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 مقدمه
کامل  یشگیریقادر به پ یمل یتکه نظام امن دهدیرخ م یزمان 1یراهبرد یریگغافل یاشکست 

 یریگاز بحران نباشد. غافل یناش هاییبکاهش آس یبرا یطشرا یشینیپ یریتمد یااز بحران 

به خود  یمهم یگاهجا یمل یتامن یاتاست که در ادب یاز موضوعات مهم یکی ،یراهبرد

و  گرینیندهآ بینی،یشپ ی،مل یتامن ینهادها یفوظا ترینیاز اصل یکیاست.  هاختصاص داد

 یاسی،س یهااز نظام یبه عنوان بخش یتیامن یکه نهادها یمعن ینبد؛ است هایتطعشناخت عدم ق

منافع  یا یاترا دارند که ممکن است ح یو هشداردهنده نسبت به مخاطرات بانیدهنقش د

 آگاهییشاز پ ینوع یجادا ،یتیامن ینقش نهادها ،سازند. در واقع مواجهرا با چالش  هایتحاکم

سبت ها ناز وقوع بحران یشرا پ یاسیس یرانو مد سازانیمکه تصم است یتعدم قطع یطدر شرا

از  رییشگیپ ،رو یناز وقوع آنها توانمند سازد. از ا یناش یبکاهش آس یااز آنها  یشگیریبه پ

ع تا بتوانند در مواق رودیبه شمار م یمل یتامن ینهادها یفوظا ترینمهماز  ،یراهبرد یریگغافل

 . کنند ینرا تأم یمل یتکرده و اهداف امن یشگیریخطر پحساس از بروز 

 ،ازدارنده استب یکه معموالً استراتژ یب،رق یکه استراتژ شودیم یکاستراتژ وقتی یری،گغافل

هان ج یختار تواندیم یکاستراتژ یرانهگود. حمالت غافلشیشروع منازعات، دچار اختالل م زمان

به ظاهر کمتر  یبرق یمقدورات و امکانات ماد یطی،شرا یندر چن(. Wirtz, 2017:12دهد ) ییررا تغ

ی تبارشناس .سترا دارا یقو یگرباز یهعل یچیدهپ یزیرو برنامه یطراح یاما توانمند ،استاز 

سیاسی  هایها به منظور تأمین منافع حیاتی نظامدهد این سازمانی امنیتی نشان میهاسازمان تاریخی

اند اند. آنها از بدو تأسیس در تالش بودهصلح در طول تاریخ به وجود آمدههای جنگ و در زمان

 های امنیتی به عنوانبه اجرای کارکردهای آن یاری رسانند. سازمان ،تا با صیانت از نظام سیاسی

ها و ای به محیط داخلی و خارجی قادر هستند فرصتپشتیبان نظام سیاسی، با دسترسی حرفه

رصد آینده و آگاهی از اقدامات رقبا توسط این  ،. عالوه بر اینکنندیی و مدیریت را شناسا هاتهدید

بینی و ساخت آینده به اندازه کافی دشوار است و در مقام پیش هرچندشود، ها انجام میسازمان

 بازیگران کمتری توفیق موفقیت در آن را دارند.  ،عمل

                                                                                                   
1. Strategic Surprise 
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، نیروها، حوادث و تهدیدهاواالترین هدف هر نهاد امنیتی در نظام سیاسی باید ردیابی 

تغییراتی باشد که توانایی تهدید حیات ملی کشور را دارند. شاید این هدف خیلی بزرگ و دور 

از دسترس به نظر بیاید، ولی طی صد ساله گذشته خیلی از کشورها در معرض حمالت نظامی 

ژاپن در . اندداشتهنمناسبی در مقابل آنها  اند که در بهترین شرایط، آمادگیرفتهمستقیمی قرار گ

و مصر  آمریکا؛ ژاپن را ؛گیر کردشوروی را غافل 1911در آلمان  ؛گیر کردروسیه را غافل 1901

 (.19: 1991)لوونتال،  گیر کردنداسرائیل را غافل 1999و سوریه هم در 

های متعددی در حوزه امنیت ملی گیریتاکنون، غافل 1939 جمهوری اسالمی ایران از سال

حاکی از توانمندی مؤثر ایران در مقابله با  رویدادهااستتتت. مطالعه برخی از این  کردهرا تجربه 

اما در برخی موارد نیز نه تنها توفیقی حاصل نشده، بلکه خسارات  است.امنیت ملی  هایتهدید

های زمانی مختلف، امنیت ملی هایی را نیز به دنبال داشته است. این رخدادها در بازهو شکست

گیری استتتت که مطالعه آن از منظر غافلکرده هایی را متوجه نظام کشتتتور را متتاثر و هزینته  

پرسش  ،نیت ملی را در تصتمیم مناستب یاری رستاند. از این رو   ام هایمقامتواند راهبردی می

گیری راهبردی چه تأثیری بر حکمرانی امنیت ملی غافل اینکه مقاله عبارت است از این اصتلی 

از نوع  آنروش پژوهش  ،از نوع کیفی روش تحقیق این مقالهدر جمهوری اسالمی ایران دارد؟ 

ق استتنادی و روش تجزیه و تحلیل اطالعات از موردکاوی و روش گردآوری اطالعات به طری

های رصهگیری در ع. در مورد پیشینه تحقیق نیز آثار خوبی در موضوع غافلاستنوع استنباطی 

المللی منتشر شده و ادبیات مناسبی توسط کسانی چون گرابر، نظامی و اطالعاتی در ستطح بین 

 ویرتز، هندل و... فراهم شده است. 

ای منبع قابل مالحظه ،استتاس جستتتجوی انجام شتتده وضتتوع در ایران، براز منظر مطالعه م

گیری و حکمرانی امنیت ملی نیز پژوهشی شناسایی نشد. غافلبا در رابطه  ،یافت نشد. همچنین

گیری و حکمرانی امنیت ملی و نیز در کاربستتتت نوآوری مقتاله در رابطه بین غافل  ،از این رو

  است. موضوع در جمهوری اسالمی ایران
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 راهبردی گیریغافلچگونگی و چرایی . الف
نظم و اطالعات در دنیای نامطمئن امروزی از اهمیت اساسی برخوردار است. این بینش در امنیت 

 نظام پویایی هستند که اطالعات، هاالملل از تأثیر فراوانی برخوردار است؛ زیرا مجموعه دولتبین

ها . این وضتتعیت، ارتباطی به شتتکل دولتاستتتآن نظام دارای اهمیت کردن بین آنها برای منظم

در  یناناطمینانظمی ناشتتی از ابهام و بی استتت.بلکه با رفتار آتی بازیگران ستتازنده مرتبط  ،ندارد

گران و بازی کردهمورد رفتار آتی بازیگران، منظومه روابط امنیتی بین کشتتورها را دچار اغتشتتاش  

اطالعات در دستتترس  هرچند ،بر چنین وضتتعیتی فائق آیند. در حال حاضتتر کنندمیفعال تالش 

و عصتر اطالعات موجب دستترسی همگان به اطالعات شده و بازیگران در صورت اراده،    استت 

قادر هستتند به حجم باالیی از اطالعات آشتکار و رسمی دسترسی پیدا کنند، اما صرف دسترسی   

های گیرنده به ابعاد، اجزا و شاخصتصتمیم  هایمقامت تا کند و الزم است به اطالعات کفایت نمی

، نیازمند آگاهی درستتصمیم  گرفتنگیرندگان برای تصمیم درست دسترسی داشته باشند. تصمیم

بسیاری، زمینه عمل آنان مربوط به حال نیست، بلکه موارد از وضعیت موجود و آینده بوده، اما در 

 در گذشته متوقف شده است.  

 هاییو محرومیت هااند و از خطراز دست رفته ،اندمنافعی که محقق نشده ،ن شترایطی در چنی

جلوگیری از  ،گیران امنیتیوظیفه تصتتمیم ،از این رو .توان فرار کرداند، نیز نمیبینی نشتتدهکه پیش

اثرات نامطلوب و تسهیل منافع مطلوب در آینده و کشف قواعد حاکم و پی بردن به قواعد نامرئی 

ور ها که دارای دست. اگر قواعد بازی را نوعی زبان یا وسیله ارتباطی بین دولتاستدر این عرصه 

، آنگاه موضتتوعات آن زبان م ل دستتتورات، قرائن، کنیم، تلقی استتتزبان و اصتتطالحات خاص 

. قواعد بازی در تصمیم امنیتی دارای شوندها و الزامات موجد خود قواعد میشتواهد، محدودیت 

میزان صراحت یا عمومیت، پایداری یا متغیربودن، رسمی یا غیررسمی،  است.های وسیعی ویژگی

 جانبهکاربرد جهانی یا محدود، تضعیف یا تحکیم موقعیت، میزان اثرگذاری، اقدام چندجانبه یا یک

 هایقامم ،از این رو. بازیگر بستگی داردادراک جنگ یا صتلح همگی به نوع اقدام امنیتی توسط  و 

توجه داشتتته باشتتند. تصتتمیم امنیتی باید از   هاییامنیتی در کشتتورها باید به مفاد چنین تصتتمیم 

 .کندگیرشدن توسط حریف جلوگیری غافل



 858  در ...  ی مل یتامن یو حکمران یراهبرد یریگغافل

گیری راهبردی در ادبیات نظامی و امنیتی از دیرینه طوالنی غافل ،که اشتتتاره شتتتدهمچنان

ها در طول تاریخ به منظور کشتتورگشتتایی و توستتعه قلمرو خود از متبرخوردار استتت. حکو

را  کردند با فریب دشمن، آنان. فرماندهان نظامی تالش میاندگرفتههای مختلفی بهره استراتژی

تصمیم راهبردی را از آنان سلب  گرفتنو امکان  کردهراهبردی خود دچار خطا  هایدر تصمیم

است. در چنین  کردهبه موارد مختلفی از آن اشاره  «هنر جنگ»در  «ستن تزو »که . همچنانکنند

های هوشمندانه سعی به انواع روش ،هایی که داعیه دفاعی و تهاجمی دارندحکومت ،شترایطی 

داری باید استتاس اصتتول اولیه حکومت  ها بردولت ،در فریب حریف دارند. از ستتوی دیگر

کار قرار داده و اجازه ندهند تا این منافع متعرض مراقبت و حفاظت از منافع خود را در دستتتور

أمین ت ،امنیتی –ها و نهادهای اطالعاتیدشتتمنان قرار گیرد. فلستتفه تأستتیس و پیدایش ستتازمان

  .استدشمنان  هایهها و حملچنین فضایی در مقابل طراحی

آوری، معجامنیتی ) -توانایی یک یا چندین بخش از فرآیند اطالعاتیناگیری راهبردی، غافل

های به موقع و دقیق در مورد مسئله یا داده در تأمینارزیابی و تحلیل، تولید و انتشار اطالعات( 

گیری استراتژیک اغلب برای اشاره به اتفاق حائز اهمیت برای امنیت ملی استت. اصطال  غافل 

اصتتتطال  برای . این (Byman, 2016) رودکار میگیرکننده بهغافل هایهترین نوع حملجدی

ها و ها، نهادها، ارتشهای دولتگیری همچون شکستتری از غافلبندی وسیعاشتاره به دستته  

 شتود. اندیشمندان متعددی مانند بینی مستائل و تهدیدهای آینده استتفاده می  حتی افراد در پیش

متایکتل هنتدل، ریچتارد بتس، جیمز ویرتز و... به تبیین این موضتتتوع در چهارچوب مباح      

 ،داند که قربانیگیری راهبردی را شتترایطی میغافل ،اند. ریچارد بتساطالعات نظامی پرداخته

تواند زمان، مکان و چگونگی دهد و نمیدیدن از طرف متخاصم را تشخیص نمیاحتمال ضربه

  .(Bets, 1982: 4)گیرد در شرایط آسیب پذیری قرار می ،در نتیجه و کندحمله را شناسایی 

گیرانه با ستتایر مفاهیم مفهوم حمله غافلکه نیز معتقدند  ارجوزف و رز مک درموتیوری ب

اصلی نظریه راهبردی که عمدتاً بازدارندگی و بحران هستند، ارتباط تنگاتنگی دارد. بازدارندگی 

اقدام خاص ممکن است از فواید آن  به اینکه هزینه یا ریسک دشمنن کردعبارتستت از متقاعد 

بیشتر باشد. بحران بنا به نظر هرمن عبارت است از وضعیتی که اهداف مهم کشور را به مخاطره 

 ،گذارانیا برای ستتیاستتت ؛گیری فرصتتت کوتاهی وجود داشتتته باشتتدیا برای تصتتمیم ؛اندازد
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ه هدف را متقاعد کند ک بازیگرگیری آن استتت که غافلهدف از  ،گیرکننده باشتتد. بنابراینغافل

ای که زمان شروع جنگ، آمادگی نداشته گونهبه ؛استتراتژی بازدارندگی طرف مقابل مؤثر است 

گیری آن استت که مدت زمان اصلی مرحله بحران را به  هدف از غافل ،به عبارت دیگر .باشتد 

واند طی آن، خود را برای حمله تا جایی که تای که مدافع میمرحله ؛حداقل میزان آن برستتاند

 (.99: 1999)بارجوزف و مک درموت،  کندامکان دارد، آماده 

ل بینی و غیرقابای غیرقابل پیشگونهها را بهگیری راهبردی، وضتتتعیت موجود دولتغافل

امنی، ادهد. تغییر محیط امنیتی بازیگران، شتترایط امنیت/نتغییر می ،باور و خارج از توان طرفین

ه ب ،از این رو .زندجنگ/صلح، دوستی/دشمنی را تغییر داده و معادالت جدید قدرت را رقم می

زده الملل تبدیل شتتده استتت. شتتکاف بین زمانی که بازیگر بحرانمفاهیم اثرگذار در امنیت بین

وقوع  ،گرای رخ دهد و زمانی که آن حادثه واقعاً رخ خواهد داد یا به بیان دیانتظار دارد حادثه

ین چن پیامدگیری استتتت. معموالً اولین تهدید به هنگامی که انتظارش وجود ندارد، نوعی غافل

ریختن محاستتبات و همرفتن کنترل و بهایجاد ستتردرگمی، دستتتیاچگی، از دستتت   ،ایپدیده

ر بوده احتمال سردرگمی و آشفتگی بیشت ،ها است. هر قدر شکاف یادشده بیشتر باشدبینیپیش

توان  ،گیری(. غافل33: 1933بحران را شتتدیدتر تلقی خواهد کرد )حستتینی،  ،گیرندهو تصتتمیم

ها در استفاده از منابع نظامی، سیاسی و اقتصادی را زیر سؤال برده و امکان تغییر متعارف دولت

ت تا بازیگر ضعیف را به موضعی قوی . این وضعیت قادر اسکندمواضتع بازیگران را فراهم می 

 امنیتی، اطالعاتی، ظرفیت در معنادار تقارن عدم هایشتتاخص وجود. کندتبدیل  ،و بالعکس

 از انبازیگر که شرایطی در .کندمی مهیا یگیرغافل برای را صحنه که استت  نظامی و اقتصتادی 

 کدیگری علیه گیریغافل هایروش بینیپیش و شناسایی امکان ،باشتند  برخوردار قدرت توازن

 تی،غیردول بازیگران مانند قوی علیه ضتتعیف اقدام ویژهبه نابرابر قدرت شتترایط در اما ؛دارند را

  زند.می رقم را ساختارشکنانه و اطمینان عدم وضعیت گیریغافل

 وعوق ،اطالعاتی و نظامی متخصصان اند.کرده مطر  گیریغافل وقوع برای را زیادی دالیل

 موفقیت ،دیگر سوی از و دانسته بازیگر دو بین رقابتی شرایط اقتضتای  ستویی  از را پدیده این

 اطالعات، نقص استتاستتی عامل پنج ،ویرتز دارد. مقابل طرف ضتتعف از نشتتان گیری،غافل در

 هب واکنش هزینه و الزامات و بوروکراتیک فرهنگ شتتناختی، هایمحدودیت فکری، فاکتورهای
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 لویت آریل همچنین .(Wirtz, 2017:33) داندمی گیریغافل وقوع دالیل جمله از را هشتتدارها

 یابیارز در راهبردی هاییگیرغافل نخست، کند:می اشاره گیریغافل در اساسی آسیب پنج به

 اب رابطه در فردی شتناسی روان هاینطریه به مراجعه طریق از اغلب که هستتند  اطالعاتی اخبار

 کنش از استتت ممکن اطالعاتی هاییگیرغافل دوم،؛ شتتوندمی داده توضتتیح شتتناخت و درک

 قالب در اغلب که متقابلی هایکنش گیرند؛ نشتتأت کوچک هایگروه در هاانستتان متقابل

 هاییگیرغافل اوقات، از برخی ستتوم، شتتوند؛می توصتتیف اجتماعی شتتناستتیروان هاینظریه

 از راخبا پردازش و یادگیری هایمحدودیت با رابطه در سایبرنتیک روندهای از ناشی راهبردی

 اوقات، از دیگر برخی چهارم،؛ شتتوندمی دانستتته آنان ذیربط هایستتازمان و افراد ستتوی

 ادهد نستتبت بوروکراتیک و حکومتی هایستتیاستتت گوناگون انواع به راهبردی هاییگیرغافل

 و پیچیده هایستتازمان استتتاندارد مشتتخصتتات به ها،یگیرغافل این بعضتتاً پنجم، ؛ وشتتوندمی

  .شوندمی دانسته مرتبط آن مالزم هایشناسیآسیب

 و تمرکزگرایی کردن،تخصصی مراتب،ستلسله  راهبردی، هاییگیرغافل ویژه چارچوب در

 شانن سازمانی مشخصات عنوان به معموالً (عملیاتی استاندارد هایرویه) رفتاری منظم الگوهای

 که تاس این بر اعتقاد .کنندمی ایفا یگیرغافل ایجاد در را مهمی بستیار  نقش که شتوند می داده

 هب جلوگیری راهبردی هشدارهای از استفاده و انتشتار  ارزیابی، به دستتیابی  از موضتوعات  این

 معتقد استتتت 1. آرتور هالنیک (Hammond, 2010: 56) کنندمی مختل را آن و آورده عمل

 ،شودیها دانسته مگیریها به غافلاغلب بهترین پاسخ ،تجدید ستاختار یا ستازمان بوروکراتیک  

ه شکل ب ،شتود و در واقع دیگر تکرار نمی تواند تضتمین کند که اشتتباهات مشتابه   ولی تنها می

ناپذیری اشتتتباهات جدیدی از ستتیستتتم ستتر خواهد زد )معاونت پژوهش و تولید علم، اجتناب

گیری تواند دلیلی بر وقوع غافلکشتتتور میستتتاختار امنیت ملی در  ،(. از این رو931: 1991

 راهبردی باشد.

 ریگیغافل موجب ،قطعات بین منطقی رابطه امکان عدم و اطالعات پازل قطعات تکمیل عدم

 ینب پیوند برقراری از ناتوان تحلیلگران اما ،دارد وجود کافی اندازه به اطالعات بستتا چه شتتود.می

                                                                                                   
1. Arthur Holnic 
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 فکری رویکرد دوم، علت پیوستتت. وقوع به شتترایطی چنین در ستتیتامبر 11 حادثه هستتتند. آنان

 دالیل دیگر از ،امنیتی مسئله به نستبت  نگاه نوع و نظامی فرماندهان و ستیاستی   هایمقام بر حاکم

 چارد گیرندگانتصمیم گردد.برمی شناختی هایمحدودیت به ،سوم علت استت.  گیریغافل وقوع

 ناهماهنگی ندارند. را راهبردی گیریتصمیم در شتناختی  توانمندی امکان و شتده  فکری خطاهای

 در اهسازمان بین وثیق ارتباط عدم و ملی امنیت متولی هایستازمان  بر حاکم فرهنگ و ستازمانی 

 را گیریغافل زمینه و شتتده اطالعاتی هایرخنه ایجاد موجب اطالعات انتشتتار و انتقال تولید،

 ره،صتتاد هشتتدارهای قبال در تفریطی یا تعادلی افراطی، واکنش نوع ،این بر عالوه د.کنمی فراهم

 بروز به منجر ،تفریطی یا افراطی هشتتتدارهای کند.می ایجاد گیریغافل بروز برای را زمینه

 ،منظور از حکمرانی امنیت ملی ،همچنین شود.می راهبردی گیریغافل در مختلف هایستندروم 

یت مشخصی در مأمورگری نهادهای خاصتی از ساختار سیاسی کشور است که  به معنای کنش

قانون در حوزه امنیت ملی دارند. این نهادها شتتتامل نهادهای نظامی، اطالعاتی و امنیت داخلی 

 هستند که دارای وظایف مشخص قانونی در تأمین امنیت ملی هستند. 

ها و نهادهای قانونی گذاشته زمانتأمین امنیت ملی در قوانین داخلی کشتورها بر عهده ستا  

های مقرر هستتتند. استتاس قانون موظف به تأمین امنیت در حوزهر شتتده استتت. این نهادها ب 

 روندهای گیریشکل و خود پیرامون فزاینده تتحوالت بته توجه با سیاسی بازیگران از بسیاری

 توجه دونب شان،امنیتی ضتریب تقویت و تأمین که اندرستیده نتتیجه ایتن به متحیط، در تتازه

 در ادیانتتتتتق بتتتتازاندیشی ،دیگر عبارت به نیست. میسر ملی امنیت استراتژی مقوله به جدی

 تمامی که آیدمتتتی شتتتمار بتتته حتتتیاتی ضتتترورتی ملی امنیت استراتژی الگوی و چیستی

 گذاریسیاست .است داده قرار تأثیر تحت را -توسعه حال در و پیشرفته از اعتتتم -بتتتازیگران

 یا بخشیدنشتاب همواره گذاریسیاست هدف استت.  ستیاستی   نظام هر اهداف از ،ملی امنیت

 بدانیم، گیریتصتتمیم نوعی را ستتیاستتت اگتتتتر .استتت بخش یک در تغییر جریان کندکردن

 تعیین متتتشیختتتط که هنگامی زیرا؛ است گیریتصمیم معادل دیدگاه این از گذاریمشیخط

 هب نتتتسبت متتتشیختتتط که تفاوت این با؛ است شده اتخاذ تصمیم جایگاه همان در ،شودمی

 .است تراساسی و باالتر ثانویه، و موردی تصمیمات
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 اجزای ترینمهم شود.می انجام سیاسی نظام کالن اهداف اساس بر امنیتی گذاریستیاستت  

 ،دهندتیم تشکیل را سیستم هایپایه و ارکان واقتع در کته امنیتی ریزیبرنامه و گذاریسیاست

 ،فردی( ملی، )استتتتاسی، اهتتتتداف ،مهم( و )حیاتی منافع و هاارزش ،هاآرمتتتتان از: عبارتند

 (.111 :1999 زاده،)قاضی قدرت و هااستراتژی

 

 گیری راهبردی و حکمرانی امنیت ملی. غافلب
گیرندگان امنیتی در تولید اطالعات مورد نیاز تصمیمتواند ناشی از غفلت نهادهای گیری میغافل

گیرندگان در استفاده مناسب از این اطالعات باشد. بیشتر پژوهشگران یا ناشی از ضعف تصمیم

 که نهادهای افتادهها اغلب زمانی اتفاق گیریو متخصتتتصتتتان امنیت ملی توافق دارند که غافل

رویشتتان قرار داشتتتند،  پیش هموارههشتتدارهایی که ها و گران در فهم ستتیگنالامنیتی و تحلیل

کردن متصل»توانایی مسئوالن امور امنیتی در ناها به این مسئله به عنوان . آناندهخوردشتکست  

گیرند که مشکل در گردآوری و شناسایی ها نتیجه میکنند. آنهای موجود اشتاره می داده «نقاط

به دالیل روانشتناختی، سازمانی   ،نیستت. در عوض  -آوری اطالعات در وهله اول جمع- نقاط

 از فهم اهمیت امنیتی نقاط -کفایت و پر تالش هستتتتند  حتی وقتی با- امنیتی هایمقتام ، و...

 این اما ،شتتوندمی گیرغافل نهادها مواردی در هرچند.  (Dull, 2007:18)مانند می باز مرتبط

 برای افیک زمان فقدان خاطر به بیشتتتر بلکه ؛نیستتت کافی اطالعات فقدان خاطر به گیریغافل

 و مرور شود.می نهادها این گیریغافل باع  که هاستواقعیت از عظیمی حجم تحلیل و درک

  کند.می ثابت را موضوع این نهادها فعالیت بازنگری

 کهآن از بیش اطالعاتی ناکامی هستتتند. موقتی اطالعات، تحلیل روانشتتناستتانه هایجنبه

 که گفت توانمی .دارد زمان یا کمبود فقدان ریشتته در باشتتد، هاواقعیت فقدان از ناشتتی

 شتتود.می مربوط زمان به چیز همه از بیش و خارجی تا استتت درونی بیشتتتر گیریغافل

گذاری امنیت ملی کشورها را در طول تاریخ متاثر ی راهبردی، حکمرانی و ستیاست گیرغافل

آمریکا توسط نیروهای ژاپنی بر  «پرل هاربر»ماجرای حمله به بندر  نمونه،ساخته است. برای 

گیرکننده اتفاق افتاد. با اینکه هشتتدارهای متعددی مبنی بر خطر از ستتوی  غافل یاثر رخداد



 00زمستان  09 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   851

ل های معنادار، تحلیهای نامرتبط به سیگنالژاپن وجود داشتت، اما باالبودن نستبت پارازیت  

ترین و ، مناستتتب«ستتتیگنال در برابر پارازیت»امروز به جای ها را مشتتتکل کرده بود. داده

مختصترترین توضتیح برای شتکست اطالعات، آن است که جامعه اطالعاتی آمریکا قادر به    

وقوع  ،(. بنابراین11: 1993نبوده استتت )معاونت پژوهش و تولید علم، « کردن نقاطمتصتتل»

یار و اخت های دراز داده نکردنکه استفادهبل ،هابه داده نداشتتن این پدیده نه بر اثر دستترستی  

 پیوند آنها با یکدیگر بوده است. 

، مداخله چین در کره، تهاجم تت در ویتنام در ستتتال 1930آغتاز جنتگ دو کره در ژوئن   

، جنگ 1931، حمله اسرائیل به مصر در 1999و جنگ یوم کییور در خاورمیانه در ستال   1913

، تهاجم شوروی 1913، تهاجم شوروی به چکسلواکی در 1919اسرائیلی در  -شش روزه عربی

گیرانه در قرن بخشتتی از وقایع غافل 1990و تهاجم عراق به کویت در  1999به افغانستتتان در 

 .کننداند به موقع آن را شناسایی و مدیریت بیستم است که نهادهای امنیتی نتوانسته

که فضتتتای ابهام، عدم قطعیت، تنش، منازعه و  دهدروی میگیری راهبردی زمانی غافل

های ضعیف در بروز حوادث وجود ندارد. در چنین درگیری باال بوده و امکان توجه به نشانه

های ضتعیف و بعضاً غیرمرتبط نیز داشته  ستازان باید توجه الزم به نشتانه  تصتمیم  ،شترایطی 

ری از گیانجام شود تا امکان بهرهترکیب اطالعات باید به نحو مناسب  ،عالوه بر این .باشتند 

شده و انتقال به شتده فراهم شود. توجه به موقع به اطالعات فراهم آوریانواع اطالعات جمع

گیری را کاهش دهد. تواند غافلگیری به موقع میگیرندگان و تصتتتمیمموقع بته تصتتتمیم 

ورشدن را حال شعلهدهد تا تنها دود خطر در گذار اجازه میاطالعات استراتژیک به سیاست

 کند.های آن را، تا بتواند زمان و مکان انجام اقدامات ضتتروری را مشتتخص ببیند، نه شتتعله

های برآمده از آتش است که از وظیفه نهادهای تولیدکننده اطالعات، مشتاهده و رصتد شعله  

م امنیت . زنجیره تصمیکنندتوانند قرائن مرتبط را شناسایی نزدیک به آن دسترسی دارند و می

تا نواخت یکستتان از آن به گوش برستتد.   کندای هماهنگ و به موقع عمل گونهملی باید به

و  گیرنده هماهنگساز و تصمیمهای تصمیمباید دستتگاه  ،برای حکمرانی امنیت ملی مطلوب

 .کنندمرتبط عمل 
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 گیری راهبردی در جمهوری اسالمی ایران. غافلج
 و یفرهنگ اجتماعی، ،یاستتیستت تحوالت با همراه ،یافرامنطقه و یامنطقه یتهدیدها استتتمرار

 دهیکش چالش به را یمل تیامن که شده موجب را یروند ایران اسالمی جمهوری در یاقتصتاد 

 و یاقتصتتاد اجتماعی، ،یفرهنگ یتهدیدها از یدیجدهای گونه هامروز که معنا نیبد ؛استتت

 یامدهایپ تواندیم آن به یتوجهیب و غفلت که دهش زیسرر یمل تیامن حوزه یسو هب یاسیست 

 ،تیمنا و ثبات ،یاستتیستت و یفکر نخبگان همه اعتقاد به که یحال در باشتتد؛ داشتتته یتیضتتدامن

 دونب یگر، یعبارت هب استت.  یاقتصتتاد و یاست یست  ،یفرهنگ برنامه و حرکت هر هیپا و استاس 

 استتت. شتتکستتت هب محکوم توستتعه و یزنوستتا برنامه هر یاجرا ،یتیامن مناستتب بستتتر جادیا

 –های متعدد اطالعاتیها و شتتکستتتجمهوری استتالمی ایران از بدو تأستتیس تاکنون موفقیت

استتت. کشتتوری که تصتتمیم گرفته روی پای خود بایستتتد و مستتتقل از   کردهامنیتی را تجربه 

المللی استتت، ای و بینو دارای دشتتمنان متعدد منطقه کنددیگران مستتیر توستتعه خود را طی 

 عی است که از هر سو در معرض تهدید قرار گیرد. طبی

داخلی و خارجی از دانش و  هایرا در قبال تهدید ایرانتجربه چهار دهه زیستن در بحران، 

که کمتر کشتتتوری در دنیا از آن برخوردار استتتت. بح  از  کردهای برخوردار العادهعمل فوق

فرد ههای منحصتتربها و پیروزیانگاشتتتن موفقیتمعنای نادیدهبه ،گیری راهبردی در ایرانغافل

ای با یافتهامنیتی نیستت؛ اما مستئله این است که کشور توسعه   -های اطالعاتیکشتور در حوزه 

العاده برای دشتتتمنان و رقبا نباید به ستتتادگی در معرض های راهبردی و اهمیت فوقویژگی

ساز و گیری، بازیگران تصمیمر غافلاز جمله مستائل اساسی د  گیری و تهدید قرار گیرد.غافل

گیر در حوزه امنیت ملی هستتتند. یکی از مستتائل استتاستتی در ستتازمان امنیت ملی  تصتتمیم

وظیفه یک دستتتگاه، نهاد، ستتازمان یا  ،کشتتورها، تعیین بازیگران امنیتی استتت. تأمین امنیت

تا بازیگران  شودهای امنیت ملی موجب میوزارتخانه نیستت. ابعاد، مستائل، سطو  و حوزه  

متعدد اطالعاتی، نظامی، ستتیاستتی، فرهنگی، اقتصتتادی، قضایی و... در تأمین آن نقش داشته 

در  استتتناد راهبردی و هماهنگی میان بازیگرانگیری، تدوین ولی در مقام تصتتتمیمباشتتتند. 

 .بر عهدة شورای عتالی امنیت ملی قرار دارد ،بسیاری از کشورها
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استاس مصوبات شورای   های اجرایی بازیگران باید بریتمأمورستاالری و  آرایش دیوان

عالی صورت پذیرد. در این مرحله باید تمام کسانی که به نوعی در فرایند تصویب، تدوین و 

 و گذارانستتیاستتت جامعه و مؤثر اجرای امنیت ملی نقش دارند، شتتناستتایی شتتوند. نهادهای

 )مدیران گذارانستتیاستتت جامعه ملی، امنیت عالی شتتورای رهبری، همچون ،عالی مدیران

 مراکز و (…و مشاورین وزرا، )معاونین دوم رتبه مدیران )وزرا(، ارشد مدیران شامل ،ارشد(

 کشتتور، علمی جامعه شتامل  ستتازان،تصتمیم  جامعه ،غیردولتی و دولتی راهبردی و مطالعاتی

 رارق مدنظر باید جامعه توده نهایت در و سیاسی نخبگان پژوهشی، موسسات مدنی، نهادهای

های امنیتی از جمله تدوین، حضور بازیگران مختلف عرصه سیاست و امنیت در حوزه گیرند.

گذاری، اجرا و نظارت قوانین از جمله موضوعات مورد عالقه حوزه ساختار امنیت ستیاست 

بسته به نوع نظام سیاسی و  ،. از این روکنندملی استت که کشورها تمایل دارند در آن ورود  

 یا این حوزه کردهنوع ساختار حاکم، ممکن است بازیگران متعددی در این فرآیند ورود  نیز

از ستتویی بازیگران دولتی  در اختیار دولت مرکزی باشتتد. در حوزه کارگزاران امنیتی معموالً

برخی کشورها  ،متعددی از جمله دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه وجود دارد و از سوی دیگر

ویژه در برخی موارد مانند اجرای امنیت از غیردولتی نیز اهمیت قائل شده و به برای بازیگران

 گیرند. این نوع فعاالن بهره می

های اجرایی و نوع با توجه به فهم بستتتر ستتازمانی و ستتیاستتی، مهارتبیشتتتر این مستتئله 

جب مسائل مودیدن میزان امنیتی ،نوع اهداف امنیتی و به عبارتی ،ها متنوع است. همچنینارزش

شتود تا مداخله سایرین در این حوزه مشروع یا نامشروع قلمداد شود. هدف ساختار امنیت  می

 بر ،شده و به عبارتیهای اعالمتأمین امنیت نظام ستیاسی حاکم با توجه به اهداف و رویه  ،ملی

ا و هاستتاس قانون و در موارد متعدد برای ستتازمان . براستتتاستتاس ایده و ایدئولوژی حاکم 

های متعددی همچون دادستانی، سیاه پاسداران انقالب اسالمی، ارتش جمهوری اسالمی دستگاه

ایران، وزارت اطالعات، وزارت کشتتور، وزارت دفاع، نیروی انتظامی، ستتازمان حراستتت کل   

شوراهای  ،کشتور و... وظایف مشتتخص قانونی در تأمین امنیت تعریف شتتده استتت. همچنین 

عالی امنیت ملی، شتتورای امنیت کشور، شورای هماهنگی اطالعات نیز متعددی مانند شتورای  

 مصوبات امنیتی را بر عهده دارند. سازیمسئولیت هماهنگی، تنظیم و تصمیم
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های اخیر در ایران گواه آن است که در شتده طی ستال  رصتد برخی رخدادهای امنیتی واقع 

شگیری از بروز چنین وقایعی وجود امکان پی ،های فوقصورت اقدام مناسب و به موقع دستگاه

. وقایعی مانند تصرف موصل در عراق توسط دادکاهش را تلفات آن  توانکم مییا دستداشت 

نطنز  ایداعش، ترور فرمانده سیاه قدس، سرقت اسناد امنیتی از شورآباد، انفجار در مرکز هسته

(، عملیات تروریستتتی در مجلس 1999تیر  11(، انفجار در پایگاه نظامی پارچین )1999تیر  3)

 ترور(، 1999 شهریور 91) اهواز در رژه مراستم  به حمله(، 1991خرداد  19شتورای استالمی )  

، ترور 1933، فتنه 1993و  1991، اغتشاشات  1991 تا 1933 هایسال طی ایهسته دانشمندان

گیری نهادهای و... حاکی از غافل (1100زاده، خرابکاری مجدد در نطنز )فروردین شهید فخری

ت ملی جمهوری استتالمی قابل توجهی به امنی هایزیانکه موجب  استتتامنیت ملی در ایران 

 دلیل تبیین موضوع اهمیت دارد.ایران شده است. شر  مختصر برخی از این وقایع به

 

 حمله داعش به موصل. 8

شام  و عراق اسالمی دولت نیروهای (1999 خرداد 10 )شب 1011 ژوئن 9 ستاعات  واپستین  در

 نیروی 1900 حدود گرفتند. دست به را موصل شهر کنترل عراق، شمال به پیشروی پیرو داعش()

 ،داعش نیروهای ،همچنین گرفتند. دست در را نینوا استان دولتی مقر کنترل ،مستلح  نظامی و شتبه 

 .دندآور در خود تصرف به را دولتی مقرهای و هاپادگان از بستیاری  موصتل و  المللیبین فرودگاه

 فرودگاه باند گذاری،بمب ( با1999 استتتفند 1) 1013 فوریه 13 روز داعش هایتروریستتتت

 هایخانه موصل ساکنین از نفر 300000 حمله این پی در کردند. منفجر را عراق موصل المللیبین

 ملی عزم خواستار تجاوز این پی در ،عراق وقت وزیر نخستت  ،مالکی نوری .کردند ترک را خود

 است. گبزر ایتوطئه نتیجه موصل به تجاوز که گفت او شد. داعش نیروهای با مقابله برای مردم

 دتوانستتتن ،شتتد انجام داخل در که هاییتوطئه از استتتفاده با هاتروریستتتکه  گفت همچنین وی

 .داد خواهد پایان مسئله این به سال  قدرت با ارتش و کنند اشغال را موصل

 استتتان اداری مرکز تکریت شتتهر نیز )چهارشتتنبه( ژوئن 11 در موصتتل، به حمله از پس

 ،حمله این پی در آمد. در داعش نظامیان شتتبه اشتتغال به ستتامرا شتتمال در واقع الدینصتتال 

 و تکریت شهر بر داعش نظامیان از شتماری  گریختند. زندان از محلی هایبازداشتتگاه  زندانیان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7
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 و اندیدهکش آتش به را شهر مرکز در القادسیه پلیس مرکز و یافته تستلط  استتانداری  ستاختمان 

 130 به داعش ،تکریت تصرف از پس .کردند اشغال نیز را شهر این جنوب در عیهضلو پادگان

 .شتتدند درگیر دهوک در داعش نیروهای با نیز مردمی نیروهای رستتید. عراق شتتمال کیلومتری

 برای مردمی نیروهای و مانده خالی عراق نیروهای خروج با 11 تیپ 19 و 11 لشکر هایپایگاه

 رفتص پی در ند.شد مستقر هاآن در ها،پایگاه این به مسلح هایگروه یابیدستت  از جلوگیری

 شهروندان و پرسنل از نفر 30 و درآمد داعش نیروهای کنترل در نیز ترکیه گریکنسول موصل،

 اعضتتتای از تن 19 همچنین داعش .درآمدند گروگان حالت به داعش توستتتط ترکیه اهل

 اسیر ،شودمی کودکان و هادییلمات ویژه، سربازان شامل که را موصل شهر در ترکیه کنسولگری

 سمت به تکریت شهر بر خود نیروهای تسلط از بعد خواستت  خود اعضتای  از این گروه .کرد

  .(Wikipedia.com) کنند رویپیش کربال و بغداد

 دممر از عراق در شتتیعیان تقلید عظام مراجع از ستتیستتتانی اهللآیت ،وضتتعیت این متعاقب

 ولتد هماهنگی با ایران ،همچنین .کنند مبارزه افراطی پیکارجویان با و بردارند سال  خواست

 در این .کدرد وارد آنها به خستتاراتی و بمباران را موصتتل در داعش نظامی هایپایگاه عراق،

 را رخدادی چنین وقوع ،ایران استتالمی جمهوری امنیتی هایدستتتگاه برخی که استتت حالی

 که یحال در نداشتتتند؛ گیرکنندهغافل حمله این وقوع به اعتقادی و بودند کرده گزارش کمرنگ

 دستتتتور در همواره دشتتتمنان دائمی تهدیدات مقابل در ایران پیرامونی امنیت از مراقبتت 

 دارد. قرار متولی هایسازمان

 

 ترور حاج قاسم سلیمانی .1

 در خودرو دو به آمریکایی هایکوپترهلی موشتتکی حمله در 1993 ماه دی 19 جمعه امدادب

 معاون المهندس ابومهدی و قدس سیاه فرمانده ستلیمانی  قاستم  ستردار  بغداد، فرودگاه اطراف

 .رسیدند شهادت به و هگرفت قرار هدف حمله این در همراهانشان از چند تنی و حشتدالشتعبی  

 آذرخش» عملیات در کشتتور این جمهوررئیس ،ترامپ دونالد دستتتور به متحده ایاالت رتشا

 در .زد ترور، دستتت به این بغداد المللیبین فرودگاه ازفرماندهان یادشتتده  خروج هنگام «کبود

 یعتشی آیین با همزمان و سلیمانی قاسم حاج ترور به پاسخ در ایران 1993 دی 13 اولیه ساعات

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B6%D9%84%D9%88%D8%B9%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1
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 واقع کاآمری «االسدعین» پایگاه سمت به بالستیک موشک چندین شلیک به اقدام ،ایشتان  جنازه

 آن اردو میزبان کشور رسمی دعوت به که نظامی ارشد فرمانده اینکه .کرد عراق االنبار استان در

 قوقی،ح قوانین تمامی استناد به ،گرفته قرار حمله مورد آمریکایی نیروهای توسط و شده کشور

 نای شد. آن مرتکب آمریکا دولت که است المللیبین مقررات خالف عملی ستیاستی   و نظامی

 گیرد.می صورت باالیی حفاظتی مالحظات با هایییتمأمور چنین که است حالی در

 

  حمله تروریستی به مجلس شورای اسالمی .1

 19 رد خمینی)ره( امام حضتترت مطهر مرقد استتالمی و شتتورای مجلس ستتاختماناین حمله به 

 و قربانی 19) نفر 11 آن نتیجه در که افتاد تفاقا تهران در میالدی( 1019 ژوئن 9) 1991 خرداد

 به حمله با 10:90 ساعت حدود حمالت این شدند. زخمی نفر 31 کمدستت  و کشتته  مهاجم( 3

 ،حمالت این شدند. امام حرم وارد 10:10 ستاعت  حدود دوم گروه شتد.  آغاز مجلس ستاختمان 

 و شده زخمی نفر چهار ،مهاجمان از یکی تیراندازی با .دبو ایران خاک در داعش حمله نخستتین 

 از نیز نفر یک و بوده مجلس خدمه و حفاظت از هازخمی از نفر ستتته .افتادند زمین روی

 فراز بر انتظامی نیروی بالگردهای کوتاه، زمانی از پس .بود مجلس به کنندهمراجعه شتتهروندان

 نیروهای ،آن پی در .شتتد بستتته مجلس خروج و ورود هایدرب همه و درآمدند پرواز به مجلس

 از کنندگانمراجعه پوشتتش در مهاجمان .یافتند حضتتور مجلس ورودی اصتتلی راهروی در امنیتی

 صتتدق استتت، نمایندگان با مردمی کنندگانمالقات انتظار ستتالن به منتهی که مجلس شتترقی درب

 درگیری به منجر که کنندمی را آنها همراه بستتته بازرستتی درخواستتت نگهبانان .اندداشتتته ورود

   .کنندمی زخمی و کشته را تن چند ،مردم و محافظان به تیراندازی با آنها و شودمی

 دفاتر ستتاختمان ستتمت به و شتتده وارد مجلس حیاط به ،ورودی درب از عبور با ستتیس،

 وستتطت مجلس البی به ورودی مستتیر اینکهدلیل به .روندمی (طبقه هفت ستتاختمان) نمایندگان

 مجلس لیاص ساختمان وارد ندستنتوان آنها بود، شده بسته مجلس حفاظت وسیله به فلزی درب

 از تعدادی کردنمجرو  از پس و روندمی نمایندگان دفاتر محل به پله راه از ستتیس، .شتتوند

 دفاتر شتتودمی موفق نیز مجلس حفاظت .شتتوندمی مستتتقر چهارم طبقه در طبقه، هر در افراد

 رب را حمالت این مستتئولیت داعش کند. محاصتتره چهارم طبقه در را آنها و تخلیه را نمایندگان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%84%D9%87
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دهد و . حمله به پارلمان در شتترایط وقوع کودتا و آشتتوب در کشتتورها رخ می  گرفت عهده

گونه نیستت که نیروی تروریستی از طریق مرزهای زمینی وارد و تا مرکز کشور بدون مانع  این

 .کنندنفوذ 

 

 شورآباد از امنیتی اسناد ربایش. 4

 ژانویه 91) 1991 اسفند 11 شب در موساد عوامل که ه استروزنامه نیویورک تایمز مدعی شد

 30 از بیش هب دستیابی با توانستند و کردند نفوذ تهران در صنعتی ایمنطقه در یانبار به (1013

 نانکارک رسیدن از پیش ،ایران گذشته ایهسته هایفعالیت به مربوط دیستی  119 و برگه هزار

 موساد عوامل ،گزارش این ادعای بربنا .کنند ترک مسروقه اسناد همراه به را ایران ،پایتخت انبار

 آنها طریق از و داشته سلسیوس درجه هزار 1 حدود دمای که داشتند اختیار در جوشکاری ابزار

 نتُ نیم حدود داشتندست در با شب پایان در و کنند باز را انبار هایگاوصندوق بودند ستهنتوا

 فرار ایران از طر  و ویدئو ،فایل حاوی دیستتی و مکتوب برگه هزاران شتتامل محرمانه ستتند

 صرف زمان دقیقه 19 و ساعت شش هاجاسوس این که استت  شتده  ادعا گزارش این در کنند.

 ،ندوقگاوص چندین بازکردن و درب دو از عبور انبار، آژیرهای کارانداختن از با بتوانند تا کردند

. این اقدام چه در مقام (90/01/1999)روزنامه دنیای اقتصادی،  دیابن دست ادعایی اسناد این به

های استتاستتی از کژکارکردی نهادهای  حاوی پیام ،ادعا و چه در  مقام عمل در حومه پایتخت

 است.مسئول 

 

 انفجار در پایگاه نظامی پارچین .5

مهیب در پایگاه نظامی پارچین واقع در شتتترق تهران رخ داد. این انفجاری  1999تیرمتاه   3در 

نظامی  مهم، از مراکز استستازی و تولید موشتک در ایران   های مهماتمرکز که یکی از پایگاه

 مخزن ،شب 11 تا نیم و یازده حدود ساعت ،شود. به گفته سخنگوی وزارت دفاعمحسوب می

 طتوس انفجار این حاصتل  آتش بالفاصتله  کهشتد  انفجار دچار پارچین عمومی منطقه در یگاز

. وقوع (1999تیر  1)سایت رجانیوز،  است نداشتته  تلفاتی حادثه این و شتد  مهار نشتانی  آتش
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نظامی به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد، ناشی از ضعف نظارت  یچنین انفجار مهیبی در پایگاه

در مورد این واقعه ارائه شده که ناظر بر انفجار، های زیادی . تحلیلاستهای مؤثر و عدم کنترل

 است.حمله، خرابکاری یا نقص سیستم 

 

 ای نطنزانفجار در مرکز هسته. 1

 دچار نطنز ایهسته تأستیستات   هایستاختمان  از یکی 1999 تیرماه 11 پنجشتنبه  روز صتبح 

 دیدگیآسیب ،نطنز ایهسته تأسیسات از ایماهواره تصتویرهای  .شتد  ستوزی آتش و انفجار

 مطالعاتی مؤسسه چند که دهدمی نشان را تأسیسات این غربی شمال در هاساختمان از یکی

 سخنگوی .دباش سانتریفیوژها تنظیم و نصب کارگاه دیده،آسیب ساختمان که اندکرده برآورد

 تواندمی هاستتوزیآتش که کرد تأیید 1999 تیر 11 یکشتتنبه روز ایران اتمی انرژی ستتازمان

 صالحی اکبرعلی .گرداند ندکُ یمتوسط زمان برای را پیشرفته سانتریفیوژهای تولید و توستعه 

 شتتورای اعالم استتاس برکه  گفت 99 تیر 13 یکشتتنبه روز ایران اتمی انرژی ستتازمان رئیس

ر )ستتایت تابناک، تی استتت نشتتده اعالم امنیتی دالیل به هابررستتی نتیجه ملی، امنیت عالی

 رخدادی. موضتع رستمی و آشتکار مقام مسئول در وقوع این رخداد، نشان از وقوع    (1999

گیرانه توسط حریف در محیط طبیعی نیستت، بلکه نشتان از طراحی و اجرای عملیات غافل  

 داخلی دارد. 

 هاستتت.چنین ستتطحی از نفوذ حریف، نیازمند اتخاذ راهبرد هوشتتمندانه با این نوع تهدید

 یدهاتهدی زیاد احتمال به آینده دهد اقتضائاتدر ایران نشان می هارصد کنونی وضعیت تهدید

 یستتیاستت نظامپذیر آستتیب نقاط قراردادن هدف برای مشتتخصتتاً که نهد می رو پیش را ترکیبی

 و نامنظم )متعارف، متمایز استتاستتاً های شتتیوه با مجزا گرانچالش جای اند. بهشتتده طراحی

 به ار جنگ هایگونه و شتتکالااۀ هم که باشتتیم رقبایی با رویارویی منتظر باید تروریستتتی(

 چنین در (.111 :1991 فوالدی، و فرد نظری )صتتابرزاده،  کنندمی اتخاذ زمانهم صتتورت

 تظاران قانونی ینهاد و ستتازمان از تواننمی و دارد تفاوت گذشتتته با نیز مقابله نحوه ،شتترایطی

 داشت. را هاییتهدید چنین با مقابله

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 گیری راهبردی بر حکمرانی امنیت ملی  . تأثیر غافلد
 با هک استتت مضتتاعفهای پیچیدگی با ترکیبی نوع از ،استتالمی ایرانجمهوری  عملیاتی محیط

 چنین استتت. مواجه نوظهورهای چالش و نامعین و معین تهدیدها از متنوعی و وستتیع طیف

 را ایهعرص هر در حمله وقوع و باشد داشته را هوشمند تهدیدات با مقابله قابلیت باید محیطی

 و ترکیبیهای جنگ به را خود جای بیستتتم قرن در هادولت با هادولت جنگ .کند بینیپیش

 بین مشتتخصتتی تمایز هیچ هاآن در که استتت داده یکم و بیستتت قرن در نامتفارنهای رقابت

 ندارد وجود جنگ و شتتدهستتازماندهی جنایت ترور، خشتتونت، بین و غیرنظامیان نظامیان،

(Dupont, 2007)هدایت را ترکیبی هایجنگ توانندمی غیردولتی بازیگران هم وها دولت . هم 

 ایهقابلیت شتتامل که کرده ادغام را جنگ حاالت از متفاوتی طیف ،ترکیبی هایجنگ کنند.

 اغتشتتاش، آشتتوب، خرابکاری، تروریستتتی، حمالت گذاری،بمب نرم(، و )ستتخت براندازی

 رسمی جنگ پهیادی، حمالت اقتصادی، جنگ نامنظم، جنگ نفوذ، مدنی، نافرمانی جاستوسی، 

 جمهوری در ملی امنیت حکمرانی بر راهبردی گیریغافل پیامدهای ترینمهم .استتتت و...

 از: عبارتند ایران اسالمی

 تا شتتودمی موجب راهبردی گیریغافل راهبردی: هایتصمممیم اتخاذ از جلوگیری. 8

 ،هددمی رخ گیریغافل که زمانی .کنند اتخاذ راهبردی تصتتمیمات نتوانند امنیتی کارگزاران

 از ار گیرانتصمیم ذهن ،وضتعیتی  چنین کنند.می اقدام مستئله  حل راستتای  در امنیتی هایمقام

 کرده، طراحی دشتتمن که مستتائلی ستتمت به و کرده منحرف باال اولویت با و راهبردی مستتائل

 هستند. موارد این جمله از غیرضرور شرایط در باشآماده یا نیروها جابجایی دهد.می سوق

 ی،مل امنیت حکمرانی بر گیریغافل تأثیرات دیگر از :هاتهدید شممنا ت در سمموگیری .1

 ضدامنیت اقدامات از حاصل افراطی هایسیگنال و هشدارها است. هاتهدید شناخت در سوگیری

 هگذشت هایشتکست  به نگرش کند.می فراهم هاتهدیدا شتناخت  در خطا بروز برای را زمینه ملی،

 ستتمت به را ملی امکانات قبلی، ذهنیت با ستتیاستتتمداران شتتودمی موجب ملی امنیت فضتتای در

 نقشه ییرتغ با دشمن گیری،غافل فرایند در آنکه حال دهند؛ سوق قبلی حمالت بروز از پیشتگیری 

 اهمیت گیرندهتصمیم هایمقام نظر در که گذاردمی گام جدیدی فضتاهای  در خود قبلی راهبرد و

 دهش سوگیری دچار جدید هایتهدید شناخت در قبلی ذهنیت استاس  بر ،بنابراین ندارد. راهبردی



 815  در ...  ی مل یتامن یو حکمران یراهبرد یریگغافل

 از نفر چند شتتهادت در گیریغافل .کندمی ناممکن را نامتقارن هایتهدید شتتناخت امکان و
 است. موارد این از یکی 1990 دهه اولیه هایسال در کشور ایهسته دانشمندان

 از ناشتتتی هایتهدید تجمیع ملی: امنیت علیه اثرگذار بمازیگران  نقش در ابهما   .1

 بازیگران و شتتده غافل غیرفعال هایتهدید از امنیتی هایمقام تا شتتودمی موجب گیری،غافل
 هاییدتهدی یا ایشبکه هایتهدید توسعه امکان ،شرایطی چنین در .کنند تلقی اثرکم را خاموش

 از تینیاب جاسوسی عنوان به امروزه آنچه یابد.می افزایش اند،نداشتته  العادهفوق وقوع امکان که

 بازیگران جانب از خطر بروز و داده تغییر را اطالعاتی هایفعالیت کارگزاری شتتود،می یاد آن

 .کندمی متصور را اثرکم

دلیل به اوقات برخی گیریغافل اثر:کم هایحوزه در امنیتی هایمقا  داشتننگه مشموو  . 4

 دیگری محیط در تریبزرگ تهدید تا دهد،می رخ ثراکم هایحوزه در ،امنیتی هایستتازمان فریب
 نبرد رد افتد.می اتفاق یکدیگر علیه کشتتورها جنگی شتترایط در وفور به وضتتعیتی چنین دهد. رخ

 تالش شمند است. متصور جنگی شرایط از بیش اقدامی چنین وقوع تصور نیز امنیتی و اطالعاتی

 یدیگر راهبردی فضتتای در اما کند، جلب را امنیتی هایمقام توجه یاهمیت با حوزه در تا کندمی

 دهد.می رخ هدف این با یکدیگر علیه کشورها استراتژیک فریب .کند اجرا را خود عملیات

 موجب گیریغافل بروز که استتت آن واقعیت: ملی امنیت بر گزاف هایهزینه تحمیل. 5

 رفصباع   سویی از شود.می کشور ملی امنیت فضای بر معنوی و مادی زیاد هایهزینه وقوع

 و هادولت اجتماعی ستترمایه کاهش ،دیگر ستتوی از و گیریغافل جبران برای مادی هایهزینه
 و داخلی عرصه در را ایگسترده روانی عملیات فضای ،همچنین شتود. می ملی امنیت نهادهای

 زند.می رقم خارجی

 منجر متعدد هایگیریغافل ،شد اشتاره  کههمچنان ملی: حاکمیت نفوذ و پایداری کاهش. 1

 این هب عمومی اعتماد شود.می کشور امنیتی نظام ویژهبه ستیاسی  نظام اجتماعی سترمایه  کاهش به

 شود.می نفوذ بحران دچار سیاسی نظام شتکست،  و گیریغافل ادامه صتورت  در و ستلب  نهادها

 نظام مختلف قوای وحدت مظهر تروستتیع حد در و ملی حاکمیت ستتمبل حاکمیت نهاد یا نماد

 اکمیتح نماد دارای صرفاً کشورها از برخی .است ملی اصتول  تعقیب یا تعیین مبنای و ستیاستی  

 رخوردارب ستیاسی  نظام در نفوذ ترینکم از و استت  حاکمیت نماد ملکه که بریتانیا مانند ،هستتند 
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 و است حاکمیت نهاد هم و نماد هم فقیهولی ،اسالمی جمهوری مانند دیگری کشور در اما .استت 

 هایتوده زدن ملی حاکمیت مقبولیت میزان یا ناامنی یا امنیت تولید در ملی حاکمیت نقش ارزیابی

 نفوذ کاهش به منجر راهبردی گیریغافل افزایش شتتتود.می ستتتنجیده جامعه خواص و مردم

 ثبات ،گیریغافل .کندمی محدود را پذیرش امکان و شتتودمی ایرانی جامعه در ملی حاکمیت

 شود.می نظام کارگزاران سیاسی مشروعیت کاهش به منجر و کرده آسیب دچار را سیاسی

 ایهگیریغافل و هاشتکستت   ملی: امنیت نظا  به نسمبت  عمومی اعتمادیبی افزایش .1

 نبی فاصتتله افزایش و عمومی اعتمادیبی افزایش موجب ملی امنیت نظام در متعدد راهبردی

 عمومی آسایش و امنیت تأمین دولت، از مردم انتظار ترینمهم شتود. می ستیاستی   نظام و ملت

 انتظار این که مادامی دارند. انتظار را ملی امنیت منافع ارتقای و حفظ ها،دولت از مردم استتت.

 شود.می منجر اعتمادیبی به نشود، تأمین

 و نقرائ ها،سیگنال متعدد، هایگیریغافل وقوع پی در اهمیت:کم هایسیگنا  افزایش .1

 خطای موجب ،ضعیف هایسیگنال به مضتاعف  توجه کنند.می جلوه مهم نیز ضتعیف  شتواهد 

 رجهد و اهمیتکم مستائل  که افتاده اتفاق بارها شتود. می ستیستتم   به هزینه افزایش و راهبردی

 شود.می تبدیل ملی امنیت اول مسئله به دوم

 وجبم متعدد هایگیریغافل مسائل: گیریتصمیم در قطعیت عد  و اطمینانیبی افزایش .0

 تخاذا و امکانات تجمیع از مانع ،تردید فضای شود.می ملی امنیت فضای در هاقطعیت عدم افزایش

 گذارد.می باقی ابهام محدوده در را امنیتی بازیگران و شودمی کشور در راهبردی تصمیم

 گیرییکی از عوامل مؤثر بر غافل امنیت: تأمین بازیگران در نماهماهنگی  افزایش. 89

 .گرددیبازم یاسالم یجمهور هیعل هادیستازوکار و ستازمان مقابله با تهد  راهبردی در ایران به 

 یها. ستتازماناستتتها ستتازمان نیکردن اعمل یارهیجز ،مستتئله ترینمهم ،چهارچوب نیدر ا

درک، برداشتتت و  ها،تیدشتتمنان به تناستتب حستتاستت  هایدیمختلف خط مقدم مبارزه با تهد

های ، پیامدتیوضع نی. اکنندیبرخورد م داتیارشد آن با تهد رانیخود و مد یصنف یهاشیگرا

 یرهایدر مستتت هاهیشتتتدن ستتترمانهیهز جهیو در نت هاتیاز جمله فقدان توجه به اولو یمختلف

 دارد و یپ را در گریکدی یهاتیفعال کنندهیو احتماالً خن  یمواز یانجام کارها ،یرضتتروریغ
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که -و امکانات خود را  هاتیظرف یبه شکل مطلوب و مناسب توانندیها نمسازمان نیا تینها در

. (19: 1999)علیخانی،  رندیکار گدشمنان به هادیکالن تهد تیریمد یدر راستا -نیستت  زیکم ن

اما برای کشتتور در معرض  ،شتتودچنین وضتتعیتی در کشتتورهای دیگر نیز مشتتاهده می هرچند

های با افزایی نهادها و ستتتازمانها، همیتمأمورتهتدیتدی متاننتد ایران بتاید از طریق تعیین      

  شود.وفصل های ترکیبی حلیتمأمور

ری گیاز دیگر دالیل وقوع غافل ،ترکیبی علیه ایرانهای تهتدید  همیشتتتگیوقوع  ،همچنین

همواره در معرض مخاطرات داخلی  1939استت. انقالب اسالمی ایران از بدو تأسیس در سال  

بلکه رو به ازدیاد هم بوده  ،و خارجی قرار داشته است. رشد این مخاطرات نه تنها کاهش نیافته

له با آن را نیز داشته باشد؛ باید توانایی مقاومت و مقاب هااستت. کشتوری با این هجمه از تهدید  

 است. کردهدر بسیاری از حوادث نیز موفق عمل  کههمچنان

 

 گیری راهبردی و حکمرانی مؤثر امنیت ملی  . کاهش غافلمه
 از اجرایی و ریزیبرنامه نامنظم، و ستتتنتی هایراه ترکیب ستتتوی به پیش از بیش هاتهدید

 به هک رودمی پیش دولتبی بازیگران و متمرکزنا و زمانهم صورت به پیچیده و سادههای فناوری

دو  ،یا شتتناستتایی آن هادر تشتتخیص تهدید ،برند. عالوه بر اینمی بهره  آن از خالقانه صتتورت

رفی مع»اساس  معتقد استت شتناسایی تهدید بر   ی کهدیدگاه اصتلی قابل بررستی استت. دیدگاه   

ضتمن آنکه ضترورت کشتف تهدید را منکر شده و     1گیرد.صتورت می « اعالم تهدید»یا « تهدید

این دیدگاه که در نظریه  1داند.پذیر نمیشناسی امکانشناسی و روشاستاستاً آن را به علل معرفت  

 ،وعشدن موضعملی خودمرجع استت. امنیتی  ،امنیت که معتقد استت  ،انعکاس یافته زیستا امنیتی

تواند از معرفی آن موضتتوع به عنوان تهدید ناشتتی  الزاماً ربطی به وجود تهدید واقعی ندارد و می

یعنی  ؛داندتهدید را کارکردی می، (. دیدگاه معرفی یا اعالم تهدید13: 1991خانی، شتتتود )عبداله

                                                                                                   
 آن را مورد تأکید قرار داده است.  سازی. این دیدگاه متعلق به ویور است که در نظریه امنیتی1

 ،طبیعی لومع برخالف اجتماعی علوم در مفاهیم است معتقد ،اساس همین بر و است تفسیری مکتب تابع سازیامنیتی نظریه .1

  نیستند. واقعیات کنندهتبیین و دهندهتوضیح صرفاً که هستند واقعیت از بخشی خود
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ی وجود تشود، حتماً اضطرار و ضروربه عنوان تهدید امنیتی شناسایی می یوقتی پدیده یا موضوع

نیازی به  ،های عینی تهدید ندارد. بنابراینداشتته است. چنین اضطرار و ضرورتی ربطی به واقعیت 

 .  نیستاز سهای مسئلهبودن تهدید و استنتاج تهدید امنیتی از درون پدیدهاستدالل پیرامون واقعی

رتبه عالی هایاممقامنیتی در جمهوری استتالمی ایران تابع تأیید یا تأکید  هایشتتناستتایی تهدید

مرتبط با حوزه امنیت ملی جمهوری اسالمی  هایتهدید ویژهبهمستئول در امور امنیتی بوده استت.   

وجود است. با  شدهایران عموماً از سوی رهبری انقالب و گاهی رؤسای جمهور اعالم و شناسایی 

 هایتهدید مورد برخی برآوردهای امنیتی در -در دوران پس از جنگ تحمیلی ویژهبه-همواره  ،این

اما تا به امروز چنین برآوردهایی به صورت رسمی منشأ و مبنای شناسایی  ،است شدهامنیتی نیز تهیه 

رساندن یاری ،هاییتوان گفت حداک ر کارکرد چنین گزارشامنیتی کشور نبوده است. می هایتهدید

رتبه مستئول امنیتی کشتور در اعالم یا معرفی تهدید امنیتی بوده استتت. نتیجه آنکه   عالی هایمقامبه 

در جمهوری اسالمی ایران  هاعنوان رویکرد قالب در شناسایی نهایی تهدیددیدگاه کشتف تهدید به 

عمل نکرده استت و حداک ر نقشتی کمکی داشتته استتت. باید نهادهای امنیتی قبل از کشف تهدید    

ارهای کراه ترینمهم ،این اساس . برکنندران نظام، به شناسایی، رصد و مدیریت آن اقدام توسط رهب

 زیر هستند:گیری راهبردی در جمهوری اسالمی ایران به شر  کاهش غافل

امنیتی در ایران نباید دچار  هایمقام. دچارنشدن در  طای پارادوکس هشدار راهبردی: 8

خطای پارادوکس هشتتدار راهبردی شتتوند. کستتب اطالعات و اخطارهای تراز استتتراتژیک به  

آوری ساده است و اغلب قبل از حمالت بزرگ به سهولت در دسترس است. اما شتکل تعجب 

ه هر گیران اندک استتت و این اطالعات بها از ستتوی تصتتمیماحتمال انجام اقدامی بر مبنای آن

تر از آن هستتتند که در جلوگیری از حمالت، مفید واقع شتتوند. دستتتیابی به اطالعات حال کلی

یشتر بودن آن بتر است، اما در صورت وجود، احتمال مفید و عملیتراز تاکتیکی بستیار ستخت  

گیرکننده حتی وقتی عواقبی در سطح استت. این امر بیشتر به این خاطر است که حمالت غافل 

گیرنده میماندکی تص ژیک دارند، در اصتل وقایعی تاکتیکی هستند که شامل تعداد نسبتاً استترات 

 گذاران امنیتسیاست ،گیرند. از این روشتوند و در فضا و زمان نسبتاً محدودی صورت می می

ملی بتایتد از نهادهای تأمین امنیت بخواهند تا هشتتتدارهای تاکتیکی تولید کرده و به موقع در   

 ند.کگیران قرار دهند. تولید هشدارهای راهبردی به تنهایی مشکل را حل نمییماختیار تصم
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 191شورای عالی امنیت ملی مطابق با اصل . توجه به نقش مؤثر شمورای عالی امنیت ملی:  1

ترین یشود و متشکل از عالقانون اساسی مسئول اصلی و باالترین نهاد امنیت ملی کشور شناخته می

های کشتوری و لشکری در امور امنیت ملی کشور است. تصمیمات این شورا  انمستئوالن و ستازم  

های کشتتتوری و االجرا استتتت و اطاعت از آن وظیفه قانونی تمام ارگانپس از تتأیید رهبری الزم 

 ،هاامکانات و توانمندی نظرهم از لحاظ ابزارهای قانونی و هم از  ،. در چنین نهادیاستلشگری م

یت ملی سیردن مسئولیت امنکه توان گفت رآوردهای امنیتی فراهم است. حتی میشرایط برای تهیه ب

انتشار برآوردهای ملی که با اجماع این نهادها  ،ای از نهادهای کشوری و لشگریکشور به مجموعه

ردن پذیرکزیرا تنها مرجعی که مشروعیت احضار و مسئولیت ؛کندرا ضروری می ،تهیه شتده باشتد  

یندهای آبرآوردهای ملی در فر ،این نهادها را دارد، شتتورای عالی امنیت ملی استتت. از ستتوی دیگر

مقام معظم رهبری فرستاده تأیید  برایمدیریتی شتورا و پس از تصتویب در صتحن شتورای عالی،     

ها به عملکرد دستگاه هموارهدر مسائل راهبردی امنیت ملی  دبیرخانه شتورا باید  ،شتود. بنابراین می

 افزایی و مشارکت در امنیت را مدنظر داشته باشد.یت تقسیم کار، هممأمورنظر داشته و 

عالوه بر شتتورای عالی امنیت ملی،  . تقویت نقش شممورای هماهنگی اطالعات کشممور:1

های ی هماهنگ و منسجم بین دستگاههاشورای هماهنگی اطالعات کشور به منظور ایجاد رویه

آوری اطالعات، تحلیل ها به جمعاطالعاتی در کشتتور شتتکل یافته استتت. تمامی این ستتازمان 

اساس  بر هرچنداطالعات، حفاظت از اطالعات و اقدام در شترایط ضتروری مشتغول هستند.    

ها ها مشخص شده، اما در صورتی که حتی تمام سازمانقانون شر  وظایف هر یک از سازمان

این شورا  ،شود. بنابراینگیری منتفی نمیباز هم امکان غافل کنند،به خوبی به وظیفه خود عمل 

های نوین در این حوزه بیردازد. حلبه شتتناستتایی راه  ،گیریباید با هدف پیشتتگیری از غافل

های اطالعاتی های اجرای آن در بین سازمانهمیت اشتتراک و تبادل اطالعات و توجه به رویه ا

 ها نباید با وقفه و در بوروکراسیشود. اطالعات ضروری مرتبط و مورد نیاز دستگاهتوصتیه می 

اداری و با تأخیر توزیع شتتود؛ بلکه باید از طریق ستتازوکارهای نوین در حداقل زمان از طریق 

موجب خواهد  اندازی این بستراجتماعی اطالعات محرمانه این قابلیت ایجاد شتود. راه  شتبکه 

شد تا بخش قابل توجهی از خألهای عدم دسترسی به اطالعات مرتفع شده و اعضای شورا به 

 امنیت ملی دسترسی داشته باشند. مسائلاطالعات مورد نیاز در 
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ی در رغم تقسیم کار قانونبهیت ملی: . شمفافیت در تقسیم کار و واایف  اکستری امن 4

امنیت  نظرها فاقد متولی از برخی حوزه در مواردی مشتاهده شده که های امنیت ملی، یتمأمور

نهاد قانونی که مسئولیت مقابله با آن را داشته باشد، مشخص  ،ملی است و در زمان وقوع تهدید

الزم  ا،هری و نیز متک ربودن تهدیدنشتتده استتت. با توجه به رشتتد ابعاد امنیت ملی به لحاظ نظ

وان به تمی نمونه،استت نقاط خاکستتری در این فضتا شتناستایی و تعیین تکلیف شوند. برای      

 .کردهای حیاتی اشاره ناشی از فضای مجازی یا حفاظت از زیرساخت هایتهدید

 متعددی توسط هایگزارش های راهبردی امنیت ملی:و تحلیل ها. ارتقای کیفی گزارش5

برداری بهره برایهای متولی و نیز مراکز پژوهشتتتی در حوزه امنیت ملی منتشتتتر و ستتتازمان

مل در مستتائل راهبردی امنیت ملی استتت. اما أشتتود که ناظر بر تگذاران ارستتال میستتیاستتت

گر های اساسی با یکدیدارای تفاوت بعضاً هادهند که این گزارشهای تحقیقاتی نشتان می یافته

گیری، تردید و دودلی در نزد ستتازی در واحدهای تصتتمیمکه به جای کمک به اجماع هستتتند

گیری راهبردی، توجه به دهند. از جمله راهکارهای کاهش غافلگیران را افزایش میتصتتتمیم

گیرنده تصتتمیم هایمقام. امروزه استتتو دقت در نتایج تولیدی آن  هاافزابودن این گزارشهم

به نظام دانایی و پرکردن کمک بلکه اطالعاتی از نوع  ،نیاز به دریافت اطالعات ندارند صتتترفتاً 

 کنند.قطعات پازل ذهنی خود دارند تا بتوانند تصمیم مناسب و به موقع اتخاذ 

کردن و میل به امنیتی عالقه به امنیتی هایستازمان . دقت در صدور هشدارهای به موقع: 1

مستتئول در  هایمقامکردن به منظور حستتاس ،از این رو .ستتائل دارندایجاد شتترایط امنیتی در م

کنند به منظور و تالش می کردهملتهب گزارش  وضتتتعیت امنیتی را بعضتتتاً ،های خودگزارش

کن ممآنها  .گیرندگان را به لحاظ ذهنی به سمت خود سوق دهندپیشتگیری از تهدید، تصتمیم  

گیری را مسئله در صورت تکرار، شرایط غافل استت در صتدور هشدار دچار افراط شوند. این  

باید از وقوع  ،دهتد. بنابراین می بتاال هشتتتداری را  هتای توجهی بته گزارش افزایش داده و بی

 گیران به صدور هشدارها عادت نکنند.تا تصمیم کردهای هشدار جلوگیری سندروم

عالی  هایمقامگیرندگان: های راهبردی و تاکتیکی برای تصمممیممان گزارشأ. افزایش تو1

مند به دریافت هر دو گزارش راهبردی و عالقه ،و میتانی امنیتت ملی بته فراخور مستتتائل امنیتی   
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گزارش راهبردی، ممکن است منجر به کاهش اهمیت مسئله  تاکتیکی مستئله هستند. ارسال صرفاً 

گیرندگان به هر دو حالت توجه شود تا تصمیم ،تناسب با مسئلهگیرنده شود. باید منزد مقام تصمیم

رنده، تصمیم گیبرای تصمیم ،به اهمیت موضتوع پی ببرند. کسب اطالعات تاکتیکی در یک مسئله 

اطالعاتی بتوانند اطالعات دقیق و در تراز  هایمقتام متفتاوت را بته دنبتال خواهتد داشتتتت. اگر     

ذاران تهدید را باور و به اطالعات اعتماد کنند، امکان گو اگر ستتتیاستتتت تتاکتیکی تولیتد کننتد   

شتود. اما اگر این دو شرط در کنار هم وجود نداشته  گیرکننده بیشتتر می کردن حمالت غافلخن ی

 ت.  بسیار کم اس ،شدهریزیگیرکننده مهم و به خوبی برنامهباشند، احتمال شکست حمله غافل

ه متولی امنیت باید ب هایستتازمانهای فناورانه مرتبط با امنیت ملی: . ارتقای توانمندی 1

توان با نمی. های مرتبط با تأمین امنیت در حوزه خود مستتتلط باشتتتندها و توانمندیفناوری

 ابزارهای ستنتی به مدیریت و مقابله با تهدیدات نوین رفت. ستازمان امنیتی موفق استتت که در  

 زایشاف توان اطالعات فناوری آتی هایپیشترفت  زیستتتی، یا روبوتیک ستایبری،  التحم مورد

 ایارتق و سریع واکنش نیروهای سریع، هشدار اعالم هایسامانه باشد. داشتته  را آن با متناستب 

 است. هاتوانمندی این از بخشی حفاظتی هایسامانه

ستتتاالر جمهوری استتتالمی از بدو نظام مردم. تقویت حوزه اطالعات و ارتباطات مردمی: 0

را  هایدمردمی بسیاری از تهد هایتأسیس با پشتیبانی مردمی پیش رفته و از جانب دریافت گزارش

مردمی و تشویق آن قطعاً های های دریافت گزارشاست. توجه به این امر و تقویت سامانه کردهدفع 

اری از کشورها وجود دارد و مردم در ای در بسیگیری مؤثر است. چنین رویهدر پیشتگیری از غافل 

شتتود تا بدانند که در بینند و توجیهات الزم به آنها داده میامنیت ملی آموزش می هایمقابل تهدید

 کنند.ملی را گزارش  هایملی چگونه از خود مراقبت و چگونه تهدید هایمقابل تهدید

 گیری از تجارباریخ و بهرهمطالعه ت های پیشممین:گیریآموزی از غافل. مطالعه و عبرت89

گیری در تاریخ جمهوری استتالمی ایران از اهمیت استتاستتی آمیز غافلتاریخی موفق و شتتکستتت

برخوردار است. این امر باید در مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط با امنیت ملی در دستورکار قرار 

های مطالعه این امر در پژوهشاطالعاتی بررسی شود.  -ابعاد امنیتی درشناسی آن اگرفته و آستیب 

رکننده و گیدهنده توجه مراکز مطالعاتی به این موضتوع است. ارزیابی وقایع غافل المللی نشتان بین

 رساند.ها و نقاط قوت آن، سازمان امنیت ملی را در اتخاذ تدابیر مناسب یاری میبیان آسیب
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 که یدگومی ما به کنندهگیرغافل حمالت باید توجه داشت که تاریخ ،های مذکوررغم توصتیه به

 ،ایمدیده کنون تا آنچه هر با متفاوت بسیار آتی هاییگیرغافل باشتیم،  حمالت این منتظر اگر حتی

 در هک طورهمان بود، خواهد چه هدف که باشتتیم کرده بینیپیش موفقیت با اگر حتی. بود خواهند

 جدید ایشیوه به یا جدید جهتی در همچنان تواندمی حمله شده، انجام متعدد هایارزیابی و مانورها

 مندش وقتی حتی. بگذارد باقی شک در را مدافعان و زدهبهت را اطالعاتی هایمقام که برسد راه از

 و اطالعاتی شتتکستتت ی،گیرغافل همچنان نتیجه دهد،می قرار حمله مورد دوباره را هدف همان

 تعارفم دشمن طرف از و باشد متعارف نسبتاً تواندمی آینده در یگیرغافل چنین .بود خواهد فاجعه

 برسد. راه از رژیم صهیونیستی یا ایاالت متحده نظیر کشوری به وابسته و

 

 گیرینتیجه
در قلمرو یک نهاد نیستتتت. به منظور تأمین  ،تأمین امنیت ملی و حکمرانی امنیت ملی در ایران

 گیرندگان دچارسازان و تصمیمحکمرانی مطلوب در حوزه امنیت ملی ضرورت دارد تا تصمیم

ود که گیرانه منتهی شتتتواند به اقدام پیشگیری راهبردی نشتتوند. نهاد امنیت ملی وقتی میغافل

آن  گذارانی که پذیرایدسترس سیاستهشداری دقیق درباره حمله )اغلب در تراز تاکتیکی( در 

گذاران است و هدف هشتدار هستتند، قرار دهد. هشتدار استراتژیک که اغلب مطلوب سیاست   

گیرکننده معموالً برای جلوگیری از حمالت غافل، شتتودهای امنیتی محستتوب میاک ر ستتازمان

ند باور توانخته شد، میهای راهبردی نظیر آنچه در این مقاله به آن پرداگیریکافی نیست. غافل

 ،ر مقابلدگیرنده را نسبت به خطر افزایش دهند، اما اعتمادش را به اطالعات کمتر کنند. تصمیم

اره خطر گذار را دربتوانند تأثیر عکس داشتته باشتند و نگرانی ستیاست   می های امنیتیموفقیت

هشتتدار استتتراتژیک الزم  دهرچنبنابراین،  کاهش داده و اعتمادش را به اطالعات افزایش دهند.

 نشوند، مامت تاکتیکی اطالعات گرفتننادیده قیمت به که جایی تا باید اقداماتی اما چنین ،استت 

 دتوانمی استراتژیک خوب هشدار است، کرده اشاره دیویس جک که طورهمان. کنند پیدا ادامه

د هستتتن دستتترس در تهدیدها از جلوگیری و شتتناستتایی برای مناستتب منابع که کند تضتتمین

(Grabo, 2010) . 
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 کردنفراهم برای را اطالعاتی گرانتحلیل توانایی تواندمی استتتراتژیک هشتتدار ،بنابراین

هستتتتند تا  1راز از نوع کننده عموماًگیرغافل اگر بیذیریم حمالت کند. بهتر تاکتیکی هشتتدار 

 عموماً که واقعی هستتتند و ملموس مستتائل توان به درمان آنها نیز امید داشتتت. رازهامی ،1معما

 مقابل، در. دارد حمله قصد رقیب زمانی چه و کجا اینکه با رابطه در ؛ برای نمونه،دارند حلراه

 برای را ایپیچیده بسیار مسائل توانندکه می هستند هاچالش و تهدیدها انواع از دیگر بستیاری 

حل روشتتنی ندارند و در قالب راهمستتائلی که . حل روشتتنی ندارندآورند و راه به وجود امنیت

 شوند.گیری بح  نمیممکن استت منجر به تهدید شتوند و در زمره غافل   ،مانندمعما باقی می

انتزاعی و فاقد پاستخ مشخص هستند. مسائل امنیت ملی ایران را چه راز بدانیم و   ،این مستائل 

 حل که بود، خواهند زیادی تهدیدهای دربرگیرنده آتی هایچالش که استتت چه معما، واضتتح

 دشوارتر خواهد بود. بسیار کنندهگیرغافل حمالت از آنها

گیری راهبردی، نگاه تدافعی، موستمی و پلیسی به  برای پیشتگیری از غافل  ،از ستوی دیگر 

و نیز بازیگران مختلف در این عرصه نیازمند  هادهد. تعدد و تک ر تهدیدمدیریت آن پاسخ نمی

ی . مسئله اساساستآفرینان وشمندانه با عطف توجه به جایگاه نقشاتخاذ موضتع راهبردی و ه 

افزایش نفوذ گفتمتتانی جمهوری استتتالمی ایران در ستتتطح پیرامون، منطقتته و  ،در این حوزه

گیری راهبردی علیه کننده و افزایش غافلهای ناامنالملل استت که خود موجب رشد پدیده بین

های از جمله روش ،گفتمانی و توستتعه مرزهای آنمنافع ملی شتتده استتت. تحول در روندهای 

اسب با امنیتی باید متن هایمقام. استگیری کننده و پیشتگیری از غافل های ناامنمقابله با پدیده

مرزهای امنیتی را توستعه داده و پدیده تهدید/ امنیت را   ،نفوذ گفتمانی جمهوری استالمی ایران 

 .کننددر خارج از مرزها جستجو 
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