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مقدمه

ایــن گــزارِش ســاالنه از تهدیــدات جهانــی علیــه امنیــت ملــی آمریــکا، پاســخی بــه بخــش 617 "قانــون مجــوز اطالعــات" اســت. 

ایــن گــزارش، بازتــاب دهنــده دیــدگاه هــای جمعــی جامعــه اطالعاتــی آمریــکا مــی باشــد کــه متعهــد اســت بــه صــورت روزانــه، 

اطالعــات دقیــق، مســتقل و غیرمغرضانــه را بــرای سیاســت ســازان، جنــگ ســاالران و فرماندهــان نظامــی، و دســتگاه هــای 

اجــرای قانــوِن داخلی)آمریــکا( کــه بــرای حراســت از شــهروندان و منافــع آمریــکا در اقصــی نقــاط جهــان بــه آن هــا نیــاز دارنــد، 

فراهــم ســازند. 

ایــن ارزیابــی، بــه مســتقیم تریــن و جــدی تریــن تهدیــدات علیــه ایــاالت متحــده آمریــکا در ســال آتــی مــی پــردازد. نظم مســائل و 

موضوعاتــی کــه در ایــن متــن مــورد اشــاره قــرار گرفتــه انــد، لزومــا و ضرورتا نشــان دهنــده اولویت و اهمیــت آن ها بــرای امنیت 

ملــی و جامعــه اطالعاتــی آمریــکا نیســت. تمامــی ایــن مســائل نیازمنــد یــک واکنــش و پاســخ قدرتمنــد اطالعاتــی هســتند. از 

جملــه ایــن مســائل مــی تــوان بــه موضوعاتــی اشــاره کــرد کــه توجــه بــه آن هــا در کوتاه مــدت مــی توانــد از شــکل گیری و ایجاد 

تهدیــدات بزرگتــر در آینــده جلوگیــری کنــد)از جملــه آن هــا مــی تــوان بــه تغییــرات اقلیمــی و تخریــب محیــط زیســت اشــاره کــرد(. 

همانطــور کــه قانــون در آمریــکا درخواســت مــی کنــد، ایــن گــزارش جهــت ارائــه بــه کمیتــه هــاِی اطالعاتــی کنگــره و همچنیــن 

کمیتــه هــای مرتبــط بــا نیروهــای مســلح آمریــکا در مجلــس نماینــدگان و ســنای آمریــکا، تهیــه شــده اســت. 

در تهیه مفاد این گزارش، از داده ها و اطالعات موجود تا تاریخ 9 آپریل سال 2021 میالدی استفاده شده است. 
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یتی خالصه مدیر

در ســاِل پیــش رو، ایــاالت متحــده آمریــکا و متحــداِن ایــن کشــور، بــا طیــف متنوعــی از تهدیــدات، در بحبوحــه: پاندمــی ویــروس 

ــه رشــد تعــداِد  ــرات اقلیمــی، افزایــش رو ب ــار ســو تخریــب محیــط زیســت و تغیی ــی، آث ــا، رقابــت هــای قــدرت هــای جهان کرون

بازیگــران غیردولتــی و رشــد خیــره کننــده فنــاوری، رو بــه رو خواهنــد شــد. میــزان پیچیدگــی ایــن تهدیــدات، ارتبــاط آن هــا بــا 

یکدیگــر، و احتمــال وقــوع بحــران هــای فراگیــر و گســترده تــر در یــک جهــان درهــم تنیــده، بــدون تردیــد چالش هــای اساســی و 

مهمــی را بــرای جامعــه اطالعاتــی آمریــکا، خلــق خواهــد کــرد. برای مثــال، تغییرات زیســت محیطــی و آب و هوایی، بــه تهدیدات 

مرتبــط بــا ســالمت عمومــی، نگرانــی هــای انســان دوســتانه، بــی ثباتــی اجتماعــی و سیاســی، و رقابت هــای ژئوپلیتیــک، ارتبــاط 

دارنــد. گــزارش ســاالنه 2021 دفتــر اطالعــات ملــی آمریــکا در مــورد ارزیابــی تهدیدهایــی کــه آمریــکا بــا آن هــا رو بــه رو خواهــد 

شــد، برخــی از ایــن ارتباطــات را بــا فراهــم ســاختِن بنیــان و پایــه ای بــرای ارزیابــی مهمتریــن تهدیــدات علیــه آمریــکا و منافع ملی 

ایــن کشــور، آشــکار مــی ســازد. در ایــن چهارچــوب، دشــمنان و رقبــای اصلــی آمریــکا در اقصــی نقــاط جهــان نیــز مــورد اشــاره 

قــرار مــی گیرنــد. مســلما گــزارش حاضــر ارزیابــِی جامــع و کاملــی از تمامــِی چالش هــای جهانــی نیســت و ارزیابــی و تحلیــِل نقــاط 

آســیب پذیــِر دشــمنان و رقبــای آمریــکا را شــامل نمــی شــود. گــزارش حاضــر، دغدغــه هــا و نگرانــی هــای کاربــردی و عملیاتــی، 

نظیــِر ســالحهای کشــتار دســته جمعــی و فنــاوری را دربخــش هــای مرتبــط بــا کنشــگراِن تنــش زا نظیــر چیــن و روســیه، مــورد 

ارزیابــی و تحلیــل قــرار مــی دهــد. 

پکــن، مســکو، تهــران و پیونــگ یانــگ، علــی رغــِم شــرایط ایجــاد شــده تحــت تاثیــر پاندمــی ویــروس کرونــا، توانایــی و نیــِت خــود 

جهــت پیشــبرِد اهدافشــان بــه هزینــه ایــاالت متحــده آمریــکا و متحدانــش را به اثبات رســانده اند. چین در مقایســه بــا دیگران، 

رقیــب و تهدیــد جــدی تــری بــرای آمریــکا محســوب مــی شــود و آمریــکا را در حــوزه هــای مختلفــی بــه چالــش مــی کشــد. در ایــن 

زمینــه بــه طــور خــاص مــی تــوان بــه حــوزه هایــی نظیــر حــوزه اقتصــادی، نظامــی، و فنــاوری اشــاره کــرد. چیــن همچنیــن قویــا 

بــه دنبــال تغییــر هنجارهــای جهانــی اســت. روســیه نیــز در هرکجــای جهــان کــه بتوانــد، علیــه آمریــکا اقــدام مــی کنــد. در ایــن 

رابطــه، روســیه از تکنیــک هــای مختلــف کــه گاه بــه اســتفاده مســتقیم از زور نیــز ارتبــاط دارنــد، متوســل مــی شــود. ایــران نیــز 

همچنــان یــک چالــش منطقــه ای بــرای آمریــکا اســت و بــه نحــو گســترده ای بــه ترویــج رفتارهــا و رویــه هــای مخــرب و منفــی در 

ســطوح گســترده تــر اقــدام مــی کنــد. کــره شــمالی نیــز یــک بازیگــر برجســته اخــالل گــر و تنــش زا در عرصــه منطقــه ای و جهانــی 

خواهــد بــود. دشــمنان و رقبــای اصلــی آمریــکا، در حــال تقویــت و افزایــِش توانایی هــای نظامــی، ســایبری، و دیگــر توانمنــدی 

هــای خــود هســتند. امــری کــه تــا حــد زیــادی آمریــکا و متحدانــش را در موقعیــت خطــر و تهدیــد قــرار مــی دهــد، بازدارندگــی 

متعــارِف آمریــکا را تضعیــف مــی کنــد، و تهدیــد دراز مــدت از جانــِب تســلیحات کشــتار جمعــی را بدتــر و وخیــم تــر خواهــد کــرد. 

اثــراِت پاندمــی ویــروس کرونــا، دولــت هــا و جوامــع مختلــف را همچنــان اذیــت خواهــد کــرد و بــه بحــران هــای انســانی 

ــه اینکــه  ــا توجــه ب و اقتصــادی، بــی ثباتــی سیاســی، و رقابــت هــای ژئوپلیتیــک، دامــن خواهــد زد. ایــن مســاله مخصوصــا ب
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کشــورهایی نظیــر چیــن و روســیه ســعی دارنــد در بحبوحــه پاندمــی ویــروس کرونــا، بــا اســتفاده از ابزارهایــی نظیر "دیپلماســی 

واکســن"، موقعیــت برتــری را کســب کننــد، بیــش از پیــش مهــم مــی شــود. هیــچ کشــوری نیــز از بحــران پاندمــی ویــروس کرونــا 

بــه طــور کامــل در امــان نمانــده اســت و حتــی وقتــی یــک واکســن بــه نحــو گســترده ای در عرصــه جهانی توزیع شــود، پــس لرزه 

هــای اقتصــادی و سیاســِی بحــران کرونــا، تــا ســال هــا حــس خواهــد شــد. از ســویی، کشــورهایی کــه بــا میــزان بدهــی بــاال رو بــه 

رو هســتند و یــا بــه فــروش نفــت، توریســم، و یــا نقــل و انتقــاالت مالــِی ارســالی از بخــش هــای مختلــف جهان وابســته هســتند، 

بــا چالــش هــا و مشــکالت اســاس در بحــث ریــکاوری و بازیابــی خــود در عصــر پســاکرونا رو بــه رو هســتند. ایــن در حالــی اســت 

کــه دیگــران بیشــتر معطــوف بــه محیــط داخــل خــود شــده و یــا توســط مولفــه هــای دیگــر، بــا چالــش رو بــه رو مــی شــوند. 

تخریــب محیــط زیســت و همچنیــن تغییــرات آب و هوایــی، همچنــان احتمــاِل شــیوع بیمــاری هــا، بــه خطر افتــادِن امنیــت آب و 

غذایــی بشــر، و ایجــاد بــی ثباتــی سیاســی و بحــران هــای انســانی را تقویــت مــی کنــد. اگرچــه بخــش زیــادی از تاثیرگــذاری مولفه 

تغییــرات آب و هوایــی بــر امنیــت آمریــکا، در چهارچــوب هــای سیاســی و اقتصــادی، بــه صــورِت غیرمســتقیم اســت، با ایــن حال، 

آب و هــوای گــرم تــر مــی توانــد تاثیــرات مســتقیم و فــوری را نیــز)در ایــن رابطــه مــی تــوان بــه مثــال وقــوع طوفــان هــای شــدیدتر 

و بیشــتر، ســیل، و ذوب شــدن یــخ هــای قطبــی و بــاال آمــدن ســطح آب دریاهــا اشــاره کــرد( بــا خــود بــه همــراه داشــته باشــد. 

در ســال جــاری مــا شــاهد افزایــش قابــل توجــه ســیِر مهاجــرت توســط مــردم ســاکن در منطقــه آمریــکای مرکــزی خواهیــم بود. 

مردمــی کــه از عواقــب اقتصــادی ناگــوار شــیوع ویــروس کرونــا و وضعیــت آب و هوایــی نامناســب)نظیِر وقــوع تعــداد زیــادی 

طوفــان هــای ســهمگین  در ســال 2020 و همچنیــن ســال هــا قطحــی(، فــرار کــرده و ســعی خواهنــد داشــت بــه مــکان هــای 

بهتــری نظیــر آمریــکا مهاجــرت کنند. 

آفــت و مشــکِل مــواد مخــدر و جنایــات ســازمان یافتــه فراملــی نیــز احتمــاال همچنــان آســیب هــای قابــل توجهــی را بــر زندگــی، 

دارایــی و وضعیــت اقتصــادی، و امنیــت آمریکایــی هــا از خــود برجــا خواهــد گذاشــت. در ایــن راســتا، گــروه هــای اصلــی قاچــاق 

مــواد مخــدر، بــا چالــش هــای ایجــاد شــده توســط پاندمــی ویــروس کرونــا خــود را ســازگار کــرده انــد و از ایــن طریــق همچــون 

دیگــر گــروه هایــی کــه در زمینــه جنایــات ســازمان یافتــه فراملــی فعالیــت دارنــد، از کســب و کار غیرقانونــی خــود حراســت مــی 

  . کنند

فنــاوری هــای نوظهــور و اخــالل گــر، بــه همــراِه اشــاعه و نفــوذ فنــاوری در تمامــی جنبــه هــای زندگــی نیــز چالــش هــای منحصــر 

بــه فــردی را بــا خــود بــه همــراه دارد. در ایــن رابطــه مــی تــوان بــه توانمنــدی هــای ســایبری دشــمنان آمریــکا و تهدیــد آن هــا 

علیــه زیرســاخت هــای حیاتــی و همچنیــن ایجــاد اختــالل در دموکراســی آمریکایــی اشــاره کــرد. 

داعــش، القاعــده و ایــران و نیروهــای نیابتــی اش، همچنــان و بــه نحــو منســجمی، برنامه ریزی هــای گســترده ای را با محوریت 

انجــام حمــالت تروریســتی علیــه آمریــکا انجــام مــی دهنــد. آن هــا بــه طــور خــاص اشــخاص و منافــع آمریکایــی و حتــی تــا حــدی 

انجــام اقدامــات تروریســتی در داخــل خــاک آمریــکا را هــدف گــذاری کــرده انــد. بســیاری از گــروه هــای تروریســتی مخالــف بــا 
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آمریــکا، علــی رغــم کمبودهایــی کــه در بحــث رهبــری بــا آن هــا مواجــه شــده انــد، ظرفیــت و تــاب آوری باالیــی را از خــود نشــان 

داده انــد و از مزیــت فقــدان حکومــت و ســاختار قــدرت در برخــی کشــورها و ســرزمین هــا، در راســتای بســیج و آرایــش مجــدد 

خــود اســتفاده مــی کننــد. 

نــزاع هــای منطقــه ای همچنــان بــه خلــق بحــران هــای انســانی، تضعیــف ثبــات، و تهدیــد شــهروندان و منافــع آمریــکا، ختم می 

شــوند. برخــی از آن هــا حتــی پیامدهــای مســتقیمی را بــرای امنیــت ملــی آمریــکا دارنــد. بــرای مثــال، درگیــری ها در افغانســتان، 

عــراق، و ســوریه، تبعــات مســتقیمی را بــرای نیروهــای آمریکایــی مســتقر در ایــن کشــورها دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه تنــش 

هــا میــان دو قــدرت هســته ای نظیــر هنــد و پاکســتان، همچنــان یــک دغدغــه اساســی و مهــم بــرای کلیــِت جهــان بــه شــمار می 

رود. خشــونت هــای جــاری میــان اســرائیل و ایــران، فعالیــت هــای قــدرت هــای خارجــی در لیبــی، و نــزاع هــا در دیگــر مناطــق 

نظیــر آفریقــا، آســیا و خاورمیانــه، همگــی از ظرفیــت هــای کافــی و الزم جهــِت بــه اوج رســیدن و گســترش، برخوردارنــد. 

گــزارش ســاالنه ارزیابــی تهدیــدات 2021 کــه توســط اداره اطالعــات ملــی آمریــکا تهیــه شــده، از تعهــدات اداره مذکــور در حــوزه 

شــفافیت پشــتیبانی مــی کنــد و تحــت تاثیــر ســنِت بــه روز رســانِی تهدیــدات علیــه مــردم و کنگــره آمریــکا، پشــتیبانی مــی کنــد. 

جامعــه اطالعاتــی آمریــکا در نظارت)بــر( و ارزیابــی تهدیــدات مســتقیم و غیرمســتقیم علیــه منافــع آمریــکا و متحدانــش، کامــال 

هوشــیار اســت. بــه عنــواِن بخشــی از ایــن تــالش و هوشــیاری مــداوم، افســراِن جامعــه اطالعاتــی اداره اطالعــات ملــی آمریــکا، 

بــا تحلیلگــران در حــوزه هــای مختلــف، بــه نحــو نزدیکــی همــکاری دارنــد تــا بتواننــد دامنه تهدیــدات علیــه آمریکا را تحلیــل کرده 

و بتواننــد محتمــل تریــن، مهمتریــن و تاثیرگذارتریــن تهدیــداِت میــان مــدت علیــه آمریــکا را در چهارچــوب تهدیــدات طوالنــی 

مــدت و گســترده، بررســی و ارزیابــی کننــد. 
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خیزش و فشار چین جهت کسب قدرت جهانی

حــزب کمونیســت چیــن بــه تــالش هــای عمیــق خــود جهــِت گســترده کــردن دامنه نفــوذ چیــن، کاســتن از نفــوذ جهانــی آمریکا، 

ایجــاد شــکاف در جبهــه ائتــالف آمریــکا و متحــدان و شــرکایش، و تقویــِت هنجارهــای جدیــد بیــن المللــی کــه به بهتریــن نحو در 

راســتای منافــع چیــن باشــند، ادامــه خواهــد داد. بــا ایــن حــال، رهبــران چیــن احتمــاال فرصــت هــای تاکتیکــی را بــرای کاســتن از 

میــزان تنــش هــا بــا واشــنگتن، مخصوصــا در زمــان هایــی کــه یکچنیــن فرصــت هایــی با منافعشــان ســازگار باشــند، جســتجو و 

دنبــال خواهنــد کــرد. چیــن، سیاســت هــای اصلــِی خــود در حــوزه هــای نــوآوری و صنعتــی را حفــظ می کنــد زیــرا رهبــران چینــی 

ایــن راهبــرد را جهــت کاســتن از وابســتگی خــود بــه فنــاوری هــای خارجــی، فراهــم ســاختن زمینــه برای پیشــرفت هــای نظامی، و 

تــداوم بخشــیدن بــه رشــد اقتصــادی و در نتیجــه قــدرت گیــری و بقــای حــزب کمونیســت چین، کامــال ضــروری ارزیابی مــی کنند. 

چین، رقابت های روزافزون در روابط پکن-واشنگتن را به مثابه بخشی از یک تغییر ژئوپلیتیکی  	

مهم و تاریخی ارزیابی می کند و اقدامات اقتصادی آمریکا علیه چین را از سال 20۱8، به مثابه بخشی 

از تالش های گسترده تِر آمریکا جهت ایجاد مانع برای خیزش چین، می بیند. 

چین با برجسته سازی بیش از حِد موفقیتش در مهار شیوع ویروس کرونا در این کشور،  	

سعی دارد نظام خود را به مثابه الگویی برتر)در مقایسه با دیگر نظام ها( در جهان معرفی کند. 

را با نفوذ و اثرگذاری دیپلماتیک، اقتصادی  	 پکن به نحو روزافزونی قدرت رو به رشد خود 

و فناوری خود ترکیب می کند تا از این طریق، حزب کمونیست چین را حفظ کند، قلمرو و برتری 

منطقه ای خود را  محقق کند، و همکاری های بین المللی را به هزینه ِی واشنگتن دنبال کند. 

فعالیت های منطقه ای و جهانی چین 

ــه نمایــش  ــا قــدرِت در حــال رشــد خــود را ب ــد ت ــن از تمامــی ظرفیــت هــا و ابزارهــای در دســترس خــود اســتفاده مــی کن چی

ــا اولویــت هــا و ترجیحــات چیــن ســازگار کننــد. در ایــن  بگــذارد و همســایگان منطقــه ای خــود را وادار کنــد تــا خودشــان را ب

رابطــه بــه طــور خــاص مــی تــوان بــه ادعاهــای چیــن در مــورد ســرزمین هــای مــورد مناقشــه)از حیــث حاکمیــت بــر آن هــا( و 

همچنیــن لفاظــی هــای مقــام هــای چینــی در رابطــه بــا حاکمیــت چیــن بــر تایــوان اشــاره کــرد. 

تنش های مرزی چین و هند، علی رغِم برخی عقب نشینی های نیروهای دو طرف در سال  	

جاری،  همچنان در اوج هستند. اشغالگری چینی ها در برخی مناطق مرزی با هند از ماه می سال 

2020، یکی از مهمتری نمودهای تشدید تنِش چین با هند در دهه ها اخیر است. همین رویه های 
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چین بوده که موجب شد نخستین درگیری و جنگ خونین میان چین و هند در سال ۱975، به 

وقوع بپیوندد. تا اواسط فوریه سال جاری میالدی، پس از چند دور گفتگو میان چین و هند، هر دو 

طرف نیروها و تجهیزات خود را از برخی نقاط و محل ها که در امتداد خط مرزی دو کشور قرار دارند، 

به عقب کشیده اند. 

در دریای چین جنوبی، پکن همچنان به ترساندن و ارعاب رقبای مدعی خود)در بحث کنترل  	

دریای مذکور( ادامه خواهد داد و به نحو قابل توجهی از نیروی هوایی، زمینی، و دریایی خود جهت 

سیگنال دهی به کشورهای جنوب شریق آسیا، با تاکید بر اینکه چین کنترل موثر و قدرتمندانه ای 

بر مناطق مورد مناقشه دارد، استفاده خواهد کرد. چین به نحو مشابهی بر ژاپن نیز در بحث اعمال 

حاکمیت بر مناطق مورد مناقشه در دریای چین شرقی، اعمال فشار خواهد کرد.  

چین از تمامی ابزارها و امکانات ممکن استفاده خواهد کرد تا تایوان را به سمت اتحاد با  	

سرزمین مادر)چین( سوق دهد و همچنان تعامالت رو به رشِد تایوان و آمریکا را نیز محکوم خواهد 

کرد. ما انتظار داریم که این اصطکاک و اختالف، همزمان با تشدید تالش های چین جهت تصویرسازی 

از تایوان به مثابه بازیگکری منزوی، و وابسته به چین جهت کسب شکوفایی اقتصادی، و همچنین 

با توجه به افزایش تحرکات نظامی چین در اطراف جزیره تایوان، بیش از پیش، تعمیق شود. 

همکاری های رو به رشد چین با روسیه در عرصه های اقتصادی و دفاعی، تشدید خواهد شد  	

و بیش از پیش، ماهیتی مکمل به خود خواهد گرفت. 

پکــن همچنــان بــه ترویــج و توســعه ابتــکار "یــک کمربنــد یــک راه" ، بــا هــدِف گســترش حضــور سیاســی، نظامــی، و اقتصــادی 

چیــن در خــارج از ایــن کشــور ادامــه خواهــد داد و در عیــن حــال ســعی مــی کنــد رویــه هــای اســتعمارگونه خــود را کــه انتقادات 

بیــن المللــی گســترده ای را علیــه آن برانگیختــه انــد، تــا جــای ممکــن کاهــش دهــد تــا از ایــن طریــق بتوانــد نظــر افــکار عمومــی 

بیــن المللــی را جلــب کنــد. چیــن بــا اســتفاده از "دیپلماســی واکســن" نیــز ســعی خواهــد کــرد تــا نفــوذ جهانــی اش را افزایــش 

دهــد. در ایــن چهارچــوب، پکــن بــه کشــورهای مختلــف، واکســن هــای کرونــا را کــه خــود تولیــد کــرده و توســعه می دهــد، اعطا 

مــی کنــد. چیــن همچنیــن تمــام ســعی خــود را خواهــد کــرد تــا هنجارهــای بیــن المللــی جدیــدی را بــرای فنــاوری و حقــوق بشــر، 

و تاکیــد بــر ترجیــح حاکمیــت دولــت هــا و ثبــات سیاســی بــر آزادی هــای فــردی، ترویــج خواهــد کــرد. 

ــد. ایــن مســاله  ــکا در جهــان باقــی خواهــد مان ــاالت متحــده آمری ــه ای ــری فناوران ــه رقابــت پذی ــد شــماره یــک علی چیــن تهدی

ــکا و  ــرح آمری ــاوری مط ــای فن ــرکت ه ــا ش ــن ب ــت چی ــزب کمونیس ــه ح ــای فناواران ــت ه ــدید رقاب ــه تش ــه ب ــا توج ــا ب مخصوص

متحدانــش در حــوزه هــای مختلــف، بیــش از پیــش از اهمیــت برخــوردار مــی شــود. در ایــن راســتا، پکــن طیفــی از ابزارهــای 
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مختلــف را اســتفاده مــی کنــد. از ســرمایه گــذاری دولتــی تــا جاسوســی و ســرقت فنــاوری، همــه و همــه تاکتیــک هــای چیــن 

ــه ایــن کشــور هســتند.  جهــِت پیشــرفته کــردن قابلیــت هــا و توانمنــدی هــای فناوران

توانمندی های نظامی

چیــن همچنــان بــه هــدف اصلــی خــود یعنــی تبدیــل شــدن بــه یــک ابــر قــدرت جهانــی مــی اندیشــد و در عیــن حــال ســعی 

می کنــد: امنیــت مرزهــای خــود را تامیــن کنــد، تفــوق و برتــری خــود را در مســائل منطقــه ای بــا ایجــاد یــک تشــکیالت نظامــی 

در کالِس جهانــی، و بــی ثبــات ســازی بالقــوه هنجارهــا و روابــط بیــن المللــی، تضمیــن کنــد. تعهــدات نظامــی چیــن دربرگیرنــده 

یــک دســتورکار چنــد الیــه از ابتــکارات اصالحــی جامــع و کامــل نظامــی اســت. 

ما از ارتش آزادیبخش چین انتظار داریم که به دنبال ایجاد پایگاه های نظامی در کشورهای  	

خارجی و دستیابی به توافقات نظامی با دیگر کشورها، با هدِف تقویت توان چین در ِاعمال موثر 

قدرت و حراست منافع چین در خارج از این کشور باشد. 

آزادیبخش چین، بزرگترین و قوی ترین در منطقه جنوب  	 نیروهای دریایی و هوایی ارتش 

شرق آسیا هستند و به نحو قابل توجهی در مسیر بهبود عملکرد و کارایی خود جهت اعمال قدرت 

هستند. تواِن چین در بحث موشک های کوتاه برد و میان برد، می تواند منافع و پایگاه های آمریکا 

و متحدانش را در منطقه شرق آسیا، با خطر جدی رو به رو سازد. 

تسلیحات کشتار دسته جمعی

پکــن در شــرایط فعلــی، ســریع تریــن گســترش در بحــث توســعه و متنــوع ســازی زرادخانــه هــای هســته ای خــود را تجربــه مــی 

کنــد و بــه ایــن رونــد ادامــه نیــز خواهــد داد. امــری کــه در طــول تاریــخ چیــن بــی ســابقه اســت وپکــن ســعی دارد در دهــه آتــی، 

حجــم و انــدازه زرادخانــه هــای هســته ای خــود را دو برابــر کنــد و بــرای نیروهــای نظامــی خــود در شــاخه هــای مختلــف، توانمند 

هــای هســته ای قابــل توجهــی را ایجــاد کنــد. پکــن هیــچ عالقــه ای بــه توافــق هــای کنتــرل تســلیحات کــه طــرح هــای مرتبــط بــا 

مــدرن ســازی تســلیحات کشــتار جمعــی را محــدود مــی کننــد، نــدارد و بــا گســترِش گفتگوهــای کنتــرل تســلیحات هســته ای و 

کشــتار جمعــی بــه چیــن، کــه اکنــون میــان آمریــکا و روســیه در جریــان اســت، موافقــت نخواهــد کــرد. 

چین در حاِل ساخِت یک نیروی موشکی بزرگتر و توانمند تر است که از قابلیت بقای بیشتری  	

برخوردار باشد، متنوع تر باشد، و در مقایسه با گذشته، از وضعیت فوق العاده و توام با هشدار 

بیشتری نیز برخوردار باشد. در این رابطه، چین به دنبال توسعه سامانه های موشکی هسته ای 
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است که برای مدیریت نزاع های منطقه ای کارآمد تر باشند و توانایی چین در وارد آوردن یک حمله 

دوم/حمله تالفی جویانه)متقابل( بین قاره ای را نیز تضمین کنند. 

فضا

پکــن تــالش زیــادی مــی کنــد تــا در بحــث توانمنــدی هــای فضایــی خــود، در ســطح آمریــکا و حتــی فراتــر از آن قرار داشــته باشــد. 

ایــن مســاله از ســوی چیــن بــا هــدف کســِب مزایــای نظامــی، اقتصــادی و همچنیــن جلــب پرســتیژ و اعتبــار صــورت مــی گیــرد که 

واشــنگتن بــرای ســال هــا در قامــت قــدرت اول فضایــی جهــان، از آن هــا برخــوردار بوده اســت. 

ما انتظار داریم که چین یک ایستگاه فضایی در "مدار نزدیک به زمین" مستقر کند و احتماال  	

همچنین  چین  شد.  خواهد  عملیاتی   202۴ تا   2022 های  سال  فاصله  در  ایستگاهی  یکچنین 

ماموریت های اکتشافی گسترده ای در مورد ماه انجام داده و برنامه ریزی کرده که یک ایستگاه 

تحقیقاتی رباتیک در ماه ایجاد کند و سپس یک ایستگاه فضایی با حضور خدمه انسانی نیز در ماه 

مستقر سازد. 

ارتش آزادیبخش چین به نحو فزاینده ای برنامه های گسترده ای را جهت ترکیب توانمندی  	

های فضایی با قابلیت های نظامی خود دارد تا از این طریق بتواند برتری اطالعاتی آمریکا در مسائل 

نظامی و جاسوسی را که با استفاده از قابلیت های فضایی این کشور به دست آمده اند، با چالش 

جدی رو به رو سازد و آن را به نوعی منسوخ کند. 

بخش عملیات های ضدفضا نیز مورد توجه فرماندهان ارتش آزادیبخش چین بوده و است و  	

آن ها از توانمندی های تسلیحاتی ضدفضایی برخوردارند که قادرند ماهواره های آمریکا و متحدان 

آن را نابود سازند. 

پکن همچنان به آموزش شاخه های نظامی ارتش خود ادامه می دهد و سالح های مخرب  	

و غیرمخرب زمینی و فضایی جدیدی را برای هدف قرار دادن ماهواره های مختلف دیگر کشورها، 

مستقر خواهد کرد. 

چین پیشتر موشک های ضد ماهوارهASAT   را با هدف نابودی ماهواره ها در مدار نزدیک به  	

زمین مستقر کرده و لیزرهایASAT  مستقر در روی زمین نیز احتماال به دنباِل کور کردن و یا آسیب 

رساندن به سنسورهای نوری ماهواره های روِی مداِر نزدیک به زمین هستند. 



یکا آمر یابی تهدیدات ساالنه جامعه اطالعــاتی ایاالت متحـده  ز گزارش ار ۱۴٠٠ اردیبهشت 

قرارگاه  رسانه ای جبهه انقالب

۱۱

ی توان سایبر

مــا اینطــور ارزیابــی مــی کنیــم کــه چیــن حامــل یک تهدیــد موثــر و قابل توجــه در بحث جاسوســی ســایبری اســت و توانایی های 

قابــل توجهــی در بحــث حمــالت ســایبری دارد و عمیقــا ســعی دارد دامنــه نفــوذ تهدیدآمیــز ســایبری خــود را گســترش بخشــد. 

رویــه هــای ســایبری چیــن و اشــاعه فنــاوری هــای مرتبــط توســط آن، تــا حــد زیــادی تهدیــد حمــالت ســایبری چیــن علیــه آمریــکا، 

اقــدام چیــن در ســرکوِب محتــوای وب کــه پکــن آن را بــا ایدئولــوژی خــود در تضــاد مــی بینــد، و توســعه اقتدارگرایــِی فنــاوری 

محــور در اقصــی نقــاط جهــان را تشــدید مــی کنــد. 

ما بر این باوریم که چین می تواند حمالت سایبری را علیه آمریکا انجام دهد که این حمالت در  	

نوع خود قادرند اختالالت موقتی و محلی را برای زیرساخت های حیاتی در داخل خاک آمریکا ایجاد 

کنند. 

چین در بحث استفاده از سیستم های نظارتی و سانسور، جهت نظارت بر جمعیت کشورش  	

و سرکوب مخالفان)مخصوصا اقلیت های قومی نظیر اویغوری ها(، از موقعیت رهبری در جهان 

برخوردار است. پکن اقدام به انجام عملیات های نفوذ سایبری می کند که شهروندان آمریکایی و 

غیرآمریکایی را ورای مرزهایش، تحت تاثیر قرار می دهد. در این رابطه، چین به هک کردن روزنامه 

نگاران، سرقت اطالعات شخصی افراد، و یا حمله به ابزارها و پلتفرم هایی که امکان آزادی بیان)در 

محیط آنالین( را فراهم می سازند)به مثابه بخشی از تالش هایش جهت نظارت بر تهدیدها علیه 

حزب کمونیست چین و حفظ دامنه کنترلی و نظارتی خود(، مبادرت می ورزد. پکن همچنین از 

کمک هایش به تالش های جهانی جهت مبارزه با پاندمی ویروس کرونا به مثابه ابزاری جهت صادر 

کردن توانمندی ها و فناوری های نظارتی خود استفاده می کند. 

عملیات های جاسوسی سایبری چین در برگیرنده: تبانی و مصالحه با شرکت های مخابراتی،  	

فراهم کنندگان خدمات مدیریتی و نرم افزارهایی که به نحو گسترده ای استفاده می شوند، و 

دیگر اهدافی است که به طور بالقوه، فرصت های مناسبی را برای سواستفاده نهادهای اطالعاتی، 

حمالت سایبری از سوی آن ها و یا عملیات های نفوذ آن ها، فراهم می سازند.

 

ی و مداخله در انتخابات و فرآیندهای دموکراتیک از سوی چین  عملیات های نفوذی-اطالعاتی، و اثرگذار

چیــن توســعه بخشــیدن بــه ردپــای اطالعاتــی و جاسوســی خــود در اقصــی نقــاط جهــان بــا هــدف اعمــال حمایــت موثــر از 

ــاالت  ــرکای ای ــدان و ش ــری، متح ــو موث ــه نح ــد داد و ب ــه خواه ــی اش را ادام ــادی و امنیت ــی، اقتص ــِد سیاس ــه رش ــِع رو ب مناف
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متحــده آمریــکا را بــه چالــش خواهــد کشــید. در ســر تــا ســِر شــرق آســیا و پاســیفیک غربــی، کــه پکــن بــه صــورت طبیعــی آن را 

بــه مثابــه حــوزه نفــوذ خــود در نظــر مــی گیــرد، چیــن در تــالش اســت تــا: از تردیدهــا در مــورد تعهــد آمریــکا بــه منطقــه، نهایــت 

بهــره بــرداری را انجــام دهــد، دموکراســی حاکــم در تایــوان را تضعیــف کنــد، و دامنــه نفــوذ جهانــی خــود را گســترش بخشــد. 

پکن به نحو قابل توجهی بر شدت تالش هایش جهت شکل دادن به یک محیط سیاسی  	

در آمریکا که به بهترین نحو در خدمت منافع آن باشد افزوده و با تمام قوا سعی داشته گفتمان 

عمومی در این کشور شکل بدهد و شخصیت های سیاسی که پکن آن ها را مخالف با خود ارزیابی 

می کند تحت فشار قرار داده و عمال سعی داشته انتقادها در جامعه آمریکا نسبت به عملکرد خود 

در پرونده هایی نظیر نوع برخورد با اقلیت های اویغوری و سرکوب دموکراسی در هنگ کنگ را کامال 

خاموش سازد. 
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وسیه آمیز ر یک  اقدامات تحر

مســکو در ســال جــاری نیــز همچــون گذشــته، طیفــی از تاکتیــک هــا را بــه کار خواهــد گرفــت تــا نفــوذ جهانــی آمریــکا را تضعیــف 

و هنجــار هــا و شــراکت هــای بیــن المللــی جدیــدی را ایجــاد  کنــد، کشــورهای غربــی را از هــم جــدا کــرده و میــان آن هــا ایجــاد 

اختــالف کنــد، دموکراســی هــای غربــی را تضعیــف نمایــد و توانایــی هــای روســیه را بــه عنــوان یــک بازیگــر برتــر جهانــی در شــکل 

دادن بــه رویدادهــای مهــم بیــن المللــی در یــک نظــام بیــن الملــِل چنــد قطبــی جدیــد بــه نمایــش بگــذارد. روســیه همچنــان بــه 

توســعه و گســترش بخشــیدن بــه توانمنــدی هــای نظامــی، هســته ای، فضایــی، ســایبری، و توانمنــدی هــای اطالعاتــی خــود 

ادامــه مــی دهــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــه نحــو فعالــی در عرصــه بیــن المللــی دســت بــه کنشــگری فعاالنــه مــی زنــد و ســعی 

مــی کنــد تــا از اهــرم انــرژی خــود بــا هــدِف پیشــبرِد دســتورکارهای بیــن المللــی اش، در مســیر تضعیــف ایــاالت متحــده آمریــکا 

اســتفاده کنــد. 

مــا انتظــار داریــم کــه روســیه فرصــت هایــی را بــرای همــکاری عملگرایانــه بــا آمریــکا، در چهارچــوب اصــول و قواعــد مطلــوب 

خــود جســتجو کنــد. مــا همچنیــن ایــن ارزیابــی را داریــم کــه روســیه نمــی خواهــد بــا نیروهــای آمریکایــی هیچگونــه درگیــری 

مســتقیمی داشــته باشــد. 

مقام های روسیه به مدت طوالنی بر این باور بوده اند که آمریکا عملیات ها و اقدامات اعمال  	

نفوذ خاص خود را با هدف تضعیف روسیه، والدیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور و همچنین 

استقرار رژیم های سیاسی دوستداِر غرب در منطقه پیرامونی روسیه انجام می دهد. 

روسیه سعی دارد تا به نوعی توافق با آمریکا در موضوع عدم مداخله دو کشور در امور داخلی  	

یکدیگر دست یابد و در عین حال، موافقت آمریکا جهت به رسمیت شناختِن کنترل روسیه بر حوزه 

نفوذ ادعایی اش را که بخش های عظیمی از قلمرو شوروی سابق را در بر می گیرد، کسب کند. 

وسیه فعالیت های منطقه ای و جهانی ر

مــا بــر ایــن باوریــم کــه آمریــکا طیفــی از ابزارهــا و تاکتیــک هــا را بــه کار خواهــد گرفت)بــه ویــژه کارزارهایــی بــا هــدِف اعمــال نفــوذ، 

همــکاری هــای اطالعاتــی و ضدتروریســتی، کمــک نظامــی و تمریــن هــای ترکیبــی، انجــام عملیــات هــای مختلــف بــا اســتفاده از 

مــزدوران، قتــل و تــرور و فــروش تســلیحات( تــا منافعــش را بــه پیــش بــرد و یــا منافــع آمریــکا و متحدانــش را تضعیــف ســازد. 

مــا انتظــار داریــم کــه روســیه در زمــان هایــی کــه منافعــش در خطــر باشــند و یــا هزینــه هــای پیــش بینــی شــده یــک اقــدام پایین 

باشــد، خــود را وارد سلســله ای از بحــران هــا کنــد. ایــن مســاله مــی توانــد یــک خــال سیاســی را بــه یــک فرصــت تبدیــل کنــد. 

روســیه احتمــاال بــه گســترش بخشــیدِن تــوان نظامــی، اطالعاتــی، امنیتــی، بازرگانــی و همچنیــن ردپــای انــرژی خــود و ایجــاد 
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شــراکت و همــکاری بــا متحــدان آمریــکا و دشــمنانش، ادامــه خواهــد داد. در ایــن زمینــه بــه طــور خــاص مــی توان به گســترش 

همــکاری هــای راهبــردی روســیه بــا چیــن، جهــت دســتیابی بــه اهدافــش اشــاره کــرد. 

ما بر این باوریم که سرویس امنیت دولتی روسیه، عملیات ترور یک جدایی طلِب چچنی را در  	

پارک برلین)آلمان( در سال 20۱9، سازماندهی کرده و در عین حال سعی داشته تا فعال سیاسی 

سرشناس جبهه اپوزیسیون روسیه، »الکسی ناوالنی« را نیز در سال 2020 در روسیه با استفاده از 

عامل اعصاب)عامل شیمیایی نسل چهام( ترور کند. 

در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، مسکو از مالحظات و حضور خود در بحران های لیبی و  	

سوریه جهت توسعه دامنه نفوذش، تضعیف رهبری جهانی آمریکا، معرفی خود به عنوان قدرت 

میانجی گر مهم بین المللی، و تامین فرصت های مناسب سیاسی و اقتصادی مناسب برای خود، 

استفاده کند. 

در نیمکره غربی، روسیه بر شدت و میزان تعامالت خود با ونزوئال افزوده، از کوبا حمایت می  	

کند و از ابزارهایی نظیر فروش تسلیحات و توافق های انرژی جهت تسهیِل دسترسی خود به بازارها 

و منابع انرژی آمریکای التین استفاده می کند. این رویکرد از جانب روسیه تا حد زیادی با هدِف خنثی 

سازی تحریم های غربی علیه روسیه اتخاذ شده است. 

در اتحاد جماهیر شوروی سابق، مسکو از وضعیت مناسبی جهت افزایش نقش خود در  	

منطقه قفقاز برخوردار است و می تواند هر زمان الزم بداند در بالروس مداخله کند و در حالی که 

گفتگوها میان اوکراین و روسیه متوقف شده اند و درگیری های سطح پایین ادامه می یابند، به 

رفتارهای بی ثبات کننده خود علیه اوکراین ادامه دهد. 

از سال 2006، دولت روسیه از ابزار انرژی به مثابه یک اهرم موثر در عرصه سیاست خارجی  	

استفاده کرده تا همکاری دیگر دولت ها را با خود برانگیزد و یا آن ها را وادار به مذاکره با دولت 

روسیه در موضوعات مختلف کند. برای مثال در سال 2009، پس از وقوع تنش میان روسیه و 

اوکراین در مورد بهای گاز صادراتی روسیه به این کشور، مسکو اقدام به قطع کردن صدور گاز به 

اوکراین و  همچنین اختالل در فرآیند گاز صادراتی ترانزیت این کشور به قاره اروپا کرد. امری که برخی 

از بخش های اروپا را به مدت ۱3 روز تحت تاثیر قرار داد. روسیه همچنین از توانمندی های خود در 

بحث ساخِت راکتورهای هسته ای غیرنظامی نیز به مثابه یک ابزار قابل توجه در حوزه قدرت نرم در 

چهارچوب سیاست خارجی اش استفاده می کند. 
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وسیه توانمندی های نظامی ر

مــا انتظــار داریــم کــه پرســتیژ و رفتــار نظامــی روســیه، از جملــه اقدامــات آن در چهارچــوب مدرنیــزه کــردن ارتــش ایــن کشــور، 

اســتفاده از ابــزار زور  و ادغــام جنــگ اطالعاتــی، جهــت بــه چالــش کشــیده شــدِن منافــع آمریــکا و متحــدان ایــن کشــور تقویــت 

شــوند. روســیه علــی رغــِم هزینــه هــای نظامــی ایســتا و حتــی رو بــه کاهــش، بــر آن دســته از ســالح هــای جدیــدی تاکیــد خواهــد 

کــرد کــه قادرنــد تهدیــدات قابــل توجهــی را علیــه آمریــکا و بازیگــران منطقــه ای ارائــه کننــد. روســیه ایــن رویکــرد را در شــرایطی 

دنبــال خواهــد کــرد کــه در عیــن حــال، بــر تعامــالت خــود در حــوزه سیاســت خارجــی مــی افزایــد، مانورهــای تمرینــی برگــزار مــی 

کنــد و در ایــن مســیر بــه طــور خــاص از تجربیــات حضــور میدانــی خــود در بحــران هــای ســوریه و اوکرایــن نیــز اســتفاده می کند.

  

مسکو از توانایی استقرار نیرو در مناطق راهبردی برخوردار است با این حال حضور نیروهای  	

روس در خارج از این کشور در برهه کنونی، تا حد زیادی توانایی آن جهت ادامه دادن عملیات های 

جنگی فشرده را تضعیف خواهد کرد. 

می  	 مدیریت  روس  های  الیگارش  توسط  که  خصوصی  نظامی  و  امنیتی  های  شرکت 

شوند)افرادی که به کرملین نزدیک هستند( دسترسی و نفوذ نظامی روسیه را با کمترین هزینه 

ها تسهیل می کنند و اجازه می دهند که روسیه از درگیری مستقیم در میدان های نبرد و تحمل 

خسارات و تلفات مادی و انسانی به دور باشد. با این حال، این نیروهای نیابتی اغلب در دستیابی به 

اهداف راهبردی روسیه شکست می خورند. دلیل اصلی این مساله نیز این است که آن ها از کارایی 

تاکتیکی محدودی برخوردار هستند. 

تسلیحات کشتار دسته جمعی  

مــا ارزیابــی مــی کنیــم کــه روســیه بزرگتریــن و تواناتریــن رقیــب در بحــث تســلیحات کشــتار جمعــی بــا آمریــکا در آینــده قابــل 

پیــش بینــی خواهــد بــود. ایــن مســاله مخصوصــا بــا توجــه بــه اینکــه روســیه، توانمنــدی هــای تســلیحات هســته ای خــود را 

مدرنیــزه کــرده و گســترش مــی بخشــد و بــه طــور خــاص، توانمنــدی هــای خــود در بحــث ســالح هــای راهبــردی و غیرراهبــردی 

را نیــز تقویــت مــی کنــد، بیــش از پیــش محتمــل مــی گــردد. روســیه همچنــان بــه مثابــه کشــوری کــه در مــورد توانمنــدی هــای 

آن در رابطــه بــا حراســت از مراکــز هســته ای اش نگرانــی هــای جــدی وجــود دارد، باقــی مــی مانــد. ایــن نگرانــی حتــی علــی رغــِم 

پیشــرفت هایــی کــه در حراســت فیزیکــی از تاسیســات اتمــی روســیه از دهــه 1990 ایجــاد شــده، همچنــان پابرجاســت. 

مسکو توانمندی های هسته ای خود را جهت تامین بازدارندگی و دستیابی به اهدافش در  	

یک منازعه بالقوه در برابر آمریکا و ناتو ضروری می بیند. روسیه همچنین یک بازدارندگی تسلیحاتی 
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هسته ای موثر را جهت حراست و تامین امنیت خود، کامل الزم و ضروری می بیند. 

روسیه در حال ساخِت مجموعه ای از نظام های بزرگ، متنوع، مدرِن غیرراهبردی است که می  	

توانند کالهک های اتمی و یا متعارف را نیز حمل کنند. این مساله به این دلیل است که مسکو باور 

دارد که یک چنین نظام هایی، گزینه های مختلفی را به روسیه جهت بازدارندگی در برابر دشمنان 

این کشور، کنترِل منازعات، درگیری ها و دشمنی های بالقوه و مقابله با حضور نیروهایَ آمریکایی و 

یا متحدان این کشور در نزدیکی مرزهای روسیه، ارائه می کنند. 

ی فضای سایبر

مــا بــر ایــن باوریــم کــه روســیه همچنــان یــک تهدیــد جــدی هســته ای باقــی خواهــد مانــد. ایــن مســاله مخصوصــا بــا توجــه بــه 

تــالش هــای ایــن کشــور جهــت تقویــت توانمنــدی هــای خــود در حــوزه هــای جاسوســی، اثرگــذاری و حمله بــه مواضع ســایبری 

دشــمنان و رقبــای ایــن کشــور، بیــش از پیــش تقویــت مــی شــود. 

روسیه به حمالت خود علیِه زیرساخت های مهم و اساسی نظیر کابل های زیر آب و یا سیستم  	

های کنترل صنعتی، با هدِف آسیب زدن به آمریکا و یا متحدان و شرکای این کشور همچنان ادامه 

می دهد. در برخی موارد نیز روسیه توانمندی خود در در آسیب رساندن به زیرساخت های مهم در 

بحبوحه بحران ها را نشان داده و ثابت کرده است. 

یک عملیات روسی مرتبط با زنجیره تامین نرم افزاری در سال 2020 که در بخش سایبری  	

گزارش حاضر نیز به آن اشاره شد، نشان دهنده توان و نیت روسیه در هدف قرار دادن و به طور 

بالقوه مختل سازی روند فعالیت سازمان های دولتی و خصوصی در ایاالت متحده آمریکا است. 

روسیه همچنین از عملیات های سایبری برای دفاع از خود در مقابل آنچه تهدیدات علیه  	

امنیت و ثبات این کشور ارزیابی می شود نیز به نحو موثر و گسترده ای استفاده می کند. در سال 

20۱9، دولت روسیه کارزاری را با هدف هک کردِن روزنامه نگاران و سازمان هایی که اعمال و رویه 

های دولت روسیه را هدف نظارت و بررسی قرار داده بودند به راه انداخت که دست کم در یک مورد 

منجر به نشت و انتشار اطالعات آن ها شد. 

می توان گفت که روسیه تقریبا به صورت قطعی، عملیات ها و اقدامات سایبری را گزینه ای  	

قابل قبول جهت ایجاد بازدارندگی در برابر دشمنانش، مهار و کنترل تنش ها و درگیری ها  و پیگرد 

قانونی منازعات ارزیابی می کند. 
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وسیه در انتخابات دیگر کشورها ی های ر عملیات های اطالعاتی و ِاعمال نفوذ، و مداخالت و اثرگذار

ــتفاده از  ــا اس ــور ب ــن کش ــد. ای ــی کن ــی م ــکا نمایندگ ــه آمری ــی را علی ــی و امنیت ــدات اطالعات ــن تهدی ــدی تری ــی از ج ــیه یک روس

ســرویس هــای اطالعاتــی خــود و همچنیــن ابزارهــای مختلــف جهــت اثرگــذاری و اعمــال نفــوذ، تمــام ســعی خــود را مــی کنــد 

تــا اتحادهــای غربــی را بــا شــکاف مواجــه کنــد، نفــوذش را در عصــِر پساشــوروی حفــظ کنــد و دامنــه کنتــرل و قــدرت خــود را در 

اقصــی نقــاط جهــان گســترش بخشــد و در عیــن حــال، موقعیــت و جایــگاه جهانــی آمریــکا را تضعیــف کــرده، نــزاع هــای داخلــی 

را در ایــن کشــور تشــدید نمایــد و بــر عمــق بــرد رای دهنــدگان و تصمیــم ســازان آمریکایــی اثرگــذاری و اعمــال نفوذ کند. روســیه 

همچنــان توانایــی هــای نظارتــی و مجموعــه هــای فنــی خــود را بــا هــدف  توســعه دامنــه نفــوذ جهانــی ایــن کشــور، گســترش 

ــه اشــتراک  ــز ب ــی نی ــکا در عرصــه بیــن الملل ــا و دشــمنان آمری ــا دیگــر رقب ــاوری و تخصــص خــود را ب خواهــد داد و احتمــاال فن

خواهــد گذاشــت. 

آمریکا را فرصتی مغتنم جهت تضعیف کردن موضع و موقعیت جهانی  	 مسکو انتخابات 

آمریکا، تشدید اختالفات داخلی در این کشور، اثرگذاری بر سیاست سازان آمریکایی، تحت تاثیر 

قراردادن رای دهندگان آمریکایی ارزیابی می کند. مسکو به طور خاص در سال های 20۱6، 20۱8 و 

2020، عملیات های سایبری مختلفی را جهت اعمال نفوذ در انتخابات آمریکا طراحی کرده و به انجام 

رسانده است. 
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فضا

روســیه رقیــب اصلــی ایــاالت متحــده آمریــکا در عرصــه مســائل فضایــی باقــی خواهــد مانــد. ایــن کشــور شــبکه ای گســترده از 

شناســایی و جاسوســی، ارتباطــات و ماهــواره هــای راهبــری را در اختیــار دارد. ایــن کشــور بــر ادغــام ســرویس هــای فضایــی 

خود)نظیــِر ارتباطــات، موقعیــت یابــی جغرافیایــی، راهبــردی، زمــان ســنجی( بــا سیســتم های تســلیحاتی و فرماندهــی نظامی 

خــود ادامــه مــی دهــد. 

روسیه به آموزش دادِن مولفه های فضایی ارتش و دستگاه نظامی خود ادامه می دهد و  	

تسلیحات ضد ماهواره جدیدی را جهت ایجاد اختالل در توانمندی های فضایی آمریکا و متحدانش 

مستقر خواهد ساخت. در این رابطه روسیه توانمندی های خود در عرصه پارازیت دهی و همچنین 

فضای مجازی، جنگ افزارهای انرژی هدایت شده، توانمندی های خود در مدار زمین و توانمندی 

های ضدماهواره زمین پایه، تحت هدف قرار دادن ماهواره های آمریکا و متحدانش، استفاده می 

کند. 
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آمیز ایران یک  اقدامات تحر

ایــران یــک تهدیــد باثبــات و پایــدار را علیــه آمریــکا و متحدانــش در منطقــه خاوریانــه ارائــه مــی کنــد. ایــن کشــور قویــا بــه دنبــال 

ــود و و  ــه ای خ ــوذ منطق ــت از نف ــران، حراس ــارج از ای ــیعه در خ ــت ش ــتیبانی از جمعی ــت و پش ــکا و حمای ــوذ آمری ــف نف تضعی

اعمــال قــدرت بــر کشــورهای همســایه اش، بــی اثرســازی فشــارهای بیــن المللــی علیــه خــود و بــه حداقــل رســاندن تهدیــدات 

علیــه ثبــات نظــام ســیاس جمهــوری اســالمی ایــران اســت. اگرچــه کــه در ایــن مســیر وضعیــت اقتصــاد بــد ایــران و همچنیــن 

وجهــه نامطلوبــش، موانــع جــدی در پیشــبرد دســتورکارهای ذکــر شــده هســتند بــا ایــن حــال، تهــران طیفــی از ابزارهــا نظیــر 

دیپلماســی، توســعه بخشــیدن بــه برنامــه هســته ای اش، خریــد و فــروش تســلیحاتی و حمایــت از نیروهــای نیابتــی خــود را در 

دســتور کار قــرار مــی دهــد تــا اهدافــش را محقــق ســازد. مــا انتظــار داریــم کــه دســت بــه ریســک هایــی بزنــد کــه در نــوع خــود 

شــانس تقابــل و برخــورد آن بــا آمریــکا و متحــدان ایــن کشــور را افزایــش مــی دهــد. ایــن مســاله مخصوصــا در ســال جــاری، در 

حــد زیــادی احتمــال محقــق شــدن خواهــد یافــت. 

ایران خود را در نبرد با آمریکا و متحدان منطقه ای اش که به زعم ایران، تمام سعی خود را  	

بر تخریب نفوذ ژئوپلیتیک ایران و پیگیری دستور کار تغییر نظام سیاسی در ایران معطوف ساخته 

اند، ارزیابی می کند. 

و  	 آمریکا، اسرائیل  از دشمنی های  آن  بازتاب دهنده درک و فهم  اقدامات تهران به نوعی 

کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس علیه این کشور هستند. در این راستا، تهران توانایی های خود 

در چهارچوب تسلیحات متعارف و نیروهای نیابتی را توسعه می بخشد و از این طریق سعی خواهد 

کرد تا امتیازات اقتصادی و سیاسی را از جامعه بین المللی اخذ کند. 

به طور خاص در رابطه با منافع آمریکا، تمایل ایران به انجام حمله علیه واشنگتن و منافع  	

آن، تا حد زیادی به درک تهران از توانایی و تمایل پاسخگویی آمریکا، ضربه زدن به آمریکا بدون ایجاد 

درگیری مستقیم با این کشور و چشم انداز بالقوه به خطر انداختن تحریم های آمریکا علیه ایران و 

حتی رفع آن ها علیه تهران مرتبط است. 

رهبران جمهوری اسالمی ایران احتماال در کوتاه مدت نسبت به استفاده از ابزار دیپلماسی و  	

گفتگوهای دیپلماتیک با آمریکا بدون لغو تحریم ها علیه تهران و یا بازگشت آمریکا به توافق برجام، 

بی اعتنا خواهند بود. ایران همچنان به مقابله با فشارهای آمریکا متعهد خواهد بود، اگر چه تهران 

عمیقا نسبت به وارد شدن به یک درگیری تمام عیار با آمریکا، جانِب احتیاط را نگه می دارد. 
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ی اسالمی ایران فعالیت ها و مداخالت بی ثبات کننده منطقه ای جمهور

ایــران همچنــان یــک بازیگــر چالــش زا در عــراق اســت. عــراق همچنــان در ســال جــاری و حتــی ســال هــای آتــی میدان نبــرد اصلی 

ایــران جهــت توســعه دامنــه نفــوذش خواهــد بــود. شــبه نظامیــان شــیعه عراقــِی حامــی ایــران نیــز همچنــان حامــل تهدیدات 

جــدی و اساســی علیــه پرســنل و نیروهــای آمریکایــی )در عراق( هســتند. 

افزایش قابل توجه حمله)حمالت غیرمستقیم( به پایگاه های آمریکایی و همچنین کاروان  	

نیروهای آمرکیایی در عراق در سال 2020، تا حد زیادی توسط شبه نظامیان عراقِی حامی ایران در 

عراق انجام می شود. 

ایران همچنان به شبه نظامیان شیعی و احزاب سیاسی متحد خود، جهت به چالش طلبیدن  	

حضور آمریکا در عراق و حراست از نفوذ خود در معادالت سیاسی و امنیتی این کشور، ادامه می 

دهد. تهران با هدف دور زدن تحریم های آمریکا و همچنین مجبور ساختن آمریکا به عقب نشینی 

و خروج از عراق با استفاده از فشارهای سیاسی و همچنین انجام اعتصابات جنبشی و حمالت 

ایذایی، همچنان از اهرم ارتباط با گروه ها و رهبران شیعی عراق استفاده می کند. 

اگر چه تهران همچنان یک بازیگر موثر خارجی در عراق باقی می ماند، سیاستمداران عراقی  	

نظیِر نخست وزیر این کشور »مصطفی الکاظمی«، تمام تالش خود را خواهند کرد تا روابط بغداد 

را با ایران و ایاالت متحده آمریکا متوازن سازند تا از این طریق، از تبدیل شدن عراق به میدانی جهت 

درگیری های آمریکا و ایران جلوگیری کنند.  

ایران مصمم است تا نفوذ خود در سوریه را نیز همچنان حفظ کند.  	

ایران حضور نظامی دائم در سوریه و توافقات اقتصادی با این کشور را همزمان با خاموش  	

شدن شعله های جنگ در این کشور، دنبال می کند. تهران از این طریق سعی دارد تا از نفوذ منطقه 

ای خود حمایت کند، حزب اهلل را پشتیبانی کند و همچنان اسرائیل را تهدید کند. 

ایــران همچنــان یــک نیــروی بــی ثبــات کننــده در یمــن باقــی مــی مانــد. حمایــت هــای ســنگین ایــران از حوثــی ها)نظیــر تامیــن 

موشــک هــای بالســتیک و کــروز و همچنیــن سیســتم هــای پهپــادی بــرای آن هــا(، حامــل تهدیــدی جــدی بــرای آمریکا و شــرکای 

ایــن کشــور و منافــع آن هــا اســت. در ایــن زمینــه بــه طــور خــاص مــی تــوان بــه حمــالت گســترده حوثــی هــا بــه خــاک عربســتان 

ســعودی اشــاره کــرد. 

تهران همچنان تهدید جدی علیه اسرائیل است. در این رابطه هم می توان به تهدید موشک های ایرانی علیه اسرائیل اشاره کرد و 
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هم حمایت های غیرمستقیم ایران از حزب اهلل و دیگر گروه های تروریستی را مورد اشاره قرار داد که قویا با اسرائیل مخالف هستند. 

ایــران همچنــان ســعی مــی کنــد تــا دامنــه نفــوذ خــود در افغانســتان را حفــظ کنــد. اقدامــات ایــران در ایــن رابطــه مــی توانند تا 

حــد زیــادی صلــح و ثبــات را در ایــن کشور)افغانســتان( تهدیــد کننــد. ایــران بــه وضــوح از گفتگوهــای صلــح افغانســتان حمایــت 

مــی کنــد، بــا ایــن حــال ایــن کشــور عمیقــا نســبت بــه حضــور طوالنــی مــدت آمریــکا در افغانســتان، نگــران اســت. در نتیجــه، 

ایــران بــه طــور همزمــان در حــال ایجــاد پیوندهایــی هــم بــا دولــت افغانســتان و هــم گــروه طالبــان اســت. از ایــن رو، تهــران در 

هــر صــورت قــادر اســت تــا اهــداف و منافــع سیاســی خــاص خــود را در معادلــه افغانســتان و مســائل مرتبــط بــا آن تامیــن کند. 

توانمندی های نظامی

ــا اســتفاده از توانمنــدی هــای  ــه جنــگ و پدیــده جنــگ آوری)ب ــران و رویکــرد ترکیبــی آن ب توانمنــدی هــای نظامــی متنــوع ای

نظامــی متعــارف و غیرمتعــارف(، همچنــان تهدیــدی موثــر و قابــل توجــه بــرای منافــع آمریــکا و متحدانــش در منطقــه 

خاورمیانــه اســت. 

ایران راهبرد نظامی متعارف خود را که در وهله نخست بر بازدارندگی و توانایی انجام اقدامات  	

تالفی جویانه علیه یک طرف مهاجم، استوار است، در جریان حمالت موشکی  اش به پایگاه نظامی 

عین االسد و در واکنش به اقدام دولت آمریکا در هدف قرار دادن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه 

قدس جمهوری اسالمی ایران در ژانویه سال 2020، به نمایش گذاشت و به اثبات رساند. ایران 

بزرگترین ظرفیت و قدرت موشکی بالستیک در منطقه را دارد و علی رغم چالش های اقتصادی 

جمهوری اسالمی ایران، تهران همچنان سعی خواهد کرد تا میزان دسترسی خود را به تسلیحات 

متعارف بهبود بخشد و حتی در مواردی امکان دستیابی به سالح های جدیدی را نیز کسب کند. 

عملیات های جنگی غیرمتعارف ایران به همراه شبکه های گروه های نیابتی و شبه نظامی  	

وابسته به این کشور، عمال تهران را قادر می سازند تا منافعش را در منطقه خاورمیانه به پیش برد، 

عمق راهبردی خود را حفظ کند و گزینه های انتقام جویانه نامتقارنی را در دسترس خود داشته 

باشد. 

سپاه قدس جمهوری اسالمی ایران و نیروهای نیابتی وابسته به آن، همچنان از نقشی کلیدی  	

در چهارچوب قدرت نظامی جمهوری اسالمی ایران برخوردار خواهند بود. 
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یکا آمر حمالت علیه منافع و خاک 

مــا بــر ایــن باوریــم کــه ایــران عمیقــا عالقــه منــد اســت تا شــبکه های وابســته بــه خــود را در خــاک آمریــکا توســعه دهد)رویکرد و 

سیاســتی کــه بیــش از یــک دهــه اســت کــه ایــران در حــال دنبــال کــردن آن اســت(. بــا ایــن حــال، بیشــترین خطــر از جانــب ایــران 

علیــه آمریــکا، متوجــه آن دســته از شــهروندان و نیروهــای آمریکایــی اســت کــه در خــارج از آمریــکا و در مناطقی نظیــر خاورمیانه 

و جنــوب آســیا حضــور دارند.

ایران در پی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس این کشور تهدید کرد که دست  	

به اقدامات تالفی جویانه علیه مقام های آمریکایی خواهد زد و پیش از این هم بارها و بارها سعی 

داشته تا دست به حمالت مرگبار در داخل خاک آمریکا بزند. 

در طی سال های گذشته، دستگاه های امنیتی و قانونی در آمریکا شمار زیادی از افراد را  	

به اتهام ارتباط با ایران جهت اثرگذاری در جامعه آمریکا و یا جمع آوری اطالعات از مخالفین ایرانِی 

مستقر در آمریکا برای نظام ایران بازداشت کرده اند. از سویی، نیروهای امنیتی ایران در عملیات ها 

و اقدامات مختلفی با هدف جاسوسی و یا ربایش افراد مخالف با خود در اروپا، خاورمیانه، و جنوب 

آسیا، حضور فعال و موثر داشته اند. 

ایران به احتمال فراوان قادر است به سرعت به منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه و جنوب  	

آسیا حمله کند. دلیل اصلی این مساله هم این است که تهران شبکه ای از نیروهای نیابتی وابسته 

به خود را در این مناطق تحت کنترل دارد که این گروه ها از دسترس قابل توجهی به تسلیحات و 

مواد منفجره نیز برخوردار هستند. 

یز هسته ای ایران شکست یا گر

مــا بــر ایــن باوریــم کــه ایــران در برهــه کنونــی در پــی انجــام فعالیــت هــای الزم جهــت تولیــد تســلیحات هســته ای نیســت. بــا 

ایــن حــال، در پــی خــروج دولــت آمریــکا از توافــق برجــام در مــاه مــی ســال 2018، مقــام هــای ایرانــی برخــی تعهــدات خــود در 

چهارچــوب توافــق برجــام را زیــر پــا گذاشــته انــد و برخــی فعالیــت هــای هســته ای را در پیــش گرفتــه انــد کــه اساســا بــا متــن 

برجــام و محدودیــت هــای قیــد شــده در آن فاصلــه دارد. بــدون تردیــد اگــر تهــران امتیازهایــی را در بحــث تحریــم هــای خــود 

نگیــرد، امــکان دارد مقــام هــای ایرانــی اقداماتــی نظیــر افزایــش میــزان غنــی ســازی اورانیــوم تــا 60 درصــد و یا طراحی و ســاخت 

یــک راکتــور 40 مگاواتــی آب ســنگیِن جدیــد را در دســتور کار قــرار دهنــد. 
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ایران به طور مداوم فعالیت های هسته ای پیش رونده خود را واکنشی به خروج یکجانبه  	

آمریکا از توافق برجام ارزیابی می کند و تاکید دارد که اگر آمریکا بار دیگر به تعهدات خود در برجام 

بازگردد، تهران نیز چنین کاری را انجام خواهد داد. 

از مــاه ژوئــن ســال 2019، ایــران حجــم و ســطح ذخایــر اورانیــوم خــود را بــه ورای آنچــه در توافــق برجــام بــه آن اشــاره شــده، 

توســعه داده اســت. از مــاه ســپتامبر ســال 2019، ایــران بــه محدودیــت هــا در بحــث تحقیــق و توســعه ســانتریفیوژهای 

پیشــرفته بــی اعتنایــی کــرده و و عملیــات هــای مرتبــط بــا غنــی ســازی اورانیــوم را در تاسیســات فــردو کــه در اعمــاق کــوه قــرار 

دارد از ســرگرفته اســت. در مــاه ژانویــه، ایــران غنــی ســاز اورانیــوم تــا ســطح 20 درصــد را آغــاز کــرد و همچنیــن از انجــام اقدامــات 

تحقیقــی و عملیاتــی بــا هــدف تولیــد اورانیــوم فلــزی بــرای ســوخت راکتــور تحقیقاتــی خــود خبــر داد. در مــاه فوریــه نیــز، ایــران 

در یــک فراینــد آزمایشــگاهی، اقــدام بــه تولیــد اورانیــوم فلــزی طبیعــی در فراینــد آزمایشــگاهی کــرد. 

ی انتخاباتی ایران ی، اطالعاتی و ِاعمال نفوذ و اثرگذار مداخالت سایبر

تخصــص و تمایــل ایــران در انجــام عملیــات هــای ســایبری تهاجمــی، آن را بــه یــک تهدیــد قابــل توجــه بــرای شــبکه هــا و داده 

هــا و اطالعــاِت آمریــکا و متحــدان ایــن کشــور تبدیــل کــرده اســت. ایــران ایــن توانایــی را دارد تــا بــه زیرســاخت هــای اساســی و 

مهــم آمریــکا ضربــه بزنــد و یــا دســت بــه فعالیــت هــای مرتبــط بــا جاسوســی ســایبری و یــا اعمــال نفــوذ در جامعــه آمریــکا بزنــد. 

ایــران در فاصلــه مــاه هــای آپریــل تــا جــوالی ســال 2020، مســوول انجــام چنــد حملــه ســایبری علیــه تاسیســات آب اســرائیل 

اســت کــه بــر اســاس برخــی گــزارش هــای خبــری، خســارت هــای کوتــاه مــدِت نامعلومــی را از خــود برجــا گذاشــته اســت. 

ایران به نحو قابل توجه از فضای مجازی جهت اعمال نفوذ بر دیگران استفاده می کند که  	

در این زمینه به طور خاص می توان به عملیات های سایبری تهاجمی آن با نیِت هدف قرار دادِن 

انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا اشاره کرد. ما بر این باوریم که تهران بر عملیات های اثرگذاری 

آنالیِن مخفی نظیِر توسعه اخبار نادرست با استفاده از انتشار اخبار جعلی و بازنشر گسترده اخبار 

و محتوای ضدآمریکایی و یا هدف قرار دادن زیرساخت های انتخاباتی آمریکا، متمرکز خواهد بود. 

ایران شدیدا سعی داشت تا بر انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا اثرگذاری داشته باشد  	

در این راستا، تهران به ارسال پیام های تهدیدآمیز به رای دهندگان آمریکایی مبادرت می ورزید و 

کنشگران سایبری ایران در ماه دسامبر سال 2020، اقدام به انتشار اخبار نادرست در مورد مقام 

های انتخاباتی آمریکا می کردند تا سطح اعتماد عمومی به انتخابات آمریکا را تا جای ممکن تقلیل 

دهند. 



یکا آمر یابی تهدیدات ساالنه جامعه اطالعــاتی ایاالت متحـده  ز ۱۴٠٠گزارش ار اردیبهشت 

قرارگاه  رسانه ای جبهه انقالب

2۴

آمیز کره شمالی یک  اقدامات تحر

»کیــم جونــگ اون« رهبــر کــره شــمالی احتمــال دارد شــماری اقدامــات و رفتارهــای تهاجمــی و بالقــوه بــی ثبــات کننــده جهــِت 

تغییــر شــکل محیــط امنیتــی منطقــه را انجــام دهــد و موجــب ایجــاد شــکاف هایــی میــان ایــاالت متحــده آمریــکا و متحدانــش 

ــا موشــک هــای  ــه از ســرگیری آزمایــش تســلیحات اتمــی کــره شــمالی و ی ــوان ب ــه طــور خــاص مــی ت ــن رابطــه ب شــود. در ای

بالســتیک قــاره پیمــای کــره شــمالی اشــاره کــرد. 

ما بر این باوریم که رهبر کره شمالی تسلیحات اتمی این کشور را به مثابه عامل اصلی در  	

بازدارندگی علیه مداخالت خارجی ارزیابی می کند و اعتقاد دارد که با گذشت زمان، وی می تواند 

با پذیرش و احترام بین المللی به دلیل تبدیل کردن کره شمالی به یک "قدرت هسته ای" رو به رو 

شود. وی احتماال فشارهای گوناگونی بر رژیم خود را، جهت ایجاد تغییر رویکردهای نظام سیاسی 

کره شمالی کافی و الزم ارزیابی نمی کند. 

کیم جونگ اون همچنین سعی دارد تا دستیابی به اهداف خود نظیر کسب پرستیژ)اعتبار(،  	

امنیت و پذیرش و احترام بین المللی به عنوان یک قدرت هسته ای را از طریق تالش ها جهت مدرن 

سازی تسلیحات متعارف خود، تسلیحات هسته ای و توسعه موشکی، تعامالت خارجی، گریز از 

تحریم ها و توانمندی های سایبری، کسب کند. 

توانمندی های نظامی  

کــره شــمالی بــا تقویــت توانمنــدی هــای متعــارف نظامــی خــود کــه بــه رهبــر کــره شــمالی ایــن اجــازه را مــی دهنــد تــا ابزارهــای 

مختلفــی را جهــت پیشــبرد دســتورکار سیاســی خــود و تحمیــل خســارات ســنگین علیــه هــر کشــور کــه بخواهــد بــه کره شــمالی 

حملــه کنــد در دســترس داشــته باشــد، عمــال بــه یــک تهدیــد قابــل توجــه بــرای آمریــکا، کــره جنوبــی و ژاپــن تبدیــل شــده اســت. 

کره شمالی در جریان مانورهای نظامی خود در اکتبر 2020 و ژانویه 202۱، خودش را به مثابه  	

یک قدرت موشکی که از تنوع توانمندی در این زمینه برخوردار است و حامل قدرت راهبردی در این 

رابطه)مخصوصا در بحث موشک های بالستیک( است، معرفی کرده است.
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تسلیحات کشتار جمعی

کــره شــمالی یــک تهدیــد قابــل توجــه در زمینــه توســعه تســلیحات کشــتار جمعــی خواهــد بود. این مســاله تــا حد زیادی ریشــه 

در تعهــد و عالقــه فــراوان کیــم جونــگ اون بــه تســلیحات هســته ای دارد. در شــرایط فعلــی، کــره شــمالی فعاالنــه در برنامــه 

هــای تحقیــق و توســعه موشــک هــای بالســتیک و همچنیــن گســترش برنامــه تســلیحات اتمــی خــود کنــش ورزی مــی کنــد. 

علی رغِم پایان یافتن مهلت قانونی امتناع دولت کره شمالی در آزمایش تسلیحات اتمی و  	

آزمایش  موشک های بالستیک قاره پیما در سال 20۱9، رهبر کره شمالی تاکنون فرمان انجام 

آمریکا،  با  سالح  خلع  گفتگوهای  برای  را  فضا  عمال  و  نداده  را  ای  هسته  و  دوربرد  های  موشک 

همچنان باز نگه داشته است. احتمال دارد که کیم جونگ اون در سال جاری، آزمایش موشک های 

دوربرد و هسته ای را از سرگیرد تا شاید بتواند دولت بایدن را مجبور به تعامل با خود بر اساس 

آنچه مطلوب پیونگ یانگ است بکند. 

ی کره شمالی فعالیت های سایبر

برنامــه ســایبری کــره شــمالی حامــل یــک تهدیــِد روزافــزون در بحــِث جاسوســی، ســرقت و حمــالت تهاجمــی از جانــب رژیــم کــره 

شــمالی اســت. 

پیونگ یانگ احتماال از تخصص کافی جهت وارد آوردن خسارات موقت و محدود به برخی  	

برخوردار  کشور  این  تجاری  های  شبکه  در  اخالل  ایجاد  و  آمریکا  ضروری  زیرساختی  های  شبکه 

است. با توجه به عملیات های سایبری کره شمالی در دهه گذشته، این مساله تا حد زیادی به 

اثبات رسیده که کره شمالی می تواند برای شبکه های زیرساختی و نرم افزاری آمریکا، چالش هایی 

اساسی را ایجاد کند. 

کره شمالی دست به انجام عملیات های مرتبط با دزدی سایبری از نهادهای مالی و صرافی  	

های مرتبط با رمز ارزها در اقصی نقاط جهان می زند و احتماال تاکنون میلیون ها دالر را  به سرقت 

برده و به احتمال فراوان از این منابع مالی سرقتی، برای تامین مالی برنامه موشکی و هسته ای 

خود استفاده کرده است. 
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موضوعات و مسائل فراملی

ونا  وس کر یر پاندمی و

پاندمــی ویــروس کرونــا، زندگــی و حیــات در اقصــی نقــاط جهــان را بــا اختــالل رو بــه رو کــرده اســت. ایــن بحــران تاثیــرات گســترده 

ای داشــته کــه ورای حــوزه بهداشــت و ســالمت قــرار مــی گیرنــد و حــوزه هایــی نظیــر اقتصــاد، سیاســت و مســائل امنیتــی را 

نیــز بــا خــود درگیــر کــرده اســت. مــا انتظــار داریــم کــه بحــران شــیوع ویــروس کرونــا همچنــان و تــا زمانــی کــه واکســن و درمــان 

قابــل توجهــی بــرای ایــن ویــروس ارائــه نشــود، تهدیــدی اساســی بــرای مــردم جهــان باقــی بمانــد. تبعــات اقتصــادی و سیاســی 

پاندمــی ویــروس کرونــا، بــرای ســال هــا جهــان را بــا خــود درگیــر خواهــد کــرد. 

پاندمــی ویــروس کرونــا تــا حــد زیــادی تنــش هــا در جهــان را از منظــر ژئوپلیتیــک افزایــش داده و قــدرت هــای جهانی برای کســب 

منفعــت و نفــوذ در ایــن میــان، بــا یکدیگــر بــه رقابــت مــی پردازنــد. برخــی دولــت هــا نــه تنهــا در بحــث مقابلــه بــا کرونــا همــکاری 

ــه پاندمــی  ــر ب ــه واکنشــی موث ــز مــی کننــد. در ایــن چهارچــوب جهــت ارائ نمــی کننــد، بلکــه در ایــن مســیر چالــش آفرینــی نی

ویــروس کرونــا و تبعــات اقتصــادی آن، بســیاری از دولــت هــا رویکــردی منــزوی را اتخــاذ کــرده انــد و عمــال مزایــای جهانــی شــدن 

را زیــر ســوال مــی برنــد. برخــی دولــت هــا نظیــر چیــن و روســیه، بــا پیشــنهاد ارائــه واکســن و کمــک هــای پزشــکی بــه کشــورهای 

مختلــف جهــان ســعی دارنــد تــا نفــوذ و جایــگاه ژئوپلیتیــک خــود را در عرصــه معــادالت بیــن المللــی تقویــت کننــد. 

انتظــار مــی رود کــه تبعــات منفــی اقتصــادی پاندمــی ویــروس کرونــا، وضعیــت بــی ثباتــی را در برخــی از کشــورها و یــا تعــداد 

زیــادی از آن هــا، بدتــر و وخیــم تــر کنــد. ایــن مســاله تــا حــد زیــادی ناشــی از تشــدید ناامیــدی در مــردم بــه دالیلــی نظیــر آســیب 

هــای اقتصــادی ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا از قبیــِل بیــکاری و یــا ایجــاد اختــالل در زنجیــره تامیــن کاالهــا و خدمــات مــی 

باشــد. برخــی کشــورهای در حــال توســعه کــه شــدیدا از پاندمــی ویــروس کرونــا آســیب دیــده انــد، در حــال تجربــه بحــران هــای 

انســانی و مالــی، تشــدید ریســک و خطــر افزایــش شــمار مهاجــران، فروپاشــی دولــت هــا و یــا منازعــات داخلــی هســتند. 

اگرچه تجارت جهانی نشانه هایی از معکوس شدن روند رکودی ناشی از پاندمی ویروس  	

کرونا را از خود نشان داده است، احتیاط های اقتصاددان ها مبنی بر اینکه هر ریکاوری و بازیابی 

اقتصادی می تواند توسط آثار و تبعات جاری و رو به رشد پاندمی کرونا و باقی ماندن فشارها بر 

بسیاری از دولت ها جهت تمرکز بر ثبات اقتصادی داخلی، با اختالل رو به رو شود، همچنان سرجای 

خود باقی می ماند. در ماه آپریل، صندوق بین المللی پول تخمین زد که اقتصاد جهانی تا 6 درصد 

در سال جاری رشد می کند و این میزان در سال 2022، ۴.۴ درصد خواهد بود. پیش بینی امسال 

نسبت به پیش بینی های قبلی حاکی از افزایش نیم درصدی است. امری که حاکی از این مساله 
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است که ظهور و عملیاتی شدن واکسن ویروس کرونا در سال جاری می تواند تبعات مثبت خوبی 

را برای اقتصادهای برتر جهان به دنبال داشته باشد. انقباض رشد جهانی برای سال 2020، حدودا 

3.3 درصد ارزیابی شده است. 

تاثیرات  	 حامِل  حتی  تواند  می  میالدی  جاری  سال  اوایل  در  کرونا  ویروس  شیوع  احیای 

اقتصادی وسیع تری نیز باشد. این مساله مخصوصا در شرایطی که کسب و کارها در اقتصادهایی 

که متحمل آسیب های جدی ناشی از پاندمی ویروس کرونا در حوزه هایی نظیر توریسم و رستوران 

داری تشدید شده اند و عمال فشارهای بودجه ای را بر دولت ها تشدید کرده اند، بیش از پیش از 

اهمیت برخوردار می شود. 

تاثیرات پاندمی ویروس کرونا بر اقتصادهای در حال توسعه، مخصوصا آن هایی که تا حد  	

زیادی به حواله ها و  وجوه ارسالی، گردشگری و یا صادرات نفت وابسته هستند، احتماال وخیم تر 

هستند و باید آن ها را عمیق تر و طوالنی تر نیز دانست. در این رابطه، بسیاری از کشورهای در حال 

توسعه سعی کرده اند تا به طریقی در بحث بدهی های خود با یک سری امتیازات تسکینی رو به رو 

شوند. 

چالش های اقتصادی ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا همراه با چالش های دیگر جهانی،  	

نظیر تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی را در بیش از یک دهه اخیر به باالترین سطح خود رسانده که 

این مساله در نوع خود خطر و تهدید ایجاد بی ثباتی را بیش از پیش تشدید کرده است. شمار مردم 

و انسان هایی که سطوِح باالی وخامِت امنیت غذایی را تجربه می کنند، از ۱35 میلیون نفر در سال 

20۱9 به حدودا 270 میلیون نفر در سال گذشته رسیده است و احتماال تا پایان سال جاری میالدی 

نیز به 330 میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد. 

پاندمــی ویــروس کرونــا، تغییــرات قابــل توجهــی را در اولویــت هــای امنیتــی کشــورهای اقصــی نقــاط جهــان  ایجــاد کرده اســت. 

در ایــن رابطــه شــاهدیم کــه ارتــش هــا و تشــکیالت نظامــی در اقصــی نقــاط جهــان بــا مســاله کاســتن از میــزان بودجــه خــود رو 

بــه رو هســتند، شــکاف هــای اساســی در عملیــات هــای صلــح بانــی ســازمان ملــل ایجــاد شــده  و فعالیــت هایــی نظیــر آمــوزش 

و آمادگــی نظامــی، عملیــات هــای ضدتروریســتی، نظــارت بــر خلــع ســالح و راســتی آزمایــی و تاییــد اقدامــات و رویه هــای مرتبط 

بــا آن هــا، بــا چالــش اساســی رو بــه رو شــده اســت. ایــن شــکاف هــا احتمــال در صــورت خاتمــه نیافتــِن ســریع پاندمــی ویــروس 

کرونــا و بازیابــی ســریع از ایــن بحــران، همچنــان ادامــه خواهنــد یافــت. ایــن موضــوع، مدیریــت منازعــات را بــا مشــکل اساســی 

رو بــه رو مــی کنــد. ایــن مســاله مخصوصــا بــا توجــه بــه اینکــه همــه گیــری ویــروس کرونــا باعــث کاهــش در تعــداد و شــدت 
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درگیــری هــا نشــده، بیــش از پیــش از اهمیــت برخــوردار مــی شــود. 

اختــالالت مرتبــط بــا خدمــات بهداشــت و ســالمت کــه از بحــران پاندمــی ویــروس کرونــا ناشــی شــده انــد نظیــِر: انجــام 

واکسیناســیون هــا، ارائــه کمــک هــای بهداشــت و ســالمت و برنامــه هــای مرتــب بــا بهداشــت و ســالمت مــادران و کــودکان، 

احتمــاِل ایجــاد بحــران هــای بهداشــتی بیشــتر، مخصوصــا در میــان طبقــات و گــروه هــای آســیب پذیر در کشــورها بــا درآمــِد 

کــم را افزایــش مــی دهــد. در یــن رابطــه بــه طــور مثــال مــی تــوان بــه اختالالتــی کــه پاندمــی ویــروس کرونــا در مســیر درمــان و 

پیشــگیری از بیمــاری اچ آی وی/ایــدز در منطقــه آفریقــای زیرصحــرا ایجــاد کــرده، اشــاره نمــود. از ســویی پاندمــی ویــروس کرونا 

تــا حــد زیــادی انجــام واکسیناســیون هــای مرتبــط بــا بیمــاری هــای ســرخک و آبلــه را نیــز در بســیاری از کشــورها مخصوصــا در 

کشــورهای در حــال توســعه جهــان، بــا چالــش رو بــه رو کــرده اســت. جمعیــت جهــان مخصوصــا آمریکایــی هــا با توجه بــه اینکه 

بســیاری از مولفــه هــای خطرآفریــن در امــر بهداشــت و ســالمت جهانــی، همچنــان ســر جــای خــود باقــی مانــده انــد، نســبت 

بــه شــیوع بیمــاری هــای جدیــد عمیقــا آســیب پذیــر اســت. در یــن زمینــه بــه طــور خــاص مــی تــوان بــه چالــش هایــی نظیــر 

شهرســازی ســریع و بــدون برنامــه ریــزی، نــزاع هــای طوالنــی و بحــران هــای انســانی، هجــوم انســان هــا بــه ســرزمین هایــی کــه 

پیشــتر خالــی از ســکنه بــوده انــد، توســعه مســافرت و تجــارت بیــن المللــی و بــی اعتمادی مــردم و افــکار عمومی بــه کارمندان 

دولــت و مراقبــت هــای بهداشــتی اشــاره کــرد. 

یست یب محیط ز آب و هوایی و تخر تغییرات 

مــا بــر ایــن باوریــم کــه تاثیــرات تغییــرات آب و هوایــی و نابــودی محیط زیســت، ایجــاد کننده مجموعــه ای از تهدیدات مســتقیم 

و غیرمســتقیم خواهــد بــود کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه آســیب رســیدن بــه اقتصادهــا، تشــدید بــی ثباتــی سیاســی، آوارگــی 

انســان هــا و ایجــاد عرصــه هــای جدیــد جهــت رقابــت هــای ژئوپلیتیــک کــه احتمــاال در دهــه آتــی و همچنیــن ورای آن خــود را 

نشــان خواهنــد داد، اشــاره کــرد. دانشــمندان همچنیــن هشــدار مــی دهنــد کــه گــرم شــدن درجــه حــرارت در هــوا، زمیــن و 

دریــا، رویدادهــای منفــی آب و هوایــی فراوانــی نظیــر ایجــاد گرمــای بــی ســابقه، خشکســالی و ایجــاد ســیل که به طور مســتقیم 

آمریــکا و منافــع آن را تهدیــد مــی کننــد، ایجــاد مــی کننــد. البتــه کــه اتخــاذ رویکــرد هــا و رویــه هــای تطبیقــی بــا ایــن شــرایط، مــی 

ــر واقــع شــوند. تخریــب و فرســایش خــاک ، آب، و منابــع  ــا حــدی موث توانــد در مدیریــت بروندادهــا و نتایــج ایــن اتفاقــات، ت

مرتبــط بــا تنــوع زیســتی، تــا حــد زیــادی زیرســاخت هــا، بهداشــت و ســالمت، آب، غــذا و امنیــت را مخصوصــا در کشــورهای در 

حــال توســعه کــه از ظرفیــت چندانــی جهــت انطبــاق ســریع خــود بــا تغییــرات برخــوردار نیســتند، بــا بحــران رو بــه رو مــی ســازند 

و احتمــال شــکل گیــری منازعــات بالقــوه جهــت تســلط بــر منابــع طبیعــی محــدود و کمیــاب را نیــز افزایــش مــی دهنــد. 
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در سال 2020، شش طوفان با سرعت بسیار باال در آمریکا به ثبت رسیدند که تا حد زیادی  	

نشان دهنده ضعف انسان ها و حتی مراکز نظامی آمریکا جهت واکنش سریع به بحران و تخلیه 

مکان های ناامن)با سرعت باال( بودند. این بحران ها در نوع خود عدم آمادگی در آمریکا را نیز به 

تصویر کشیدند. 

فصل طوفان ها در سال 2020، به شدت، مناطق مختلف، مخصوصا آمریکای مرکزی را تحت  	

تاثیر قرار داده است. این منطقه پیش از این نیز از شمار زیادی بحران های طبیعی نظیر طوفان 

های شدید و خشکسالی رنج می برده است. امری که ظرفیت این مناطق را در وادار سازی هزاران 

نفر جهت انجام مهاجرت، همزمان با لغو تدریجی مقررات محدودکننده مرتبط با پاندمی ویروس 

کرونا، افزایش می دهد. 

تخریب محیط زیست ناشی از آلودگی و یا رویه های ضعیف مرتبط با مدیریت زمین، همچنان  	

بهداشت و سالمت انسان ها را به خطر می اندازد و می تواند موجب ایجاد ناآرامی های اجتماعی 

نیز شود. آلودگی هوا در سال 20۱9، چهارمین عامل موثر در وقوع مرگ و میرهای زودرس برای 

انسان ها در اقصی نقاط جهان بوده است. امری که موجب مرگ دست کم هفت میلیون نفر 

در سال مذکور شده است. این مساله به اثبات رسیده که پدیده آلودگی هوا در نوع خود بستر 

مناسبی را جهت گسترش پاندمی ویروس کرونا نیز فراهم می کند. علی رغم ایجاد بهبودهای 

موقت در کیفیت هوای جهان در سال 2020 که تا حد زیادی ناشی از محدودیت های ایجاد شده بر 

اثر اپیدمی ویروس کرونا بوده، تا سپتامبر سال 2020، میزان آلودگی هوا به سطح و میزان قبل از 

پاندمی ویروس کرونا بازگشته است. 

ما بر این باوریم که تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی، وضعیت بدتری پیدا خواهند کرد. دلیل  	

اصلی این مساله نیز این است که مصرف جهانِی انرژی و تولید آالینده های مرتبط، همچنان ادامه 

پیدا می کند. این مساله اهداف توافق آب و هوایی پاریس را عمیقا در خطر قرار می دهد. حتی در 

بحبوحه یک پاندمی جهانی که کشورها را در هم شکسته و به نحو قابل توجهی از میزان جابجایی 

و مسافرت انسان ها کاسته است، تولید جهانی آالینده ها در سال 2020، تنها چیزی کمتر از شش 

درصد کاهش داشته است. تا دسامبر سال 2020، همزمان با بازگشایی تدریجی اقتصادی کشورها 

سطح آالینده ها در جهان نیز به متوسط ماهانه ماه های قبل بازگشته است. امری که به وضوح 

نشان می دهد رشد اقتصادی تا حد زیادی به مساله تولید آالینده ها و آلودگی در جهان ارتباط 

دارد. 
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ی های نوظهور فناور

در پــی دهــه هــا ســرمایه گــذاری و انجــام تــالش هــا از ســوی شــماری از کشــورها کــه تــا حــد زیــادی توانمنــدی هــای فنــاوری 

آن هــا افزایــش پیــدا کــرده، رهبــری آمریــکا در فنــاوری هــای نوظهــور ، بــه نحــو روزافزونــی بــه چالــش کشــیده مــی شــود. چیــن 

در ایــن مســیر نقشــی پیشــرو دارد. مــا پیــش بینــی مــی کنیــم کــه بــا یــک زمیــن و میــدان بــازی برابــر تــر و مســاوی تــر، تحــوالت 

فناورانــه جدیــد بــه نحــو قابــل توجهــی از دل شــماری از کشــورهای مختلــف ظهــور خواهنــد کــرد و از ماهیــت تهدیدآمیــز و 

هشــداردهنده کمتــری نیــز برخــوردار خواهنــد بــود. 

فناوری های جدید به سرعت در سرتاسر جهان منتشر می شوند و تا حد زیادی، توانمندی  	

های پیچیده را در اختیار افراد و گروه های کوچک قرار می دهند و در عین حال، توانمندی های 

دولت-ملت ها را نیز افزایش می دهند. اگرچه دموکراتیزه کردن فناوری می تواند مفید و سودمند 

باشد، با این حال، این مساله از حیث اقتصادی، نظامی و اجتماعی می تواند بی ثبات کننده نیز 

باشد. درست به همین دلیل، پیشرفت ها در زمینه رایانش، بیوتکنولوژی، هوش مصنوعی و 

تولید، نیازمند جلب توجهات ویژه جهت پیش بینی مسیرهای پیدایش فناوری های نوظهور و درک 

تبعات آن ها برای مساله امنیت می باشد. 

چین برای کسب موقعیت رهبری در بسیاری از عرصه ها و رشته های مرتبط با فناوری های  	

نوظهور تا سال 2030، برنامه و طرح های مشخصی دارد. چین رقیب اصلی راهبردی آمریکا در بحث 

رقابت های فناورانه خواهد بود. این مساله نیز تا حد زیادی به این دلیل است که این کشور یک 

راهبرد جامع و همه جانبه جهت کسب و استفاده از فناوری جهت پیشبرد اهداف ملی خود دارد 

که در این رابطه می توان به توانمندی های این کشور در بحث نقل و انتقال اطالعات و همچنین 

تصویب قوانینی در این کشور اشاره کرد که از تمامی نهادها و شرکت های فناوری چین می خواهند 

تا فناوری و اطالعات خود را با ارتش، دستگاه های اطالعاتی و سرویس های امنیتی به اشتراک 

بگذارند. 

پکن متمرکز بر فناوری هایی است که آن ها را برای آینده اقتصادی و نظامی خود ضروری  	

می بیند. در این رابطه می توان به فناوری های قدرت سازی نظیِر بیوتکنولوژی، رایانش پیشرفته 

و هوش مصنوعی و همچنین ایجاد زیرساخت های الزم جهت برقراری ارتباطات امن اشاره کرد. 

روسیه نیز توسعه فناوری های پیشرفته را به مثابه یک اولویت امنیت ملی مهم ارزیابی می  	

کند و سعی دارد به هر نحو ممکن از حاکمیت فناوری خود حفاظت و حراست کند. روسیه به نحو 
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فزاینده ای به دنبال جلب و جذب استعدادها و نخبه های بین المللی در راستای برنامه های تحقیق 

و توسعه خود در زمینه فناوری ها است. با این حال، محدودیت های این کشور در بحث منابع، آن را 

مجبور کرده اند تا بر تالش های تحقیق و توسعه بومی در برخی از فناوری های کلیدی محدود نظیر 

کاربردهای نظامی هوش مصنوعی، تمرکز کند. 

ی فضای مجاز

تهدیــدات ســایبری از جانــب دولــت هــا و همچنیــن افــراد و گــروه هــای شورشــی، همچنــان یــک تهدیــد حــاد و قابــل توجــه باقی 

خواهــد مانــد. دولــت هــای خارجــی از عملیــات هــای ســایبری بــرای ســرقت اطالعــات، اثرگــذاری بــر آحــاد مــردم و خســارت وارد 

کــردن بــه زیرســاخت هــا و صنایع)نظیــر زیرســاخت هــای ضــروری و حیاتــی فیزیکــی و دیجیتــال( اســتفاده مــی کننــد. اگرچــه 

شــمار قابــل توجهــی از کشــورها و بازیگــران غیردولتــی از ایــن توانایــی هــا برخوردارنــد، بــا ایــن حــال، مــا همچنــان نگرانــی هــای 

ــدات ناشــی  ــران و کــره شــمالی، در بحــث تهدی ــن، ای ــر روســیه، چی عمــده و عمیقــی از اقدامــات و تحــرکات کشــورهایی نظی

ــرار  ــدف ق ــع آن را ه ــکا و مناف ــده آمری ــاالت متح ــه ای ــر ک ــی ماه ــایبری خارج ــان س ــیاری از مجرم ــم. بس ــازی داری ــای مج از فض

مــی دهنــد، یــا بــا کشــورهای مذکــور روابــط نزدیکــی دارنــد و یــا بــا کشــورهایی همــکاری مــی کننــد کــه بــرای آن هــا و فعالیــت 

هایشــان فضــای امنــی را فراهــم مــی کننــد و حتــی بــه آن هــا بــه دلیــل اقدامتشــان پــاداش نیــز ارائــه مــی کننــد. 

ــدرت  ــعه ق ــت توس ــه جه ــل تکی ــی قاب ــه ابزارهای ــه مثاب ــایبری ب ــات س ــالت و اقدام ــه حم ــی ب ــل توجه ــو قاب ــه نح ــا ب ــت ه دول

ملــی خــود مــی نگرنــد. در ایــن راســتا شــاهد افزایــش قابــل توجــه اســتفاده از ظرفیــت هــای فضــای مجــازی توســط ارتــش و 

نیروهــای نظامــی کشــورهای مختلــف جهــان هســتیم کــه ایــن مســاله حاکــی از وجــود چشــم انــدازی اخاللگــر و تخریــب کننــده 

از فعالیــت هــا و اقدامــات ســایبری در شــرایط کنونــی و آینــده اســت. همزمــان بــا تشــدید فعالیــت هــای تهاجمــی دولــت هــا در 

عرصــه فعالیــت هــای مجــازی، آن هــا بــه احتمــال فــراوان مایــل بــر اثرگــذاری بــر جمعیــت هــا و تــوده هــای مــردم و همچنیــن 

جســورکردن دیگــر دولــت هایــی هســتند کــه بــه دنبــال دســتیابی بــه نتایج مشــابه جهــت اســتفاده از فضای ســایبری هســتند. 

رژیــم هــای اقتدارگــرا و غیرلیبــرال در اقصــی نقــاط جهــان بــه نحــو قابــل توجهــی از بازارهــای دیجیتــال اســتفاده خواهنــد کــرد تــا 

بــر شــهروندان خــود نظــارت کننــد، آزادی بیــان را کنتــرل کننــد و همچنیــن بــه سانســور کــردن و کنتــرل اطالعــات بپردازنــد و از 

ایــن طریــق، حضــور مــداوم خــود در قــدرت و کنترلشــان بــر مــردم را تضمیــن کننــد. یــک چنیــن رژیــم هایــی بــه نحــو روز افزونــی 

بــه عملیــات هــا و اقدامــات ســایبری دســت مــی زننــد و از ایــن طریــق ســعی دارنــد نــه تنهــا مــردم خــود را، بلکــه دیگــر ملــت ها را 

نیــز تحــت تاثیــر قــرار داده و بــر آن هــا اعمــال نفــوذ کننــد. در ایــن راســتا، اقداماتــی نظیــر هــک کــردن روزنامــه نــگاران و یــا اقلیت 

هــای مذهبــی و یــا حملــه بــه ابزارهــای دیجیتالــی و آنالینــی کــه امــکان آزادی بیــان را بــرای مــردم فراهــم مــی ســازند، بخشــی از 

تــالش هــای گســترده تــر آن هــا جهــت نظــارت و تاثیرگــذاری بــر شــهروندان خارجــی را تشــکیل مــی دهــد. 
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ــا  ــه ب ــی، در عیــن حــال ک ــی و آزادی هــای مدن ــم خصوص ــد از حری ــه بای ــن مناظــره کــه چگون ــه ای ــان ب دموکراســی هــا همچن

تهدیــدات امنیتــی داخلــی مقابلــه مــی کننــد و بــه طــور خــاص بــر ایــن مســاله تاکیــد مــی کننــد کــه مبــادا آزادی بیــان توســط 

شــرکت هــای فنــاوری عمــده و بــزرگ نقــض شــود، ادامــه مــی دهنــد. در عیــن حــال، رژیــم هــای اقتدارگــرا و غیرلیبــرال بــا اشــاره 

بــه ایــن رویــه هــای دولــت هــای لیبرال)تــالش هــای آن هــا جهــت مقابلــه بــا تهدیــدات علیــه سواســتفاده از فضــای مجــازی(، 

ســعی خواهنــد کــرد تــا هــم ســرکوب گــری و رویــه هــای غیرقانونــی خــود را در عرصــه داخلــی و هــم خارجــی شــان، توجیــه کــرده 

و از ایــن طریــق، اهــداف و منافــع نامشــروع خــود را دنبــال کننــد. 

در طــی دهــه گذشــته، هکرهــای دولتــی بــا اســتفاده از بســیاری از ظرفیــت هــای نــرم افــزاری، زمینــه هــای الزم بــرای جاسوســی، 

خرابــکاری و بــه طــور بالقــوه راه انــدازی جنــگ هــای جدیــد عرصــه فضــای مجــازی، فراهــم کــرده انــد. 

در این راستا، در جریان یک عملیات سایبری که با حمایت دولت روسیه علیه یک شرکت  	

فناوری اطالعات روسی انجام شده، بسیاری از افراد و نهادهای خصوصی و دولتی هدف قرار گرفته 

اند و اطالعات حدودا ۱8 هزار فرد و نهاد، به سرقت رفته است.  این مساله به طور خاص به بسیاری 

از آژانس ها و نهادهای وابسته به دولت آمریکا، آسیب های جدی وارد کرده است. 

جرائم سازمان یافته و تجارت غیرقانونی مواد مخدر

مــا انتظــار داریــم کــه تهدیــدات ایجــاد شــده از ســوی شــبکه هــای جرایــم ســازمان یافتــه کــه اقــدام بــه تامیــن مــواد مخــدر و 

دیگــر فعالیــت هــای غیرقانونــی مرتبــط مــی کننــد و ســاالنه موجــب مــرگ ده هــا هــزار آمریکایــی مــی شــوند، همچنــان در یــک 

ســطح بحرانــی باقــی بمانــد. پاندمــی ویــروس کرونــا تــا حــدی بــرای قاچاقچیــان ایجــاد چالــش کرده)عمدتــا بــه دلیــل ایجــاد 

محدودیــت در بحــث جابجایــی و تحــرک( بــا ایــن حــال، گــروه هــای غیرقانونــی نیــز ســعی داشــته انــد خــود را بــا شــرایط جدیــد 

وفــق دهنــد و در همیــن دوره پاندمــی ویــروس کرونــا شــاهد افزایــش قابــل توجــه مــرگ و میــر ناشــی از اســتعمال مــواد مخدر 

بــوده ایــم. 

قاچاقچیــان مکزیکــی تــا حــد زیــادی عرصــه قاچــاق کوکائیــن، فنتانیــل، هروئیــن، ماریجوآنــا، متافتامیــن را در ایــاالت متحــده 

ــا، و متافتامیــن را در مکزیــک تولیــد مــی کننــد و کوکائیــن را  ــکا بــه تصــرف خــود درآورده انــد. آن هــا هروئیــن، ماریجوآن آمری

نیــز از تولیدکننــدگان آن در آمریــکای جنوبــی بــه دســت مــی آورنــد. آن هــا بــه احتمــال فــراوان پیشــرفت هــای قابــل توجهــی 

را در بحــث تولیــد باکیفیــت فنتانیــل در ســال جــاری کســب خواهنــد کــرد)در ایــن مســیر آن هــا بــه طــور خــاص از مــواد اولیــه 

شــیمیایی باکیفیتــی کــه از آســیا وارد مــی کننــد، تکیــه مــی کننــد(. 

ورُدز کــردن در آمریــکا در فاصلــه ســال هــای 2018 تــا 2019 بــه ثبــت رســیده انــد، افزایــش 
ُ
شــمار کلــی مــرگ هایــی کــه بــر اثــر ا
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داشــته و مــواد مخــدر مخصوصــا فنتانیــل، نقــش مهمــی در بیــش از نیمــی از ایــن مــرگ و میرهــا بــازی کــرده انــد. ایــن آمارهــا 

بــه طــور خــاص توســط مرکــز کنتــرل بیمــاری هــای آمریــکا مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و ارائــه شــده انــد. تــا مــاه جــوالی ســال 2020، 

داده هــا و اطالعــات حاکــی از ایــن بــوده انــد کــه شــمار کلــی تعــداد مــرگ و میــر ناشــی از ســو مصــرف داروهــای غیرقانونــی و 

مــواد مخــدر در آمریــکا، همچنــان رو بــه افزایــش اســت. 

قاچاقیــان بــه طــور موقــت رونــد قاچــاق مــواد مخــدر را بــا انجــام کنتــرل هــای شــدید از ســوی دولــت آمریــکا در مرزهــای جنــوب 

غــرب آمریــکا و همچنیــن محدودیــت هــای ناشــی از پاندمــی ویــروس کرونــا ، محدودتــر کــرده انــد بــا این حــال، به طــور تدریجی 

بــار دیگــر در حــال اوج بخشــی بــه ایــن روند هســتند. 

ســازمان هــای جنایــی فراملــی بــه اســتفاده از ابزارهــای ســایبری بــرای ســرقت از اطالعــات و داده هــای شــرکت هــای آمریکایــی 

و خارجــی و همچنیــن بهــره گیــری از رویــه هــای غیرقانونــی علیــه آن هــا بــا هــدف تضعیــف اعتمــاد عمومــی بــه نهادهــی مالــی 

بیــن المللــی، ادامــه خواهنــد داد. 

مهاجرت

ــری هــای اقتصــادی و چالــش هــای  ــر نابراب نیروهــا و محــرک هایــی کــه مهاجــرت و آوارگــی جهانــی را تحریــک مــی کننــد، نظی

آب و هوایــی و منازعــات و درگیــری هــا، تــا حــد زیــادی مهاجــرت و ســیل عظیــم مهاجــران را تقویــت مــی کننــد بــا ایــن حــال، 

محدودیــت هــای ناشــی از ویــروس کرونــا موجــب شــده انــد تــا نظــارت هــای مــرزی گســترده علیــه تحــرکات مهاجــران ایجــاد 

شــود. مهاجــرت و آوارگــی، نیازهــای بشردوســتانه را تشــدید خواهنــد کــرد و خطــر تغییــرات و انقالبــات سیاســی را تــا حــد زیادی 

افزایــش داده، وضعیــت بحــران هــای مرتبــط بــا بهداشــت و ســالمت را بدتــر خواهــد کــرد و فرآینــد نیروگیــری و افراطــی ســازی 

گــروه هــای شــبه نظامــی را تشــدید خواهــد کرد)مخصوصــا در شــرایطی کــه بحــران شــیوع ویــروس کرونــا، مکانیســم هــای 

واکنــش بشردوســتانه جهانــی و بودجــه را تحــت فشــار قــرار مــی دهنــد(. 

بســیاری از پناهجویــان، افــرادی کــه در داخــل مرزهــای کشورهایشــان آواره شــده انــد، بســیار بعیــد اســت کــه بــار دیگر بــه خانه 

هــای خــود بازگردند. 

شــمار انســان هایــی کــه در داخــل مرزهــای کشورهایشــان آواره مــی شــوند، رو بــه افزایــش اســت و مهاجــرت آن هــا، توانایــی 

ــت  ــت مدیری ــری جه ــی کمت ــا( از توانای ــت ه ــد و آن ها)دول ــی ده ــش م ــان را کاه ــردم کشورش ــت از م ــت حمای ــا جه ــت ه دول

نارضایتــی هــای داخلــی برخــوردار مــی شــوند. 

گــروه هایــی کــه در زمینــه جرایــم ســازمان ســافته فراملــی فعــال هســتند، از ظرفیت هــا و نیازهای مهاجــران در راســتای اهداف 

و منافــع خــود بهــره مــی برنــد و عمــال رونــد مهاجــرت را جهــت ســرپوش گذاشــتن بــر اعمــال و رویــه هــای غیرقانونــی خــود، 

تســهیل مــی کننــد. 
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در نیمکــره غربــی جهــان، تاثیــرات ترکیبــی پاندمــی ویــروس کرونــا و همچنیــن وقــوع طوفــان های شــدید، بــه همــراه ایجاد یک 

درک همگانــی از ایجــاد تغییــر در سیاســت هــای مهاجرتــی آمریــکا و همچنیــن فرصــت هــای شــغلی فصلــی در آمریــکا، شــرایط 

اقتصــادی و فیزیکــی الزم بــرای احیــای روندهــای گســترده مهاجــرت بــه آمریــکا را فراهــم مــی ســازند. ایــن مســاله مخصوصــا بــا 

توجــه بــه اینکــه اگــر شــمار مــرگ و میــر و ابتــالی ناشــی از ویــروس کرونــا کاهــش یابــد، بیــش از پیــش از اهمیــت برخــوردار مــی 

شود. 

ســال گذشــته، وضــع قوانیــن منــع جابجایــی و تحــرک در آمریــکا بــه دلیــل پاندمــی ویــروس کرونــا، تــا حــد زیــادی رونــد مهاجــرت 

از آمریــکای مرکــزی بــه مرزهــای جنــوب غــرب آمریــکا ســرکوب کــرد بــا ایــن حــال بــار دیگــر شــمار مهاجــران در اواســط ســال 2020، 

رونــد صعــودی پیــدا کرد. 

نــرخ بــاالی جــرم و جنایــت و همچنیــن بــازار شــغلی ضعیــف در کشــورهای آمریــکای مرکــزی، همچنــان مولفــه اصلــی در تحریــک 

رونــد مهاجــرت از کشــورهای مذکــور بــه آمریــکا اســت. دلیــل اصلــی ایــن موضــوع نیــز ایــن اســت کــه کشــورهای مهاجرفرســِت 

آمریــکای مرکــزی خــود از ظرفیــت هــای کافــی جهــت مخاطــب قــرار دادن ایــن چالــش هــا برخــوردار نیســتند و عمــال زمینــه را 

بــرای مهاجــرت جمعیــت خــود فراهــم مــی ســازند. 

ــش  ــی در پی ــد نزول ــال 2015، رون ــود در س ــیدن خ ــه اوج رس ــس از ب ــا، پ ــه اروپ ــا ب ــمال آفریق ــه و ش ــرت از خاورمیان ــد مهاج رون

گرفتــه و انتظــار مــی رود کــه محدودیــت هــای کرونایــی نیــز تــا حــد زیــادی در ایــن رونــد در ســال جــاری ایجــاد اختــالل کننــد. بــا 

ایــن حــال، احیــای درگیــری هــا در خاورمیانــه مــی توانــد روندهــای مهاجرتــی را تشــدید کنــد و بســیاری از رویــه هــای افراطــی 

علیــه مهاجــران را نیــز در بســیاری از کشــورهای مهاجرپذیــر اروپایــی و غربــی، تحریــک کنــد. کشــورها شــاهد اوج گیــری ظهــور 

سیاســتمداران و احــزاب پوپولیســت هســتند. مســاله ای کــه بــه طــور خــاص بــر روندهــای هویتــی و حاکمیتــی، تاثیــر قابــل 

توجهــی مــی گــذارد. برخــی کشــورهای اروپایــی تــالش مــی کننــد تــا نگرانــی هــا و دغدغــه هــای خــود در زمینــه پاندمــی ویــروس 

کرونــا و مهاجــرت را بــا نیــاز بــه کارگــران جهــت ارائــه نقشــی مکمــل از ســوی آن هــا جهــت پوشــش دادن ضعــف هــای نیــروی کار 

مســن خــود، متــوازن و متعــادل کننــد. 
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یسم جهانی ور تر

 مــا بــر ایــن باوریــم کــه داعــش و القاعــده بــزرگ  تریــن تهدیــدات تروریســتی ســنی مذهــب بــرای منافــع خارجی آمریکا محســوب 

مــی  شــوند و حتــی بــه دنبــال اجــرای حمالتــی در داخــل ایــاالت متحــده آمریــکا نیــز هســتند، گرچــه فشــار مــداوم آمریــکا و 

متحدانــش در زمینــه مبــارزه بــا تروریســم توانایــی آنها)داعــش و القاعــده( را بــرای انجــام این کار کاهش داده اســت.  آن دســته 

از بازیگــران تنهایــی کــه در آمریــکا مســتقر هســتند و هــم  چنیــن دیگــر هســته  هــای کوچــک کــه از انگیــزه  هــای ایدئولوژیــک 

متنوعــی برخــوردار هســتند، یــک تهدیــد داخلــی بــی  واســطه را در ایــن رابطــه ایجــاد مــی  کننــد. مــا مــی  بینیــم کــه ایــن تهدیــد 

ایجــاد شــده از ســوی بازیگــراِن تنهــا در داخــل هــم تحــت تاثیــِر فعالیــت افراط گرایــان خشــونت  طلــِب بومــی بــوده اســت کــه 

ــی  ــداف ایدئولوژیک ــرای اه ــه ب ــی ک ــان داخل ــراط  گرای ــونت  اف ــِر خش ــت تاثی ــم تح ــد و  ه ــه  ان ــام گرفت ــده اله ــش و القاع از داع

ناشــی از تاثیــراِت شــرایِط داخلــی ماننــد تعصــب نــژادی و یــا احساســات ضــد دولتــی دســت بــه اقدامــات تروریســتی مــی  زننــد. 

افراط گرایــان داخلــی از افــراد و گــروه  هــای همفکــر خــود در خــارج از کشــور نیــز الهــام مــی  گیرنــد. حــزب اهلل لبنــان ممکن اســت، 

حمالتــی را علیــه منافــع ایــاالت متحــده آمریــکا وکشــور هــای متحــد آن در واکنــش بــه افزایــش تنــش  هــا در خاورمیانــه و بــه 

عنــوان بخشــی از تــالش خــود بــرای وادار کــردن ایــاالت متحــده آمریــکا بــرای خــروج از منطقــه انجــام دهــد. اشــاعه تهدیــدات 

تروریســتی در ســطح جهــان، اولویــت  هــای رقابــت بــرای بســیاری از کشــورها و در مــواردی نیــز کاهــش کمک های ضد تروریســم 

غربــی  احتمــاال فرصــت  هــا را بــرای تروریســت  هــا گســترش داده و فضــا را بــرای رهایــی از شکســت  هــای اخیــر فراهــم مــی  کنــد. 

داعش

علیرغــم افزایــش تلفــات رهبــران داعشــی، ایــن گــروه همچنــان توانایــی ایــن را دارد کــه شورشــی طوالنــی مــدت را در عــراق و 

ســوریه راه  انــدازی کــرده و ســازمانش را رهبــری کنــد. اگــر چــه از زمــان اوج گرفتــن ایــن گــروه در ســال 2017، شــاهد کاهــش 

تعــداد حمــالت الهــام گرفتــه شــده از داعــش در غــرب بــوده  ایــم، امــا ایــن حمــالت همچنــان در باالتریــن ســطح اولویــت  هــای 

ایــن گــروه قــرار دارنــد. بــا توجــه بــه چالــش  هــای لجســتیکی و امنیتــی کــه ایــن گــروه بــرای اســتقرار و پشــتیبانی از مهاجمــاِن 

خــود در ایــاالت متحــده آمریــکا بایــد بــر آنهــا غلبــه کنــد، حمــالت الهــام گرفتــه شــده از داعــش بــه احتمــال زیــاد تهدیــد اصلــی 

ــش  ــط داع ــه توس ــی ک ــه  های ــه نقش ــد، ن ــد مان ــی خواه ــاری باق ــال ج ــده در س ــاالت متح ــادری ای ــرزمین م ــرای س ــش ب داع

پشــتیبانی و یــا هدایــت مــی  شــود. 

داعــش تــالش خواهــد کــرد تــا شــورش خــود را در عــراق و ســوریه گســترش دهــد، جایــی کــه بــه رهبــران برجســته محلــی، 

عناصــر امنیتــی، زیرســاخت  هــا و تــالش  هــای رهبــران ایــن کشــورها بــرای بازســازی حملــه کــرده اســت. 

جذابیــت ایدئولــوژی داعــش بــه احتمــال زیــاد پــا برجــا خواهــد بــود، حتــی اگــر نظــِر مخاطبــان کمتــری را بــه خــود جلــب کنــد. 

ایــن گــروه بــه اســتفاده از رســانه های خــود بــرای تشــویق حامیــان جهانــی  لــش بــرای انجــام حمــالت بــدون نیــاز بــه رهبــری 
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مســتقیم داعــش ادامــه خواهــد داد، بــا ایــن حــال بــه نظــر مــی  رســد کــه کاهــش قابلیــت  هــای رســانه  ای داعــش بــه احتمــال 

زیــاد توانایــی ایــن گــروه را نیــز بــرای الهــام بخشــیدن بــه شــکل   دهــی حمــالت ایــن گــروه بــا ســرعت بــاالی قبلــی و جــذب افــراد 

جدیــد و حامیــان جدیــد بــا مشــکل مواجــه خواهــد ســاخت. 

القاعده

کادر ارشــد رهبــری القاعــده در چنــد ســال گذشــته متحمــل خســارات زیــادی شــده اســت، امــا رهبــران باقی مانــده در ایــن ایــن 

گــروه همچنــان در تــالش بــرای تشــویق همــکاری  هــا میــان عناصــر منطقــه  ای خــود هســتند و همچنــان خواســتار حملــه بــه 

ایــاالت متحــده آمریــکا بــوده و ســایر اهــداف بین المللــی مربــوط بــه ایــن موضــوع را دنبــال می  کننــد. در اصــل رهبــران القاعده 

بــه دنبــال پیشــبرد طــرح توطئــه خــود در سراســر جهــان هســتند. گــروه  هــای وابســته منطقــه  ای بــه القاعــده نیــز از درگیــری 

ــن  ــرب و هم چنی ــکا و غ ــده آمری ــاالت متح ــع ای ــِن  مناف ــر انداخت ــه خط ــد و ب ــرای تهدی ــی ب ــر دولت ــای غی ــی و فضاه ــای محل  ه

دولت هــای محلــی و جمعیــت خــارج از کشــور نیــز بهــره بــرداری خواهنــد کــرد. 

گــروه  هــای وابســته بــه القاعــده در »ســاحل« و »ســومالی« طــی دو ســال گذشــته دســتاورد هایــی داشــته  انــد، بــا ایــن حــال، 

ــا محــدود شــدن  ــران اصلــی گــروه و ی ــد، از دســت دادن رهب ــه کــرده  ان ــز در ســایر نقــاط تجرب ایــن گــروه شکســت  هایــی را نی

مدیریــت آنهــا در آفریقــای شــمالی، آســیای جنوبــی، ســوریه و یمــن برخــی از ایــن شکســت  هــا محســوب مــی  شــوند. 

حزب اهلل

انتظــار مــا ایــن اســت کــه حــزب  اهلل، بــا هماهنگــی ایــران و دیگــر شــبه نظامیــان همســو بــا ایــران، بــه توســعه قابلیــت  هــای 

تروریســتی خــود بــه عنــوان یــک عامــل بازدارنــده، یــک گزینه تالفی جویانــه، مانــع و ابزاری بــرای ارعاب دشــمنانش ادامــه دهد. 

تمرکــز حــزب  اهلل بــرای کاهــش نفــوذ ایــاالت متحــده در لبنــان و خاورمیانــه، پــس از کشــته شــدن قاســم ســلیمانی، فرمانــده 

ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی شــدت یافتــه اســت. حــزب اهلل توانایــی هدف گیــری مســتقیم و غیــر مســتقیِم منافــع ایــاالت 

متحــده در داخــل لبنــان، منطقــه و خــارج از خاورمیانــه و بــه میــزان کمتــری در ایــاالت متحــده آمریــکا را دارد. 

ادی یا قومی  افراط گرایان خشن با انگیزه  های نژ

 افــراط  گرایــان خشــونت  طلــب داخلــی بــا انگیــزه طیــف وســیعی از ایدئولــوژی  هــا کــه بــه ســازمان  هــای تروریســتی جهــادی 

ــرای ایــاالت متحــده محســوب مــی  ــا از آنهــا الهــام نمی گیرنــد، تهدیــدی جــدی ب ماننــد القاعــده و داعــش مرتبــط نیســتند ی

 شــوند. ایــن مجموعــه متنــوع از افــراط  گرایــان، یــک فضــای تهدیــد آمیــز و بــه طــور فزاینــده پیچیــده ای را منعکــس مــی  کننــد، 

کــه شــامِل تهدیــدات بــا انگیــزه  هــای نــژاد پرســتانه یــا قــوم  گرایانــه و یــا تهدیــدات ضــد دولتــی و ضــد اقتــدار دولــت مــی  شــود. 
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از ایــن میــان، افراط گرایــان خشــونت  طلــب کــه از ترکیبــی از عقایــد فرهنگــی- ناسیونالیســتی نئونــازی و اســتثنایی نژادپرســتانه 

بــا تاکیــد بــر برتــری ســفید پوســتان طرفــداری مــی  کننــد، اغلــب بیشــترین ارتباطــات فراملــی را از طریــق جوامــع آزاِد آنالیــن بــا 

افــراد و گــروه  هــای همفکــر در غــرب دارنــد. تهدیــد ناشــی از ایــن جنبــش  هــای پراکنــده بــرای دهــه  هــا فروکــش کــرده بــود بــا 

ایــن حــال ایــن تهدیــدات از ســال 2015 مجــددا افزایــش پیــدا کــرده اســت. 

افراط گرایــان خشــن، از ســال 2015 حداقــل 26 حملــه کشــنده و مرگبــار را کــه منجــر بــه کشــته شــدن بیــش از 141 نفــر و مختــل 

شــدن ده هــا توطئــه در غــرب شــده را رهبــری کــرده  انــد. در حالــی کــه ایــن افــراط  گرایــان اغلــب خــود را بخشــی از یــک جنبــش 

جهانــی گســترده مــی  داننــد، بیشــتر حمــالت صــورت گرفتــه در ایــن گــروه از ســوی افــراد و گروه هــای کوچــک و کامــال مســتقل 

انجــام شــده اســت.

اســترالیا، آلمــان، نــروژ و انگلســتان خشــونت  هــای بــا انگیــزه قوم گرایــی و نــژاد پرســتی همچــون گــروه  هــای نئــو نــازی را 

ســریع ترین تهدیــدات تروریســتی کــه بــا آنهــا مواجــه هســتند، مــی  داننــد. 

هــر دوی ایــن گــروه  هــا و ســایر گــروه  هــای افــراط  گــرا، ماننــد افــراط  گرایان ضــد دولت، از شــکایت  هــای ایدئولوژیــک، اجتماعی-

سیاســی و شــخصی علیــه اهــداف مالــی کــه بــه طــور فزاینــده  ای مرتبــط بــا تجمعــات بــزرگ مردمــی، عبادتــگاه  هــا، مجریــان 

قانــون و امکانــات دولتــی و خــرده فروشــی  هــا شــده، انگیــزه و الهــام مــی  گیرنــد.

بازیگــراِن تنهــا کــه طبــق تعاریــف شــان، در مــورد برنامــه  هــای خــود یــا دیگــران توطئــه نمــی  کننــد، بــه طــور فزاینــده  ای اهــداف 

ســاده و آشــنایی را بــرای خــود انتخــاب مــی   کننــد و فرصــت  های اجــرای قانون را برای کشــف و ایجــاد اختالل محــدود می  کنند.

پرتوزاینده، هسته ای( وبی،  CBRN)دفاع شیمیایی، میکر

تروریســت هــا همچنــان عالقــه منــد بــه اســتفاده از عوامــل شــیمیایی و بیولوژیکــی در حمــالت علیــه منافــع ایــاالت متحــده و 

احتمــاًال ســرزمین اصلــی آمریــکا هســتند. 
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تعارضات و بی ثباتی  ها

تعارضــات و بی ثباتــی  داخلــی و میــان ایالتــی تــا زمانــی ادامــه پیــدا مــی  کنــد کــه بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم بــرای 

اشــخاص و منافــع ایــاالت متحــده در طــول ســال آینــده تهدیداتــی را بــه همــراه داشــته باشــد. رقابــت بــر ســر قــدرت و منابــع، 

ــر ایــن  ــی در بســیاری از کشــور هــا خواهــد شــد. عــالوه ب ــوژی، موجــب شــورش و جنــگ داخل ــری  هــای قومــی و ایدئول درگی

درگیــری  هــای بیــن ایالتــی نیــز از درگیــری  هــای مــرزی تــا درگیــری  هــای میــان چیــن و هنــد و برخــورد هــای خشــونت  آمیــز پایدار تــر 

نیــز شــعله  ور خواهــد شــد.

افغانستان

مــا بــر ایــن بــاور هســتیم کــه چشــم  انــداز توافــق صلــح در ســال آینــده بســیار کــم خواهــد بــود. بــه احتمــال زیــاد، طالبــان در 

میــدان جنــگ دســتاورد هایــی کســب خواهــد کــرد و دولــت افغانســتان تــالش خواهــد کــرد تــا در صورتــی که نیــرو هــای ائتالف، 

حمایــت خــود را از دســت بدهــد، طالبــان را دور نگــه دارد. 

کابل همچنان در میدان نبرد با شکست روبرو است و طالبان اطمینان دارد که می  تواند به  	

پیروزی نظامی دست پیدا کند. 

نیرو های افغان همچنان به تامین امنیت شهر های بزرگ و سایر سنگر های دولت ادامه می  	

 دهند، اما آنها همچنان در ماموریت های دفاعی خود به سر می  برند و تالش کرده اند تا قلمروی 

سرزمینی خود را مجددا به دست آورده و یا امکان حضور در مناطقی که در سال 2020 رها شده اند 

را دوباره برقرار سازند. 

هند و پاکستان

اگرچــه احتمــال وقــوع یــک جنــگ عمومــی میــان هنــد و پاکســتان بعیــد بــه نظــر مــی رســد، بــا ایــن حــال بــه احتمــال زیــادی 

بحــران   هــای ایــن دو شــدید تــر خواهــد شــد و تــداوِم ایــن چرخــه خطرناک تــر خواهــد شــد. تحــت رهبــری نخســت وزیــر هنــد، 

»نارنــدرا مــودی«، ایــن کشــور بیــش از گذشــته بــه تحریــکات نیروهــای پاکســتانی بــا نیروهــای نظامــی  اش پاســخ مــی  دهــد و 

تنــش  هــای شــدید، خطــر افزایــش تعارضــات میــان ایــن دو را بــه عنــوان دو همســایه مســلح بــه قــدرت  هســته ای بــا افزایــش 

ناآرامــی  هــای خشــونت  آمیــز در کشــمیر و یــا احتمــاِل یــک حملــه نظامــی در هنــد بیشــتر مــی  کنــد . 
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خاورمیانه

خاورمیانــه همچنــان بــه عنــوان یــک منطقــه خواهــد بــود کــه درگیــری  هــای بســیاری دارد. تعارضــات فراگیــر همــراه بــا 

شــورش  هــای فعــال در چندیــن کشــور، درگیــری میــان ایــران و کشــور هــای دیگــر و گســترش تروریســم، بــه همــراه جنبــش  

هــای اعتراضــی مــداوم باعــث خشــونت  هــای گاه و بیــگاه در ایــن منطقــه مــی  شــود. بــا افزایــش نارضایتــی  هــای مردمــی و 

نارضایتــی  هــای اقتصــادی و اجتماعــی، نوســانات داخلــی در ایــن منطقــه همچنــان پابرجــا خواهــد مانــد، بــه ویــژه هنگامــی که 

منطقــه بــا ســقوط اقتصــادی ناشــی از بیمــاری همــه  گیــر Covid-19 مبــارزه مــی  کنــد و رهبــرای آن بــرای تامیــن انتظــارات مردم 

بــرای اصالحــات سیاســی و اقتصــادی تــالش مــی  کننــد. در نتیجــه برخــی از دولــت  هــا، احتمــاال شــرایط بــی  ثبــات  کننــده  ای را 

تجربــه مــی  کننــد کــه ممکــن اســت حتــی آنهــا را بــه ســمِت فروپاشــی ســوق دهــد. درگیــری  هایــی کــه در ایــن منطقــه شــعله ور 

شــده  انــد، ممکــن اســت بــه خصــوص در صورتــی کــه روســیه، ترکیــه و کشــورهای دیگــر در آنهــا مداخلــه کننــد، خطــر تشــدید 

تعارضــات و محاســبات غلــط را افزایــش دهنــد. 

عراق 

دولــِت عــراق بــه طــور قطــع، بــه مبــارزه بــا داعــش و کنتــرل شــبه نظامیــان شــیعه مــورد حمایــت ایــران ادامــه خواهــد داد. 

بغــداد بــرای هــدف قــرار دادن رهبــران و هســته  هــای داعــش بــه پشــتیبانی خارجــی و ایــاالت متحــده آمریــکا متکــی اســت. 

بــا ایــن وجــود، ایــن گــروه نشــان داده کــه در بحــث شــورش و تروریســم، تــاب  آوری باالیــی دارد.  شــبه نظامیــان شــیعه مــورد 

حمایــت ایــران، احتمــاال حمــالت خــود علیــه اهــداف آمریــکا، ماننــد حملــه موشــکی مــاه فوریه بــه فــرودگاه بین المللــی اربیل را 

ادامــه می دهنــد تــا در صــورت عــدم توافــق دولــت عــراق بــا واشــنگتن در مــورد برنامــه زمــان  بنــدی آنهــا بــرای خــروج، نیروهــای 

آمریکایــی را تحــت فشــار قــرار دهنــد. اگــر اعتراضــات مردمــی علیــه فســاد دولــت و اقتصــاد رو بــه زوال رونــد خشــونت بار تــری 

بــه خــود بگیــرد و یــا بغــداد گرفتــار درگیــری  هــای منطقــه  ای گســترده  تــری شــود، شــکی نیســت کــه نیروهــای آمریکایــی نیــز بــا 

خطــرات ناشــی از ایــن درگیری هــا مواجــه مــی  شــوند. 

لیبی

دولــت موقــت وحــدت ملــی بــا چالــش  هــای سیاســی، اقتصــادی و امنیتــی پایــداری مواجــه خواهــد شــد کــه ایــن چالــش  هــا، 

مانــع پیشــرفت در آشــتی از ســوی دولــت  هــای قبلــی شــده شــده اســت. بــی  ثباتــی و خطــر جنــگ مجــدد در جنــگ داخلــی لیبــی 

در ســال جــاری ادامــه خواهــد یافــت- بــا وجــود پیشــرفت  هــای محــدود سیاســی، اقتصــادی و امنیتــی- ممکن اســت در حالی 

کــه رقبــای لیبــی بــرای حــل اختالفــات خــود تــالش مــی  کننــد و بازیگــران خارجــی ســعی در نفــوذ در ایــن کشــور دارنــد، درگیــری 

 هــای گســترده  تــری در ایــن کشــور شــکل گیــرد. مصــر، روســیه، امــارات و ترکیــه بــه احتمــال زیــادی بــه پشــتیبانی مالــی و نظامی 
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خــود از نیروهــای نیابتــی  شــان در لیبــی همچنــان ادامــه خواهنــد داد. یــک نکتــه احتمالــی نیــز وجــود دارد، مبنــی بــر اینکــه 

روســیه و ترکیــه آتــش بــس را کــه بــا همــکاری ســازمان ملــل متحــد در اکتبــر ســال 2020 انجــام شــد، رعایــت کننــد، الزمــه اصلــی 

ایــن امــر، عزیمــت و خــروج نیروهــای خارجــی از ایــن کشــور اســت. 

یه سور

طــی ســال  هــای آینــده، درگیــری  هــا، فروپاشــی اقتصــادی و بحــران  هــای انســانی بســیاری ســوریه را تحــت فشــار قــرار خواهــد 

داد و بــه مــوازات آن، تهدیــدات علیــه نیروهــای آمریکایــی در ایــن کشــور را نیــز افزایــش مــی  دهــد. رئیــس  جمهــور بشــار اســد، 

بــه طــور کامــل کنتــرل مرکــز ســوریه را در دســت دارد، بــا ایــن حــال، تــالش مــی  کنــد تــا کنتــرل مجــدد کل کشــورش را در برابــر 

شــورش  هــا و تعارضــات باقیمانــده از ســوی نیروهــای تقویــت شــده تــرک، افراط گرایــان اســالمی  مخالفانــش در اســتان ادلــب 

در دســت داشــته باشــد. اســد مذاکــرات معنــی دار را متوقــف کــرده و همچنــان بــه حمایــت ایــران و روســیه متکــی خواهــد 

بــود. از ســوی دیگــر، بــا فشــارهای فزاینــده رژیــم ســوریه، روســیه و ترکیــه، بــه ویــژه بــا کاهــش شــرایط اقتصــادی و انســانی کــرد 

هــا و در صــورت عقــب  نشــینی نیروهــای ایــاالت متحــده آمریــکا کردهــا نیــز بــا فشــار روبــرو خواهنــد شــد. نیروهــای آمریکایــی نیز 

در منطقــه شــرقی ســوریه بــا تهدیــدات گــروه  هــای همســو بــا رژیــم ســوریه و ایرانــی  هــا و حمــالت انــکار ناپذیــری روبــرو خواهند 

ــش  ــد و افزای ــه کنن ــرب حمل ــع غ ــه مواض ــوریه ب ــور س ــود در کش ــن خ ــگاه ام ــا از پناه ــد ت ــی  کنن ــالش م ــا ت ــت  ه ــد. تروریس ش

درگیــری  هــا یــا ســقوط اقتصــادی ممکــن اســت مــوِج دیگــری از مهاجــرت در ایــن کشــور را تحریــک کنــد. 

آسیا

بــه دســت گرفتــن قــدرت در مــاه فوریــه توســط ارتــش برمــه در میانمــار، بازداشــت، »آن سانگ ســوچی«، مشــاور امــور خارجــه 

و رهبــر حــزب حاکــم میانمــار، اعــالم وضعیــت اضطــراری یک ســاله در ایــن کشــور، گسســت انتقــال دموکراتیــک در آن و ایجــاد 

-Covid بــی  ثباتــی جدیــد درجامعــه و اعتراضــات گســترده مــردم در میــان فشــار هــای اقتصــادی حاصل از همه گیــری ویــروس

19T همــه بــا هــم، شــرایط داخلــی بی ثبــات میانمــار را نشــان مــی  دهنــد. 

یکای التین آمر

نیمکــره غربــی احتمــاال در ســال آینــده شــاهد بی ثباتــی  هــا و نوســانات داخلــی متغیــری خواهــد بــود، انتخابــات مــورد رقابــت 

و اعتراضــات خشــن مردمــی برخــی از ایــن مــوارد اســت. آمریــکای التیــن امســال، چندیــن انتخابــات ریاســت جمهــوری و اجرایــی 

برگــزار خواهــد کــرد، انتخابــات نیکاراگوئــه و هنــدوراس برخــی از ایــن مــوارد هســتند کــه بــه خاطــِر دوقطبــی بــودن جــو محیط، 

احتمــال رخ دادن تقلــب در آنهــا بســیار زیــاد خواهــد بــود. 
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رکــود اقتصــادی عمیــق حاصــل از کوویــد 19 ســطح ناامیــدی  عمومــی در ایــن منطقــه را بــه شــدت بــاال بــرده و نگرانــی  هــای 

عمومــی در مــورد گســترش جــرم و فســاد رســمی را نیــز تشــدید مــی  کنــد. در همیــن راســتا، کلمبیــا، گواتمــاال و پــرو شــاهد 

اعتراضاتــی گســترده بــه دنبــاِل همــه  گیــری شــدن بیمــاری کرونــا و شــرایط حاصــل از آن بوده انــد.

در حــال حاضــر بــه دلیــل نــرخ باالیــی از جــرم و قاچــاق مــواد مخــدر و احتمــاال بــا بدتــر شــدن ســطح فقــر در کشــور هــای ایــن 

منطقــه و کوچــک شــدن منابــع مالــی پلیــس و دادگســتری، بــه طــور بالقــوه تــالش  هــا بــرای مهاجــرت بــه ایــاالت متحــده از 

ســوی مــردم ایــن منطقــه تقویــت مــی  شــود.

بحــران سیاســی و اقتصــادی در ونزوئــال ادامــه خواهــد یافــت و توســعه جریــان اعتراضــات ونزوئالیــی  هــا را بــه ســایر مناطــق 

حفــظ می کنــد و فشــارهای بیشــتری بــه دولت هایــی کــه بــا ســطح باالیــی از میــزان آلودگــی، مــرگ و میــر ناشــی از کوویــد 19 در 

جهــان مبــارزه می کننــد، وارد مــی آورد. 

یقا آفر

در حالــی کــه ترکیــب ناپایــداری از خشــونت بیــن جامعــه  ای و تروریســم ثبــات آفریقــای غربــی را تهدیــد مــی  کند، آفریقای شــرقی 

بــا درگیــری  هــای قومــی در اتیوپــی، جنــگ قــدرت در دولــت انتقالــی ســودان و ادامــه بــی  ثباتــی در ســومالی دســت و پنجــه نــرم 

مــی  کنــد. درگیــری  هــا، فضــا هــای فاقــد حاکمیــت، بــه حاشــیه  رانــدن برخــی از جوامــع ، همگــی بــه احتمــال فــراوان منجــر بــه 

تغذیــه تروریســت در ســال آتــی خواهنــد شــد. در ایــن زمینــه، بــه طــور خــاص، مــی  تــوان بــه اوج گیــری تروریســم در منطقــه 

ســاحل و بخــش هایــی از آفریقــای جنوبــی و شــرقی اشــاره کــرد. 
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