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 مقدمه
دو  ،یتهی و چهه در عرصهه امن   یو اقتصاد یاجتماع یاسیس یهاچه در حوزه گذاریقانوندستگاه 

نقش کارساز پارلمهان در   اساس، یننظارت. بر ا دوم،و  گذاریقانون ،نخست ؛دارد یادیکارکرد بن

نظهارت   ینو همچن یتدر عرصه امن یحصح گذاریقانونمعطوف به  یمل یتامن یبضر یابیفزون

 ههای یسهیون کم یهژه وپارلمهان بهه   یندگاننما ،گذاریقانوناست. در بخش  یتیامن دهایبر نها یقدق

و کامهل از   یهق اشراف داشته و با شهناخت دق  یتیامن یکو پرات یکتئور یبر روندها یدبا یتخصص

 ،آنهها  یتهی امن هاییروزیها و پو عوامل شکست یو داخل یخارج یتیامن ینهادها یخیگذشته تار

بها رصهد    یهد پارلمهان با  ینهدگان نما یزن ینظارت یهرا محقق کنند. در سو یتیسته امنیبا گذاریقانون

کهرده و بها نظهارت بهر      ینرا تضهم  یتهی امن ینانحرکت آنها بر مدار قهو  یتی،امن ینهادها یهاکنش

 یهن ا ینهه روند مطمهئن شهوند. انجهام به    یناز سالمت ا ،هابودجه ینو نحوه مصرف ا یبندبودجه

 .دهدیسوق م یتیمناسب امن یحکمران راستایرا در  گذاریقانون تگاهکارکردهاست که دس

کهه   شهود یمحقق م یتنها هنگام گفتهیشپ یکارکردها ینهاست که انجام به ینا یادینکته بن

دسهتگاه  ، صهورت  یهن ا یهر برخهوردار باشهد. در     یسهته با یهااز شاخصه گذاریقانوندستگاه 

خهود را   ینظارت یرا خواهد داشت و نه کارکردها یستهشا گذاریقانون یینه توانا گذاریقانون

 یو انتخابهات  یرقابت هایفرآیندکه  یهنگام ،نمونه یخواهد رساند. برا نجاماه به شکل مناسب ب

برخهوردار   ینهدگی نما یستهبا هاییژگیمنتخب پارلمان از و یندگانکه نما یابندسامان  یاگونهبه

 یزد و بنهدها  ی،فهرد  یاسهی، در رونهد مناسهبات س   یها انجام نشده  ینباشند، کارکردها به درست

 گهذاری قانوندستگاه  یستهبا یهاشاخصه ،یبترت ینه ناکارآمد خواهند شد. به ایرو   یاقتصاد

 راسهتای دسهتگاه در   یهن کهارکرد مناسهب ا   یادیبن یازنیشها پشاخصه ینالزم تحقق ا یطو شرا

است  یناست. مسئله ا ینهزم یندر ا یگریتر از هر پارامتر دو مهم یمل یتامن یحکمران یارتقا

ناکامهل و   هها گهذاری قانونبرخوردار نباشد،  یستهبا یطاز شرا گذارقانونکه دستگاه  یکه تا زمان

 ناقص و ناکارآمد خواهند بود.   ینظارت هاییوهش

 یتیمناسب امن ینپارلمان کارآمد است و قوان یابیشکل ،ینهزم یندر ا یپس موضوع راهبرد

بهود و در   اههد خو یهت از نظر اهم یدر مرحله بعد یتیامن یبر نهادها یقو نظارت درست و دق
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خود بهه   ،الزم را داشته باشد یهااگر پارلمان شاخصه چون ؛گیرندیموضوع نخست قرار م یلذ

دسهتگاه   یجهاد ا حرکهت خواههد کهرد.    یهز ن ینهه درست و نظارت به گذاریقانون مسیرخود در 

باشد که از دستگاه  ییواجد کارکردها تواندیخود نم یبه خود یندگاننما یلو گس گذاریقانون

 یجهاد با ا توانیو نم کندیدر خأل عمل نم گذاریقانوناه مورد انتظار است. دستگ گذاریقانون

در  کارکردههایش از جملهه  -خود  ینهاد کارکردها ینبه عنوان پارلمان انتظار داشت که ا ینهاد

دسهتگاه   بخهش یجهه و نت ینهه به منصه ظهور برسهاند. کهارکرد به   را –یمل یتامن یبضر یتتقو

حکومهت بهه    یلتشک یوهاز ش یخود است. برخوردار یژهو لوازم و یطشرا یازمندن گذاریقانون

 یروش در برخه  یهن ا یهادی عنوان رکهن بن به گذاریقانوندستگاه  یو برقرار یکروش دموکرات

و  یههدزااز جوامههع، تهد یگههرد یارسههانده و در پههاره یههاری یههتو قههوام امن یههتجوامههع بههه ت ب

 -یشهرفته پ یکشهورها  ویهژه  بهه –از کشهورها   یبرخه  یخیکننده بوده است و تجربه تارثباتیب

ارتبها  ناسهازوار    گهر یاننما یگرد یو تجربه برخ یتو امن یدهنده رابطه سازوار دموکراسنشان

 دو بوده است.   ینا

)در قالهب رکهن    گذاریقانونتحقق کارکرد مناسب دستگاه  یالزم برا یطبر شرا یدکأت زومل

در  گهذاری قهانون دستگاه  یناتوان ،یگر. به سخن دشودیم یناش جاین( از همیدموکراس یادینبن

 یالزم بهرا  یطاز فقهدان شهرا   یناشه  سازشیتامن یخود از جمله کارکردها یتحقق کارکردها

و کهارکرد   یهک دموکرات یکه تداوم روش حکومت یمعن یننهاد است؛ به ا ینا زا ینهبه یریگبهره

 یالزم بهرا  یطاگهر شهرا   .دارد یبسهتگ  یطشرا ینا نبود یابه وجود  گذاریقانونمناسب دستگاه 

بهه   توانهد یم گذاریقانونو کارکرد مناسب پارلمان وجود داشته باشد، دستگاه  یدموکراس یبقا

کشور با خدشهه روبهرو    یتموجود نباشند، آنگاه امن یطشرا یناگر ا یول ،کمک کند یتقوام امن

علهل   ییو بازگو امنیت یجاددر ا گذاریقانوننقش دستگاه  بررسیضمن  مقاله ینخواهد شد. ا

 یپارلمهان بهرا   یسهته با یطخهود، شهرا   سهاز یهت امن یها در انجهام کارکردهها  پارلمان یناکارآمد

پارلمهان در   یرا بازشهناخته و کارکردهها   یطشهرا  یهن تحقق ا یو چگونگ یمل یتامن یحکمران

 یکهارکرد  ههای یسهته بهه با  ،هایبازشناس یندهد. در پرتو امیرا نشان  یمل یتجهت تحقق امن

 پرداخته خواهد شد. یزن یراندر ا یتیمطلوب امن یدر حکمران یاسالم یمجلس شورا
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 یبه لوازم تحقهق کارکردهها   گذاریقانوندستگاه  یازمندی)ن یادیفرض بن ینا یهپا بر مقاله

 یهن بهه ا  ییگهو پاسهخ  پهی  در یکهارکرد  -یسهتمی از روش س یریگدستگاه( با بهره ینمناسب ا

دسهتگاه   یگذارانهه و نظهارت  قهانون  ی،نهاد یبهبود کارکردها یالزم برا یطشرا که پرسش است

چگونهه   یاسهالم  یو مجلهس شهورا   یسهت  چ یمله  یهت امن یر حکمرانه یدر مسه  گذاریقانون

رو موضوعات مطالعه پیش ،رومحقق خواهد کرد  از این ینهزم ینخود را در ا ینهبه یکارکردها

 گیرد:زیر را در برمی

 در راستای تأمین امنیت ملی؛ گذاریقانوناه کارکردهای دستگ -

برای ایفای نقش مطلوب و بهینه خود در راستای تأمین  گذاریقانونشرایطی که دستگاه   -

 امنیت سیستم سیاسی نیاز دارند؛

 ایران. در امنیتی مطلوب حکمرانی در اسالمی شورای مجلس کارکردی هایبایسته -

بهبود نقش نهادی )نمایندگی جامعه(،  برای گذاریقانون دستگاه» که این استمقاله فرضیه 

 ،منتخهب  هایمقام چون نهادهایی نیازمند ملی امنیت خود در حکمرانی گذارانه و نظارتیقانون

 و مسهتقل  ههای تشهکل  ،رسهانی اطهالع  بدیل منابع ،بیان آزادی ،مکرر و منصفانه آزاد، انتخابات

 گسهترده  شکاف فقدان اقتصادی، پیشرفت از درجاتی وجود ،همچنین. است 3فراگیر شهروندی

 تحمهل  ماننهد )دموکراتیهک   فرهنگهی  یهها بنیهان  وجهود  اجتماعی، و اقتصادیهای نابرابری در

 بهر  گروهی و قومی فردی، منافع ندادنترجیح ،( یره و دموکراتیک روش سر بر اجماع مخالف،

 تهداوم  و ایجاد برای بیگانگان مداخله عدم وها اقلیت حقوق حفظ قانون، از پیروی ملی، منافع

 .«است ضروری گذاریقانون دستگاه مناسب کارکرد

 

 و امنيت  گذاریقانونالف. دستگاه 

 گهذاری قهانون هسهتند. دسهتگاه    گذاریقانوندو کارکرد بنیادی دستگاه  ،و نظارت گذاریقانون

توانهد در  افزون بر نقش نهادی خود به عنوان نهاد نمایندگی ملت، از طریق این دو کارکرد مهی 

افزارانه امنیت ملی نقش ایفا کند. آشکار است که مواردی چهون  افزارانه و نرمترقی ابعاد سخت

                                                                                                   
1. Inclusive citizenship 
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افزاری امنیهت ملهی مهورد توجهه قهرار      عد سختتجهیزات و امکانات امنیتی و دفاعی در ذیل بُ

ههای نهوین امنیتهی هسهتند، بها      ملی، که مورد تأکیهد تحلیهل   افزارانه امنیتابعاد نرم»؛ گیرندمی

کارآیی سیستمی، مشروعیت سیاسهی، ثبهات سیاسهی و انسهجام      مواردی چون ظرفیت سیاسی،

هر مولفه و متغیری که به تقویهت ایهن    بنابراین، .(00: 3177)آزر، « شونداجنماعی مشخص می

بهه عنهوان    گهذاری قهانون ملی موثر است. دسهتگاه   در ترقی حکمرانی امنیت ،کمک کندموارد 

ههای  کنهد، یکهی از ارکهان نظهام    ارتقای این پارامترها ایفا می راستاینهادی که کارکردهایی در 

جمله کارکردهایی هستند که دستگاه  نوین سیاسی در ایجاد تعادل سیستمی است. موارد زیر از

 ی تقویت این پارامترها بر عهده دارد.در راستا گذاریقانون

 

 . تطبيق سيستم حکومتي با تغييرات محيطي و افزایش ظرفيت سياسي0

بودن آن است؛ به ایهن معنها کهه برداشهت فهرد یها       های مفهوم امنیت ملی، ذهنییکی از ویژگی

باید به این  ملی های امنیتدر تدوین استراتژی بنابراین،کند. های آن را تعیین میگروه، مصداق

های امنیت ملی باید در پیوند با گفتمان  الب جامعه باشند و مورد توجه ویژه داشت. استراتژی

 ،اعتنهایی بهه ایهن موضهوع    با توجه به ساختارهای ذهنی اجتماع، مورد پردازش قرار گیرند. بهی 

شهکاف میهان    پی داشهته و بهه   تفاوت میان گفتمان امنیتی جامعه و گفتمان امنیتی نخبگان را در

یعنی بروندادهای سیستم امنیتی با  ؛انجامدهای اجتماعی میهای امنیت ملی با واقعیتاستراتژی

 ،آورد. بهه ایهن ترتیهب   دروندادهای آن، تطابق نداشته و اسباب ناکارآمدی سیستم را فراهم مهی 

قالهب ملهی    های امنیتی جامعه و نخبگان، ضمن آنکه استراتژی امنیت ملهی را از تفاوت گفتمان

آن را به منبعهی   ،ای تراژیکگونهکند، کارآیی این استراتژی را کاهش داده و حتی بهآن تهی می

 (. 13: 3111)رحیمی،  کندتهدیدزا تبدیل می

گفته، یکی از کارکردهای امنیتی خهود  های پیشاز طریق تطبیق گفتمان گذاریقانوندستگاه 

آن نوع گفتمهان سیاسهی کهه بهه گفتمهان       ،وسیله انتخاباترساند؛ زیرا به را به منصه ظهور می

در  گهذاری قهانون  فرآینهد  شهود و در عرصه سیاسی و امنیتی حاکم مهی  ،تر استجامعه نزدیک

های اقشار اجتماعی نیز سیاست ،در این صورت گفتمان میل خواهد کرد. تطبیق این دو راستای

ایسهتارها و   ها،یل تطبیق گفتمان امنیتی با ارزشیابند)به دلهای خود میامنیتی را موافق برداشت
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و امکهان   ؛قابلیت اجرایشان را فهراهم آورده  ؛آنهارا مورد پشتیبانی قرار داده ؛هنجارهای جامعه(

 دهند.را افزایش می موفقیت آنها

مندبودن به این معناست کهه پارامترههایی کهه    مند و اشتقاقی است. زمانزمان ،مفهوم امنیت

. (Rehman, 1992: 7)کننهد، همهواره در حهال تغییرنهد     سطح نسهبی از ایمنهی را تعریهف مهی    

تحهوالت سیاسهی و    بهه موضهوعات و   ،بودن نیز به معنای وابستگی برداشت از امنیهت اشتقاقی

است بها تغییهرات سیاسهی،    مفهومی سیال  ،امنیت ،. بنابراین (Booth, 2005: 29)استاقتصادی 

کارها و راهبردههای  ممانعت از تصلب راهبر این اساس،  و اقتصادی و اجتماعی در پیوند است

تغییهرات   چهون امنیتی و قابلیت تطبیق با تغییرات و شرایط جدید باید همهواره مهدنظر باشهد.    

ذارنهد، اقشهار   گخود را برآحاد جامعه و اقشار گوناگون اجتماعی برجای مهی  پیامدهایمحیطی 

پیامهدهای تغییهرات محیطهی را در وجهوه      کنند که آثار وم ابه حسگرهایی عمل میاجتماعی به

ههای  حامهل تقاضهاها و خواسهته    ،گوناگون زندگی خود حس کرده و متناسب با این تغییهرات 

 ند. شوجدیدی می

ایهن   ،حقیقهت  ها به نظام سیاسی هسهتند. در ها یکی از وسایل انتقال این خواستهپارلمان

ند و شهو هایی هستند که از طریهق انتخابهات بهه سیسهتم سیاسهی منتقهل مهی       ها دادهخواسته

را )قوانین( برونهدادهای مناسهب   ،ند که برای حفظ و ثبات سیستمکنگذاران را قادر میقانون

ها مختل شده و سیسهتم سیاسهی کهه اطالعهات     جریان داده، صورت شکل دهند. در  یر این

تواند با تغییرات محیطی همگهام شهود. تطبیهق بها     کند، نمیمناسبی را دریافت نمیصحیح و 

ظرفیهت سیاسهی بهه     ،شر  بنیادین افزایش ظرفیت سیاسی است. در واقهع  ،تغییرات محیطی

ها )دفاعی، خارجی یا پردازش اطالعات، گزینش و تدوین سیاست معنای قابلیت شناسایی و

هاسهت )آزر،  نابع و امکانات و سهرانجام اجهرای برنامهه   بسیج م داخلی(، کنترل، تخصیص و

3177 :03 .) 

آشکار است که پیامد ناهماهنگی سیستم امنیتی با تغییرات محیطی، زوال ظرفیت سیاسی از 

ههای حکهومتی و   هها و سیاسهت  طریق کاهش وفاداری، هماهنگی و رضایت مهردم از تصهمیم  

کارآمهد بها    گهذاری قانوندستگاه  واهد بود.کاهش توانایی حکومت در بسیج منابع خ ،همچنین
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ایفای نقش در رابطه با هماهنگی سیستم و تغییرات محیطی، به ثبات سیستم و افزایش ظرفیهت  

 شود.دو سطح فروملی و فراملی را شامل می این هماهنگی هر .کندسیاسی کمک می

 

تلجوگيری ان  آميجز و  . افزایش انسجاا  اتتمجاعي، هرهيجز ان منانعجات ت جونت     2

 های امنيتينابساماني

دههد، تهدوین   قالبی انضهمامی مهی  « ملی امنیت»در مفهوم « ملی»یکی از وجوهی که به واژه 

ملی بر پایه تهدیدها و مخاطرات متوجهه مهردم اسهت. از     های امنیتها و استراتژیمشیخط

 ،از ایهن زاویهه  روست که توجه به خواست جامعه، عنصری محوری در این زمینه است. این

آمیز به عنوان نهادی که قابلیت تحقق خواست مردم را به شیوه مسالمت گذاریقانوندستگاه 

گیهری  کنهد. شهکل  کند، اهمیتی امنیتی پیدا میها فراهم میو از طریق نمایندگی این خواست

مهاعی  آمیز تقاضاهای سیاسهی و اجت کارآمد مانعی در برابر بیان خشونت گذاریقانوندستگاه 

های اجتماعی ظاهر شهوند.  شکل اعتصاب، ا تشاش، شورش و آشوب توانند درکه میاست 

در چنهین شهرایطی اسهت کهه انسههجام اجتمهاعی در قهالبی دموکراتیهک حفهظ و منازعههات         

  شوند.آمیز کنترل میخشونت

ههها و یافتههه بههه نابسههامانیدر حههالی کههه رونههد دموکراسههی در کشههورهای کمترتوسههعه 

این جوامهع   در دموکراسی گام به گام انجامد، تالش برای استقرارهای گسترده میهنجاریبی

شود. چنین تالشی برای امنیت ملی در این به صورت ضرورت سیاسی و اجتماعی مطرح می

عد محلی امنیهت  ویژه برخاسته از اهمیت فراوان بُکشورها نیز ضرورت دارد. این ضرورت به

 سهطح  سهه  امنیهت،  جهانی و ایمنطقه محلی، یت این کشورهاست. ابعاددر تأمین ثبات و امن

 کشههورهای در امهها ،متأثرنههد یکههدیگر از سههطوح ایههن هرچنههد. هسههتند امنیههت اصههلی

: 3133ایهوب،  ) دههد مهی  قهرار  تهأثیر  تحت بیشتر را دیگر ابعاد ،محلی عدبُ یافته،کمترتوسعه

 اجتماعی، گسترده هایشکاف سازی،ملت فرآیند تکمیل عدم در باید را امر این دالیل(. 301

 ایهن  کهه  کهرد  جسهتجو  اقتصهادی  و اجتمهاعی  سیاسی، شماربی معضالت و قومی منازعات

 ههای نابسامانی از بسیاری ریشه سازیملت فرآیند تکمیل عدم. هستند مواجه آنها با کشورها
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 و مرزهها  تعیهین  برسهر  رقیب هایجماعت ؛ چوناست یافتهکمترتوسعه کشورهای در امنیتی

 اند. پرداخته کشمکش به یکدیگر با قدرت توزیع

 انحصهار  کهه  دلیل این به هم ؛است بوده اقتدارگرا هایحکومت مشوق همچنین مسئله این

 فقهدان  بهه  توجهه  با کشورها این که علت این به هم و بوده مرکزی نظم تحمیل راه تنها قدرت

(. 13: 3177 سهایق، ) نیستند دولت -ملت عنوان دریافت شایسته نمایندگی، آمدکار هایسیستم

 نیسهت،  آسهانی  کهار  ملهی  امنیهت  یافهزار سخت ابزارهای تدارک و تهیه کشورها این در چون

: 3177آزر، ) باشد داشته حیاتی نقش امنیت ایجاد برای تواندمی منعطف و مؤثر سیاسی ظرفیت

 قابلیهت  کهه  است مناسب نهادهای سیاسی از برخورداری مهم، این لوازم ترینضروری از(. 03

 در هاپارلمان. دنباش داشته را اجتماعی و سیاسی هایحوزه میان بخشتعادل هایکارویژه انجام

 مناسههبی کههارکردی هههایویژگههی از مناسههب، بسترسههازی و سههازآسههیب موانههع رفههع صههورت

 ههای زمینهه  برداشهتن  میهان  از و اجتمهاعی  انسجام و اجماع ایجاد در توانندمی که برخوردارند

 .ری ایفا کنندموثنقش  کشورها این در ناامنی و ثباتیبی

 

 . نقش نهادی و نظارتي هارلمان در افزایش کارآیي و م روعيت1

یافته، مفهوم امنیت ملی به به دلیل وجود بحران مشروعیت در بسیاری از کشورهای کمترتوسعه

 ؛توانند مانعی در برابهر ایهن امهر باشهند    دموکراتیک میهای کند. نهادسمت امنیت رژیم میل می

توان ههر  ست، نمیگوپاسخیی هستند و در جوامعی که دولت گوپاسخدها مبتنی بر زیرا این نها

 ظرفیهت  سیاسهی  نظام اگر (.331: 3110زندی،  مخالفتی را به مسئله امنیتی تبدیل کرد ) رایاق

 ،بخهورد  شکست مشروع هایسیاست اجرای در یا یردگ کاربه مشروع  یر اهداف برای را خود

 رویهارویی  امکان دموکراتیک هاینهاد(. 111: 3177بایندر، ) شودمی روبرو مشروعیت بحران با

کارکردهایشهان در   دلیهل  بهه  هها نههاد ایهن  . دهندمی کاهش را مشروعیت بحران با سیاسی نظام

 از آن اجتمهاعی  محهیط  و حکهومتی  سیستم اهداف نخبگان، گفتمان با جامعه گفتمان سازگاری

 اجتمهاعی  محیط با سیاسی سیستم میان هماهنگی دلیل به ،همچنین .برخوردارند اهمیت زیادی

 تها  هاسیاست اجرای در ناکارآمدی و سیستم ناکارآی عملکرد امکان موجود، سیستمی تعادل و

 .یابدمی کاهش زیادی حد
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افزایش کارآیی و مشروعیت  راستایهایی در کارویژه گذاریقانوندستگاه  ،افزون بر این

شوند. این دستگاه به دو دلیل عمده سیستم سیاسی دارد که به ثبات و امنیت سیستم منجر می

ساز تحرک اجتمهاعی  رضایت فرآیندبا ایجاد  ،اول ؛کندبه ثبات اجتماعی و سیاسی کمک می

و دوم،  کندهای سیاسی فراهم میراد و گروهکه امکان دستیابی به مناصب پارلمانی را برای اف

با امکانی که برای گردش نخبگان و واگهذاری مناصهب پارلمهانی بهه افهراد شایسهته فهراهم        

گذارانه و نظارتی خود به حفهظ ثبهات و امنیهت    با بهبود عملکرد قانون ،آورد و در نتیجهمی

 رساند.سیستم یاری می

هایی اسهت کهه امکهان و انگیهزه الزم را بهرای      ینهد فرآیکهی از   ،روند انتخابهات پارلمهانی  

یابی و مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی فهراهم  سازمان برایها ای و اقلیتهای حاشیهگروه

ها را به واسطه امکان فعالیت آزادانه، مشهارکت سیاسهی و   کند و حس رضایت در این گروهمی

 فرآینهد ای در ههای حاشهیه  جهذب گهروه   انگیهزد. بها  احتماال دستیابی به مناصب سیاسی برمهی 

بنهدد و  انهزوای اجتمهاعی از میهان آنهها رخهت برمهی       مشارکت سیاسی، احساس طردشدگی و

تواند از سوی آنها وجود داشته باشهد،  وجود احساس طرد و انزوا می ای که باتهدیدهای بالقوه

ههای  ر نهزد گهروه  د. این روند نتایج خود را به صورت مشروعیت نظهام سیاسهی د  شوخن ی می

 د.کناجتماعی گوناگون آشکار می

به تقویهت   ،ترین نمایندگانهای پارلمان به شایستهگردش نخبگان و امکان واگذاری کرسی

گیری پارلمهان در فضهایی برخهوردار از گهردش آزاد اطالعهات و      انجامد. شکلامنیت ملی می

دههد.  ههای نماینهدگی جهای مهی    های انتخاباتی، نمایندگان شایسته را بر کرسیشفافیت فعالیت

گردش آزاد اطالعات در روند برگهزاری انتخابهات پارلمهانی، سهالمت سهازوکار انتخابهاتی را       

افزایش آگاهی جامعه برای انتخاب مناسب و شایسته و ههم   از نظرکند. این امر هم می تضمین

از اهمیت برخوردار است. آگهاهی جامعهه    ،انتخابات فرآیندجلوگیری از بروز فساد در  به دلیل

های آنها، امکان انتخاب کاندیهداهای شایسهته را افهزایش    شوندگان و سیاستنسبت به انتخاب

با  ،کند. همچنینها، سیستم به سمت کارآیی بهینه خود میل میترینانتخاب شایستهدهد و با می

شهود و امکهان زدوبنهدهای    های انتخاباتی شفاف مهی عرصه فعالیت ،وجود روند آزاد اطالعات

   .یابدپرده و فسادهای مالی و تبلیغاتی کاهش میپشت
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ینش منتخبان شایسته خواهد داشت؛ کاستن از فساد انتخاباتی نیز به نوبه خود سهمی در گز

ههای  از فرصهت  ،جوینهد ای که از زدوبند و فساد دوری مهی صورت افراد شایسته در این چون

برآمهده از   گهذاری قانوندستگاه  ،تری برای رقابت برخوردار خواهند بود. به این ترتیبعادالنه

آورد و آشکار است که افزایش وجود میامکان افزایش کارآیی سیستم سیاسی را به ،این شرایط

 .داردکارآیی با ثبات و ایمنی سیستم رابطه مستقیم 

 

 . نقش نهادی هارلمان در ایااد ثبات سياسي0
یافته، افزایش تقاضای مشارکت سیاسهی شههروندان   های جوامع کمترتوسعهیکی از ویژگی

جذب این تقاضاهاست. پارلمان  برایه نیاز این جوامع به نهادهای الزم است که بازگوکنند

کردن و جذب تقاضاهای مشارکت سیاسی به مجاری یکی از نهادهایی است که در کانالیزه

های  یرقهانونی انجهام   های  یرمتعارف و از کانالقانونی و جلوگیری از بروز آنها به شیوه

 افهزایش  مهانع  سیاسهی،  مشارکت کردنکانالیزه طریق از سویی از هاکند. پارلمانوظیفه می

 بهه  هها داده صهحیح  جریهان  برقهراری  با ی دیگر،سو از و شده حکومت از تقاضاها سریع

 توان و سیاسی نظام کارآیی افزایش به سیستم، یپذیرتطبیق توان افزایش و سیاسی سیستم

 بها  یپهذیر تطبیق توان افزایش و تقاضاها تعدیل. کنندمی کمک انتظارات به آن ییگوپاسخ

 اسهت  توزیهع  بحهران  اصلی هایمؤلفهاز  که «فزاینده انتظارات انقالب» مانع تقاضاها، این

نظهام، ثبهات    ظرفیهت  و انتظهارات  میهان  تعارض با کاهش. شوندمی (100: 3177بایندر، )

 .شودسیاسی محقق می

است، استواری هر جامعه سیاسهی بهه رابطهه سهطح      کردهاشاره « هانتینگتون»طور که همان

مشارکت سیاسی با سطح نهادمندی سیاسی بستگی دارد. اگر سطح نهادمندی سیاسی نسبت بهه  

های خودشهان در صهحنه   راست و با روشمشارکت سیاسی پایین باشد، نیروهای اجتماعی یک

سیاسهی بهاال باشهد،     تمشهارک بهه   نسبت اگر سطح نهادمندی سیاسی اما .کنندسیاسی عمل می

: 3173شهوند )ههانتینگتون،   مند به عرصه سیاسی وارد میی سامانفرآیندنیروهای اجتماعی در 

بخشی به مشارکت اقشار اجتماعی از طریق رقابهت حزبهی   با سامان گذاریقانون(. دستگاه 310

 کند.  ساز خود را اجرا میآفرین و امنیتکارکرد ثبات و انتخابات پارلمانی آزاد،
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 در ایااد امنيت گذاریقانونب. علل ناکارآمدی دستگاه 
به معنای کارکرد پارلمان در مسیر  وجود پارلمان، برگزاری انتخابات و مشارکت انتخاباتی لزوماً

 چیهنش  و پارلمهان  اسهتقرار  محه   بهه  کهه  نیست چنانحکمرانی مطلوب امنیت ملی نیست. 

 مهداوم  بازتولیهد  فرآینهد  در و شده تولید خود خودی به هاکارویژه این نمایندگی، سازوکارهای

ها کم چند عامل زیر در ناکارآمدی پارلماندهد که دستهای تاریخی نشان مییافته. گیرند قرار

 .ساز خود موثرندهای امنیتدر انجام کارویژه

 

 های اتتماعي فعال و فقدان فرهنگ سياسي م ارکتي  . شکاف0
های پارلمانی در کشورهای مذهبی و ایدئولوژیک بنیان بسیاری از ناکارآمدی های قومی،شکاف

اند. ذکر چنهد نمونهه از وقهایع پارلمهانی دور و نزدیهک در      یافته از جمله ایران بودهکمترتوسعه

 گر است:یایران در درک بهتر این موضوع یار

پس از انقالب مشروطه، مجلس ملی دوم به عرصه کشمکش میان دو گروه عمده آن یعنهی   -

های پایتخت را به میدان زد وخورد ها تبدیل شد و حامیان آنها خیاباناعتدالیون و دموکرات

مسلحانه بدل کرده و به ترور رهبران یکدیگردست زدند. در جریان ترورها، عبداهلل بهبههانی  

خان تربیت مشهور هبران روحانی انقالب مشروطه و حمیدخان تربیت، برادر محمدعلیاز ر

 (.  310-331 : 3131)کسروی،  که از رهبران فرقه دموکرات بود، به قتل رسیدند

 یضهمن اشهاره بهه برخه     "رانیه سهاله ا  سهت یب خیتار"در اثر خود با عنوان  یمک نیحس -

 طیافرا  و تفر نیمجلس ب» :دهدشرح می نیچننیمحاسن مجلس چهارم، اوضاع آن را ا

تا ارتجهاع و دوره حکومهت    یتند انقالب دیها و عقاستیالیواقع شده بود.از سوس یبیعج

مردم حرکهت   یقیبر طبق مصالح حق فکر و یاز رو کدامچیه ؛نبوده ادیاش زاوهام فاصله

بهود،   یتند انقالب دیو به طرفداران عقا نیها و متجددبافینظرش به منف یکردند. اولنمی

و نقشه خهود گذاشهته بهود      استیس یکاله نمد مردم پاقاپوق و جنوب شهر را رو یدوم

. در نهد ینما نیکشهور را تهأم   یخواسهتند آزاد که می یمنؤطبقه م قوه و دو بودند دو نهایا

 یگهر ید ،کردندهرکدام  لبه می .درست شده بود یمرد مذهب کی ،یاسیمرد س کیمقابل 
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آلهوده   و بهدنام و  فیه را ک  گریدو همد دادند و هردو بهم فحش می هر .دادرا دشنام می

 و ریه گ کشمکش و نیا در .یمذهب ریتکف یگرید و نمودمی یاسیس ریتکف یکیکردند. می

 زد و نیه و از ا دیشد و نفوذ خود را به اعال درجه رسان دایسپه پ سردار ،موردیهای بدار

کهه در   دیرسهان  ییجها  هخود را ب تیاستفاده نمود و موقع مجلس کامالً یداخل یخوردها

 .دیه نما ضهاح یاست ینشهد و نتوانسهت از او حته    او فیه حر گریدوره پنجم هم مجلس د

کشور  استیو به اصل س یهای نامطبوع به اخالق و افکار عمومهیرو نیکه از ا ییهاانیز

 (.  111-100: 3133 ،ی)مک نخواهد شد طرف محویب نیمورخ یاز خاطر با وفا ،وارد شد

ههای مهیهن و دمهوکرات،    فراکسهیون  ؛فراکسیون تشکیل شده بود 7مجلس چهاردهم از   -

ههای  های توده و آزادی، طرفدار اتحهاد شهوروی، فراکسهیون   طرفدار انگلستان، فراکسیون

 .مستقل، طرفدار ایهاالت متحهده و فراکسهیون منفهردین، بهی طهرف بودنهد        اتحاد ملی و

از تغییرات اساسی حمایت  ،تاحدودی فراکسیون مستقل منفردین و های توده وفراکسیون

 .مهدافع وضهع موجهود بودنهد     ،ملهی و آزادی  ههای مهیهن، اتحهاد   کردند و فراکسیونمی

ههای  گیری زمینفراکسیون عشایر معروف بود، به دنبال بازپسبه فراکسیون دموکرات که 

ههای سهاالنه و   برقهراری کهو    رضاشاه، تسلیح مجهدد و از دست رفته در زمان حکومت 

های (. ائتالف103-7: 3131 آوردن امتیازات از دست رفته عشایر بود )آبراهامیان،دستهب

 ،نخست وزیرهفت سال،  همواره در حال تغییر در مجلس چهاردهم سبب شد که طی دو

 (.101: 3131وزیر روی کار بیایند )آبراهامیان،  330کابینه و  1

های فعال اجتمهاعی کهه در ایهران و دیگهر جوامهع اسهالمی مهانع        شکاف ترینمهمیکی از 

که فضای انتخابهاتی و پسهاانتخاباتی را    ؛ها شده، شکاف سنت و تجدد استناکارآمدی پارلمان

بندی اجتماعی بهر اسهاس ایهن    شود. قطبمی گذاریقانونکرده و مانع کارآمدی سیستم  قطبی

های گوناگون نمود یافته بات برگزارشده قبل و پس از انقالب اسالمی، به شیوهدر انتخا ،شکاف

تهوان بهه   های پرشهماری مهی  نمونه مورد و دامنه آن به درون پارلمان کشیده شده است. در این

ها در مجلس دوم مشروطه، مخالفت مدرس با حهق  دست داد؛ رویارویی اعتدالیون و دموکرات

های فرآینهد ای سیاسی متعلق به بخشهی از طبقهه متوسهط جدیهد بها      رأی زنان، مخالفت نیروه

ههای سیاسهی و فکهری    انقالبی پس از پیروزی انقالب در مجلس اول شورای اسالمی و تهنش 
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ها بودند کهه بهه نوبهه خهود امنیهت      درون مجلس ششم در دوره اصالحات از جمله این نمونه

 کشور را با تهدید روبرو کردند. 

بهه   نکهردن سیاسی مشهارکتی کهه بهه اشهکال گونهاگونی نظیهر تمکهین       های فرهنگ کاستی

هها(، تهرجیح   مزپهذیربودن ایهن مکهانی   صورت همه ها )درمزمکانی نپذیرفتنهای انتخابی، فرآیند

در تشهدید   ،نمایهد منافع قومی و محلی بر منافع ملهی در درون و خهارا از مجلهس بهروز مهی     

ههای برخهی   گیهری هها و جههت  و در کهنش  های اجتماعی نقش بهارزی داشهته  فعالیت شکاف

 نمایندگان مجلس در ایران بازتاب داشته است.

 

 نهادهای مدني نداشتناستقالل و . ضعف2
کارآ هستند. چنین سیسهتمی بهدون وجهود نهادههای      گذاریقانونسیستم  ۀنهادهای مدنی الزم

احزاب سیاسهی نقهش    ،کمتر قابل تصور است. در میان نهادهای مدنی ،دارمدنی مستقل و ریشه

وجود نظام حزبی به شفافیت عرصه انتخابات کمک  مهمی در سازوکار انتخاباتی برعهده دارند.

توانههد بههه سههردرگمی شههود کههه مههیههها و اعوجاجههاتی مههیکنههد و مههانع بههروز پیچیههدگیمههی

را هها  کنندگان منجر شده و سازوکار انتخاباتی و نهادههای برآمهده از آن ماننهد پارلمهان    انتخاب

احهزاب سیاسهی نیازمنهد بسترسهازی      ثمربخش. البته باید توجه داشت که فعالیت کندناکارآمد 

. یمله  جویانه و مبتنی بر منافعاز جمله وجود فرهنگ سیاسی مشارکتی، مسالمت ؛مناسب است

 ،ههای انتخابهاتی  برخی نظهام  چونگزینش نظام انتخاباتی مناسب نیز در این زمینه راهگشاست؛ 

ههایی فراتهر از پایگهاه اجتمهاعی خهویش تشهویق       احزاب را به کسب حمایت از جانب گهروه 

تهری بهه   آفرین و جامعافکنانه احزاب کاسته و جنبه وحدتاز نقش تفرقه ،رو کنند و از اینمی

 (.13: 3113بخشند )رینولدز و دیگران، آنها می

 

 تيكهای استعماری و فقدان سابقه تاریخي دموکرا. سياست1

یافته، فقدان سابقه دموکراتیک است ها در کشورهای کمترتوسعهیکی از علل ناکارآمدی پارلمان

 انهد. عوامل تاریخی، در تحقق آن نقش بارزی داشهته  های استعماری، عالوه بر سایرکه سیاست

های استعمارگر تحقق دموکراسی و وجود انتخابات آزاد را در کشورهای ضعیف و قدرتچون 
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های دموکراتیهک و لهوازم آن   فرآینهد دانستند، مهانع ظههور   منافع خود نمی راستایدر  مرهمستع

)مانند پارلمان کارآمد، ورود نمایندگان شایسته به پارلمان، نظام انتخاباتی مناسب و نظام حزبی 

قاجهار و  ههای دوره  اند. تسلط نمایندگان انگلوفیل، روسوفیل و  یهره بهر پارلمهان   کارآمد( شده

های بزرگ جهانی هرجا کهه نتهایج   قدرت ،همچنین اند.پهلوی نمونه بارز این امر در ایران بوده

از اقهدامات علیهه نیروههای پیهروز در انتخابهات و       ،انهد انتخاباتی را بر وفق مهراد خهود نیافتهه   

ههای  به شهکل گیهری سهنت    ،جلوگیری از به قدرت رسیدن آنها پشتیبانی کرده و از این طریق

هها بهرای جلهوگیری از بهه     اند. حمایهت از تهالش  آسیب رسانده کشورهابرخی  تیک دردموکرا

 از جمله این مواردند. ...رسیدن جبهه نجات اسالمی در الجزایر، حماس در  زه وقدرت

هها و  ای برخوردار اسهت کهه شهکاف   از اهمیت ویژه این جنبه نیزعد محلی امنیت ملی از بُ

این در حالی است که  .کندبیگانگان در امور داخلی را فراهم میمنازعات داخلی، زمینه دخالت 

ای های منطقهیافته در برابر قدرتکشورهای کمترتوسعه ،اگر ریشه منازعات داخلی از بین برود

 (.301: 3133و جهانی از امنیت بیشتری برخوردار خواهند شد )ایوب، 

 

 ماندگي اقتصادی. عقب0

تأثیری که در باالبردن سطح و کیفیت آموزش و گسهترش وسهایل    سطح توسعه اقتصادی به دلیل

که الزمه کارکرد مناسب سهازوکار   «فرهنگ سیاسی مشارکتی»ارتباطی دارد، نقش مهمی در ایجاد 

انهد کهه   برخهی مطالعهات نشهان داده    هرچندکند. بازی می ،انتخاباتی و پارلمان برآمده از آن است

ر هم افهزایش سهطح سهواد،     ههای سهنتی و بهه   از همبستگی جوامع در حال گذار به دلیل گسست

: 3173کنند )هانتینگتون، ثباتی بیشتر میل میهای ارتباطی به سمت بیگسترش شهرنشینی و رسانه

تهوان  حال گذار این جوامع است و نمهی  کننده وضعیت در( اما این امر بیان370: 3131؛ لرنر،  13

ای اجتماعی مبتنی بهر  آمده از آن، انتظار کارآیی مناسب در زمینهاز سازوکار انتخاباتی و پارلمان بر

گذار به دموکراسهی فراگیهر   . ماندگی اقتصادی با سطح نازل آگاهی و دانش شهروندان داشتعقب

و برخورداری مناسب از فرهنهگ سیاسهی مشهارکتی، نیازمنهد درجهاتی از تحهوالت اقتصهادی و        

 .  آموزشی است
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نهادهای دموکراتیک نیازمند منهابع  » اند:اشاره کرده« ویکی رندال» و « برنلپیتر »طور که که همان

این امهر نیازمنهد سهطوح بهاالی تعههد سهازمانی و        ای هستند.مالی و اقتصادی درخور مالحظه

به بهترین شهکل   مند از سطوح باالی آموزش،مشارکت عمومی است و یک جامعه مرفه و بهره

رده کند. پیشرفت تکنولهوژیکی و اقتصهادی، زیرسهاخت فیزیکهی     تواند این وضعیت را برآومی

توسهعه آگهاهی بهه عنهوان زیربنهای دموکراسهی اسهتب را بهبهود          درارتباطات ]که عاملی مهم 

 (.110: 3137)برنل و رندال،  «بخشدمی

 

 های انتخاباتينظا  بودننامتناسب. 1

هاسهت. تناسهب   ناکارآمدی پارلمان یکی از علل، عدم تناسب نظام انتخاباتی با محیط اجتماعی

ساختار برگهه رأی، وسهعت حهوزه     های انتخاباتی،اجزا و متغیرهای نظام انتخاباتی یعنی فرمول

های اداری و اجرایی انتخابات با محیط و شرایط اجتماعی، بر کارکرد مناسهب  و جنبه انتخاباتی

(. رینولههدز و 13-11: 3113 سههازوکار انتخابههاتی تههأثیر مسههتقیم دارنههد )رینولههدز و دیگههران، 

دانشنامه »همکارانش معیارهای الزم برای گزینش صحیح نظام انتخاباتی را در اثر خود با عنوان 

 :استجمله آنه اند که موارد زیر ازبرشمرده« های انتخاباتینظام

 دهنده خواست جامعه باشد؛ نظام انتخاباتی باید بازتاب  -

 های آتی سیاسی مشهود باشد؛گیریأثیر آن بر جهتای طراحی شده باشد که تگونهبه -

هنگامی که نظام انتخابهاتی امکهان    نمونه،به تشدید منازعات اجتماعی منجر نشود )برای  -

های اقلیت را ایجهاد نکنهد یها امکهانی بهرای پیهروزی اپوزیسهیون بهاقی         نمایندگی گروه

 نگذارد(؛

 ؛تری بدهدبخش و جامعهای حزبی جنبه وحدتبه سیاست -

های فراتهر از گهروه اجتمهاعی خهود، بهه ایجهاد       دهندگان به توجه به گروهبا تشویق رأی -

 مصالحه و اجماع در جامعه کمک کند؛

 طرفانه باشد تا مشروعیت و ثبات سیاسی را افزایش دهد؛منصفانه و بی -

هایی برای تغییر حاکمهان و  مزیی حکومت را افزایش دهد )با ایجاد مکانیگوپاسخقابلیت  -

 کاندیداها در صورت لزوم(؛
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ههای  هها و ارزش نظام حزبی را تقویت کند و در عین حال به احهزاب دارای ایهدئولوژی   -

ههای محهدود   کالن و مبتنی بر منافع ملی میدان بیشتری بدهد تا احزاب مبتنی بر نگهرش 

 قومی، نژادی و فرقه ای؛

 به ایجاد اپوزیسیون کارآمد کمک کند؛ -

 (. 17-03 :3113)رینولدز و دیگران،  ت و دائمی کندروند انتخابات را ت بی -

 

 کارآمدی هارلمان و امنيت ملي ج. تحليل کارکردی ارتباط ميان
 بررسهی تهوان مهورد   کارآمدی پارلمان و امنیت ملی را بر مبنای نظریه کارکردی می ارتبا  میان

های فرآینهد را به عنوان سیستم در نظر بگیریم کهه از طریهق    گذاریقانونقرار داد. اگر دستگاه 

 (Outputs)دادههای  وارد شده به سیستم را بها بهرون   (Inputs)دادهای درونی خود، رابطه درون

نظهر بگیهریم کهه     آنگهاه بایهد ایهن مسهئله را در     ؛(3کنهد )شهکل   خارا شده از آن برقرار مهی 

از چهه  بایهد  های درونهی ایهن سیسهتم    فرآیندو  ریگذاقانوندادهای وارد شده به سیستم درون

 ،امنیهت ملهی باشهد )در ایهن حالهت      ،داد حاصل از آنهها هایی برخوردار باشند که برونویژگی

امنیت ملی در سطح جامعهه، سهبب افهزایش سهرعت عملکهرد سیسهتم        (Feedback)بازخورد 

داد عهدم  ی، بهرون آیندفرچه عوامل دروندادی یا  ،عکسرخوراند م بت( خواهد شد(  یا ب)پس

   آورندبا بار میانسجام ملی را 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 داد آنداد و برون. سيستم انتخاباتي و ارتباط درون0شکل 

سیستم  

 قانونگذاری

 داددرون یندآفر  دادبرون

 بازخورد
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گسیختگی اجتماعی )آشفتگی سیاسهی، ظههور اقتهدارگرایی و    باتوجه به اشکال عمده ازهم

بیهان  ملهی   انسهجام  ایجهاد  در انتخاباتی سازوکار انقالب انتخاباتی( و عللی که برای ناکارآمدی

 .یابدشد، مدل کارکردی باال به شکل زیر سامان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

چین به پیکان خط) گسيختگي ملي. مدل کارکردی ناکارآمدی سانوکار انتخاباتي و ایااد انهم2شکل 

 (.استهای اجتماعی با سایر موارد معنای تلفیق شکاف

 

 منتخب گذاریقانوننيانهای کارکرد مناسب دستگاه د. هيش
در حکمرانی امنیت ملهی بایهد بهه دو عنصهر بنیهادی       گذاریقانونبرای کارکرد مناسب دستگاه 

های کارکرد ایهن  ، شرایط و زمینهدومو  گذاریقانوننخست، روش تشکیل دستگاه  ؛توجه کرد

های امروزی اسهت و روش دموکراتیهک در   نماد دموکراسی گذاریقانوندستگاه  چوندستگاه. 

های اجتماعی و فقدان شکاف

 فرهنگ سیاسی دموکراتیک

 ماندگی اقتصادیعقب

سیستم   ضعف جامعه مدنی

 قانونگذاری
 تهدید

 ملی امنیت

 دخالت بیگانگان

 عدم تناسب نظام انتخاباتی

 دادبرونحوزه          یندآحوزه فر دادحوزه درون

 بازخورد
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تشکیل این نهاد قبول عام یافته، وجهود عهواملی کهه بهه برقهراری سیسهتم دموکراتیهک یهاری         

ها از جمله امنیت ملهی  در تمامی زمینه گذاریقانونشر  کارآیی دستگاه رسانند، اولین پیشمی

دسهتگاه   ،وجهود نداشهته یها نهاقص باشهند     زیرا اگر عوامل برقهراری روش دموکراتیهک   ؛ است

 برآمده از این روش نیز کارآیی الزم را نخواهد داشت. گذاریقانون

 انتخابات طریق از افراد آن در که سیاسی، تصمیمات به نیل برای روشی» اگر دموکراسی را

 سیاسهی  نظهام  ،تعریهف کنهیم  « رسهند می گیریتصمیم مقام و قدرت به مردم رأی و آمیزرقابت

 آزاد رأی حهق  که مردمی سوی از قدرت صاحبان آن، در که شودمی نامیده دموکراتیک هنگامی

-1 :3133 هانتینگتون،) شوند انتخاب ،جویندمی شرکت آزاد و آمیزرقابت انتخابات و در دارند

 ماننهد  سیاسهی  و اجتمهاعی  هایآزادی وجود دموکراسی چنین الزمه (.Grugel, 2002: 31؛ 30

 شههروندان  همهه  برابهری  وهها  سازمان و اجتماعات آزادی اطالعات، جریان آزادی بیان، آزادی

 است: زیر نهادهای نیازمند دموکراسی ،بنابراین. آنهاست اجتماعی طبقه و جنس نژاد، از فارغ

 ؛. انتخابات آزاد، منصفانه و مکرر3

 ؛. آزادی بیان1

 ؛رسانی. منابع بدیل اطالع1

 ؛های مستقل. تشکل0

 (.303: 3173همه شهروندان شود( )دال،  شامل) فراگیر. شهروندی 3

در نبود آن، شهروندان، کارشناسان  چونمشارکت واقعی شهروندان است؛  ۀآزادی بیان الزم

های خود و تشویق افکار عمومی برای حمایت از ایهن  و نمایندگان قابلیت طرح آزادانه دیدگاه

های حکومتی را از ها و تصمیمسیاست موردنظر در ها را ندارند و فرصت بحث و تبادلدیدگاه

اگهر جریهان    اهنهد داشهت.  های حکومت نخومشیدست داده و درک روشنی از اقدامات و خط

تواننهد اطالعهات الزم را   باشد، شههروندان نمهی   یاطالعات در انحصار گروه خاص تهیه و نشر

رقابهت و انتخابهات آزاد از    ،برای ایفای نقش شهروندی خود کسهب کننهد و در ایهن صهورت    

 معنای خود تهی خواهند شد.

های سیاسی ها و انجمنسازمانهای مبتنی بر نمایندگی نیازمند آزادی تشکالت، دموکراسی

بخشند های متشکل میهای آزاد و مستقل سیاسی مزیت انتخاباتی فراوانی به گروهاست. تشکل
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برابهری   دهنده کارکردهایی هستند که برای پویهایی نظهام دموکراتیهک ضهروری اسهت.     و ارائه

هها و  یان همهه گهروه  کند. اگر برابری مفرصت مشارکت همه افراد جامعه را مهیا می ،شهروندان

هایی که از فرصهت  طبقات اجتماعی برای مشارکت در سیاست وجود نداشته باشد، منافع گروه

نادیده گرفته خواهد شد و حکومهت خصهلتی طبقهاتی و انحصهاری پیهدا       ،اندبهرهمشارکت بی

 کند که با روح دموکراسی در تناق  است.می

 

  گذاریقانون. شرایط ایااد و تداو  کارکرد مناسب دستگاه جه
تنها شهر  الزم و نهه کهافی کارآمهدی      ،وجود عوامل ضروری برای برقراری روش دموکراتیک

ههای مناسهب   ها پهس از تشهکیل، نیازمنهد شهرایط و زمینهه     است. پارلمان گذاریقانوندستگاه 

شهر    ،ایجاد و تدوام کهارکرد مناسهب پارلمهان    باشند تا بتوانند کارآیی خود را محقق کنند.می

عوامل دموکراتیک و وجود شهرایط و   ،الزم دیگری است که مکمل شر  پیشین است. بنابراین

در کنهار یکهدیگر شهرو  الزم و کهافی کارآمهدی       ،گهذاری قانونلوازم کارکرد مناسب دستگاه 

 مناسهب های زمینه و باال، شرایطشده در پایه مالحظات مطرح دهند. برها را تشکیل میپارلمان

 :شرح زیر هستندبه  گذاریقانونایجاد و تداوم کارکرد مناسب دستگاه  برای

 ؛اقتصادی پیشرفت از . درجاتی3

 ؛اجتماعی و اقتصادیهای نابرابری در گسترده شکاف . فقدان1

هها،  نهگ هفرسهازی خهرده  مخالف، هم تحمل مانند)دموکراتیک فرهنگی یهابنیان . وجود1

 و قهومی  فهردی،  منهافع  نهدادن دموکراتیهک، تهرجیح   روش سر بر اجماع پیروی از قانون،

 ؛(و... هااقلیت حقوق حفظ ملی، منافع بر گروهی

کهردن  . قوت و استقالل نهادهای مدنی و وجهود نهادههای کهارا بهرای جهذب و کانهالیزه      0

 ؛هامشارکت توده

 .بیگانگان مداخله . عدم3

ههای  شهده فهوق، برگرفتهه از نظریهه    این شرو  عالوه بر مالحظات مطرح ،به لحاظ نظری

، شرو  لزوم پیشرفت اقتصادی و فقهدان نهابرابری   نمونه. برای هستندپردازان دموکراسی نظریه
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: 3111 هلهد، ) ، دیوید هلهد (371: 3171 فرسون، )مک های مک فرسونگسترده، ملهم از نظریه

و  (117: 3111 هلهد، )، نظریه دموکراسی مشهارکتی  (330: 3173 دال،)رابرت دال  ،(013-011

های فرهنگی دموکراتیهک  . شر  وجود بنیاناست (137: 3111 هلد،)نظریه دموکراسی مستقیم 

-170: 3130 شهومپیتر، )، ژوزف شهومپیتر  (33: 3111 میهل، )های جان استوارت میل در نظریه

 بویهل،  و ستقیم و در نظریه دیوید بیتهام )بیتهامطور مهب (330: 3173 دال،)و رابرت دال  (171

طهور  یرمسهتقیم مهورد اشهاره     هب (117: 3111 هلد،)و نظریه دموکراسی مشارکتی  (31: 3171

قرار گرفته است. شر  ترجیح منافع ملی بهر منهافع فهردی و گروههی نیهز مهورد توجهه جهان         

بوده است. حاکمیت  (31: 3171 بویل، و و دیوید بیتهام )بیتهام (33: 3111 میل،)استوارت میل 

: 3131 هلهد، )ها نیز از شرایط اصهلی نظریهه دموکراسهی قهانونی     قانون و رعایت حقوق اقلیت

 سههازیهههم مههورددر  .هسههتند (371: 3171 فرسههون، مههک)و نظریههه مههک فرسههون   (131

 دال،) ردکه توان به آرای رابرت دال رجوع شر  عدم مداخله بیگانگان نیز می ها وفرهنگخرده

هها نیهز برگرفتهه از    . وجود نهادهای کارآ برای جهذب و ههدایت مشهارکت تهوده    (330: 3173

 .(70: 3173 )هانتینگتون، های ساموئل هانتینگتون استنظریه

این شرایط ریشهه در تجهارب دور و نزدیهک تهاریخ پارلمهان در ایهران و        ،از منظر تجربی

ههای گونهاگون   دارند که تهدیدهایی را برای امنیت ملهی در دوره  اندازهای ناکارآمدی آنچشم

 اند.تاریخی رقم زده

 

 و امنيت ملي در ایران گذاریقانونو. دستگاه 
های تاریخی و نظری، چند مانع بنیادی فهراروی کهارکرد بهینهه    پایه آزموده بر ،شد گفتهچنانکه 

، موارد دیگری شدها اشاره پارلمان در امنیت ملی وجود دارد. فارغ از لوازم و شرایطی که بدان

گیرنهد کهه بعضهاً مخهتص بهه شهرایط ویهژه        نیز در ذیل یا حاشیه این شرایط و لوازم قرار مهی 

تهوان  می ،این بنیاد فرینی پارلمان در عرصه سیاسی کشور هستند. برآکشورها و چگونگی نقش

یابی بیش از پیش مجلس شهورای اسهالمی   های زیر به عنوان محورهایی برای جهتبه موضوع

 .در پیشبرد امنیت ملی اشاره کرد
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 . هاسداشت تفکيك قوا و تفکيك کارکردها0

صراحت قهانون اساسهی بهر تفکیهک قهوای      وجود  های کارکردی در سطوح حاکمیتی باتداخل

پنجهاه   افتد. اصلگانه در این قانون اتفاق میبودن وظایف قوای سهگانه حکومتی و مشخصسه

مستقل از یکدیگر تعریهف کهرده اسهت.    و قضائیه را ، مجریه مقننه قوای هفتم قانون اساسی، و

ههای  ف ایهن قهوه را بهه حهوزه    وظهای  ،فصل ششم این قانون که به قوه مقننهه اختصهاد دارد  

 در مقهرر  حهدود  در مسهائل  عمهوم  در قهانون  و نظارت محدود کرده است. وضع گذاریقانون

 تصهویب  ،(سهه  و هفتهاد  اصهل ) عادی قوانین تفسیر و شرح ،(یک و هفتاد اصل) اساسی قانون

 امهور  تمهام  در تفحهص  و تحقیهق  ،(چههار  و هفتاد اصل) قانونی هایطرح ارائه و دولتی لوایح

 ههای نامهه موافقهت  و قرادادهها  و هانامهمقاوله ها،عهدنامه تصویب ،(شش و هفتاد اصل) کشور

 طرف از عوض بدون هایکمک وام یا دادن یا گرفتن تصویب ،(هفت و هفتاد اصل)المللی بین

 ،(دو و هشتاد اصل) دولت طرف از خارجی کارشناسان استخدام تصویب ،(هشتاد اصل)دولت 

 بها  وزیهران  یها  جمههور  رئهیس  از پرسهش  ،(هفهت  و هشتاد اصل)کابینه  وزرای به اعتماد رأی

 رئهیس  استیضهاح  ،(هشهت  و هشهتاد  اصهل ) مجلس  نمایندگان چهارم یک حداقل درخواست

 بهه  رسهیدگی  و (نه و هشتاد اصل) لزوم صورت در وزیران از یک هر یا وزیران هیئت جمهور،

وظهایف مصهرح قهانون     (نهود  اصهل ) قضهایی  قوه یا مجریه قوه یا مجلس کار طرز از شکایات

 اساسی برای مجلس شورای اسالمی و نمایندگان این مجلس هستند. 

امنیتهی،   -های اجرایهی، قضهایی و نظهامی   عدول نمایندگان از این وظایف و ورود به حوزه

ها ریشه فراروی از قانون اساسی و مسبب اختالل در کارکردهای سایر قواست. این روند واجد

تهدیهدهای برآمهده از    ند.کو پیامدهای گوناگونی است که تهدیدهایی را متوجه امنیت ملی می

کند. اندیشهه  چیز کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی را تهدید می بیش از هر ،تداخل کارکردی

در قبهال انهواع    ،ورزی عقالنهی هها تجربهه حکومتهداری و اندیشهه    سیاسی مدرن از پهس سهده  

ها و قهوای  عنوان عاملی بنیادی برای کارکرد بهینه حکومتها موضوع تفکیک قوا را بهحکومت

و  حکههومتی بههه رسههمیت شههناخته اسههت. از بنیادهههای نظههری و تجربههی در آرای فیلسههوفان  

و پهردازش  ... شناسانی چون منتسکیو، ماکس وبر، گابریهل آلمونهد، تهالکوت پارسهونز و    جامعه

مبهانی عقالنهی و کهارکردی تفکیهک قهوا و تفکیهک        ههای کارکردی و سیستمی )کهه به  یهنظر
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بهار  پیامدهای م بت ناشی از تفکیک کارکردها و آثار زیان ،که بگذریم اند(کارکردها توجه کرده

ههای تجربهی نیهز ایهن احکهام      ند و پهویش هست منطقی نیز قابل اثبات از نظرتداخل کارکردی 

 اند. یید قرار دادهمنطقی را مورد تأ

ناظر بر انتزاع آن است و نشان از آن دارد که فایده تفکیهک کارکردهها   ، تأیید منطق این امر

روست که قانون اساسهی جمههوری    نیست و از همین خادمنحصر به یک جامعه و حکومت 

 ،اسهت  گذاری و قضاییاسالمی نیز تفکیک قوا را که ناظر بر تفکیک کارکردهای اجرایی، قانون

گرایش نظام حکومتی بهه   ،آورد تفکیک کارکردهاترین دستمورد پذیرش قرار داده است. مهم

افزارانهه امنیهت   عنصر بنیادی در وجه نهرم  ،انجام بهینه امور و افزایش کارآمدی است. کارآمدی

 ،گذار بهه حهوزه اجهرا   تداخل کارکردی و ورود نهادهای ناظر و قانون ،روملی است و از همین

کارآمهدی خهود بهه مقبولیهت و      کنهد. ارآمدی سیستم و امنیت ملی را با مخهاطره روبهرو مهی   ک

. هنگامی که دستگاه اجرایی به دلیهل دخالهت سهایر قهوا     شودمنجر میمشروعیت نظام سیاسی 

طرز مناسب اجرا کند، کارآمدی آن رو به کاهش خواهد گذاشت و هنتواند کارکردهای خود را ب

مدی در میان نیروهای اجتماعی به صهورت نارضهایتی از سیسهتم سیاسهی و     بازتاب این ناکارآ

از این زاویه نیز تهدید دیگری متوجه  بنابراین،. کردجلوه خواهد  و مشروعیت کاهش مقبولیت

 حاکمیت است.-امنیت ملی خواهد شد که همانا شکاف ملت

هاسهت.  جلهوگیری از خودکهامگی حکومهت    ،ههای تفکیهک قهوا   ترین هدفیکی از مهم

موازین تفکیک قهوا بهر امنیهت ملهی      نکردننیز باید به پیامدهای رعایت نظراز این  بنابراین،

دیهد  حبه اخهتالل در نظهام سیاسهی و ت    کارکردهای اجراییدخالت نمایندگان در توجه کرد. 

بهه   ا فرمانهداری کهه  دار یه اجرایی، بخش مسئول نمونه،برای  چون ؛شوددموکراسی منجر می

ی خود را طرفدر زمان انتخابات بیبسیار دشوار است که  ،شودسفارش نمایندگان گمارده می

پایهه آن   عنوان مجری انتخابات حفظ کند. این امر همچنین ناق  جمهوریتی است که بهر به

بایهد  شود و برای برآوردن رأی و نظر جامعهه  رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می

ههای  اختیار انتخاب تیم اجرایی خود در سطوح ملی، استانی و محلی را داشهته باشهد. مقهام   

خهواهی آنهها از   تواننهد در برابهر سههم   نمهی  ،انهد محلی که به سفارش نماینده گمهارده شهده  

 تفاوت باشند. بی اجراییهای پست
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 امنیهت  عمهده  متغیر سه نوانع به افزاری رانرم ابعاد و یافزارسخت ابعاد امنیتی، محیط اگر

افهزایش   مشهروعیت،  ایجهاد  چهون  فاکتورهایی به توجه باساالر مردم نظام در نظر بگیریم، ملی

سهازی بهرای تعامهل و    های مشهترک، زمینهه  چون ایجاد ارزش دستاوردهایی و عمومی رضایت

افهراد، ایجهاد   کردن پذیرهای اجتماعی، تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی، جامعههمکاری گروه

ههای امنیتهی،   تعلقات اجتماعی متداخل، تطبیق گفتمان نخبگان با گفتمان جامعه، کاهش هزینهه 

پذیرش، نظارت بر نهادهای امنیتی و ممانعت از ایجاد هماهنگی میان منابع امنیتی و ریسک قابل

تحدید . بنابراین، شدبا ملی امنیت افزارینرم عدبُ از بخشی تواندمی دخالت نظامیان در سیاست

 عنصری تهدیدزا برای امنیت ملی خواهد بود. ،تداخل کارکردی باآن 

 

 دارری ه و مستقل حزبي نظا  . ایااد2

و  گهذاری قهانون بنیادی برای بهبود کهارکرد دسهتگاه    نیازهای از یکی مستقل، حزبی ایجاد نظام

 بهر  عهالوه  کهه  باشهد  احزابهی  بهر  مبتنهی  بایهد  حزبهی  نظهام  سازشدن این کارکردهاست.امنیت

 و ؛بهوده  برخوردار مناسب اجتماعی پایگاه از ؛داشته حکومت از کارکردی استقالل مندی،قانون

 فاقهد  احهزاب  که است آشکار. باشد داشته مالی مسائل زمینه در ویژهبه کنش مبتنی بر شفافیت

 در که الساعهخلق احزاب و( کنونی مجوز دارای سیاسی احزاب  الب ویژگی) اجتماعی پایگاه

 رویههیچ  بهه  شهوند، مهی  تشهکیل  مقطعهی  نیازهای برآوردن برای انتخاباتی هایپروسه آستانه

 احهزاب،  بنیهادی  کارکردههای  جملهه  از آنکه ضمن. نیستند عرصه این هایکاستی کنندهبرطرف

 و نادرسهت  رونهدهای  تصحیح در راهبردی اهمیت که هاستآن انتقادی نقش و تریبونی نقش

 اپوزیسهیون  احهزاب  عههده  از تنهها  آن اجرای که است نقشی این و دارد سیاسی سیستم تعادل

 دسهتیابی  برای احزاب این برخورداری حق و مخالف احزاب وجود بدون حزبی نظام. آیدبرمی

 .است الزم کارآمدی فاقد و ناقص سیاسی، مناصب به

ویهژه احهزاب سیاسهی، بهه چنهد دلیهل بهه        بهه یابی سیاست در قالب نهادهای مهدنی  سامان

 گری شایسته سیاسی و ترقی ضریب امنیت ملی رهنمون خواههد شهد؛ نخسهت، آمهوزش    کنش

کنندگان چه در سهطح گهزینش نماینهده توسهط     مشارکت سیاسی آگاهی افزایش افراد و سیاسی

 درههای کا کنندگان و چه در سطح کنش سیاسی مطلوب نماینهده مردمهی؛ دوم، تربیهت   انتخاب
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 راسهتای  جامعهه بهه عنهوان گهامی در     بهه  آنها معرفی و حکومتی هایپست کسب برای سیاسی

ههای  زیر نظرگرفتن احزاب و نمایندگان رقیب، انتقهاد از کهنش   سوم،ساالری؛ و تحقق شایسته

سهازی  بهینهه  ،نیهاز ایهن امهر   های انحرافهی بهه سهطح عمهومی. پهیش     جا و انتقال خبر کنشهناب

یهابی هرچهه بیشهتر    های گهزینش و انتخهاب کاندیهداها، امکهان    انتخابی، بهبود شیوههای فرآیند

آمیهز مهورد   ها و قواعد مسهالمت مزدار در جامعه، پردازش مکانیپیدایش احزاب مستقل و ریشه

 اجماع و نظام حزبی متناسب است.  

 

 . برقراری نظارت مدني  1

هها، اقهدامات حاکمیهت و    هها، تصهمیم  دهد که سیاستنظارت مدنی این امکان را به جامعه می

و  شهود؛ از انحراف آنها جلهوگیری   شود؛همچنین مناسبات کارگزاران حکومتی زیر نظر گرفته 

به کمک نقد، بازگویی معایب و مشکالت و طرح در افکار عمهومی، آنهها را در مسهیر اصهالح     

به حفهظ، تهداوم، تکامهل و سهالمت جامعهه سیاسهی کمهک کنهد.          ،ن ترتیبقرار دهد و به ای

توانهد در دل  حاکمیتی همچون طرح نظارت بر نمایندگان نیهز مهی  های درونشدن طرحاجرایی

اراده حاکمیهت   ،البته روی دیگر ایهن مههم   های نظارتی کارکرد موثر خود را داشته باشد.فرآیند

سهازی و انتصهابی اسهت کهه امکهان      ای حکمرانی، تصمیمبرای ایجاد شفافیت بیشتر در رونده

 کند. نظارت مدنی را فراهم می

 

 مناق ه انتخاباتي مورد های ز. تصحيح مکاني0

 اساسهی  هایکاستی از یکی از حکایت جمهوری ریاست دوره دهمین انتخابات از پس حوادث

 اگهر . دارد انتخابهاتی  ههای مزمکهانی  بهه  جمعهی  باورمنهدی  عهدم  یعنی کشور در انتخاباتی نظام

 تحهوالت  گهاه ههیچ  ،داشهت  وجهود  جامعهه  میهان  در انتخاباتی هایمکانیسم به الزم باورمندی

 کهه  بهود  انتخابهاتی  مکانیسهم  به باورمندی عدم. آمدنمی وجودبه انتخابات از پس کنندهثباتبی

 باورپهذیری  بهرای  امکهانی  برقهراری  بنهابراین، . کهرد می تقویت را انتخابات صحت عدم فرض

 نظیهر  وقهایعی  بهروز  از ممانعت در بنیادی عاملی ،آن بیشتر هرچه شفافیت و انتخاباتی مزمکانی

 و تصحیح عملکهرد  به معطوف باورپذیری، این تحقق. است 3133 سال انتخابات از پس وقایع
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 مهورد  ملهی  امنیهت  ی دراهمیته  بها  فاکتور عنوان به باید که است اجرایی و نظارتی هایمزمکانی

 .گیرد قرار ریزیطرح و مطالعه توجه،

 

 شوندگانمحدوده انتخاباندن ستر. گ1

 سیاسهی،  ههای گهروه  برخهی  اقتصهادی  و سیاسهی  منهافع  در راسهتای  وهها  نظریتنگ نتیجه در

 و دموکراسهی  کهردن خهالی  بها  مترادف روند این. است شده تضعیف نظام جمهوریت یهابنیان

 هایفرآینهد  از جامعهه  از توجهی قابل طیفکردن خارا و خویش سرشت و محتوا از انتخابات

ههای منتخهب از جملهه دسهتگاه     دسهتگاه . است سیاسی مشارکت از آنهاکردن محروم و سیاسی

کهردن  فراگیر بها  کهه  هسهتند  خهود  سازامنیت کارکردهای انجام به قادر زمانی تنها گذاریقانون

 مشهروعیت،  افهزایش  راسهتای  در خهود  ههای قابلیهت  شهوندگان، محدوده انتخاب بیشتر هرچه

های گروه .برساند منصه ظهور به را اجتماعی گفتمان و نخبگان گفتمان تطبیق و ساالریشایسته

گوناگون اجتماعی و مذهبی از رهگذر انتخابات و گزینش نمایندگان خود در نهادههایی چهون   

ها اگر این گروه .یابندها را میگیریتصمیمهای خود و شرکت در پارلمان، قابلیت بیان خواست

به عنوان محور نماینهدگی ایهن    گذاریقانوننظر گرفته شوند، دستگاه  عنوان مرجع امنیتی دربه

در سهطوح گونهاگون سیاسهی،     آنهها ها قابلیت تأمین منافع امنیتی و ارتقای سهطح ایمنهی   گروه

 اقتصادی و اجتماعی را خواهد داشت.

 

 مالييت شفاف .1

 و احهزاب  ای از انتخابات برگزار شده در جمههوری اسهالمی را سهراغ گرفهت کهه     توان دورهنمی

 ایهن  در جامعه به بخشیآگاهی به نسبت و بوده برخوردار مالی شفافیت از شدهمعرفی کاندیداهای

 منتخهب،  کاندیداهای دستورکار به دهیجهت با مالی مسائل چون. باشند پذیر بودهمسئولیت زمینه

کردن نهاگزیر  دارند، ملی منافع با منطبق و درست هایسیاست اتخاذ بر فراوانی تأثیرگذاری قابلیت

 و بایسهته  امهری  زمینه این در شپذیرقابل اجرایی و قانونی کارهایراه ارائه برای مربوطه نهادهای

 .است ضروری
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 بر کارکرد نهادهای امنيتي گذاریقانون. بهبود عملکرد نظارتي دستگاه 1

این نکته اساسی را نباید فروگذاشت که گسهترش و تعمیهق دموکراسهی و تقویهت و پایهداری      

کن ساالرانه نیاز ضروری نظام موجود برای احتراز از روندهای گسترده و بنیانهای مردمنظارت

ی از وقهوع انحرافهات   کار برای جلوگیرترین راهبنیادیانحراف کارکردی نهادهای امنیتی است. 

های اطالعاتی و نظهارت هرچهه بیشهتر    ایفای نظارت قانونی توسط مجلس بر دستگاه ،احتمالی

ههای نظهارتی   مزبازنگری در مکهانی  ،امنیتی و در صورت نیاز -دستگاه قضا بر روندهای قضایی

 ،تره ممکنالزام نهادهای حاکمیتی به شفافیت هرچ. های کارآمدتر استمزموجود و اتخاذ مکانی

تحقق زمینه کهارکرد مناسهب و بهدون وقفهه ایهن       ،های نظارتی مجلسمزایجاد و تقویت مکانی

 از مردم منتخب نمایندگان نهادهای امنیتی به ییگوپاسخ برای قانونی الزاماتایجاد و  هامزمکانی

 های بنیادی این عرصه هستند.بایسته

 

 های امنيتي  فایده تصميم-.. سناش هزینه1
ههای  کهاهش هزینهه   ،ملهی  امنیت تأمین راستایکارکردهای مجلس شورای اسالمی در  از یکی

 مهانع  مجلهس شهورای اسهالمی بایهد    . اسهت  طریهق  ایهن  از منابع اتالف از جلوگیری امنیتی و

 میهزان  میهان  تعهادل  ایجهاد  طریهق  از امر این. شوند حکومت و نخبگان امنیتی هایبلندپروازی

کننده بیان ،ریسک قابل پذیرش .پذیردمی صورت لزوم مورد امنیتی منابع و شپذیر قابل ریسک

کننهده منهابع   بیهان  ،پذیری و منابع امنیتی مورد لهزوم ریسک از نظربودن دستورکار امنیتی منطقی

دهنده تطبیق اههداف امنیتهی بها    . این دو مفهوم نشاناستمورد نیاز برای اجرای این دستورکار 

 اساسهی  ههای پرسش ی ازیک کرده، اشاره اینویسنده که طورهستند. همانامکانات در دسترس 

 اسهت   چقهدر  لهزوم  مهورد  منابع امنیتهی  که است این امنیتی، هایفرصت و تهدیدها تعیین در

 پتانسیل و سیاسی رهبران تمایالت جامعه، عمومی اراده و خواست در باید را پرسش این پاسخ

 بها  سیاسهی  رهبهران  اسهت  ممکهن (. Johnson, 2012: 41) کهرد  جسهتجو  ملهت  یهک  درونهی 

 و ایمنطقهه  سهطوح  در آن قدرت و توان از فراتر اقداماتی به کشور توان از اشتباه هایبرداشت

  .بزنند دست یالمللبین
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فایهده ایهن   -های امنیتی توسط نمایندگان مجلهس و سهنجش هزینهه   رصد تصمیم ،این مهم

وجود مجلسی البته د. آشکار است که جایگاه بایسته در حکمرانی و کنها را ضروری میتصمیم

های بنیادی کارآمهدی  فرضکه برآمده از شرایط و لوازم تشریح شده در این نوشتار باشد، پیش

 مجلس در این عرصه هستند.
 

 بر بودته نهادهای امنيتي گذاریقانون. بهبود عملکرد نظارتي دستگاه 1

سهزایی  نقش بهه  کرد آنهاهزینهنظارت مجلس شورای اسالمی بر بودجه نهادهای امنیتی و نحوه 

های کارکردی نهادهای امنیتی خواههد داشهت. ایهن امهر بهر شهفافیت       در جلوگیری از انحراف

عملکردی نهادهای امنیتی نیز موثر است. دیوان محاسهبات کشهور بهه عنهوان بهازوی نظهارتی       

شدن نقش این دیهوان ههم از ایهن    دارد. برجسته نقش مهمی در این میان ،مجلس در این زمینه

گر ساخته و گسترش نظر که باید کارکردهای خود در نظارت بر بودجه نهادهای امنیتی را جلوه

نظر اسهت.   موردکند، رو که اهمیت چگونگی مدیریت این دیوان را مطرح میدهد و هم از این

دیهوان محاسهبات    چهون  اهمیهت دارد؛ گیری مجلس م و شرایط شکلدر اینجا نیز تأکید بر لواز

 پایه شهرایط  تواند کارکردهای خود را به نحو بهینه انجام دهد که مجلس برصورتی می تنها در

تأکید ایهن نوشهتار اسهت،    مورد ، یعنی آنچه گذاریقانون دستگاه مناسب کارکرد تداوم و ایجاد

 تشکیل شده باشد.
 

 گيرینتياه
 و سیاسهی  ظرفیهت  سیاسهی،  مشهروعیت  یعنی ملی امنیت افزارینرم جنبه اصلی عناصر به اگر

 ،تهر مهم همه از و دموکراتیک نهادهای ناکامی هایریشه توانیممی کنیم، توجه اجتماعی انسجام

. کنههیم جسههتجو عناصههر ایههن در را یافتهههکمترتوسههعه کشههورهای در گههذاریقههانون دسههتگاه

 کمبود و اقتصادی نیافتگیتوسعه ،ایدئولوژیک و اجتماعی، مذهبی قومی، فراوان هایچندپارگی

 کهاهش  را سازامنیت کارکردهای انجام برای کشورها این در گذاریقانون دستگاه توانایی منابع،

 الزم آزادی و اسهتقالل  از و هسهتند  ضهعیف  مهدنی  نهادههای  کشورها، این اک ر در. است داده

 و اقتصهادی  ماندگیعقب و است حاکم هایگروه اختیار در اطالعات جریان یستند؛ن برخوردار
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 و بسهیج  کنتهرل،  برای الزم سیاسی ظرفیت ،بنابراین. است ساختاری هایویژگی از تکنولوژیک

 عهدم  از حهاکی  کهه  دارد شهکننده  وضهعیتی  نیز اجتماعی انسجام. ندارد وجود منابع تخصیص

 ههای ارزش و منهافع  میهان  تعهارض  شهکل  در و کشورهاست این در سازیملت فرآیند تکمیل

 .شودمی گرجلوه ملی منافع وها ارزش با محلی

 و مصهالحه  سازوکارهای و فرهنگ فقدان اجماع، مورد قواعد فقدان مشترک، باورهای نبود

 نهازل  تجربهه  اجتمهاعی،  و اقتصادی مشکالت از ناشی ثباتیبی سیاسی، هایگروه میان سازش

 منازعهات  نظامیهان،  برجسهته  نقش اجتماعی، انسجام عدم و مدنی نهادهای ضعف کشورداری،

 کشهورهای  ویهژه بهه  کشهورها  از بسهیاری  در دموکراتیهک  ههای نهاد کارآمد استقرار ...و هویتی

 امنیهت  به کشورها این دستیابی مسیر ،این وجود با. است کرده مشکل بسیار را یافتهکمترتوسعه

 دموکراتیهک  نهادهای ؛ چونگذردمی دموکراتیک نهادهای استقرار و دموکراسی مسیر از ،پایدار

 .دارنهد  کهارکردی ای شهیوه  بهه  را جوامهع  ایهن  ثبهاتی بی عوامل بر آمدنفائق قابلیت که هستند

 برای مناسب بسترسازی در کهبل ،اقتدارگرا هاینظام برگزیدن در نه کشورها این چاره ،بنابراین

 خهود  سهاز امنیهت  ههای کارویژه انجام به قادر هانهاد این که است ایگونهبه ساالرمردم هاینهاد

 گهذار  کهه  است آن گربیان یافتهکمترتوسعه کشورهای روی پیش ساختاری مشکالت اما. باشند

 مطالعهات  نیازمنهد  و روبروسهت  فراوانهی  ههای دشهواری  بها  کشهورها  ایهن  در یساالرمردم به

 بها  دمکراتیهک  هایروش تطبیق ویژهبه و دقیق نهادسازی بلندمدت، ریزیبرنامه شناسانه،آسیب

 .  است محلی شرایط

 مشهروعیت،  هویهت،  ههای بحهران  درمههار  دموکراتیک نهادهای که است شرایطی چنین در

 دنه خواه ایفها  حیهاتی  نقشهی ، پایدار سیاسی توسعه سمت به حرکت و نفوذ و توزیع مشارکت،

های نوین سیاسی در ایجاد تعادل سیستمی اسهت. ایهن نههاد،    یکی از ارکان نظام ،پارلمان. کرد

آفرینی در تطبیق با تغییرات محیطی، آفرین خود را به واسطه نقشساز و ثباتکارکردهای امنیت

وفصل منازعات سیاسی، افزایش کارآیی نظام سیاسی، ایفهای  آمیز برای حلایجاد سازوکار صلح

سهاالری  ات سیاسی، نظارت مدنی بر نهادهای سیاسی و افزایش امکان شایستهنقش در ایجاد ثب

در تحقهق کارکردههای    گهذاری قهانون قابلیهت دسهتگاه    ،رساند. با وجود اینبه منصه ظهور می

 بهدیل  بیهان، منهابع   ، آزادیمتواتر و منصفانه آزاد، بسته به لوازمی است که انتخابات ،سازامنیت
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 ،صهورت  از جمله آنها هستند. در  یر ایهن  فراگیر شهروندی و مستقل یهارسانی، تشکلاطالع

ای از کشهاکش و  عرصه ،و در مقابل به فعلیت برسانندهای خود را توانند قابلیتها نمیپارلمان

از کهارکرد ذاتهی خهود کهه      متنهاق ، ای گونهه منازعات پردامنه سیاسی را خلق کرده و حتی به

 شوند. برای تنظیم روند سیستم سیاسی است، خارا می گذاریقانون

 اسهتقرار  برای الزم شرایط فقدان از ،در پرورش امنیت ملی گذاریقانونناکارآمدی دستگاه 

 اگهر  شهود. پارلمان ناشی مهی  مناسب کارکرد و و نبود لوازم تداوم دموکراتیک روش به پارلمان

در  یهر ایهن    ؛کنهد  کمهک  امنیهت  قهوام  بهه  تواندمی پارلمان باشد، داشته وجود و لوازم شرایط

 . کند روبرو خدشه با را کشور امنیت تواندمیحتی  های پارلمانیکنش ،صورت

حرکت مجلس شورای اسالمی در حکمرانی امنیت ملی شامل ابعاد سلبی و ایجهابی اسهت.   

 انهواع  قبال در ،عقالنی ورزیاندیشه و حکومتداری تجربه هاسده پس از جدید سیاسی اندیشه

 هها، حکومهت  بهینهه  کهارکرد  بهرای  بنیهادی  عهاملی  عنهوان به را قوا تفکیک موضوع هاحکومت

 از. اسههت شههناخته رسههمیت بههه کارآمههدی آنههها و جلههوگیری از ظهههور خودکههامگی افههزایش

و  داده قهرار  پهذیرش  مهورد  را قوا تفکیک نیز اسالمی جمهوری اساسی قانون که روستهمین

مستقل از یکدیگر تعریف کرده و وظایف هر یک از آنها و قضائیه ، مجریه مقننه قوایپایه آن بر

یک از قهوا از   های گوناگون قانون اساسی مشخص کرده است. عدول هررا به تفکیک در فصل

های  یر، فراروی از قانون اساسی و مسبب اختالل در کارکردهای این وظایف و ورود به حوزه

و نظارتی خهود و دخالهت    گذاریقانوناروی نمایندگان مجلس از کارکردهای سایر قواست. فر

گیرد، های اجرایی و انتصابی که به یاری ابزارهای نظارتی در دسترس آنها صورت میدر حوزه

 مصداق تداخل کارکردی قوای حاکمیتی است. 

اتیکی کهه  ههای دمهوکر  چیز کارآمدی، مشروعیت نظام سیاسهی و بنیهان   این امر بیش از هر

ابعهاد   ،کارآمهدی و مشهروعیت   چهون کنهد.  را تهدیهد مهی   ا باشهد، هه نماد آنباید مجلس خود 

 در معهرض افزارانه امنیت ملی هستند، تداخل کارکردی با تضیف این ابعاد، امنیهت ملهی را   نرم

سیاسهت  یابی هایی چون سامانهای بنیادی در زمینهاز جنبه ایجابی باید گام دهد.آسیب قرار می

برقراری نظارت مهدنی بهر عملکهرد حاکمیهت،      ،ویژه احزاب سیاسیدر قالب نهادهای مدنی به

محهدوده  اندن گسهتر  ،اجرایهی بهر نهادههای امنیتهی     و نظارتی هایمکانیسم و تصحیح عملکرد
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برداشت تا مجلس شهورای اسهالمی   ... مالی انتخاباتی ویت شفاف ،کاندیداهای نمایندگی مجلس

گسهترش و بهبهود نحهوه     ،همچنهین  عملهی کنهد.  ود در حکمرانی امنیت ملی را های خقابلیت

ههای امنیتهی توسهط نماینهدگان     رصد تصهمیم  ،های اطالعاتینظارت قانونی مجلس بر دستگاه

نظهارت مجلهس شهورای اسهالمی و دیهوان      و  هها فایده این تصهمیم  -مجلس و سنجش هزینه

 راسهتای عملیهاتی در   یکارههای راه کهرد آن، هزینهه محاسبات کشور بر بودجه نهادهای امنیتی و 

 بهبود عملکرد مجلس برای ارتقای ضریب امنیت ملی هستند.
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