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 چکیده
اي در ادبیات راهبردي است. فصل مشترك نهادها در وظایف رشتهتنیدگی از مباحث بیندرهم

محوله، مداخله نهادها و مؤسسات در امور یکدیگر و فقدان هماهنگی بین مقامات اجرایی از 
تنیدگی و تداخل کارکردي است. بروز این وضعیت در حوزه امنیت ملی موجب درهمهاي حوزه

آورد. پرسش اساسی مقاله حاضر چیستی آثار و هاي گزافی را به بار میده و هزینهناکارآمدي ش
ایران است. چهار فرضیه میتنیدگی بر حکمرانی امنیت ملی در جمهوري اسالدرهمپیامدهاي 

هاي امنیتی و تکمیل خأل کارکردي ، کاهش ثبات سیاسی، افزایش حفرهعمومیهاي افزایش هزینه
شناسی مقاله حاضر براساس ملی در پاسخ به پرسش فوق ارائه شده است. نوعنهادهاي امنیت 

هدف از نوع توصیفی، از نظر روش پژوهش مقاله از نوع موردکاوي و روش گردآوري اطالعات 
ه نشان باشد. نتایج مقالمیبه طریق اسنادي و روش تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از نوع استنباطی 

هاي عمومی براي نظام تنیدگی، امکان افزایش هزینهدرهم مسئلهتوجه به  دهد در صورت عدممی
ثباتی سیاسی وجود دارد. در انتها پیشنهاداتی به هاي امنیتی و افزایش بیسیاسی، افزایش حفره

 منظور درمان این وضعیت در نظام حکمرانی کشور ارائه شده است. 

 ن کلیديواژگا 
کاري، امنیت گذاري، تداخل کارکردي، موازيحکمرانی امنیت ملی، سیاستتنیدگی نهادي، درهم

 .ملی جمهوري اسالمی ایران

 يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یعلم ئتیعضو ه ∗
 آموخته دکتري مدیریت راهبرديدانش ∗∗
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 مقدمه
گذاري عمومی، امنیت ملی، سیاستدر  ايرشتهاز مباحث جدید و بین 1نهادي تنیدگیدرهم

علوم سیاسی است که عدم توجه به آن بروز مخاطرات راهبردي در  و اقتصاد سیاسی، مدیریت
ولیت نهادها در ئوقتی مسامنیت ملی براي کشورها را به دنبال دارد.  جملهحوزه حکمرانی از 

سسات در کار یکدیگر مداخله ؤیا نهادها و مد نمشترك داشته باش فصلموارد مختلف با هم 
مقام  در نداشته باشند یا بعضاًرا اجرا هماهنگی الزم  فرایندنمایند یا مدیران و عوامل اجرایی در 

این آغاز مشکل است. در این وضعیت تصویب و تدوین قوانین، اختالالت نهادي بروز نماید، 
رسیدن  دفرایناصلی نیست، بلکه خود  مسئلهوجو کرد، حلی جستمشکلی که باید براي آن راه

یده تنمههاي درعبارت دیگر، حوزهشود. به، تبدیل به معضلی الینحل میمشکل به واکنش به آن
است براي اتخاذ یک  ناگزیرمجري  رواز این  .گیردها، ابزار الزم را از نهاد مجري میولیتئمس

گیري کند اما این امر باعث خواهد طور مستقیم درگیر تصمیمول را بهئسیاست، همه نهادهاي مس
شدن لعبارت دیگر دخیآمده ظرفیت اثرگذاري کافی را نداشته باشد. بهدستشد تا تصمیم به

 شود در نهایتمتضاد، موجب می هاي متنوع و بعضاًهاي مختلف با منافع و دیدگاهنهادها و گروه
و حتی  است نابازیگراز موارد پیشنهادي این  و یا ترکیبی بخشیصرفاً گرفته شود که تصمیمی 

ت یک ولیئتمام مس ،حالی که اگر یک نهاد رنداشته باشد. دنیز شدن ممکن است ظرفیت عملیاتی
گیري و آن سیاست را مورد آن تصمیم داشت، خود به تنهایی قادر بود دربر عهده موضوع را 
از سوي دیگر ورود ناهماهنگ نهادها در یک تصمیم راهبردي یا مأموریت عملیاتی  .اجرایی کند

در حوزه امنیت ملی موجب کندشدن فرایند تصمیم گیري در موارد اضطرار و عدم امکان ایجاد 
شود. بسیار اتفاق افتاده است که در مسائل اساسی امنیت میگیري اع در واحدهاي تصمیماجم

 اند.گر یکدیگر و فاقد عمل استراتژیک بودهملی نهادها نظاره

هاي سیاسی نشان از تخصص و توانمندي توجه به امر راهبردي کیفیت حکمرانی در نظام
آن کشور در مواجهه با مسائل دارد. موضوع امنیت ملی چه به عنوان یک علم و رشته دانشگاهی 

و تهدیدات است. حکمرانی  هافرصتهاي مرتبط با حوزهو چه از جنس تجربه و مهارت، از 

1. Institutional Interpenetration 
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ند کنمی. مجامع علمی تالش گیردمیامنیت ملی در کشورها از زوایاي مختلف مورد توجه قرار 
با شناسایی و تعمیق در ابعاد اساسی حکمرانی امنیت ملی به درك نوین و روشنی از این مفهوم 

موضوع  ،که در حوزه نظري و عملی مورد التفات قرار گرفته مهمی دست یابند. از ابعاد
ورها در اغلب کش نهادي و حکمرانی امنیت ملی است. این موضوع به صورت نسبی تنیدگیدرهم

 باشد.میمورد بحث 
تاکنون در صیرورت امنیت ملی دوران درخشان و  تأسیسجمهوري اسالمی ایران از بدو 

صعودي را پشت سر گذاشته است. رشد مباحث علمی در حوزه امنیت ملی و نیز مواجهه 
هاي رصتمندي به موقع از فو تهدیدات و همچنین بهره هاهوشمندانه با بسیاري از آسیب

نهادها و و تداخل ساختاري  تنیدگیدرهمبا این همه این موضوع است.  اي ازنشانهساز، امنیت
ي مختلف، هاانکنشگران امنیت ملی در کشور و نیز ظاهرشدن فعاالن جدید در این حوزه در زم

یت است. بروز این وضعهاي اخیر لدر ساي فعاالن امنیت ملی هایکی از موضوعات و دغدغه
تواند فضاي امنیت ملی کشور را مییی را به دنبال دارد که در صورت عدم توجه به آن هاآسیب

هاي در حوزهگیري و چه بسا شکست مواجه نماید. ثر نموده و نهاد امنیت ملی را با غافلأمت
 تبر سر وظایف وزار هاشود. بحثمیمواردي از تداخل کارکردي مشاهده  امنیتی نیز بعضاًغیر

، اختالفات فیمابین 1380هاي منتهی به دهه جهاد سازندگی و وزارت جهاد کشاورزي در سال
و مراتع کشور با سازمان حفاظت محیط زیست یا اختالفات فیمابین کمیته  هاسازمان جنگل

، تداخل نهادي مصوبات 1370انقالب اسالمی، شهربانی، ژاندارمري و دادستانی در اوایل دهه 
انقالب فرهنگی با مجلس شوراي اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام (الهام  شوراي عالی

هاي نظارتی با )، ماهیت و ترکیب اعضاي شوراي دستگاه157: 1392و میرمحمدي میبدي، 
: 1394زاده، (قطبی و حبیب حضور نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و ورود به امر اجرایی

ر آذر جمهور وقت در اجراي قانون اساسی توسط رئیس)، تأسیس هیئت پیگیري و نظارت ب356
، مناقشه میان سازمان پزشکی قانونی کشور و پلیس راهور فرماندهی انتظامی در مورد آمار 1376

نابسامانی در نظام جامع رفاه و )، 168: 1399جقه، مربوط به تلفات حوادث رانندگی (صادقی
 تعامل بدون پوشانیهم ،هادستگاه میان منافع تضاد ع،مناب اجتماعی کشور و بروز ناکارآمدي تأمین

 میان ناهماهنگی ،هابودن سیاستناموفق اجتماعی، تأمین جامعیت و ، فراگیريهادستگاه بین مؤثر
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: 1399ربط (امیدي، عدم پاسخگویی به نهادهاي ذي و اجتماعی گذاريسیاستمختلف  يهامقوله
مانند اداره اوقاف و امور خیریه،  هاانچندگانه در شهرست )، وجود نهادهاي فرهنگی متعدد و106

تبلیغات اسالمی، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، هیئت امناهاي مساجد و امامزادگان، شوراهاي 
 ريکاموازي، (ره)خیریه با کمیته امداد امام خمینیات مؤسسبرخی  کاريموازي، هامحلی و دهیاري

ه هاست کنهادي بین این نوع از دستگاه تنیدگیدرهمز گواهی از ي قرآنی و... نیهادر فعالیت
 و اجرا شده است. گذاريسیاستمنجر به افزایش هزینه در حوزه 

لی در بر حکمرانی امنیت م تنیدگیدرهمکند پیامدها و آثار میبدین ترتیب این مقاله تالش 
شوند. میبه دو دسته سلبی و ایجابی تقسیم فرضیات مقاله را بررسی کند. جمهوري اسالمی ایران 

 أمینتي عمومی در هامنجر به افزایش هزینه تنیدگیدرهم نخست،عبارتند از: فرضیات سلبی 
شود؛ میی سیاس ثباتیبیمنجر به کاهش مشروعیت نظام سیاسی و بروز  دوم،شود؛ میامنیت ملی 

ی فرضیه ایجاب .دهدمیدر این حوزه را افزایش ي امنیت ملی و نفوذ ها، حفرهتنیدگیدرهم سوم،
ی در برخممکن است  تنیدگیدرهم تنیدگی توجه دارد و معتقد استدرهمنیز به اثر مثبت 

مقاله حاضر  شناسینوعکارکردي نهادهاي امنیت ملی را پوشش دهد.  خألهاي سیاسی، نظام
نوع موردکاوي و روش گردآوري  روش پژوهش مقاله ازاز نظر براساس هدف از نوع توصیفی، 

 .استاطالعات به طریق اسنادي و روش تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از نوع استنباطی 
در  دگیتنیدرهمدر موضوع  توجهیقابلدر مورد پیشینه تحقیق نیز الزم به ذکر است آثار  
منابعی . است المللی تاکنون منتشر شدهو مدیریتی در سطح بین ، سیاسیي اقتصاديهاعرصه
نهادهاي اقتصادي و «، (Chen & Webster, 2012)» اقتصادهاي نهادگرا: رویکردي نوین«مانند 
نظریه «، (Laene & Erson, 2000)» هاي نهادي جدیدسیاست«، (Eggertsson, 1990)» رفتار

نخستین  اند.تنیدگی نهادي را طرح کردهدرهم) موضوع 1386(پیترز، » نهادگرایی در علم سیاست
 تون، وسلی میچل، والتون همیلپرداختند تورستین وبلن ب نهادگراییاقتصاددانانی که به تبیین مکت
  و جان راجر کامونز بودند.

شده منبع نهادي در ایران، براساس جستجوي انجام تنیدگیدرهماز منظر مطالعه موضوع 
و حکمرانی امنیت ملی نیز پژوهشی  تنیدگیدرهمیافت نشد. همچنین در رابطه  ايهمالحظقابل

کمرانی نهادي و ح تنیدگیدرهمشناسایی نشد. از این رو نوآوري مقاله حاضر در تبیین رابطه بین 
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 طهدر این راب که تاکنون پژوهشیاست امنیت ملی و نیز کاربست آن در جمهوري اسالمی ایران 
 انجام نشده است.

 مبانی و چارچوب مفهومی الف)
سیاسی براي تأمین امنیت ملی در حوزه تصمیم و اجرا ناگزیر از ایجاد نهادهاي هاي نظام

رسمی و بعضاً غیررسمی هستند که وظیفه تأمین و ارتقاي امنیت را بر عهده دارند. تفکیک قوا، 
شود تا در شرایط بحرانی ضمن میتقسیم کار مناسب و توزیع مسئولیت نهادي موجب 

نهاد، انتظارات از آن نهاد نیز مشخص و براساس قانون تعقیب  بودن وظیفه ماهوي هرروشن
انون شود که بر اساس قمیگذاري امنیت ملی تعبیر شود. این امر در ادبیات راهبردي به سیاست

شوند تا از سویی امر نظارت و هماهنگی و از سوي دیگر وظیفه اجرا را مینهادهایی تأسیس 
ازمانی سسازمانی و تداخل وظایف بین، رابطه ساختار درونرديراهب در مدیریتمدیریت نمایند. 

 صمیم گیريتدر پردازان سیاسی نیز معتقدند نظریهگیرد. میمورد بحث قرار در فضاي امنیت ملی 
و  شناسیاندازهاي اقتصادي، جامعهتمرکز بر روي رفتار فردي براي توضیح چشمسیاسی 

ین رو از ا ؛افتد، ناکافی استاست و حکومت اتفاق میشناسی و توضیح آنچه در جهان سیروان
ترین عنصر یک نهاد ویژگی مهم .یابداز نهاد و تأکید بر آن ضرورت و اهمیت می وگوگفت

. این ساختار ممکن است رسمی باشد مانند یک مجلس، یک کارگزار آن استساختاري 
رسمی یا ممکن است غیر ؛یا یک چارچوب قانونی ، یک نهاد امنیت ملیبوروکراسی عمومی

اي از هنجارهاي مشترك. از این رو یک ي متقابل یا مجموعههاناسازماز  ايهباشد همانند شبک
هاي افراد را در تعامالتی که براساس روابط خاص میان بازیگران گروه است وافراد  تر ازنهاد فرا

بات در علوم سیاسی، میزانی از ث ویژگی دیگر نهادگرایی در گیرد.میند دربرهست بینیقابل پیش
ي نهادگرایی در علوم سیاسی را در پنج محور اساسی ذیل بیان هاطول زمان است. پیترز ویژگی

گرایی به معناي تلقی قانون به عنوان چارچوبی براي بخش عمومی و مجرایی براي قانو دارد:می
نهادهاي رسمی سیاسی بر رفتار تقدم ساختار و به معناي  ساختارگرایی اعمال حاکمیت دولت؛

و  گرایی به معناي تمرکز بر توصیفکل؛ دهنده نهادي بر رفتار سیاسیفردي و تقدم آثار شکل
مندي القهع آن منظورکه  گراییتاریخ؛ مقایسه کل یک سیستم سیاسی به جاي توجه به اجزاي آن
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رد هنجاري: رویکو در آخر،  باشدمیگیري سیستم سیاسی به درك الگوي تحولی منتهی به شکل
: 1386دادن به ضرورت اصالح نهادي با هدف تحقق حکومت خوب (پیترز، به معناي محوریت

10-18.( 
شود. میدر این حوزه استفاده  کاريموازياز مفهوم  در ادبیات بومی داخل کشور عمدتاً

در  ،ملی دارند –وقیبیش از یک سازمان که شخصیت حقافتد که میزمانی اتفاق  کاريموازي
هایی که یک نظام سیاسی در جهت ثبات واحد ورود پیدا کنند. در مجموعۀ فعالیت مأموریتیک 

ها به نحو موازي شود که وظایف و فعالیترساند، گاه چنین مشاهده میخود به انجام می
لف درون هاي مختگردد که جناحشوند. این رویه غالباً از آن رو اتخاذ میسازماندهی می

شکل از  ي رسمی نباشند. این پدیده در هرهاسازمانحاکمیت، قادر به ادامۀ فعالیت در قالب 
 شود. درهاي سیاسی مختص نمیسازماندهی، امکان بروز و ظهور دارد و به بیان دیگر به نظام

ط یستمی فراگیر در شرایهنگامی که س …هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی وفعالیت
در عین حال متمایل به حفظ نیروهاي مشخص باشد  ،هاي مورد توافق و اجماعقدان مکانیسمف

 ابدیاین پدیده فرصت و مجال ظهور می ،سازي یا دگرسازي آنها جلوگیري نمایدتا از بیگانه
از منظر این دیدگاه فعالیت موازي از طریق انجام کار مکرر راه را بر . )102: 1384(شیبانی، 
ها در کشور افزایش هزینه را به دنبال خواهد بهینه خواهد بست. توزیع موازي فعالیت مدیریت

هاي درگیر در یک موضوع، آنها را درگیر یکدیگر داشت و از طریق ایجاد تنش میان سازمان
هاي موازي نمادي از خواهد داشت. وجود فعالیتهاي اصلی خویش بازکرده و از انجام فعالیت

و تداخل نهادي باید توسط مراجع  کاريموازيعدم کارایی است. در این معنا ضعف مدیریت و 
 قانونگذار کنترل شود.

آید که وظایف نهادها از یکدیگر قابل مینیز زمانی به وجود  1تنیدگیدرهماز سوي دیگر 
ها یک تندر وضعیت تداخل وظایف، نهپذیرند. ک نیست و مجریان مسئولیت امر را نمیتفکی

کس آید، بلکه وقتی این سیاست اجرایی شد، هیچدست نمیبه مسئلهتصمیم منسجم براي 
شده، موفق باشد و هاي درگیر چه آن تصمیم اجرانهادپذیرد. همه ولیت آن تصمیم را نمیئمس

1. Interpenetration 
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اي نرسد، آن را به هچه نباشد بر موضع خود خواهند ایستاد و اگر سیاست اجرایی به نتیج
تر در عبارت دقیقهاي پیشنهادي دیگران برآمده است. بهزنند که از توصیههایی گره میجنبه

کس گیري به سیاستی ناکارآمد خواهد رسید که هیچوظایف، سیستم تصمیم تنیدگیدرهمشرایط 
رف انند سوءمصاین ناکارکردي با واژگان مختلف متصمیمات را تقبل نخواهد کرد.  ولیتئمس

در ادبیات  5، مداخالت سازمانی4کاريموازي، 3، تداخل ساختاري2، تداخل کارکردي1نهادي
شود میبا اقبال مقامات اجرایی روبرو  معموالً تنیدگیدرهماشاره قرار گرفته است. مرتبط مورد 

 وم،سگو نیستند؛ به نهادهاي نظارتی پاسخ دوم،ها ندارند؛ تعهدي به اجراي مسئولیت زیرا اوالً
 .سازندمیهاي سایر نهادها را فراهم و موفقیت هاسازي خود از پیروزيبه سهولت امکان منتفع

نگ کند رهاي مشترك را کمولیتسئو م تنیدگیدرهمقوانین و مقررات باید به شکلی، این  
ه بگذار سریع سیاست تا موجب چابکی سیستم شود؛ به خصوص در زمانی که نیاز است

 ،حکمرانیدادن به معضالت گذرد واکنش آنی نشانمشکالت واکنش نشان دهد. هر روزي که می
، دلیل تبعات آتیتنیدگی نهادي و بیم از اتخاذ تصمیم بهیابد و با درهمضرورتی تام می

گذار قدرت پاسخگویی به این معضالت را نخواهد داشت و از این رو، با گذر زمان سیاست
در دیدار اعضاي  1397مقام معظم رهبري در سال  .تر خواهد شدتر و بزرگمعضالت بزرگ

دعواکردن راه اصالح «اشاره کردند:  تنیدگیدرهمو  کاريموازيمجلس خبرگان رهبري به آفات 
نیست، همچنان که ایجاد تشکیالت و کار موازي با دولت نیز به صالح و موفق نخواهد بود و 

(بیانات » .ر باید به وسیله مسئوالن آن در مجاري قانونی انجام بگیردتجربه ثابت کرده است کا
 )15/06/1397 ،در دیدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري

ناپذیري و تأخیر در تنیدگی نهادي در عرصه قدرت موجب تولید منازعه، مسئولیتدرهم
ها شود. برنشتاین معتقد است تداخل کارکردي در عرصه سیاست خارجی براي دولتمیتصمیم 

موقع و همسو با منافع ملی کند و مانع از اتخاذ تصمیم هماهنگ و بهمیهاي زیادي ایجاد هزینه
امات گیري نظوي به آثار سوء چنین وضعیتی در سیاست امنیتی اشاره کرده و شکل شود.می

1. Institutional Overdose 
2. Functional Intervention 
3. Structural Intervention 
4. Parallelism 
5. Organization Intervention 
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 :Bernstein, 2019د (دانمیهاي سیاسی موازي با نظام رسمی را مغایر با منافع ملی براي نظام

465(. 
گرانی که در ارتباط با آنها هستند، گذاري آنها بر رفتار کنشتأثیرعینیت نهادها از  اگرچه

ي هاي نهادها توانایی آنها براي اعمال محدودیتهایکی از مهمترین ویژگی وشود می مشخص
کاري و تداخل ؛ اما عدم توجه به موازي)10: 1392قابل لمس بر رفتار بازیگران است (کاظمی، 

نقطه مقابل فردگرایی  که در حکمرانی ملینهادها . ها در پی داردنهادي آثار سوئی براي دولت
نهادها قادر هستند بر سایر شرایط  .اي برخوردار هستنده، از تأثیرگذاري ویژآیندمیب به حسا
چنانچه نهادها در چرخه طبیعی البته گذاري مضاعف و پایدار داشته باشند. تأثیرجامعه 
ن بدو کاريموازيدهد، اما اگر تداخل و میمثبت رخ  تنیدگیدرهمرشد نمایند،  گذاريسیاست

منفی و ضدنهادگرایی شده و  تنیدگیدرهمموجب رشد  ،وجود آیده نهادگرایی بتوجه به 
(متوسلی و همکاران، گذارد میکشور به جاي  گذاريسیاستي گزافی را بر فضاي هاهزینه
ي بر گذارتأثیرتوان  در حکمرانیاگر قائل به این باشیم که ویژگی اساسی نهادها ). 45: 1389

از  بندي رفتارهاي فردي و خارجبه شکلمثبت نهادگرایی ، ینده استظرفیت قدرت سیاسی در آ
دهد. نهادگرایی مقید است تا رویکردهاي رفتاري را از حالت شخصی میقاعده در سیستم جهت 

مان نهادي ارائه نماید. نهادها در علم سیاست را به سه دسته زو گروهی خارج و در قالب سا
کنند. نهادهاي رسمی به صورت رسمی در قانون اساسی می رسمی، غیررسمی و ناملموس تقسیم

 نهادهاي غیررسمی بخشی از ساختار اما ،اشاره شده و با حاکمیت سیاسی پیوند مستقیمی دارند
کنند مانند احزاب میقدرت ایفا  فرایندنقش اساسی در  هرچندآیند میرسمی دولت به شمار ن

د هستن نهادهاي ناملموس نیز اغلب نامرئی و نامحسوس .هاو رسانه هاسیاسی، مطبوعات، انجمن
ن و هنجارها در ای هاگیري فضا و کنشگران دارند. سنتفراوانی در شکل تأثیرحال عینولی در

 ).538: 1389گیرند (هاجسون، میدسته جاي 
گري نهادهاي خاصی از ساختار سیاسی کنشدر این پژوهش،  منظور از حکمرانی امنیت ملی

حوزه امنیت ملی دارند. این نهادها شامل  قوانین شفاف و مشخصی در مأموریتاست که  کشور
و امنیت داخلی هستند که داراي وظایف مشخص قانونی در  ، انتظامینهادهاي نظامی، اطالعاتی

نهادهاي  و هاسازمانامنیت ملی در قوانین داخلی کشورها بر عهده  تأمینامنیت ملی هستند.  تأمین
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رر ي مقهاامنیت در حوزه تأمیناساس قانون موظف به  گذاشته شده است. این نهادها بر قانونی
امنیت ملی از اهداف هر  گذاريسیاست). از سوي دیگر 154: 1399 زاده، الفهستند (قاضی

ریان یا کندکردن ج ، متمرکزکردنبخشیدنگذاري، همواره شتابهدف سیاستنظام سیاسی است. 
 گذاري از اینمشیخط بدانیم، گیريتصمیم اگـر سیاست را نوعی .استتغییر در یک بخش 

همان جایگاه  در ،شودمـشی تعیین میخـط کههنگامی زیرا گیري استتصمیم معادل دیدگاه
 ویه،موردي و ثان تصمیمات مـشی نـسبت بهبا این تفاوت که خـط ،تصمیم اتخاذ شده است

 .تر استباالتر و اساسی
 اياجز همترینشود. ماساس اهداف کالن نظام سیاسی انجام می امنیتی بر گذاريسیاست

دهند یتشکیل مـ را سیستم هايو پایه ارکان کـه در واقـعامنیتی ریزي و برنامه گذاريسیاست
، فردي) ملی، (اسـاسی، اهـداف، (حیاتی و مهم) ها و منافعارزش، هاآرمـانعبارتند از: 

امنیتی باید کارآمد باشد تا  گذاريسیاست ).121 :1399زاده، ب (قاضی قدرتو  هاتراتژياس
و اجرا را ایفا نماید. کارآمدي عبارت از این  گذاريسیاستي اساسی در عرصه هابتواند کارویژه

ا رهاي مورد انتظار از خود آمیزي بتواند کارکردها یا کارویژهطور موفقیتاست که یک دولت به 
به بیان لیپست کارآمدي عبارت است از تحقق عینی یا توان سیستم در تحقق به انجام برساند. 

هاي قدرتمند درون نظام آن را اي که اکثریت مردم و گروهکارکردهاي اساسی حکومت، به گونه
یشترین بعیناً مشاهده نمایند. نظام سیاسی زمانی کارآمدي دارد که بتواند کارکردها و وظایفی را که 

در واقع، وقتی از ). 16: 1374شوندگان از آن توقع دارند، انجام دهد (لیپست، مردم یا حکومت
شود، منظور این است که آن نظام سیاسی تا چه اندازه کارآمدي نظام سیاسی سخن گفته می

دست  خلق شده، آنهاتوانسته به اهدافی که فلسفه وجودي آن است و براي پیگیري و برآوردن 
شود، منظور هر اقدام بیرونی (خارجی) یابد. بر این اساس، وقتی از ناکارآمدسازي سخن گفته می

ها، کردن خواستهاست که در راستاي جلوگیري از تحقق عینی توان نظام سیاسی در برآورده
 گیرا نمایند آنهاهاي قدرتمندي که آن نظام سیاسی ها و انتظارات اکثریت مردم و گروهنیازمندي

رابطه امنیت با کارآمدي در  ).4: 1398پذیرد (پژوهشکده مطالعات راهبردي، کند، صورت میمی
هر دو رویکرد ایجابی و سلبی وجود دارد. در رویکرد سلبی از فقدان تهدید به عنوان تعریف 

 شود که بدون شک ارتباطی مستقیم با کارآمدي دارد. در واقع کارآمدي نظام سیاسیمیامنیت یاد 



 16  رانیا یاسالم يدر جمهور یمل تیامن یو حکمران ينهاد یدگیتندرهم

زمانی معنادار خواهد شد که تهدید دائمی و خطرناکی علیه آن وجود نداشته باشد. در رویکرد 
ایجابی نیز از کسب قدرت و توانایی به عنوان امنیت یاد می شود که این معنا از امنیت نیز هم 

ترتیب هیچ نظام سیاسی ). بدین45: 1399مقدمه کارآمدي و هم ضامن بقاي آن است (خلیلی، 
 تواند بقاي خود و جامعه را تضمین نماید.مین داشتن امنیت کارآمد نیست و بدو

تنیدگی نهادي در حوزه امنیت ملی عالوه بر کارآمدبودن منجر به حکمرانی درهممدیریت 
 گیري را با یکدیگراي که اجزا، روابط و زیرمجموعه نظام تصمیمشود به گونهمیمناسب ملی 

د. باشمین امر یکی از وظایف نظام سیاسی به منظور تدبیر مناسب امور نماید. ایمیهماهنگ 
اي ناهمگون از اجزاي نامنظم که به کشمکش تشدید مداخالت سازمانی منجر به ایجاد مجموعه

یافته از شود. در چنین شرایطی پتانسیل باالیی براي مقاومت سازمانمیپردازند، میبا یکدیگر 
 هايآید. تحمیل هزینهمیمی در مواجهه با تصمیمات راهبردي به وجود جانب نیروهاي غیررس

ي هاها و شکستگیريناپذیري واحدهاي سازمانی در قبول غافلگزاف حکمرانی و مسئولیت
 دهد. میبست قرار راهبردي، نظام سیاسی را در مسیر بن

 نهادي بر حکمرانی امنیت ملی تنیدگیدرهمآثار ب) 

 امنیت ملی تأمیني عمومی هاو افزایش هزینه دگیتنیدرهم .1
نیازهاي  تأمینیک کشور براي  دولت هایی کهعبارت است از هزینه هاي عمومیهزینه

. ددهمی انجام …و هازیرساختاجتماعی و  تأمین ،رفاه عمومی هایی همچوناجتماعی و خواسته
 عمومیهاي هاي مولد، صرف هزینهسازيهاي نفتی به جاي ظرفیتبیش از نیمی از درآمد

شود بلکه به دستگاه حاکمیتی، به معناي اعم کلمه مینها تنها مربوط به دولت این هزینه. شودمی
به رضایت عمومی منجر نشود،  ها). چنانچه این هزینه1397(دینی ترکمانی،  کندمیارتباط پیدا 

اجراي تصمیمات نظام امنیت  نخواهد توانست اعتماد عمومی و اثربخشی الزم را ایجاد نماید.
مسائلی در حوزه امنیت  به مسئله ملی در هر کشوري ناگزیر از ایجاد هزینه عمومی است. جریان

طبیعی و در  ايههستند. این مسائل باید به گون توجه بالقوه نیازمند طور به که دارد داللت ملی
ود. تعدد وفصل شچارچوب ظرفیت نظام به پاسخ مرتبط برسد و درون ظرفیت نظام سیاسی حل
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 ضمن افزایش ،شودمیالعاده به سیستم وارد گیرنده در زمانی که فشار فوقنهادهاي تصمیم
و  درو فضاي ک کردهنیز کمیاب  را امنیت براي نظام سیاسی، نهادهاي پاسخگو تأمیني هاهزینه

. از سوي دیگر یکی از اهداف اساسی دشمن در آوردبه وجود میخاکستري در مدیریت امنیتی 
امنیت و بالطبع کاهش کارآمدي دولت  تأمینهاي ضدامنیتی، افزایش هزینه اعمال سیاست

یکدیگر و  به هادولتشدن و افزایش وابستگی باشد. چنین وضعیتی با توجه به عصر جهانیمی
شود تا نهاد مقتدر امنیتی به منظور شناسایی، مقابله و میموجب  ،جهانی و مشتركبه فضاهاي 

 ماید. ي حریف فراهم نهامدیریت حریف وجود نداشته باشد و فضاي مناسبی براي تداوم فعالیت
ناس شاساس نظریه جوامع و ساختار سیاسی پیچیده که توسط نیکالس لومان جامعه بر

ناپذیر است. مرکزیت قدرت گیري مرکزیت قدرت اجتنابئه شد، شکلارا 1998آلمانی در سال 
وظیفه دارد که تعادل و توازن تغییریابنده را در نهادهاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور 

مرکزیت قدرت باید بتواند در مواقع بحرانی با اتخاذ ). 19: 1395نژاد، بازتولید کند (مصلی
نابراین در بهاي امنیت ملی بپردازد؛ مسئلهمناسب به مدیریت  تصمیمات هوشمندانه و تقسیم کار

ي سیاسی پیچیده، نخبگان و نهادهاي حکومتی در شرایط تغییر و دگرگونی هاجوامع و ساخت
گیري هر گیرند. شکلمیدائمی قرار دارند. در چنین جوامعی حوادث نوظهور امنیتی شکل 

ود. چنین شمینهادها و توازن قدرت امنیتی  ،ران، کارکردهامنجر به تغییر سریع در بازیگ ايحادثه
ي عمومی براي نظام سیاسی را به دنبال دارد که باید در ابعاد مادي و هاوضعیتی، افزایش هزینه

 آن را تعقیب نماید.  اییمعن
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 تنیدگیدرهمهاي مادي و معنایی : هزینه1جدول 

 هاي معنويهزینه هاي ماديهزینه
 کاهش سرمایه اجتماعی نظام امنیت ملی نزد جامعه مضاعف بودجهتخصیص 

 کاهش نتایج موفق و اثربخش اتالف توان نخبگان امنیت ملی در دو حوزه مشابه

 کاهش اقدام هماهنگ و مؤثر در شرایط اضطراري گیران به هشدار نهادهاي متعددکاهش اعتماد تصمیم

 درز و نشت اطالعات ددهاي متناقض و متعتحلیلگیران به جهت افزایش ابهام تصمیم

 گیري و بروز شکست امنیتیافزایش غافل گیريهاي فراوان در اقدام و تصمیمبروز عدم قطعیت

 هاي تهدید در فضاي امنیت ملیمسئلهتکثر  اعتمادي نهادهاي امنیت ملی به یکدیگربی

 فقدان نهادهاي پاسخگو در نظام امنیت ملی 

ساختار سیاسی ایران براساس پیشینه تاریخی و اجتماعی خود داراي نهادها، هنجار و رفتار 
گرایانه را در مدیریت ي سیاسی است که رویکرد متمرکز و کلهااز سایر نظام ايهمتمایزشد
تابد. در چنین وضعیتی چنانچه قرار باشد واحدهاي متعدد اجرایی به یک موضوع میسیستم بر
ي عمومی را به دنبال خواهد داشت که مورد اقبال عمومی قرار هاوند، افزایش هزینهمشغول ش

 گیرد. مین
دولت در دولت، دستگاه در دستگاه، نهاد در مفاهیمی مانند  گذاري عمومیسیاستاز منظر 

تی ي عمومی ساختار امنیهافصل شود. تبیین ویژگیوباید حلدر حوزه حکمرانی امنیت ملی  نهاد
ي تاریخی و شکل بندي اجتماعی هاي فرهنگی، نشانههاایران بدون توجه به شاخصدر 

ومی در ي عمهاپذیر نیست. با این توضیح، نظام حکمرانی امنیت ملی باید با کاهش هزینهامکان
ي امنیتی، حداکثرسازي اعتماد عمومی به ساخت امنیت ملی را فراهم نماید. هامسئلهمدیریت 

تصمیمات و در تاریخ معاصر ایران پس از انقالب اسالمی وجود دارد که  ايهحظموارد قابل مال
ي امنیت ملی موجب ایجاد هزینه و کاهش اعتماد عمومی به هامسئلهورودهاي چندگانه به 

بازیگران امنیت ملی و نظام سیاسی شده است. براي مثال منازعه برخی نهادهاي امنیتی بر سر 
امنیت خارجی، سردرگمی و ابهام جامعه و حتی نظام مدیریتی کشور  اهداف مشترك در حوزه

 اف یا مدیریت فضاي مجازي به دلیل دوانگاريتیايین مبارزه با پولشویی و تصویب افدر قوان
 اعتمادي در جامعه شده است. در این فضا موجب افزایش هزینه عمومی و نیز بروز بی
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ي اهآمیز تغییرات اجتماعی و تنشمدیریت صلح از آنجایی که حکمرانی امنیت ملی از 
محدود است، ضروري  شود و توانمندي و ظرفیت کشورها معموالًمیداخلی و خارجی ناشی 

کار قرار گیرد تا با کمترین مخاطرات، بیشترین این حوزه در دستوراست مدیریت هوشمندانه در 
ي عمومی که از این طریق ایجاد هانهبازده توسط نهادهاي سازنده امنیت را شاهد باشیم. هزی

مدت مشاهده نشود اما ترکیبی از هزینه مادي و معنوي است که ممکن است در کوتاه ،شودمی
 آورد.میدر درازمدت خساراتی را به بار 

 سیاسی  ثباتیبیو بروز  تنیدگیدرهم. 2
کاهش  و ثباتی سیاسیبیز در حوزه امنیت ملی، برو تنیدگیدرهمبار یکی دیگر از آثار زیان

مومی، شامل اعتراضات گسترده، اعتصابات عثباتی سیاسی بی. استمشروعیت سیاسی در کشور 
همچنین  ، تروریسم، جنگ چریکی، جنگ داخلی و جنگ مرزي است.ها، شورشهاظاهراتت

مستقر،  ی. ناپایداري قدرت سیاسشودمینیز  هاشامل آشفتگی به دلیل واکنش دولت به ناآرامی
ها از تهاي پیاپی سیاسها و مناصب بازیگران سیاسی، دگرگونیتنزل و جابجایی سریع موقعیت

ن سازوکارها افتد که در آمیها در موقعیتی اتفاق ثباتی سیاسی است. این نشانههاي بروز بینشانه
اسی یهاي حل کشمکش و منازعات سیاسی از جمله خشونت سیاسی و حصول توافق سو شیوه

 افتند.میشوند یا کامالً از کار میاثر یا کم
ي هابخش یا حداقل اعتمادآفرین نظامامروزه حکمرانی کارآمد یکی از منابع مشروعیت

سیاسی است. نظام جمهوري اسالمی ایران نیز از یک سو به دلیل لزوم توجه به این امر در مبانی 
ثر با مشکالت و مسائل ؤدلیل امکان مواجهه م بخش خود و از سوي دیگر بهو منابع مشروعیت

ت ی به صورت مضاعف به آن نیازمند اسالمللبیني هاپیش رو در نتیجه افزایش فشارها و تحریم
). از این رو حفظ و ارتقاي مشروعیت سیاسی نظام 153: 1398(پژوهشکده مطالعات راهبردي، 

ی دولت و مردم است. ضعف بینشی یا شناختهاي رابطه لفهؤو تقویت اعتماد سیاسی از مهمترین م
در این حوزه ممکن است به درجات مختلفی در جوامع وجود داشته باشد که به صورت کامل 

متوجه  آثار آن ،گیردمیگیري کشور را قابل رفع نیست، اما وقتی این ضعف دامن نظام تصمیم
ر رانی امنیت ملی نباید دچابنابراین حوزه حکم .شودعرصه حاکمیت در حوزه ثبات سیاسی می
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در  وجودآمدههي بهاابهام، سردرگمی و ناتوانی در مقابله با مشکالت شود. مشاهده برخی آسیب
و یا اختالف نظر مراجع تعیین  1398و آبان 1396ماه ي اجتماعی ديهااین حوزه مانند تنش

ی از عدم ارتباط مناسب .. حاک.صالحیتی در مورد کاندیداهاي مجلس و شوراهاي شهر و روستا و
بین سطوح مدیریتی ملی، استانی و محلی، افزایش تنش و مناقشات میان مجلس و دولت، گسست 

گیري از یکدیگر، مداخالت نهادهاي امنیتی در مسائل غیرامنیتی، ضعف ارتباط مراکز تصمیم
ن مدیریت ای هاي اجرایی درریزي کشور و اختالف دستگاهبا نظام برنامه گذاريسیاستنظام 

لی پذیر نظام امنیت مباشد. چنین وضعیتی موجب عدم پاسخگویی سریع و انعطافنوع امور می
  شود و به همین نسبت کاهش اعتماد اجتماعی و ضعف ثبات سیاسی را به دنبال دارد.می

زمان مهمترین کارویژه و شاید فلسفه وجودي دولت را تشکیل ولید کاالي امنیت، از دیرت
ل کننده امنیت خود باشند و براي حتأمینتوانند ها به تنهایی نمیکه انساناحساس این است.داده 
بنابراین  .تري دارند، فلسفه اصلی ایجاد دولت بوده استنیاز به تجمع و سازمان بزرگ مسئلهاین 

یري گثباتی سیاسی جلوهاي بیها باید قادر باشند ضمن تأمین امنیت ملی از بروز زمینهدولت
اتی سیاسی ثبنمایند. تداخل نهادي با افزایش شکاف میان کارگزاران نظام سیاسی، زمینه بروز بی

دولت را به دنبال دارد و در نهایت به فاصله  -دهد، همچنین افزایش شکاف دولتمیرا افزایش 
نامعین در  و بینیپیشتنیدگی منجر به بروز شرایط غیرقابلدرهمانجامد. افزایش میملت  -دولت

شود. چنین وضعیتی چالش علیه مقامات سیاسی، رژیم میدرون و بین عناصر نظام سیاسی 
سیاسی و جامعه سیاسی را با رخدادهایی مانند ترور، شورش، اعتصابات، تظاهرات و نافرمانی 

 ناپذیري نهادها افزایش). در چنین شرایطی مسئولیت121: 1380زند (ساندرز، میمدنی رقم 
 یابد، ضمن اینکه در برخی موارد اجرایی نیز امکان تورم نیروي اجرایی وجود دارد.می

 هاي امنیتی و افزایش حفره تنیدگیدرهم .3
امکان عقالنیت سیاسی و مدیریت هوشمندانه از نظام  ،مزمن شود تنیدگیدرهمچنانچه 

د توانست کارکردهاي نو عناصر مدیریت نظام حکمرانی امنیت ملی نخواه شدهسیاسی سلب 
ي هایابد. حفرهمیهاي امنیتی در حوزه اجرا افزایش د. در چنین وضعیتی حفرهنخود را ایفا نمای

را  شود که هیچ دستگاهی آنمیهاي امنیتی گفته امنیتی به آن دسته از موضوعات، مسائل و خأل
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 حکمرانیپردازند. کنند که سایرین به آن میمیندارد و دیگران نیز گمان  در دستور کار خود
امنیت ملی باید بتواند نظامات سیاستی و اجرایی در حوزه امنیت ملی بین بازیگران و نهادهاي 
امنیتی را به نحو مناسب مدیریت و به نتیجه مطلوب نظام سیاسی رهنمون نماید. اندیشمندان و 

ن با ام ايبه منظور مهندسی جامعه ز دیرباز در اندیشه تمهیداتی نظري و عملیمقامات امنیتی ا
. از این منظر چنانچه بتوان کالبد و روح جامعه را نسبت به انواع اندبودهضریب تهدیدزایی پایین 

به  ي گزافهابرانداز و پذیرش هزینهي بنیانهاانواکسینه کرد، بروز و ظهور بحر هازاییآسیب
خواهد رسید؛ از این رو نظامی که از خاصیت خودترمیمی بیشتري برخوردار باشد، از  حداقل

 امنیت بیشتري برخوردار خواهد بود.
ي امنیتی در جامعه منجر به افزایش تعارض شده و رابطه شهروندان با نظام هابروز حفره

 ساختاري، نوع پنج لذی را ییهاتعارض چنین مولد کند. کریستوفر مور عواملسیاسی را مبهم می

 با دارد تالش وي .(Moor, 2003: 75) کندمی بنديدسته منفعتی و ايهداد ،ايهارزشی، رابط

 شناسایی براي را مولد يهاعامل و ردهک سازيساده را آن آن، از رمزگشایی و شکستن تعارض

 و هاارزش به مربوط هايتعارض مدل، این طبق کند. جدا هم از تعارض تر هویتآسان
در  و داردمیبرن توافق و زنیچانه که هستند قلمرویی به مربوط معموالً ي ساختاريهاتعارض

 هستند مواجه زیرساختی هايمحدودیت با ساختاري هايتعارض است. آنها دشوارتر رفع نتیجه

 مردم يهاایدئولوژي و باورها با بعضاً هم ارزشی هايتعارض و است آنها سخت با بازي که

 .نیست آنها سر بر مصالحه به حاضر کسی که عموماً دارد سروکار
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 : عوامل مولد تعارض در جامعه2جدول 

 هامصداق عامل

 ساختاري
هاي زمانی، قدرت و اختیار نابرابر، عوامل جغرافیایی و محیطی، گیري موقعیت، محدودیتچگونگی شکل

 کنترل و توزیع نابرابر منابع

 ها و رفتارها، اهداف اختصاصی، سبک زندگی متفاوتتطبیقی، معیارهاي متفاوت براي ارزیابی ایده هايچالش ارزشی
 ها، ارتباطات ضعیف و نادرست، تکرار رفتارهاي منفیهاي نادرست یا کلیشههاي قوي، پنداشتمحرك ارتباطی

 ايمنافع ذاتی موجود، منافع فرایندي و رویه منفعتی

 اطالعاتی
ار ها، انحصها، فرایندهاي متفاوت ارزیابی دادهعات و اطالعات نادرست، تفسیرهاي متفاوت از دادهفقدان اطال

 ها به عنوان منبع ایجاد اقتدارداده

 2003به نقل از مور  1399منبع: امیدي، تابستان 

امنیت ملی را مختل و در مرحله اجرا نیز  گذاريسیاستنظام  تنیدگی،درهمبروز و تداوم  
پذیرد. چنین شرایطی ضمن بروز آسیب به حوزه امنیت ملی، نمیوارده را آسیب کسی مسئولیت 

کند، ضمن اینکه هیچ دستگاهی میاعتمادي ملی را موجب شده و احساس ناامنی را تشدید بی
. حوادثی مانند اقدامات تروریستی در کندمیمسئولیت آن را نپذیرفته و آن را به دیگري احاله 

، 1396اي در سال ، سرقت اسناد هسته1398باالرفتن نرخ دالر در سال ، 1398رژه اهواز در سال 
در این حوزه قابل  1399باغ در سال بینی سقوط موصل در عراق یا بروز بحران قرهعدم پیش

اساس تحول  سیاست بر، شیوه طراحی گذاريسیاستي هابحث هستند. اگرچه در شبکه
ي هاگیرد و نهادهاي سیاسی مبادرت به پیوند شبکهمیي تاریخی و ساختاري انجام هانشانه

وجه بدون ت گذاريسیاستگونه کنند؛ اما هرمیسازي و توزیع قدرت تصمیمات براي سیاست
از این رو آن نوع از  .پذیر نیستي تحول تاریخی و ساختاري کشورها امکانهابه درك نشانه

تنیدگی که شبکه تصمیمات را نادیده گرفته و منجر به بروز تصمیمات بخشی شود، رشد درهم
 همراه خواهد داشت.به ي امنیتی را نیز هاحفره

 کارکردي نهادهاي امنیت ملی خأل تأمینو  تنیدگیدرهم. 4
ویژه هب ،مزایایی هم دارد دگیتنیدرهماعتقاد دارند  کاريموازيو  تنیدگیدرهممدافعین 

وجود داشته  گذاريسیاستها در حوزه خألزمانی که با توجه به رویکرد نهادي امکان تکمیل 
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امنیتی را پوشش داده و اجازه ورود  خألي موازي قادر هستند تا هاسازماناین اساس  باشد. بر
گی حکمرانی امنیت ملی در تنیددرهماز نظر اینان  هاي نظام را ندهند.حریف به مرز آسیب

شدن همه آنها در زیر یک سقف امکان ندارد، شود که جمعمیهاي تخصصی مختلف انجام حوزه
هاي امنیت ملی و کارکردهاي مختلف مورد انتظار از امنیت ملی، اي روشلذا ضرورت حرفه

). دلیل دیگر 8: 1400هاي تخصصی متفاوتی ایجاد شوند (نورمحمدي، کند که سازمانمیاقتضا 
تنیدگی جلوگیري از تمرکز و استقرار حکمرانی نهاد امنیت ملی در اختیار صرفاً درهممدافعین 
است. از آنجایی که امنیت با قدرت گره خورده است، تمرکز آن در یک نهاد ممکن یک نهاد 

یاسی نظام سگران در است منجر به سلطه و برتري غیرقابل موازنه آن نهاد در برابر سایر کنش
هاي کند و به تعدیل جهت گیريمیشود. نهادهاي چندگانه امنیت از بروز سلطه امنیتی جلوگیري 

رفاً در تنیدگی البته با تکثر بازیگران صدرهمپردازد. موافقین میسیاسی حاکم بر نهاد امنیت ملی 
ختلف مشارکت داشته عرصه اجرا موافق هستند که در تأمین امنیت ملی نهادها و بازیگران م

نین البته چگذاري و حکمرانی باید سیاست واحد اتخاذ شود. باشند وگرنه در عرصه سیاست
به دنبال ورود به  افتد و واحدهاي موازي عمدتاًمیبه ندرت اتفاق  تنیدگیدرهمکارکردي از 

 یتنیدگدرهم. هستندتوسط یک دستگاه حل شده است،  مسائل ساده و موضوعاتی که قبالً
گویی، ناپذیري در زمان پاسخموجب مداخله نهادها در حوزه صالحیتی یکدیگر، مسئولیت

گیري از اشخاص در گرایی، گزینش غیرتخصصی در بهرهاندیشی به جاي قانونمصلحت
 شود.میي وارده هابه هزینهنیز و انتقادها و  هاتوجهی به ایده، بیهاسمت
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 گیرينتیجه
معتقد است که تنها پس از این که فرد به درك معقولی از ماهیت تهدیدها و باري بوزان 

فقدان  سیاسی بشناسد. مسئلهتواند امنیت ملی را به عنوان یک میدست یافت،  هاپذیريآسیب
نادار هاست که متمایزساختن معپذیرياز تهدیدها و آسیب ايگونهامنیت و ناامنی، بازتاب ترکیب

 تنیدگیدرهمتردید شناخت و تدبیر ). بی135: 1378نماید (بوزان، گر ناممکن میآنها از یکدی
نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اگرچه مسائل این حوزه به سادگی قابل درك نیز نیست و پس 

د اما شوتنیدگی مشخص میدرهماز بروز ماهیت آسیب و به عبارتی لمس آسیب و خطر، آثار 
 توان قبل از این مرحله، آن را شناسایی و درمان کرد.میته امنیت ملی یافدر نظام توسعه

مقاله حاضر تالش نمود با بررسی سه فرضیه سلبی و یک فرضیه ایجابی به طرح موضوع 
تنیدگی و پیامدهاي آن در حکمرانی امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران بپردازد. فرضیه اول درهم

تنیدگی بود. واقعیت این است که درهممومی امنیت ملی به دنبال هاي عمعتقد به افزایش هزینه
تنیدگی هزینه تأمین امنیت را باال درهمدالیل مادي و معنایی ذکرشده در مقاله موید آن است که 

 اتالف، نزد جامعه یمل تینظام امن یاجتماع هیکاهش سرما، مضاعف بودجه صیتخصبرد. می
اي در تصمیم و اجر موفق و اثربخش جیکاهش نتا، و حوزه مشابهدر د یمل تیتوان نخبگان امن

اهش کچندگانه مرتبط با امنیت ملی،  يبه هشدار نهادها رانیگمیاعتماد تصم کاهشامنیت ملی، 
 يهالیبه جهت تحل رانیگمیابهام تصم شیافزا، ياضطرار طیثر در شراؤاقدام هماهنگ و م

، يریگمیفراوان در اقدام و تصم يهاتیعدم قطع بروز، درز و نشت اطالعات، متناقض و متعدد
و  رگیکدیبه  یمل تیامن ينهادها ياعتمادیب، یتیو بروز شکست امن يریگغافل شیافزا

پاسخگو  يقدان نهادهاو ف یمل تیامن يدر فضا دیتهد يهامسئلهتکثر دانستن طرف مقابل، رقیب
بخشی از مسائلی بود که مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه دوم نیز قائل به  یمل تیدر نظام امن

یاسی در کاهش مشروعیت ستنیدگی بود. درهمثباتی سیاسی در نتیجه هاي بروز بیافزایش زمینه
، ها، شورشهاظاهراتتاعتصابات عمومی، بروز ، اجتماعی -سیاسی اعتراضات تقویتکشور 

ورود نسبتاً آسان حریف به مرزهاي امنیت ملی، ، ر داخل کشورتی دتروریسهاي رشد فعالیت
ه ثباتی سیاسی است کاز مهمترین موارد مربوط به بیمرزي  هايآسیبو  هاي قومیبروز ناآرامی
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ناپایداري قدرت سیاسی مستقر، تنزل و  عالوه بر این امکان رشد آن در جامعه وجود دارد.
سیاسی  یثباتبیي بروز هانشانهدیگر زیگران سیاسی از و مناصب با هاجابجایی سریع موقعیت

ي حل کشمکش و هان سازوکارها و شیوهآافتد که در میدر موقعیتی اتفاق  هااست. این نشانه
وجودآمده هاي بهدهی ندارد و بازیگران از خألدر طریق مشروع امکان پاسخمنازعات سیاسی 

 برند.میبهره 
ي هافرهبروز حتنیدگی قائل بود. درهمهاي امنیتی در نتیجه رهفرضیه سوم به افزایش حف

 کند.میامنیتی در جامعه منجر به افزایش تعارض شده و رابطه شهروندان با نظام سیاسی را مبهم 
هاي اطالعاتی امنیتی حریف علیه نظام جمهوري هاي متعدد امنیتی که سازمانگیريوقوع غافل

دهند، در منظر افکار عمومی نشان از ضعف سیستم امنیتی است و در میاسالمی ایران انجام 
نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد. ادامه چنین وضعیتی موجب تحریک بیشتر حریف 

زا، بهاي آسیشود. روزنهمینمودن اقدامات تهدیدزاي بیشتر علیه امنیت ملی کشور در عملیاتی
زاي حریف در داخل کشور باید هاي رغبتاي ورود حریف و زمینهههاي امنیتی، میدانحفره

دائماً رصد و مورد توجه نظام امنیت ملی قرار گیرد تا وقوع تهدید به حداقل کاهش یابد. فرضیه 
منطور تأمین خأل کارکردي در فضاي امنیت ملی بود. تنیدگی بهدرهمچهارم نیز قائل به ضرورت 

امنیتی را پوشش داده و اجازه  خألقادر هستند تنیده و درهمي موازي هاسازماناین اساس  بر
. این فرضیه قائل به تکثر نهادهاي بازیگر امنیت هاي نظام را ندهندورود حریف به مرز آسیب

 داند.میبخش امنیت ملی ملی است و آن را قوام
دو مقوله  شدنموجب گم گذاريسیاستدر حوزه  تنیدگیدرهمشدت آنچه مشخص است 

اساس قواعد حقوق عمومی، نهادهاي  شود. برمیاساسی اختیار و مسئولیت در نظام حکمرانی 
ا برخی شود تمیموجب  تنیدگیدرهماداري براساس اختیاراتی که دارند باید پاسخگو باشند اما 

ه و از زیر اساس سلیقه و شناخت گروهی انجام داد خاطر از پاسخگویی، امور را برنهادها آسوده
همچنین منجر به تضاد منافع نهادي در عرصه اجرا  تنیدگیدرهم بار مسئولیت طفره روند.

 بین مؤثر تعامل بدون پوشانیهم ،هادستگاه میان منافع تضاد منابع تخصیصی، شود. ناکارآمديمی

امنیت  جامعیت و ي عمومی، کاهش ثبات سیاسی، فقدان فراگیريها، افزایش هزینههادستگاه
امنیت  گذاريسیاستمختلف  يهامقوله میان ناهماهنگی ها،سیاست عدم ارزیابی مناسب از ملی،
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گیري نظامات موازي با نظام رسمی، افزایش ناپذیري نهادي، تقویت شکلملی، مسئولیت
 کاريموازيو  تنیدگیدرهمکه  است ییهادیگر چالش از پاسخگویی و فقدانکفایتی مدیریتی بی

 با آن روبروست.
نظام سیاسی ایران از فرهنگ سیاسی خاصی برخوردار است که بر فضاي حکمرانی امنیت 

ید در است که با هابودن از جمله این ویژگیبودن و تمرکزگراگذارد. پیچیدهمی تأثیرملی نیز 
ي در عموم جوامع وجود دارد. سطحی و تداخل کارکرد تنیدگیدرهمحکمرانی مدنظر قرار گیرد. 

از آن مناسب و مطلوب است اما نباید به افراط کشیده شود. بدین منظور باید با تدقیق قوانین و 
ي هر نهاد، توجه به مسائل نوپدید در جامعه و تعیین نهاد هاساختن اختیارات و مسئولیتروشن

نمودن نهادهاي فراقانونی به و وادار ، پیوند بین تصمیم و اجراگذاريسیاستمربوطه به لحاظ 
بار از آثار زیان ،فعالیت در چارچوب قانون و نیز توجه به پیامد اجتماعی و فرهنگی این حوزه

از این رو یکی از مهمترین مسائلی که باید توسط نهاد تقنینی کشور انجام شود،  آن کاسته شود.
ز اید متناسب با تقسیم کار، بازیگر آن نینمودن تقسیم کار در حوزه امنیت ملی است که بروشن

نمودن وظایف قانونی هر نهاد، مشخص و در مقابل قانون پاسخگو باشد. در صورت مشخص
زاي این حوزه نیز مسدود و مدیریت امکان نظارت و ارزیابی نیز فراهم شده و مجاري آسیب

 در فضاي امنیت ملی مواجه شوند. جمهوري اسالمی ایران با مسائل متعدد، پیچیده و متکثرمی
است. از این رو مدیریت آن نیز باید هوشمند و چندبعدي باشد. شرط اساسی در چنین فضایی 

یین است. عالوه بر این تعدانستن آن در برابر قانون شدن تکالیف قانونی هر نهاد و مسئولروشن
شدن ها، کوچک و چاالكتکننده و ناظر داراي اختیار، بازنگري وظایف و مأمورینهاد هماهنگ

ساختارهاي اداري و مأموریتی نیز از اهمیت برخوردار است که باید توسط قانونگذار مشخص 
یت نوین فضاي امن شود. بازنگري نهادسازي امنیت ملی در جمهوري اسالمی ایران بنا بر شرایط

ملی ضرورت دارد.
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