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نقش شوراي عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی 

 جمهوري اسالمی ایران
 07/08/1401 تاریخ پذیرش:     15/04/1401 تاریخ دریافت:

 ∗عبدالرضا باقري

 چکیده
چگونه شوراي عالی امنیت ملی نقش خود را در «دهی به این سؤال که این پژوهش ضمن پاسخ

پردازد. روش پژوهش هاي موجود در این حوزه می، به آسیب»حکمرانی امنیتی ایفا می نماید؟
از مصاحبه با دوازده نفر از کارشناسان خبره به روش ارجاع گیري بهره وتحلیلی  -توصیفی
) با استفاده از نکات 87/0نامه (با ضریب آلفاي کرونباخ سپس تهیه و تنظیم پرسش اي وزنجیره

اندرکاران حوزه امنیت نظران و دستاز صاحبنفر  30توزیع میان  و کلیدي مستخرجه از مصاحبه
و  ي آمار توصیفی واستنباطیهاو بررسی فرضیات از روش هاوتحلیل دادهاست. براي تجزیه ملی

. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از آزمون فریدمن استفاده شد هابندي شاخصهبراي رتب
شوراي عالی امنیت ملی از طریق سه کارویژه تعیین سیاست، هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی 

ر واقع دتواند نقش خود را در حکمرانی امنیتی جمهوري اسالمی ایران ایفا نماید. و بسیج منابع می
آسیب  46دهد تعداد نشان می هاهمچنین یافتهمرانی شورا، حکمرانی تنظیمی است. ماهیت حک

ي مترتب بر شورا در این سه حوزه هادر این سه کارویژه قابل شناسایی است و مهمترین آسیب
)، بعد هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی (با 39/2بعد تعیین سیاست (با میانگین عبارتند از: 

 .)27/1) و بعد بسیج منابع (با میانگین 35/2میانگین 

 ن کلیديواژگا
 بسیج منابع.امنیت ملی، حکمرانی، حکمرانی امنیتی، شوراي عالی امنیت ملی، 

 ab53.bagheri@yahoo.com     علمی دانشکده علوم و فنون فارابیعضو هیئت  ∗
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 مقدمه
اي جدید از حکومت و نه جایگزین حکومت، از مباحث پدیده حکمرانی به معناي شیوه

د و با پذیرش شاجتماعی  علوموارد ادبیات  پایانی قرن بیستم دو دهه در جدیدي است که
 از واضعان حکمرانی پیش ازهر چیز بر تمرکززدایی). 59: 1400، (خسروي گسترده مواجه شد

و  )پائین -باال(مراتبی  ، محدودنمودن قدرت سنتی سلسله)درمعناي سنتی وستفالیایی(قدرت 
زافزون بر انواع و اتکاي رو )109: 1391 یزدانی،( ي جمعیهاتغییر مسیر آن به سوي تصمیم

حکمرانی، . (Meehan, 2003: 11) جدید مشاوره و مشارکت شهروندان، متمرکز هستند
کند قدرت چگونه میدربردارندة نهادها، فرایندها و قواعد در یک اجتماع است که مشخص 

شوند و چگونه منافع مختلف با میي تأثیرگذار بر جامعه چگونه اتخاذ هاشود، تصمیممیاعمال 
در تعریف سازمان ملل، . (Sakiko & Pouzio, 2002: 2) شوندمییی هماهنگ هاچنین تصمیم

ریزي و اداره از اقدامات فردي و نهادي، عمومی و خصوصی براي برنامه ايمجموعهحکمرانی 
رود یممشترك امور است و فرایند مستمري از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد به شمار 

کند و شامل نهادهاي رسمی و ترتیبات میدر قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت که 
ه عبارتی دیگر، در پارادایم . ب(UN, 1997: 1) غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است

: 1396(گرجی،  کندمیکننده را ایفا کننده و تسهیلحکمرانی، حکومت وظیفه راهبردي، هماهنگ
113 .( 

ن کنیم و با تلفیق ایمیه بحث از رابطه میان حکمرانی و امنیت ملی یک کشور هنگامی ک
ئله با مس الًرویم، اصومیدو در پی تشریح حکمرانی امنیت ملی آن کشور یا نظام سیاسی آن 

چه اینکه هم حکمرانی و هم امنیت ملی مفاهیمی هستند که در  ،گذاري سروکار داریمسیاست
گونه که با ابتناي بر مرجع همان ،کنند. بر این اساسشخص پیدا میچارچوب گفتمان معناي م

، 1توان انواع رابطه میان دولت و جامعه را شامل پلورالیسممیدر یک کشور  گذاريسیاست
تشخیص داد و  ايشبکهو )  Pierre, &Peters :2000 34( 3، کورپوریت پلورالیسم2کورپراتیسم

1. Pluralism 
2. Corporatism 
3. Corporate Pluralism 
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انه رسید، در حکمرانی امنیت ملی نیز مسئله کلیدي تشخیص نقطه گذاربه چند رویکرد سیاست
دار یا گرانیگاه و مرکز ثقل یا همان مرجع امنیت است. از طرف دیگر، آنچه موجب ابتنا، اولویت

و فرایند آن بر محور مرجع امنیت  گذاريسیاستشود حکمرانی امنیت ملی در ترادف با می
عبارتند از اینکه مسئله چیست،  هااست که در هر دو مهمترین پرسشسو شود، این معنا و همهم

چه کسانی و چگونه اجرا  ،کندمیراهبردها و راهکارها کدامند، چه کسی انتخاب و گزینش 
 ها همگیشود؟ اینمیکنند و اینکه نظارت بر این فرایند توسط چه کسی و چگونه انجام می

در حکمرانی امنیت ملی بدون تشخیص و تعیین مرجع امنیت اند که گذارانه یی سیاستهاپرسش
ت ملی موضوعیت ندارد. بنابراین دو بحث وجود دارد، یکی معطوف به کمرانی امنیو مرجع ح

ی و دیگري مرجع حکمران (که با توجه به موضوع مقاله، در اینجا مجال بحث نیست) مرجع امنیت
یست و بحث بیشتر جنبه اندیشگی و تئوریک دارد امنیت ملی. در اولی، حکمرانی دغدغه اولیه ن

اما در دومی سازوکارهاي امنیت ملی و ارتقاي آن موضوعیت دارد که بر اساس تعریفی که ارائه 
 شد، اساساً بر تعامل بازیگران و تکثر مراجع تصریح دارد. 

 در هر حال هیچ کشوري از جمله جمهوري اسالمی ایران بدون حکمرانی چه مدون و چه
ي مهم کشور ریشه در کیفیت هابرخی، چالش در به ادامه حیات نیست. به عقیدهغیرمدون قا

رسد سابقه و تجربه اندك حکمرانی در میالبته به نظر  ).Azadi, 2019: 1-58د (حکمرانی دار
گذرد، توجیه منطقی برخی از مینظام مقدس جمهوري اسالمی که تنها چهار دهه از عمر آن 

وجود باشد ولی به هر حال نظام جمهوري اسالمی ایران با مشکالتی در مقاطع ي مهاضعف
شرط توان گفت که پیشمیگوناگون مواجه شده است. نظر به اهمیت موضوع حکمرانی، 

ی بخش، حکمرانی امنیتمدیریت بحران کشور به عنوان یکی از وظایف دولت و نیروهاي انتظام
یی مانند دولت در هاو اینکه جلوگیري از دوقطبی (Christensen & Laegreid, 2019: 1)ت اس

، ینی(عسگري و حس مقابل جامعه مدنی و مدیریت آن به واسطه حکمرانی امنیتی قابل انجام است
1400 :228.( 

 و یانقالب اسالم يروزیپس از پ رانیا یاسالم يجمهور یدر نظام حقوقبر همین اساس، 
 یاسقانون اس يبازنگر انیسرانجام در جر ،یتیامن ينداشتن نهادهااز تمرکز يادوره یبه دنبال ط
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آن در اصل  فیکه ساختار و وظا دش ینیبشیپ یمل تیامن یعال يبا عنوان شورا ییشورا لیتشک
 .)874: 1396 ،يو اکبر یشده است (مقدس نییتب یقانون اساس 176

 تیامن یعال يشورا يبه رهبر رانیا یاسالم يجمهور یمل تیامن يگذاراستیس دستگاه
 یمل تیمنا يهااستیس یابینظارت و ارزش ت،یریمد ن،یتدو ،یطراح ،یابیمسئولیت مسئله یمل

در  دیبا ،نسبت داده شود يگذاراستیبه س یتیموفق نکهیا يرا برعهده دارد. از نظر مک کانل برا
). Mcconnell, 2010: 62( شدموفق با یاسیو منابع س ییاجرا ندیافر ،گذاريسیاستسه بعد 

 نیکرده است. ا يگذاراستیعرصه س نیبه سه دهه در ا کینزد یمل تیامن یعال يشورا
 یمل تیمنا يگذاراستیکشور داشته باشد. دستاورد س يبرا ییدستاوردها دیبا هايگذاراستیس

اقتدار  شیو افزا یالمللنیو ب يامنطقه يهاگسترش نفوذ نظام در حوزه ،یتواند کسب منافع ملمی
کشور باشد. بنابراین از شوراي عالی  یمل تیامن تأمین جهیداخل کشور و در نت در یو انسجام مل

هاي سیاسی، اقتصادي، هاي ملی در تمام زمینهرود با تدوین سیاستامنیت ملی انتظار می
ار و امکانات مادي و معنوي و با استفاده از کلیه ابز فناوري یامنیتی و علم -فرهنگی، دفاعی

ین ترین سطح تضم، منافع ملی کشور را در عالینظام يکشور به نحوي عمل کند که ضمن بقا
 نماید.

ت گذاري و مدیریت امنیبدیل شوراي عالی امنیت ملی در زمینه سیاستبا وجود جایگاه بی
ج حاصله نتایشده و میزان هاي تدویناي است که بین میزان سیاستملی، نتایج حاصله به گونه

این فاصله گویاي آن است که شوراي عالی امنیت ملی در  .شودفاصله زیادي احساس می از آن
تواند اجراي ها مینبودن تکلیف آنبا مسائلی روبرو است که مشخص حکمرانی امنیتی

 هاي امنیت ملی را با مشکل مواجه سازد.سیاست
یت ملی، اهمیت حکمرانی امنیتی مطلوب در نظام با توجه به وظایف شوراي عالی امن

بودن موضوع، این دغدغه در ذهن نویسنده شکل گرفت که چه جدیدو  جمهوري اسالمی ایران
که نقش شوراي عالی امنیت ملی در تر اینارتباطی میان متغیرهاي مذکور وجود داشته و مهم

دیگر براي رسیدن پاسخ این  چیست؟ از سویی جمهوري اسالمی ایرانحکمرانی امنیتی تراز 
  ي شوراي عالی امنیت ملی نیز گریزناپذیر است.ها، شناخت آسیبهاپرسش
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 الف) مبانی مفهومی 

 حکمرانی •
 است، نوعی معناي »یاء«و به انضمام نشانه  »ران«و  »حکم«تعبیر حکمرانی که مرکب از واژه 

را از آن  »حکمران«است و  »منع«ن به معناي دانابه عقیده لغت »حکم«نماید. میمصدري را افاده 
توان مدعی شد که مینماید. با این تمهید، می، ممانعت »ظلم«اند که از نامیده »حکمران«جهت 

 »ران«مستور است. تلفیق مفهومی واژه  »حکمرانی«ي لفظی واژه هالتالعدالت، در د یبار معنای
، نوعی رابطه شبیه رابطه راکب و مرکوب را بین حاکم و حکم خود نشان داده و مفید »حکم«با 

داشته و آن را به هر جهتی که بخواهد  »تیالاس«این معنی است که حکمران بر حکم خود نوعی 
 ). 45: 1399(مستقیمی،  دهدمیسوق 

ها که حاکمان در چارچوب و نهاد هااز سنت ايمجموعهحکمرانی  ،هاوهشدر برخی از پژ
قدرت در نهادهاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی  سازيکنند یا به عنوان روش پیادهمیآنها عمل 
اجرایی براي مدیریت گري اقتصادي، سیاسی و تصدي و )67: 1396 ،زارعی و همکاران(کشورها 

ها، زوکارگري شامل سااست. این تصدي کشور در کلیه سطوح تعریف شده کلیه مناسبات
حقوق قانونی خود را مطالبه کرده،  نفع،ي ذيهافرایندها و نهادهایی است که شهروندان و گروه

شوند میفات، با یکدیگر مواجه الیا اخت هابا تعهدات خود آشنا شده و در مورد تفاوت
 ).108: 1395، پور وآسمانهقلیامام(

: 1393 ،واثق و تاشحسینییم کرده اند(را بر دو گونه تقس رانیاز صاحب نظران حکم برخی
82:( 

است. این نوع  1گرایی، دنیاگرایی و اومانیسم حکمرانی خوب که مبتنی بر مادهالف) 
بعد مادي امور جامعه با محوریت انسان و با رویکرد این جهانی، توجه به حکمرانی اساساً 

 .کندمی

1. Materialism, secularism and humanism 
                                                                                                   



 74    رانیا یاسالم يجمهور یمل تیامن یدر حکمران یمل تیامن یعال ينقش شورا

خارجی آن حکومت نبوي و علوي حکمرانی شایسته که درواقع، مصداق بارز و عینیت ب) 
محوري است و به بعد روحانی انسان محوري، نه انسانحکمرانی شایسته مبتنی بر خدا. است

جهانی وه بر بعد مادي به صورت هماهنگ توجه دارد. همچین تنها به موضوعات اینالع
رت روي به صوتوجه ندارد، بلکه به رفاه مشروع دنیایی و سعادت اخ )گرایی و دنیاگراییماده(

حکمرانی شایسته و حکمرانی شاید کند. ضمناً ذکر این نکته ضروري است که میزمان توجه هم
گویی، کارایی و اثربخشی و امثال آن یکی ، از حیث لفظ مانند پاسخهاخوب در برخی شاخص

باشند، اما مبانی فلسفی این دو نوع حکمرانی متفاوت است؛ حکمرانی خوب مبتنی بر 
ست، محوري اولی حکمرانی شایسته مبتنی بر خدامحوري، دنیاگرایی و ماده گرایی است نانسا

-53: 1399(رستمی،  اگرچه به ماده و معنا و دنیا و آخرت، هر دو به صورت همزمان توجه دارد
51.( 

توان بر پایه چهار شاخص به شرح جدول زیر از مفاهیم میدر تعریف عملیاتی، حکمرانی را 
 .گر تمیز دادمشابه دی

  ي حکمرانیها: شاخص1جدول 
 هاشاخص

 گیريفرایند تصمیم ساختار اعمال قدرت بازیگر اصلی توزیع قدرت

تمرکززدایی از دولت و توزیع آن 
میان سطوح دولتی و بخش 

 خصوصی و جامعه مدنی

دولت، بخش خصوصی و 
 جامعه مدنی

ساختار  محدودساختن
به  الاز با(مراتبی قدرت سلسله
 ، افقی)پایین

جمعی از  گیريتصمیم
 طریق مشارکت

 )66: 1400 خسروي،(منبع: 

با ابتناي بر مفاهیم اصلی تئوري حکمرانی شامل کارایی، دموکراسی، قدرت  ،وه بر اینالع
پیوند یا نزدیک آن نظیر مدیریت توان وجه تمایز حکمرانی را از مفاهیم هممیو نقش دولت، 

 ).kjaer, 2005: 4 از به نقل 1391یزدانی، ( صه نمودالشرح ذیل خنوین و سنتی به 
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  : وجوه تمایز حکمرانی از مفروضات مدیریت2جدول 
مفاهیم کلیدي در 

 تئوري حکمرانی
 مفروضات تئوري حکمرانی مفروضات مدیریت دولتی نوین مفروضات مدیریت دولتی

 کارایی
مراتب از طریق سلسله

 شود.می تأمیناداري 
 شود.می تأمیناز طریق رقابت 

 تأمیناز طریق مشارکت 
 شود.می

 دموکراسی

از طریق پارلمان انتخابی 
 شود.می تأمین

تمایز میان امور سیاسی و 
 اجرا

بندي ترجیحات افراد توسط جمع
گیرد. مداران صورت میسیاست

 تمایز میان امور سیاسی و مدیریت

مشارکت از طریق مشورت و 
شود. هیچ تمایزي می تأمین

میان امور سیاسی و فرایندهاي 
 اجرایی وجود ندارد.

 قدرت
مشهود بوده و در مرکز 

 حکومت قرار دارد.
شود و در نتیجه در بازار پخش می
 بدون مشکل است.

ي مورد اجماع در هامیان شبکه
 گیري پخش است.حال شکل

 نقش دولت
 لدولت داراي مکانیزم کنتر

 و هدایت است.
دولت شرایط مناسب براي 

 کند.دادوستد را فراهم می
را  ايشبکهدولت، حکمرانی 

 کند.تسهیل می

 )1391یزدانی،(منبع: 

چه حکمرانی با حکومت متفاوت است اما دقت در مختصات حکمرانی رابطه عمیق اگر
اي که تمامی نظریات معطوف به مشروعیت سازد؛ به گونهمیخود را با موضوع مشروعیت نمایان 

و انواع آن به نوعی با چگونگی رابطه قدرت و مردم سروکار دارد که عیناً در مبحث حکمرانی 
ثالً میابد. به همین دلیل است که میشود، تجلی مینیز در تصریحی که بر رابطه دولت و جامعه 

 .نندکمیبرال دموکراسی تفسیر حکمرانی خوب را به درستی برآمده از حکومت لی اصطالح
ی است که براي اطمینان از پاسخگویی، حکمرانی، معطوف به ساختارها و فرایندهای

، حاکمیت قانون، ثبات، عدالت، توانمندسازي و مشارکت گسترده مطرح شده است. شفافیت
 به عمومی امور آنها طریق از که است بازي قواعد و هاارزش ده هنجارها،دهنحکمرانی، نشان

شود. بنابراین، در معناي گسترده، میشی شفاف، مشارکتی، فراگیر و پاسخگو مدیریت رو
نهادي و فرهنگی مطرح  یطي دولت و در ارتباط با محهاحکمرانی، فراتر از نهادها و سازمان

ی (رضای کنندمیشود که در آن شهروندان با یکدیگر تعامل دارند و در امور عمومی مشارکت می
، بانک 1متحد ملل توسعه و پیشرفت هنند برناماالمللی مي بینهاآژانس). 86: 1399، و نخجوانی

1. United Nations Development Program (UNDP) 
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عنوان  المللی، حکمرانی را بهاي و بیني منطقههاو سایر سازمان 1کمک به توسعه هجهانی، کمیت
 .دکننمیاعمال اقتدار یا قدرت براي مدیریت امور اقتصادي، سیاسی و اداري کشور تعریف 

نشینی دارند، اما وجه تمایز آنها مفاهیم حکمرانی و سیاست نیز در بستر قدرت سیاسی هم
روهی گ آن طی که است فرایندهایی شامل سیاست،. کندمی مشخص را دو این هبه وضوح فاصل

نوان ع شود و بهمیتلقی  االجراالزمبراي گروه  الًگیرند که معمومیاز افراد تصمیماتی جمعی 
ر متضاد، عناصر اداري و فرایندمحور صاجاي عن اما حکمرانی به ؛اجراستمشترك قابل سیاستی

کند که چه کسی میصه، حکمرانی تعیین طور خال به ).Imran, 2015د (کنمیحکومت را منتقل 
سانند رمیگوش  گیرد، چگونه سایر بازیگران صداي خود را بهمیقدرت دارد، چه کسی تصمیم 

ا سازماندهی جامعه ی فرایند حکمرانی،. کندمی تعیین را پاسخگویی و مطالبه هو در نهایت نحو
تواند شامل قوانین، هنجارها، قدرت میاست. این فرایند  گیريتصمیمي درون آن براي هاگروه

 .(Bevir, 2012: 32)یا هر نوع سازمانی باشد 
موضوعی گوناگون از جمله ي هااي کالن است که در حوزهبنابراین حکمرانی مقوله

 حکمرانی امنیتی قابل تبیین است.

 حکمرانی امنیتی •
 میالدي 2000حکمرانی امنیتی مفهومی است که پس از جنگ سرد و براي اولین بار در دهه 

ي جدید مواجهه کشورهاي اروپایی با تهدیدهاي امنیتی فراملی مطرح هادر اروپا براي تبیین شیوه
و نهادهایی است که توسط آنها اقتدار  ها. حکمرانی امنیتی، سنت(Bevir & Hall, 2013: 17) شد

ار کتوان از طریق سازومیشود. حکمرانی امنیتی فرایندي است که طی آن میدر یک کشور اعمال 
براي » ابزار ابتکاري«ساز را تقویت کرد. حکمرانی امنیتی یک ي امنیتهاثر، ظرفیتؤحاکمیت م

 .(Hameiri & et.al., 2018: 462-483) ي امنیتی سنتی استهاسیاستکمک به گریز از 
که  بخشی به امور امنیتی، حکمرانی امنیتی استگري و انتظامبه عقیده نویسنده، شیوه تنظیم

 شناسیشناسی سیاسی، مدیریت، علوم سیاسی، رواناي در پیوند با جامعهرشتهبه مثابه بحثی میان
، اجرا و نحوه مدیریت مسائل امنیتی گیريتصمیمگذاري، چگونگی سیاست... شامل اجتماعی و

1. The OECD Development Assistance Committee (DAC) 
                                                                                                   



 1401 زمستان 98فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره    77

توسط دولت در تعامل با مردم، بازیگران غیردولتی و کشورهاي دیگر در راستاي نیل به اهدافی 
امنیت ذهنی مردم، حفظ و ارتقاي امنیت است. حکمرانی  تأمیناقتصادي،  -همچون ثبات سیاسی

 شود.میه شامل سه مرحله تولید، حفظ و بازتولید امنیت امنیتی فرایندي است ک
توان دولت را تنها میمفهوم مهم قابل درك از ماهیت حکمرانی امنیتی آن است که دیگر ن

(در یک زمان خاص) دانست. این مفهوم به فرایندهاي  گر مستقل و داراي قدرت در جامعهکنش
 ,Huftyد (کدام، ترجیحی پیشینی ندارهیچ رسمی و غیررسمی، عمودي و افقی اشاره دارد که

ه بردن یا انکار نقش اصلی دولت در ادارسؤالمنظور از حکمرانی امنیتی، زیر  ).405 :2011
 ,Liao( تگذاشتن نهادها و قوانین رسمی الزم براي نظم کلی نیسعمومی یا مسائل امنیتی یا کنار

حکمرانی امنیتی، راهبري مشترك این در دوره کنونی، شکل بهینه و مطلوب  ).17-23 :2013
. حکمرانی Daase, 2010: 3)& (Friesendorf  تفرایند از سوي دولت و بخش غیردولتی اس

ساز یتي امنها، ظرفیتمؤثرکار حاکمیت توان از طریق سازومیامنیتی فرایندي است که طی آن 
را بر عهده دارد و در » تعارضاتنهادسازي و حل «را تقویت کرد. حکمرانی امنیتی دو وظیفه 

(مداخله نظامی و پلیس)  سیاسی) و اجباري و (اقتصادي این مسیر، از دو مجموعه ابزار اقناعی
، حمایت کنند: اطمینان، پیشگیريمیکند. برخی، چهار دسته حکمرانی امنیتی پیشنهاد میاستفاده 
توان از ترکیب کارکردها و ابزارهاي یماز مجموع آنچه گفته شد  .(Sperling, 2010: 12) و اجبار

 را ارائه کرد. 3شده، جدولاشاره
 : ابزار و وظایف حکمرانی امنیتی 3جدول 

 ابزار
 کارکردها

 اقناعی اجباري

 نهادسازي پیشگیري حمایت

 حل تعارضات اطمینان اجبار

 (Sperling, 2010: 12)منبع: 

ن کند. بدومیامنیت را روشن  تأمیني هاکارها و روشحکمرانی امنیتی، تغییرات در سازو
میمات کند که تصمیکید داشته و مشخص أشک، حکمرانی امنیتی بیش از هر چیز بر فرایند ت
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د آنچه در (همانن ي متفاوتهاو دیدگاه هامبتنی بر ارتباطات پیچیده بین بازیگرانی با اولویت
  د.شومیشوراي عالی امنیت ملی وجود دارد)، اتخاذ 

بنابر آنچه بیان شد، حکمرانی امنیتی، یک فرایند است و شامل سه مرحله تولید، حفظ و 
شود. اشاره به این نکته الزم است که میشود که در ادامه به آن پرداخته میبازتولید امنیت 

سرمایه  یی مانندهالفهؤحکمرانی امنیتی مبتنی بر اصولی همچون حق باوري، عدالت، مشارکت و م
 ).231: 1400(عسگري و حسینی،  اجتماعی است

ي هامرحله تولید امنیت از جمله کارکردها و وظایف دولت و نظام سیاسی در حوزه
اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. در این مرحله، کارکرد نهادهاي چهارگانه اقتصادي، 

رت به این صو ؛رد توجه استسیاسی، فرهنگی و اجتماعی اعم از دولتی، عمومی و غیردولتی مو
د اند به وظایف خونیازهاي مادي و معنوي جامعه به وجود آمده عکه اگر این نهادها که براي رف

آید ولی اگر به هر میي امنیت در جامعه فراهم هاساختدر سطوح مختلف عمل نمایند، زیر
د و اختالل در فرایند تولیدلیلی این نهادها گرفتار کژکارکردي شوند، زمینه الزم براي ناامنی 

. بر این است» ي کارکرديهاضرورت«شود. در واقع، منطق تولید امنیت مبتنی بر میامنیت ایجاد 
اساس، هر نظامی براي بقا و تداوم در محیط خود باید بتواند چهار ضرورت یا نیاز را برآورده 

با  2دربرگیرنده سازگاري هاظامعنوان داشته که اولین کارکرد ن 1سازد. در این رابطه پارسونز
نامیده  3گزینیمحیط است که این تطابق از وظایف حوزه اقتصادي است. دومین کارکرد، هدف

گیري نظام سیاسی از منابع براي رسیدن به اهداف مشخص است. شده که معنی آن، بهره
تحقق قواعد، به عنوان سومین کارکرد از وظایف بخش اجتماعی بوده و به معنی  4یکپارچگی

الزامات و مقررات یا هنجارهاي قانونی براي مدیریت و واپایش کل نظام است که بازتاب آن در 
ي هابه مثابه چهارمین کارکرد، به دگربودگی ارزش 5قوانین قابل مشاهده است. حفظ الگوها

 و ي فردي ارتباط دارد که جزئی از الگوهاي ارزشی مشتركهاشخصی و تبدیل آن به ارزش
 شود. این کارکرد در حوزه بخش فرهنگی تعریف شده است.میثابت یک نظام مشخص 

1. Parsons 
2. Adaptation 
3. Goal Attainment 
4. Integration 
5. Latent Pattern Maintenance 
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گذاري و دومین مرحله حفظ امنیت است که معطوف به بسترها و فرایند سیاست
، ي اساسی تولید امنیتهاهاي امنیتی است. در این نگرش به میزانی که زیرساختيریزبرنامه

و  ریزيبرنامهزان امنیت ارتقا یافته و مرحله حفاظت، فعال و هماهنگ باشند، سطح و می
تواند داشته باشد. بر این اساس، نظام و فرایند حفاظت از امنیت به میگذاري بهتري سیاست

هم  هفرایند تولید وابستگی کامل دارد. مرحله حفاظت از امنیت داراي سه زیرساخت مرتبط ب
بخشی و زیرساخت اطالعاتی و انتظامی و نظمزیرساخت  شامل زیرساخت دفاعی و نظامی،

 امنیتی است. 
و  ، وظایفهاهر یک از این سه زیرساخت در یک نظم سیستمی مرتبط با دیگر زیرساخت

 نمایند و برایند این هماهنگی ساختاري، حفاظت از امنیت است.میکارکردهاي خود را ایفا 
یت مورد خدشه واقع شود، نظام باید توان در مرحله بازتولید امنیت، اگر به هر دلیلی، امن

 موقع و متناسب با شرایط موردالزم براي بازسازي آن را داشته باشد و اگر فرایند بازسازي به
شود؛ به عبارتی اگر امنیت به درستی میتوجه قرار نگیرد، امنیت از این ناحیه با چالش مواجه 

ي هاشود و به میزانی که وروديمید ایجاد تولید و حفاظت شود، کار کمتري در حوزه بازتولی
موضوعات امنیتی از سوي دو حوزه پیشین از حیث کمی قابل کنترل و از حیث کیفی به دور از 

ي حوزه بازتولید امنیت از یک سو با کمترین تقاضا مواجه هاابهام و پیچیدگی باشد، ورودي
 از امنیت را پیدا خواهد کرد. خواهد شد و از سوي دیگر فرصت کمک به تولید و حفاظت

، قوانین، هنجارها هااز سیاست ايمجموعه«حکمرانی امنیت ملی فرایندي شامل در مجموع 
 ود؛ بهشمیي ملی منجر هامنافع ملی در پرتو صیانت از ارزش تأمینکه به است و سازوکارهایی 

نسبت به هرگونه تهدید، مصونیت ت ملی حاکمی و هویت هي ایجادکنندهانحوي که تمام مؤلفه
 ).87: 1399(رضایی و نخجوانی، »داشته باشند

 شوراي عالی امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران )ب
از جمله وظایف سنگین دولت، در روابط خارجی حفظ استقالل کشور و در امور داخلی 

کارگیري ههماهنگ و ب انداختن قواي فکريکاراین منظور، به تأمیناستقرار امنیت ملی است. براي 
 کننده امنیتتأمینناپذیر دارد. در همه کشورها قواي مسلح قواي مادي منسجم ضرورت اجتناب
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ها مستقل از سایر امور کشور آن و با این که سازمان و مدیریت انسانیاست و استقالل کشور 
مور ضرورت پشتیبان ا و اقتصادي حسب جائی که امور مختلف سیاسی، اجتماعیاست، اما از آن
. در یابدگیرند، طبعاً ارتباط اداره امور نیروهاي مسلح با امور دیگر ضرورت مینظامی قرار می

شورایی متشکل از مسئوالن طراز اول امور کشوري و لشکري موضوعیت  ،اجراي این هماهنگی
را براي ششم قانون اساسی چنین جایگاهی کند. در کشور ما اصل یکصدوهفتادوپیدا می
 عالی امنیت ملی که داراياصل، شوراياین  برابر گذاري کالن کشور طراحی نموده است.سیاست

مسائل  گیري درتصمیم گذاري واي است، سیاستشدهاهداف و وظایف مشخص وتعریف
 برعهده دارد. امنیتی را -دفاعی

می الب اسالپیروزي انقوجود چنین تشکیالتی در نظام اداري و حکومتی ایران به بعد از 
شود پر  تالش شده بود این خأل 1358قانون اساسی مصوب سال  هرچند در تدوین .گرددمیبر

عالی دفاع از وظایف و  نام شورايه دهم قانون اساسی تشکیل شورایی بودر اصل یکصدو
ه ساز بند » ج« اختیارات رهبري و فرماندهی کل نیروهاي مسلح آمده بود. بر اساس پاراگراف

وزیر، وزیر دفاع، جمهور، نخستدهم اعضاي این شورا هفت نفر مرکب از رئیسیکصدو اصل
رئیس ستاد مشترك ارتش، فرمانده کل سپاه و دو مشاور به تعیین رهبري بودند. با گذشت 

ه عالی امنیت ملی ببازنگري قانون اساسی شوراي از تصویب و اجراي قانون اساسی دردهه یک
ص و ساختار آن مشخ وظایف، اختیارات وششمهفتادشد و در اصل یکصدوون اساسی اضافه قان

 گردید.
نظر در خصوص ضرورت ایجاد این با گذشت سه دهه از تصویب این قانون، اظهار

وانی ایل فردال تواناکنون میتري نسبت به زمان تصویب آن باشد و همتشکیالت شاید کار آسان
رت را این ضروباید دازي چنین تشکیالتی اقامه کرد. نکته مهم این است که انبراي ضرورت راه

د طراحان این شودر فضاي سیاسی و امنیتی آن روز کشور مورد بررسی قرار داد تا مشخص 
 ود به این بحثاند . براي ورقانون به چه دالیلی به ضرورت ایجاد این تشکیالت واقف شده

از دید طراحان آن  .دشوشوراي بازنگري قانون اساسی مراجعه و مذاکرات  الزم است به اسناد
 ترین دالیل تشکیل آن عبارت است از:مهم
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 در جلسه شوراي بازنگري قانون اساسی: گیر امنیتی فراگیرتشکیالت تصمیم خأل •
یک شوراي امنیت ملی داریم که فراتر از امنیت «دارد: یکی از طراحان آن بیان می

ارتباطاتی که ممکن است کشور با کشورهاي خارج داشته باشد  کشور است، بلکه در
یا ممکن است کشور از خارج احیاناً از جهات گوناگون تهدید بشود. ما نیاز داریم به 

شد با هادار این قسمتاینکه یک شوراي عالی داشته باشیم که این شوراي عالی عهده
بایست در ختلفی را میو بر این اساس صحبت شد که این شوراي عالی جهات م

هایش در نظر بگیرد و بر این اساس در ترکیب پیشنهادي اولیه یازده نفر گیريتصمیم
جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد مشترك، فرمانده کل سپاه، مسئول از جمله رئیس

اطالعات کشور، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، مسئول برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد 
شوند (مشروح مذاکرات شوراي ائی و دو مشاور به تعیین رهبري پیشنهاد میو دار

) تا بر اساس وظایف ذاتی و قانونی خود تمام نیازهاي 1369بازنگري قانون اساسی، 
 »ریزي کالن کشور را پوشش دهند.گذاري و برنامهسیاست

ت وع امنیعالی دفاع، موضدر قانون تشکیل شوراي : غفلت از امنیت داخلی کشور  •
شود که در ترکیب اعضاي داخلی کشور مغفول مانده بود، به همین دلیل مالحظه می

شوراي مزبور وزیر کشور و نیروهاي امنیتی و انتظامی حضوري ندارند اما چند سال 
ند و جویی پرداختبعد که مسئولین کشور در اجرا به این ضعف واقف گشتند، به چاره

شوراي امنیت کشور به وجود آوردند (قانون تعیین  شورایی به نام 1362در سال 
). این شورا نیز نتوانست در خصوص 1362وظایف و تشکیالت شوراي امنیت کشور، 

اتنگی ارتباط تنگ المللیبینامنیت کشور و به ویژه امنیت ملی که با محیط خارجی و 
وراي ملی بود و واقع گردد. از سوي دیگر این شورا مصوب مجلس ش مؤثردارد، 

 برخوردار باشد. توانست از وزانت قانون اساسینمی

آید بخش سیاست که الزم می امنیت یک وجه خارجی نیز دارد: امنیت خارجی  •
آوري اطالعات خارجی را به عهده دارند، در هایی که وظیفه جمعخارجی و دستگاه

الحظه گونه که مند اما همانگیري آن حضور داشته باشگذاري و تصمیمترکیب سیاست
ي اطالعات هاگردد در ترکیب اعضاي شوراي عالی دفاع وزیر خارجه و بخشمی
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). بنابراین با 1487خارجی حضور ندارند (شوراي بازنگري قانون اساسی، همان: 
ی، هاي امنیتالزم بود تا دستگاه عنایت به ارتباط تنگاتنگ امنیت داخلی و خارجی

سیاسی با یکدیگر تعامل و همکاري بیشتري داشته باشند و چون مکانی اطالعاتی و 
بینی نشده بود، به ناهماهنگی در اجراي امور ها در قانون پیشبراي این هماهنگی

شد، ضرورت یک تشکیالت فرادستگاهی جهت ایجاد اطالعاتی و امنیتی منجر می
د و در بازنگري قانون هاي کالن امنیتی احساس گردیو تدوین سیاست هماهنگی

عالی امنیت ملی منجر گشت تا از پراکندگی امور و اقدامات  اساسی به ایجاد شوراي
 ).84: 1401هاي مختلف جلوگیري شود (باقري، عرض توسط ارگانهم

الی ع گذاران در خصوص تشکیل شورايدر قانون اساسی اول قانون: تمرکز بر دفاع  •
 که امنیت ملی داراي در حالی ،و دفاعی تمرکز کرده بودند دفاع عموماً بر مسائل نظامی

امنیت ملی کشور، قانون  تأمینآمد که براي ابعاد و وجوه دیگري است و الزم می
. به همین دالیل است که در مذاکرات کرد و نقص رها اساسی کشور را از این خأل

گونه استدالل منیت ملی اینعالی ا بازنگري قانون اساسی مدافعین تشکیل شوراي
امنیتی است، به  -عالی امنیت ملی مسائل دفاعی محور بحث در شوراي« نمایند:می

این معنا که ما در ارتباط با تثبیت نظام و امنیت ملی کشور نیاز داریم به یک شورایی 
 هاينظامی، بحرانیدات داخلی و خارجی، نظامی و غیرکه مسائلی را در ارتباط با تهد

تواند خداي ناخواسته آسیبی را ایجاد چیزهایی که براي کشور ما می اقتصادي و اصوالً
ما باید یک چنین ترکیبی داشته باشیم که جاي این ترکیب در کشور ما خالی  ،بکند

ایف جزو وظ بوده، شوراي دفاع یک چنین موقعیتی نداشته، یک چنین چیزهایی اصالً
مثل  ايکه بوده ضعیف بوده، شوراهاي متفرقه یزي همشوراي امنیت نبوده و تازه آن چ

ها داشتیم که باز چنین شوراي هماهنگی اطالعات و شوراي عالی سیاسی و امثال این
 )620: 2(اطالعات و قانون، ج »است. جایگاهی را نداشته

عالی امنیت ملی شوراهاي  در کشور تا قبل از تشکیل شوراي: وجود شوراهاي متعدد •
از قبیل شوراي هماهنگی اطالعات، شوراي امنیت کشور، شوراي عالی دفاع متعددي 

وجود آمده بودند و هر کدام بخشی از مشکالت کشور را در حوزه ه و شوراي اقتصاد ب
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کردند اما تشکیالتی که بتواند چتر فراگیري براي همه این تخصصی خود حل می
شت تا در بازنگري قانون در کشور وجود نداشت و لذا ضرورت دا ،شوراها باشد

در همین زمینه در اسناد بازنگري قانون اساسی یکی از  .اساسی این مشکل رفع گردد
شوراهاي « نموده است: ن تشکیل شوراي عالی امنیت ملی این گونه استداللامدافع

دهند و هر کدام بخشی از مشکالت دیگر انجام میاز یک موجود در کشور کارهاي مجزا
کنند ولی شورایی که تمام منافع، مصالح کشور و خطراتی که کشور حل میکشور را 

 دهد وآینده کشور را شکل می ي جامع کشورکه عمالًهاکند و برنامهرا تهدید می
کند، چنین شورایی را نداریم. یعنی کارها خیلی جزئی گیري اصلی را تعیین میجهت

ه کرده که ببحث می ،نشستهد دولت میفرضاً شوراي اقتصا جدا از هم است. و کامالً
عالی دفاع  این ترتیب هست و توانایی کشور براي مقابله با دشمنان به این قدر، شوراي

. عمالً یک دستگاه است اي داشتههاي جنگی جداگانههم براي خودش سیاست
متمرکزي که بتواند مشورت، طرح و ایده به رهبري بدهد و نظرات را در سطح کالن 

رین تها را در جامعبینی شده این فعالیتالم بکند نداشتیم. آن چیزي که االن پیشاع
دوزد و در نتیجه یک جمعی را یا به اصطالح تشکیالتی را طراحی شکلش به هم می

 را ترین نظرهاترین و جامعتواند کلیکنیم که در رابطه با دفاع و آینده کشور میمی
ت دولت و قوه مقننه و قضائیه و همه ارکان ئتصمیمات هی در که نظریات او یقیناً بدهد

االن براي ما لمس شده  کنم خألمن فکر می واقع شود. مؤثرنظام جمهوري اسالمی 
که  دانندمی ،زنم؛ برادرهایی که در شوراي تشخیص مصلحت هستندباشد. مثالی می

لی و .اختصاص داده شد هانزدیک به ده جلسه به اطالعات و هماهنگی با سایر دستگاه
ما راضی نیستیم، خود وزارت اطالعات راضی نیست، علتش این است که شوراي 

را مشخص بکند و  هاببیند و جایگاه همه این تري که بتواند مسائل را جامعجامع
وجود ندارد. به همین  ،ها رد و بدل شودجایگاه و نحوه اطالعاتی که باید بین دستگاه

هایی که دارند، اطالعات سپاه خواهیها بر اساس وظایفی که دارند زیادهدستگاه دلیل
 ،دکننبه نوعی، شهربانی به نوعی و با این که در شوراي هماهنگی اطالعات بحث می

زه اتواند جاي این شورا را بگیرد و تعالی عمالً می رسند. شورايمعذالک به نتیجه نمی
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در چارچوب این شورا است که شوراي عالی دفاع و شوراي امنیت و سایر شوراها و 
(شوراي بازنگري قانون اساسی،  ».دار بشودتواند معنات دولت میئحتی جلسات هی

1369 :1472-1471( 

 ساختار و ترکیب تشکیالتی   )1
در سیستم توانند به نحوي که می قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نهادهایی را

قانون اساسی معرفی  176گذاري امنیت ملی دخالت کنند را در اصل سازي و سیاستسیاست
مجلس ودولت به ویژه  عالی امنیت ملی،شوراي مجمع تشخیص مصلحت، نموده است. رهبري،

نهادهاي مهمی هستند که دراین حوزه  ریزي،مانند سازمان مدیریت و برنامه هابخش برخی از
 هاي کلی نظام برعهدةسیاست ، تعیین110 قانون اساسی اصل یک شوند. براساس بندوارد می 

 ل امنیت ملی ارتباط مستقیم دارد.ئمسا ها باست بخشی ازاین سیاسترهبري است و طبیعی
ش هاي کلی نقبررسی سیاست فوق در بند همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق با

ي هاعالی امنیت ملی سیاست شوراي 176اصل  یک مطابق با بند کند.می مشورتی وکارشناسی ایفا
کند. البته شوراي عالی امنیت هاي کلی نظام تعیین میچارچوب سیاست امنیتی را در -دفاعی

عین داشتن هویت مستقل نسبت به  به این معنا که در؛ اساسی ترکیبی است ملی یک نهاد
 باشند.مهم کشورمی نهادهاي اساسی و اي ازجموعهگیران آن ماعضا وتصمیم سایرنهادها،

از سوي دیگر با توجه به لزوم تأیید مصوبات شورا از سوي رهبري، نهاد رهبري در ابتدا، 
گذاري امنیت ملی حضور دارد. انتها و متن (از طریق نمایندگان و منصوبان ایشان) سیاست

ی و نیز ریاست شوراهاي فرعی به طور عال جمهور نیز با توجه به داشتن ریاست شورايرئیس
مستقیم و از طریق وزراي امورخارجه، کشور و اطالعات و همچنین مسئول امور برنامه و بودجه 

کند. به دلیل ارتباط اساسی برنامه و بودجه به مجلس گذاري امنیت ملی دخالت میدر سیاست
ملی، مجلس عمدتاً از طریق عالی امنیت  ضور رئیس مجلس در شورايح شوراي اسالمی و نیز

 باشد.یم گذارتأثیرگذاري امنیت ملی سیاست هاي قانونی و خصوصاً برنامه توسعه برچارچوب
لی در اص عالی امنیت ملی را نهاد اداري، شوراي -بندي حقوقیتوان در یک تقسیمبنابراین می

سایر  ذاتی در این زمینه دارد و که وظیفه و صالحیت گذاري امنیت ملی تلقی کردسیاست فرایند
-154: 1384، پیک(ره کنندسازي امنیتی دخالت مینهادها در کنار این نهاد اساسی در تصمیم
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ته گرفهاي صورت). در این زمینه نیز با رجوع به اسناد شوراي بازنگري به یک نمونه از بحث153
شاید کشوري نباشد که  کنمفکر می امنیت ملی من در رابطه با بحث شوراي«: گردداشاره می

 جایگاهی یا نهادي تحت عنوان شوراي امنیت ملی یا شوراي عالی دفاع یا شوراي عالی دفاع و
شوراي  مثالً اهمیتبیري از این قبیل نداشته باشد. امنیت ملی یا شوراي عالی پدافند ملی و تعا

 ز بیشتر ا جمهور آمریکاشخص رئیسامنیت ملی آمریکا االن در آمریکا از نظر جلسات براي 
) 1395: 1369(شوراي بازنگري قانون اساسی،  ». وزیران آن است... هیئت دولت و  هیئت

دنبال ایجاد ساختاري تشکیالتی براي آن ه شود که طراحان از همان ابتدا ببنابراین مالحظه می
شوراي عالی امنیت ملی نهادي است  ر باشد.هاي اجرایی کشوواالتر از همه دستگاه بوده اند که

از طرف  شدههاي کلی تعیینشود و بر طبق سیاستجمهور تشکیل میکه تحت ریاست رئیس
ان توباشد. به عبارت دیگر میناظر بر اجرا نیز می 110کند و ایشان بر طبق اصل رهبري اقدام می

و در این صورت  1باشدقابل اجرا مییید مقام رهبري أگفت که تصمیمات و مصوبات آن پس از ت
 دهد و چه بسا قانون یاقرار می تأثیرومجریه) را تحت  (به ویژه مقننهگانه سهمصوبات قواي 

 ).537: 1383(هاشمی،  اي در این خصوص، جزئی یا کلی، نسخ و یا نقص گرددنامهآئین

 اهداف و وظایف )2
 به منظور پاسداري از تمامیت« بیان شده است:گونه ششم ایندر مقدمه اصل یکصدوهفتادو 

در  منافع ملی و تأمینهاي دفاعی امنیتی کشور جهت ارضی و حاکمیت ملی و تعیین سیاست
هاي نمودن فعالیتشده از طرف مقام رهبري و هماهنگهاي کلی تعیینسیاست چهارچوب

نیز  با تدابیر کلی دفاعی امنیتی وفرهنگی و اقتصادي در ارتباط  ،اجتماعی سیاسی، اطالعاتی،
 گیري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله با تهدیدهاي داخلی و خارجی شورايبهره

-662: (اطالعات و قانون گرددجمهور با ترکیب زیر تشکیل میعالی امنیت ملی به ریاست رئیس
661.( 

این اصل چه انتظاري از این شورا سازد که طراحان نگاهی اجمالی به این مقدمه عیان می
نباط توان استداشته اند و بناست چه وظایف سنگینی را بر عهده داشته باشد. از این مقدمه می

 اصل یکصدوهفتادششم قانون اساسی. .1
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گذاري در کلیه شئون کشور در سطح نمود که بقاي نظام و حراست و حفاظت از آن، سیاست
یه امکانات مادي و هاي کلی تدوین شده از سوي رهبري و بکارگیري کلملی، اجراي سیاست

عالی است. از سوي دیگر مذاکرات انجام شده در شوراي معنوي کشور از وظایف این شوراي
چه در این مقدمه ذکر شده خواست واقعی طراحان این اصل سازد که آنبازنگري نیز روشن می

که در چیزي :«دارد از قانون اساسی بوده است از این رو ست که ارائه دهنده طرح عنوان می
شود ودر تعابیر مختلف آمده چیزي است که استقالل، تمامیت رابطه با امنیت ملی مطرح می

ن شود و به تعبیر دیگروقتی ما چیزي را به عنوامنافع ملی و ثبات نظام را باعث می تأمینارضی، 
ام هاي نظاي که امنیت و ثبات را براي نظام و ارزشکنیم یعنی آن مجموعهامنیت ملی مطرح می

ها رعایت نشودممکن است امنیت و ثبات نظام در معرض تهدید قرار آوردکه اگر آنبه وجود می
بگیرد . حال این تهدید ممکن است در بعد اقتصادي باشد، در بعد اجتماعی باشد، در بعد نظامی 

وراي (ش »د.باشد، در بعد اغتشاش داخلی و مسایل عدم امنیت داخلی باشد و اشکال مختلقی دار
و سطوح  شود که این شورا باید به همه ابعاد) لذا مشاهده می1395: 1369بازنگري قانون اساسی،
 امنیت ملی توجه نماید.

 حکمرانی امنیت ملی در جمهوري اسالمی ایرانج) 
 يذارگاستیهستند. س یمل يهااستیس ی،اسیس يهانظام یمل یحکمران يدیسازوکار کل

 ).Peter & Pierre, 2006: 6( و منافع است هادهیافراد، نهادها، ا نیب دهیچیپ حاصل تعاملنیز 
مراجع شش منبع  ی. برخسازندیخود را محقق م هیاهداف عال يابزار نیها با اتکا به چندولت

 ،يریگمیتصم يبرا یرسم یرا قدرت قانون يگذاراستیدر س مؤثر راهبرد نیتدو يبرا یاصل
 شمرندیخبره و ماهر برم يو رهبر یمنابع مال ج،یقابل بس يروهایاطالعات، ن ،یافکار عموم

)Sabatier & Weible, 2005: 27.( می ایران البنیان اصلی ساختار نظام حکمرانی در جمهوري اس
قانون اساسی شرح داده شده است. مطابق این اصل، قواي حاکم در جمهوري  57در اصل 

قواي مجریه، مقننه و قضائیه که زیر نظر ولی فقیه و طبق اصول قانون : می ایران عبارتند ازالاس
 ،قانون اساسی 110پردازند. همچنین مطابق بند یک و دو اصل میاساسی به حکمرانی 
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 می درالن نظام بر عهده رهبري است. ساختار نظام حکمرانی در جمهوري اسالگذاري کسیاست
 :آمده است 4ل جدو

  حکمرانی در جمهوري اسالمی ایران : ساختار نظام4جدول 
 ساختار نظام حکمرانی در جمهوري اسالمی ایران

 کارویژه جایگاه

 گذاري کالنسیاست رهبري

 اجرا قوه مجریه

 گذاريقانون قوه مقننه

 احقاق حق و مجازات متخلفان قوه قضائیه

مراتبی و چندگانه بوده و سلهلمی ایران، سساختار حکمرانی امنیت ملی در جمهوري اسال
ر دگونه که در جدول باال قابل مشاهده است، هماننهادهاي مختلفی براي آن تعریف شده است. 

و  هاجمهور قرار دارد. پس از آن، سازمانرأس این ساختار، رهبري نظام و پس از آن رئیس
این  گیرند.میکنند، قرار مینهادهاي مختلفی که به نوعی در حکمرانی امنیت ملی ایفاي نقش 
و  هااستان تأمینشوراي ( نهادها عبارتند از شوراي عالی امنیت ملی، شوراي امنیت کشور

عات، ستاد کل نیروهاي مسلح، سازمان پدافند غیرعامل، ال، شوراي هماهنگی اط)هاشهرستان
، هادها و سازمانب فرهنگی. برخی از نهاسازمان مدیریت بحران کشور و شوراي عالی انقال

 خانه بهگیرند و بعضاً یک نهاد یا وزارتنهادهاي کشوري و لشکري را دربرمی از ايمجموعه
یا ریاست چند سازمان را بر عهده دارد. از این  شتهصورت همزمان در چند سازمان عضویت دا

ور ایجاد ي مذکهاسیم کار امنیتی بین سازمانتقش شده نوعی الرسد ضمن اینکه تمیرو، به نظر 
: 1399(صدرانیا،  شود اما همپوشانی وظایف و عملکرد آنها در موارد مختلف قابل مشاهده است

118.( 
 اي است که هرچند قدرتبه شیوهنیز باید گفت که گیري توزیع قدرت و نظام رأيدرباره 

به  ،فظ شده استپخش شده اما اقتدار و تسلط قوه مجریه ح گانهسهبین قواي  گیريتصمیم
جمهور، وزراي امور خارجه، رئیس( که پنج عضو شوراي عالی امنیت ملی از قوه مجریه ايگونه

 ،هستند. این سخن بدین معناست که نیمی از آرا )وبودجهت و مسئول امور برنامهالعاکشور و اط
اد کل نیروهاي س ستالبته باید توجه داشت که رئیس قوه قضائیه و رئی ،متعلق به قوه مجریه است
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بنابراین چهار عضو شورا منصوب رهبري  .اندرهبري منصوب شدهمقام معظم مسلح نیز توسط 
 .هستند. عضو دیگر شوراي عالی امنیت ملی، رئیس مجلس است

 شوراي عالی امنیت ملی و حکمرانی امنیت ملی  )د
جمهوري اسالمی است که در  یتیحوزه امن ،یمل يهااستیس يدیکل ياز قلمروها یکی
از آنجایی که . شودیانجام م یمل تیامن یعال يتوسط شورا يگذاراستیس نیا ایران

هیچ  ،ترین مباحث در سطح کالن اداره کشورهاستگذاري از مهمسازي و سیاستسیاست
 گذاري در رویارویی با رویدادهايسازي و سیاستتواند بدون داشتن سامانه سیاستکشوري نمی

بنابراین ضروري است  .)267: 1384(کلهر،  هبردي، تصمیم بخردانه و معقول اتخاذ کندمهم و را
گذاري در شوراي عالی امنیت ملی وجود داشته باشد تا در که تصویري روشن از مقوله سیاست

یند اوزن هر یک از عوامل مختلف در فر ها هم شناخت کامل پیدا شود و همتحلیل پدیده
پردازان معتقدند که همین دلیل است که برخی از نظریه ود. بهگذاري مشخص شسیاست
هاي بدیل، حلگذاري داراي چهار رکن اساسی شناخت مشکالت و مسائل، ایجاد راهسیاست

: 2002(مک وآن،  هاي موجود و اجراي گزینه مناسب استحل مناسب از میان بدیلگزینش راه
 ). 1384به نقل از کلهر  4

لی امنیت ملی و تصویب قانون آن در ساختار سیاسی ایران و تحکیم تأسیس شوراي عا
المللی دوران جنگ سرد و سیطره نگرش سنتی مبانی نظري و سیاسی آن در اوج فضاي بین

محور به امنیت ملی و دوران سلطه گفتمان سنتی امنیت شکل گرفت و در نتیجه متأثر از جنگ
رو توجه به بعد سنتی امنیت در این ساختار برجسته  از این .دیدگاه و اقتضائات آن ایام است

گرانی که در باب مبانی نظري و اخالقی امنیت است. این تأثیر به حدي است که حتی پژوهش
عمدتاً بر کشف بنیادهاي مذهبی، فلسفی و کالمی جنگ و امنیت در  ،اندملی ایران کار کرده

با فروپاشی نظام دوقطبی گفتمان  .)95: 1381(شاکري،  اندعرصه سیاست خارجی متمرکز شده
رو الزم و ضروري است با بررسی نقاط  از این ،جدیدي بر فضاي امنیتی دنیا حاکم شده است

امنیت ملی براساس نگاه سنتی، زمینه طراحی الگوي  تأمینهاي شیوه پذیريضعف و آسیب
 هاي جدید توجه کامل داشته باشد.جدیدي فراهم گردد تا به ابعاد امنیت ملی براساس نگرش
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 فرایندچارچوبی اساسی در استفاده از راهبردي خاص در  ،هاالگوي تعیین سیاست
-مینهگذاري در ایران با توجه به زسیاست فرایندبراي  لذا الگوي پیشنهادي ،گذاري استسیاست

ساالري دینی در کشور الگوي ترکیبی است که از هاي فرهنگی، بنیادهاي ارزشی و ساختار مردم
، تجربی، هاي علمیگرایی که خود ترکیبی از رهیافتلحاظ مفهومی و رویکردي بر فلسفه رهیافت

یز بنیاد ندم است و از لحاظ ارکان سیاستارزشی، هنجاري، دمکراتیک و مصالح و منافع عامه مر
گردد صیه میتو ،بر سه رکن علم و خرد، مشارکت و مشورت و سیاست و مصلحت استوار باشد

 ). 370: 1389آهنگر، پورپور و غالم(قلی
گذاري ایران دخیل خواهند سیاست فرایندها با شدت و ضعف در یک از ابعاد و متغیر هر

گذاري بیشتري دارند و گروهی در مراحل دیگر تأثیریرها در برخی مراحل بود. گروهی از متغ
در  .تعریف شده است گذاريسیاستگذارند. بر اساس این الگو، سه مرحله اصلی براي تأثیر

گیرد. در مرحله گذاري قرار میمرحله اول مسئله واقعی جامعه کشف و در دستور کار سیاست
کنند تمام ابعاد درگیر را در مسئله شناسایی مه عوامل تأثیرگذار تالش میگذاران و هدوم سیاست

زدایی گام سوم در این الگو مسئلهد. شومیکنند و چرخه زمانی مسئله نیز در این مرحله بررسی 
ن الگوي کند. بنابراییابی ارتباطی استراتژیک برقرار میحلشناسی و راهاست که بین مسئله

 پور وو ارزشی است (قلیایران ترکیبی از سه رویکرد علمی، تجربی گذاري در سیاست
 ).389: 1389آهنگر، پورغالم

 176ي محوله به شوراي عالی امنیت ملی مصرحه در اصل هابا توجه به وظایف و مسئولیت
 توان نقوش شورا را در حکمرانی امنیت ملی کشور به شرح زیر تبیین نمود: میقانون اساسی 

امور دفاعی بر عهده نیروهاي مسلح نظامی : امنیتی کشور –ي دفاعیهاسیاستتعیین  •
و امور امنیتی بر عهده نیروهاي مسلح انتظامی کشور است. تمشیت نظامی و انتظامی 

هاي گونه که آن مقام تعیین سیاستهمان 1باشد.(فرماندهی کل قوا) می با مقام رهبري
تعیین کلی  ،تشخیص مصلحت نظام بر عهده داردرا پس از مشورت با مجمع  نظام

دفاعی و امنیتی با اوست. این سیاست فراتر از جنبه صرف نظامی و  هايسیاست

 اصل یکصد و دهم قانون اساسی. .1
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عالی امنیت ملی با ترکیب خاص خود و با  انتظامی است. به همین جهت، شوراي
، در سطح داخلی و خارجی گرفتن جمیع مصالح اقتصادي، سیاسی و اجتماعیدرنظر

گیري نموده و خورداري از امکانات اطالعاتی در امور نظامی یا انتظامی، جهتا برو ب
ي فوق با هانماید و نمایندگان هر یک از بخشمشی الزم را براي اجرا تعیین میخط

، شورا را براي اتخاذ تصمیمات هابررسی و تجزیه و تحلیل امکانات و یا نارسایی
رهبري با وقوف کامل به موقعیت کشور تصمیمات شورا گاه نماید. آنشایسته یاري می

 دهد.را مورد تصویب قرار می
ر خاطر دامنیت داخلی و آسودگی: امنیتی –اهنگی امور کشور با تدابیر دفاعیهم •

ها تمام رود. نبودن آنمی ترین هدف در جامعه به شمارقبال خطرات خارجی، مهم
دهد. این الشعاع قرار مینموده و تحتل کشور را مختل ئامور زندگی مردم و مسا

اهمیت در حالت جنگ و شرایط اضطراري به وضوح قابل درك است. در شرایط 
جنگی، تمام اوضاع و احوال متزلزل و محیط اجتماعی و امور حکومتی ملتهب و چهره 

شود. با توجه به این اثر قهري، زمامداري کشور، در مقام مقابله با کشور بیمار می
هاي سیاسی، نمودن فعالیتدات و خطرات داخلی و خارجی، ناگزیر از هماهنگتهدی

خواهد بود.  1امنیتی –ی و اقتصادي با تدابیر کلی دفاعیاطالعاتی، اجتماعی، فرهنگ
عالی امنیت ملی بوده  بدین ترتیب است که امور و شئون جامعه در ید قدرت شوراي

ها، همگی مردم و احزاب سیاسی و گروهو قواي مقننه، مجریه و قضائیه و همچنین 
 گیرند.شده قرار میدر قید هماهنگی اعالم

در شرایط عادي، : گیري از امکانات کشور براي مقابله با تهدیدات خارجیبهره •
ه عهد نیروهاي مسلح مراقبت از حدود و ثغور مرزها و به طور کلی امنیت داخلی را به

که  طوريه زند باضطرار همه شرایط را به هم میاما در زمان جنگ و بحران،  ،دارند
 الزم است. در این زمان ايالعادهبراي عبور کشور از بحران نیرو و امکانات فوق

 اصل یکصد وهفتاد و ششم قانون اساسی. .1
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گیري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله با تهدیدهاي داخلی و بهره«
 ).103 -105: 1401(باقري،  باشدعالی امنیت ملی می در اختیار شوراي »خارجی

 الگو و فرایند حکمرانی شورا در امنیت ملی )ه
 حکمرانی امنیت ملی، الگویی سیستمی است. این الگو به سه قسمت اصلی فرایندالگو و 

شود. هریک از این تقسیم می 3و سیستم امنیت ملی 2، سیستم داخلی1المللیبینسیستم  شامل
بندي نماید گرچه با تقسیمدریافت می هاسیستمساً یا از دیگر أرا ر 4هاورودي هاسیستم
 ائیجیک سیستم در ساختار دیگر جلوگیري شود ولی از آن تأثیرگرفته تالش شده که از صورت

ر ها از یکدیگناچار سیستمه زمان در دو سیستم فعال باشد بکه ممکن است یک بازیگر هم
، المللیبین هايها، سازمانها، ملتعبارتند از دولت المللیبینپذیري دارند. بازیگران سیستم تأثیر

ر این مندترین بازیگها قدرتملیتی و بازیگران غیردولتی. بدیهی است که دولتهاي چندشرکت
یعی حکمرانی شامل طیف وس فرایندبه  المللیبینهاي ساختار آیند. وروديشمار میه ب سیستم

، عرف و معاهدات المللبین، شامل حقوق المللیبیناست. در این سیستم قواعد از اقدامات 
 نقض یکپارچگی مثالً جلوگیري از .هستند مؤثردر حکمرانی حوزه امنیت ملی  المللیبین

ات و معاهدها و ممانعت از اقدامات نظامی مختلف نیاز به پیروي از مقررات دیگر دولت یسرزمین
هاي شدن و فناوريهاي هنجاري، جهانینظیر تنش المللیبینچنین روندهاي رد. همص داخا

هاي کنند. ابزارهاي این ساختار عمدتاً فعالیتنوظهور نقش اساسی در این زمینه بازي می
ات ها و جریانگروه ،باشند و در مورد کشور مادیپلماتیک، اقتصاد، اطالعات، ابزارهاي نظامی می

 شوند.کننده دیگري محسوب میزار تعییننهضتی اب
ساالر گی ندارد، به ویژه در یک سیستم مردمپیچید المللیبینتر از ساختار سیستم داخلی کم

م سیست يترین ورودي به اعضاهاي اجتماعی و دینی ممکن است اصلیکه عقاید مردم و ارزش
ناصر هایی، از دیگر عئیه، هرچند با تفاوتنفع، قواي مقننه و قضاهاي ذيامنیت ملی باشند. گروه

1. International Political System 
2. Domestic Political System 
3. National Security System 
4. Inputs 
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هاي خبري بازیگر هر دو سیستم داخلی و دهنده ورودي به این سیستم هستند. رسانهشکل
ن هاي آشوند. این ساختار نیز براي خود قواعد و مقرراتی دارد و ابزارمحسوب می المللیبین

 سیستم امنیت ملی در قلب باشند.اطالعات میهاي بنیادین، منابع و هاي سیاسی، ارزشحمایت
سیستم امنیت ملی اعم از افراد و سازمان براي  ه طور کلی، اعضاياین الگو قرار دارد. ب

ستم امنیت سی يالبته معناي این حرف این نیست که همه اعضا ،کنندگیرنده اصلی کار میتصمیم
 عهده دارند. به فرایندیکسانی در این حکمرانی مشارکت دارند یا همه نقش  فرایندملی در 

 شرح ذیل است:ه وظایف اصلی سیستم امنیت ملی ب
 ؛و داخلی المللیبیناخذ منابع از سیستم  -
 ؛این منابع 1اختصاص -
 ؛هاي ملی کشورسیاست 3گیريوتصمیم 2ریزيبرنامه -
 ؛هاعوامل براي رسیدن به این سیاست 5و هدایت 4سازماندهی -
و  10سازيها به عنوان پیادهعوامل و سیاست 9و تغییر 8، اصالح7، ارزیابی6یجاد انگیزها -

  فرایند؛ 11بازخورد
ه ها با توجه بهاي سیستم امنیت ملی از جنس تصمیم هستند که این تصمیمخروجی -

که اقدامی صورت  شوند. برخی مواقع تصمیمات و پیامد اقدامات آن استاقدامات تفسیر می
گذارد. یم تأثیرمستقیم روي هر سه سیستم مدل ا غیرها سپس مستقیم ینگیرد. این خروجی

تواند به عنوان ابزاري براي آورد که میوجود میه بنابراین ترکیب الگو یک حلقه بازخورد ب
 کار گرفته شود.ه تحلیل شماري از تصمیمات ب

1. Allocating 
2. Planning 
3. Deciding 
4. Organizing 
5. Directing 
6. Motivating 
7. Evaluating 
8. Modifying 
9. Changing 
10. Implementation 
11. Feedback 
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موثق در و اطالعات غیر 1مل موقعیتید، عواعواملی که الزم است به آن اشاره شواز دیگر 
سبه عدم محا و گذاردمی تأثیرحکمرانی روي هر بخشی از الگو  فرایندهاي این جنبه .الگو است

 ها را افزایش خواهد داد. ها به شکل وحشتناکی امکان عدم استحکام تحلیلآن
گذارند. در ساختار اثر تصمیمهایی هستند که در ماهیت یکپارچه هر لفهؤعوامل موقعیتی م

 کنند. این عوامل در تجمیع یا توزیع قدرت در سطح ساختارهاي سیاسی نقش ایفا می المللیبین
، وضعیت اقتصادي، فاصله زمانی از انتخاباتنزدیکی زمان برگزاري  ،در ساختار داخلی

از عوامل موقعیتی هایی و میزان مشارکت مردم نمونهترین درگیري یافتن آخرین و مهمپایان
انی و سرعت حکمر فرایندکنندگان در هستند. قابلیت و شایستگی نیروهاي مسلح، بلوغ مشارکت

شوند. محسوب می کار از دیگر عوامل موقعیتی در این عرصهخاب راهحکمرانان براي انت
ر دشناخت منافع ملی در تحلیل موضوعات پیچیده مهم است زیرا برخی موضوعات  چنینهم

 گونه نیست.آیند در حالی که در زمان دیگري اینمنافع ملی به حساب می ومقاطعی از زمان جز
حکمرانی امنیت ملی  فرایندمراحلی که اصطالحاً  سیستم امنیت ملی وظایف خود را طی

گذاري، اجرا و سیاست« شامل سه مرحله کلی فرایندرساند. این شود به انجام مینامیده می
ان سازکه سیاستگیرند . از آنجایی که غالباً حکمرانان در فضایی تصمیم می2است »ارزیابی

سازان توجه شود. در عرصۀ حساس باید همواره به نقش اساسی سیاست ،اندبرایشان پدید آورده
ها را فاقد عقبۀ کارشناسی و گذاريتوان سیاستو حیاتی حکمرانی امنیت ملی نیز نمی

، نادیده فرایندسازان را دراین ساز سیاستبدیل و سرنوشتقبلی دانست یا نقش بیسازي سیاست
حکمرانی مستلزم چنان انعطافی است که بتواند ایده نخبگان حاکمیت  فرایندانگاشت. از این رو 

و  مؤثرها، نهادهاي نفع و اصحاب رسانههاي ذيرا از باال به پایین و نظر توده مردم، گروه
بودن کارشناسان بدنه کارشناسی امنیتی کشور را از پایین به باال اخذ نماید. حساس و حیاتی

هاي امنیتی و آثار و تبعات فراوان آن براي کشور، حوزة وسیع و ابعاد مختلف امنیت سیاست
به و تأثر  رتأثیها همراه است. این گستردگی اثرگذاري و اثرپذیري متقابل سیاست ملی طبعاً با

دات و هاي امنیتی نیازمند تمهیشدن سیاستنیز وابسته است. بنابراین اجرایی المللبینمحیط 

1. Situational Factors 
 بر اساس تعریفی که از حکمرانی امنیتی در بخش پیشین نوشتار بیان شد. . 2
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اي هگذار داخلی یا دستگاهتأثیرگاهی پیش از اجرا، توجیه برخی نهادهاي  مقدمات فراوانی است.
جلب  يهاي دیپلماسی کشور براکند. زمانی استفاده از ظرفیتمجري سیاست ضرورت پیدا می
 آید.ساختن کشورهاي همسایه یا دوست الزم میموافقت برخی کشورها یا همراه

هاي امنیتی، در فراسوي مرزها به مراتب دشوارتر از اجراي آن در محدودة اجراي سیاست
ا با هداخلی است. در حوزة داخلی، دولت بر اتباع خود سیطره و کنترل دارد لذا اجراي سیاست

شود ولی در عرصۀ خارجی هیچ دولتی بر دولت دیگر کنترل حاکمانه ه میموانع کمتري مواج
 اجراي الملل،بینها در روابط دولت پیوستۀ منافع ملیهماین، در زنجیرة به ندارد. افزون بر

و نباشد. سسیاستی از ناحیۀ یک کشور ممکن است با منافع دولت دیگر یا کشورهاي متعددي هم
 .1اردد کننده نیازیاست امنیتی توسط شورا گاهی به توضیحات قانعبنابراین اجراي یک س

ها ضروري است، باید قانع شوند که سیاست ها براي اجراي سیاستکه همکاري آنکشورهایی
ربط یا ها نیز هست. پس از بیان محتواي سیاست امنیتی براي بازیگران ذياتخاذشده به نفع آن

: 1382 ،(ملکی کند رسیدن به نقطه نظرمشترك ضرورت پیدازنی براي رقیب، ممکن است چانه
104 .( 

د، نتایج آن در معرض قضاوت حامیان، مخالفین ششده اجرایی که سیاست اتخاذبعد از آن
طریق شود. این ارزیابی از آغاز می» 2یابیارز« گیرد و مرحلهنفع قرار میو دیگر بازیگران ذي

ون واکنش چرسمی همیا از طریق ابزارهاي غیر هاادهتحلیل دوابزارهاي رسمی نظیر تجزیه
یابی یک سیاست بر اساس میزان موفقیت، ناکارآمدي و شکست گیرد. ارزشهروندان صورت می

ستم مجدداً در پیکرة سی هابازخورد ارزیابی .گیردیا نیاز به تعدیل و اصالح آن سیاست انجام می
هد دح، تکمیل یا تغییر در سیاست شورا نشان میشود و خود را درشکل اصالحکمرانی تزریق می

ها باید در تعریف مسئله، یابیگردد. نتیجۀ ارزهاي آتی منعکس میو به نوعی در سیاست
گذاري جدید شورا لحاظ گردد. از مجموع مباحث سازي و سایر مراحل سیاستسیاست

. در این ارائه کرد 1توان چارچوب مفهومی را به شرح شکل می ،شده در این قسمتمطرح
چارچوب، شوراي عالی امنیت ملی به عنوان متولی اصلی حکمرانی امنیت ملی در جمهوري 

 در بحث حکمرانی امنیتی در حوزه امنیت خارجی. 1
2. Evaluation 
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اسالمی ایران باید رویکرد تنظیمی در حکمرانی داشته باشد. به عبارت دیگر شورا باید ظرفیت 
جام م و انسبازیگري سایر بازیگران این عرصه را دارا بوده و از سویی دیگر توانایی ایجاد نظ

 : میان آنها را داشته باشد
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جمهوري اسالمی ایران: نقش شوراي عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی 1 شکل
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 شناسیآسیب )و
ه ک يفکر يهاشود. چارچوبمی يگذارهیبر اساس درك نحوه کار سازمان پا یشناسبیآس

 دهینام یشناسبیآس يبرند، الگوهامیسازمان به کار  یابیارز يبرا یاندرکاران تحول سازماندست
و  ی(فرهنگ کندمی فایا يکننده انیینقش تع یالگوها در برنامه تحول سازمان نیشوند. امی

 کیاستقرار  وجز نیتراغلب به عنوان حساس یسازمان یشناسبی). آس124: 1379، همکاران
 انیم یمساع کیتشر ندیاسازمان، فر شناسیآسیبشود. در واقع می یطرح بهبود سازمان تلق

اطالعات مناسب و  يآوربه منظور جمع یسازمان شناسیآسیبسازمان و مشاوران  ياعضا
شده، يآوراطالعات جمع لیتحلوهیآن، تجز لیو دال سازمان یمربوطه در مورد مشکالت اساس

و  یو تخصص یدو سطح عموم مشکالت در يبندآمده و دستهعملبه يهالیاز تحل يریگجهینت
 & French( رفع مشکالت است يالزم در راستا يهايریگدر خصوص جهت شنهاداتیارائه پ

Wendell, 1984: 207(. 
طور اند. بهکرده یمعرف یسازمان یشناسبیآس يبرا یینظران الگوهاو صاحب پژوهشگران

 يپاداش، سازوکارها ستمیس ،ي(اهداف، روابط، ساختارها، رهبر زبوردیوا يمثال مدل هفت بعد
ر تقیشناخت دق يبرا کیستماتیس ینگرش ،(Weisbord, 1985: 62) )طیو مح یهماهنگ دیمف

: 1386، خواه(وطن دهدیارائه م یحل مشکالت و مسائل سازمان يبرا بسازمان و مداخله مناس
 و یگروه ،يدر سه سطح فرد کیستماتیس يکردیبا رو سونیرها یشناسبی). مدل آس53

 ,Harrison( ارائه شده است يو حذف مشکالت عملکرد تیبه منظور بهبود وضع یسازمان

است  یمنطق يهاها از نوع مدلمدل يدبندر طبقه ییرزایم يبعدسرانجام مدل سه). 79 :1998
 ساختار، رفتار يبعدسه هیدر قالب نظر توانیرا م هادهیو پد دادهایرو م،یاز مفاه ياریکه بس

: 1398، (باقري قرار داد لیتحلوهیمطالعه و تجز ،ی(بستر، بافتار) مورد بررس نهی) و زمندیا(فر
10.( 

 
 

 )38: 1377،ییرزای(م شناسیآسیب يبعد: مدل سه2شکل

 بعد ساختاري ار)بافت اي(بستر،بعد زمینه

 (رفتار) یندابعد فر
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 يانهیمو ز يندیراف ،يعوامل ساختار نیآن است که ارتباط ب يبعدمدل به سه نیا يگذارنام علت
ت بعد صورسه نیخارج از تعامل ا تواندینم یسازمان دادیرو ای دهیپد چیاست که ه يابه گونه

رابطه تنگاتنگ است و در عمل از هم  کیبعد سه نیا نیرابطه ب گر،ی. به عبارت دردیگ
ثابه مبعد از نوع الزم و ملزوم بوده و بهسه نیا نی. در واقع، نوع روابط موجود برندیناپذییجدا
 ياهیپا یکه علل و عوامل يساختار يهابیسازمان هستند. آس اتیاز تنه واحد ح دهییبعد روسه

دهنده سازمان را بر هم زده و لیتشک یعناصر اصل »ینشینظم چ« ای »یبینظم ترک«هستند 
 ،يو اقتصاد یمال يساختارها ،یکیزیو ف یعیطب يسازمان را (ساختارها یاصل يتارهاساخ

 يندیافر يهابی. آسدهندیعرض بحران قرار م) در میاطالعات يو ساختارها یانسان يساختارها
 يکارکردها جهیو در نت یانسان يهستند از جهات گوناگون رفتارها ياهیپا یکه علل و عوامل

که علل و  يانهیزم يهابیو آس دهندیرا در معرض بحران قرار م ازمان) سیاصل فی(وظا
 يهاستمیموقع و درست سازمان را با سرابطه و تعامل مناسب و واکنش به ،هستند ياهیپا یعوامل

عوامل  ،يا. در چنان رابطهکنندیبحران م جادیروابط ا نیبر هم زده و در ا اشیطیهمجوار مح
مداوم در حال تعامل هستند و سه بعد  یستمیبه شکل روابط س يانهیزم و يندیاو فر يساختار

وجه  چیآنها به ه نی) بوده و بنهینوع (به طور عمده از نوع غالب زم کیگونه از مزبور، سه
 يقط نظرف یسازمان اتیسه جنبه از ح نیا صیو تشخ زیتما ن،ی. بنابراستیحاکم ن یگانگسه

 .است یسازمان يهادهیو پد میشناخت مفاه لیتحلوهیمنظور تجزبوده و فقط به
 ت ملینقش شوراي عالی امنیت ملی در حکمرانی امنی شناسیآسیبهنگامی که صحبت از 

ي فرایندي علل و عوامل پایه هاشود، با توجه به این مطلب که آسیبجمهوري اسالمی می
دهند، اولویت محسوب شده و کارکردهاي اصلی یک سیستم را در معرض بحران قرار می

ي هارا به خود اختصاص داده و بر این اساس در این نوشتار، به بررسی آسیب شناسیآسیب
 شود. ي عالی امنیت ملی پرداخته میفرایندي شورا
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آفرینی شورا در ابعاد نقش

 حکمرانی امنیت ملی
 ي احصاشده از مصاحبههاآسیب

 تعیین سیاست

 فقدان ضابطه و قواعدمشخص براي نحوه و مسیر ورود مسائل امنیتی  -1
 ید صالحیت گزارشات ورودي أیمرجع مشخص در ت فقدان -2
 فقدان ضابطه و روش در پردازش مسئله در دبیرخانه  -3
 فقدان کار پژوهشی در رابطه با مسائل ورودي -4
 فقدان ضابطه و رویه در طراحی پیشنهاد -5
 یابی، طراحی و تدوین سیاستعدم تفکیک بین مراحل مسئله -6
 گیري از روش باال به پائین در تدوین سیاستبهره -7
 رد اجرایی در تدوین سیاست رویکدرنظرنگرفتن  -8
 نبودن مجري در زمان تدوین سیاستشفاف -9

 تعیین فرد مسئول براي تدوین هر سیاستعدم  -10
 تدوین سیاست یندابودن فرطوالنی -11
 سازوکار مشخص براي پیگیري اجراي سیاست فقدان -12
 ضمانت اجرایی براي سیاست فقدان -13
 بودن سیاستغیرواقعی -14
 تطابق سیاست با اولویت دستگاه عدم -15
 ضعف تمهیدات اجرا -16
 فقدان سازوکار ارزیابی سیاست -17
 بودن ارزش ارزیابیاهمیتکم -18
 فقدان سازوکار تعیین خاتمه سیاست -19
 1ايعدم شناسایی نقاط پروانه -20

هماهنگی بین بازیگران عرصه 
 حکمرانی

 به شورانبود انسجام سیاستی در ورودي اطالعات  -1
 )بازیگراندر  گیريتصمیم(ترس از  کاهش ریسک سیاستی -2
 (ارجاع مسائل به شورا با هدف اعتباربخشی به مسائل) اعتباربخشی سیاستی -3
 )بازیگران(وجود ناهماهنگی در مدیریت مسائل توسط  ناهماهنگی سیاستی -4
 )بازیگرانروز در (فقدان بنیه علمی به ماندگی از تحوالت سیاستیعقب -5
 ي مسائل امنیتیهااز شاخص بازیگرانفقدان شناخت  -6
 بازیگرانتغییر گفتمان شورا با تغییر  -7
 بازیگرانارائه پیشنهاد همزمان با ارسال مسئله به شورا از سوي  -8
 مرتبط با مسئله درباره ارائه پیشنهاد بازیگرانعدم مشارکت فعال همه  -9

 در سیاست هستیم. اي نقاطی هستند که با کمترین تغییر در آنها، شاهد بیشترین اثرنقاط پروانه. 1
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 بخشی دبیرخانه شورا نقش جامعیتضعف در ایفاي  -10
 بازیگرانکاري مالحظه -11
 بازیگرانضعف علمی و دانش تخصصی  -12
 در اجراي سیاست بازیگراناعمال سلیقه  -13
 بازیگراننبود دانش کافی در ارزیابی توسط  -14
 به زمان خاتمه سیاست بازیگرانتوجهی بی -15
 در شناسایی عالئم انحراف  بازیگرانعدم توانایی  -16
 هاتداخل با سایر سیاست -17

 بسیج منابع

 )ازیگرانبدادن مسائل توسط بودجه با امنیتی جلوه تخصیص( بودجه سیاستی -1
 ي آن در منافع ملیهاارجحیت رویکرد ارزشی و ایدئولوژیک سیاست بر هزینه -2
 بازیگرانتحمیل بار مالی به  -3
 اجرادر  بازیگرانعدم مشارکت فعال  -4
 بازیگرانحاکمیت روانشناسی ترس در اجراي سیاست توسط  -5
 در اجراي سیاست بازیگرانزنی قدرت چانه -6
 ي شوراهانبود ضمانت اجرایی براي سیاست -7
 توسط بازیگران دقتی در برآورد منابع مالیبی -8

 شناسیروش ي)

 پژوهش يجامعه نمونه و روش اجرا ،يجامعه آمار )1
آماري این پژوهش با توجه به قلمرو موضوعی آن شامل استادان و متخصصان حوزة  جامعۀ
گلولـۀ  گیـرياند. نمونه(گلوله برفی) انتخاب شده اياست کـه به روش ارجاع زنجیره امنیت ملی

اتی در مورد خودشان که نمونه نه تنها اطالع احدهايگیري است که وبرفـی یـک روش نمونه
). در ایـن روش، Straus & Corbin J, 2008( در مورد واحدهاي دیگر جامعه نیز ارائه می کننـد

و سپس از آن شخص  آغاز شدهرسان کلیدي کار مـصاحبه ابتدایی اغلب با یک خبر در یـک
، اشندمناسب ب را که ممکن است براي مصاحبه اديکه دوستان، آشنایان و یا افرشود خواسته می

 دوازدهآوري اطالعات، روش مصاحبه عمیق است. در این مطالعه با معرفـی کنـد. روش جمع
نفر مصاحبه انجام شد که از مصاحبه هشتم به بعد، تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده شده 

ه دهم ب هرچند از مصاحبه ت،ادامه یاف ، مصاحبهدوازدهم نفربراي اطمینان تا  . با این حال،است
وراي نقش ش«کامالً تکراري و به اشباع رسیده بود. مصاحبه با طرح سؤاالتی در مورد  هابعد داده
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(مصاحبه  شد آغاز» ي موجود در این حوزههاعالی امنیت ملی در حکمرانی امنیتی ملی و آسیب
راي ب هامصاحبه میشونده طرح شدند. تماي مـصاحبههااساس پاسخ بر هاباز) و بقیه پرسش

 استخراج نکات کلیدي چندین بـار مورد بررسی قرار گرفتند.

محاسبه نسبت روایی  ،1پس از محاسبه امتیاز تأثیر وهاي احصاشده با ارزیابی آسیب
نیز بر اساس همین نامه پرسش .احصا شد گویه 46 ،3و محاسبه شاخص روایی محتوي2محتوي

صدم 87ه آمده براي اعتبار پرسشنامدستمیزان آلفاي کرونباخ به تعداد گویه تهیه و تنظیم گردید.
 باشد.نامه میاست که نشان از اعتبار قابل قبول پرسش

 ي پژوهشهاتحلیل یافتهوو تجزیه هاداده )2
گانه ویکبیست يهااست که در جدول زیر گویه تعیین سیاستاولین بعد مورد بررسی بعد 

 میانگین و انحراف معیار آمده است:این بعد به همراه رتبه، 
 تعیین سیاستي بعد هاظرسنجی از خبرگان درباره پایش گویه: نهاي مرکزي مرحله اولشاخص :5 جدول

 انحراف معیار میانگین عنوان گویه رتبه

 184/2 80/4  مشخص براي نحوه و مسیر ورود مسائل امنیتی فقدان ضابطه و قواعد 1

 371/2 68/4 صالحیت گزارشات ورودي تأییدمرجع مشخص در  فقدان 2

 378/2 58/4 صالحیت گزارشات ورودي تأییدمرجع مشخص در  فقدان 3

 245/2 52/4 فقدان ضابطه و روش در پردازش مسئله در دبیرخانه 4

 147/2 46/4 فقدان کار پژوهشی در رابطه با مسائل ورودي 5

 504/2 42/4 در طراحی پیشنهادفقدان ضابطه و رویه  6

 317/2 41/4 یابی، طراحی و تدوین سیاستعدم تفکیک بین مراحل مسئله 7

 314/2 39/4 گیري از روش باال به پائین در تدوین سیاستبهره 8

 291/2 38/4 رویکرد اجرایی در تدوین سیاستدرنظرنگرفتن  9

 283/2 35/4 نبودن مجري در زمان تدوین سیاستشفاف 10
 278/2 32/4 تعیین فرد مسئول براي تدوین هر سیاستعدم  11

 269/2 31/4 تدوین سیاست یندابودن فرطوالنی 12

 255/2 29/4 زوکار مشخص براي پیگیري اجراي سیاستاس فقدان 13

1. Impact score 
2. Content Validity Ratio 
3. Content Validity Index 
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 272/2 25/4 ضمانت اجرایی براي سیاست فقدان 14

 310/2 24/4 بودن سیاستغیرواقعی 15

 352/2 21/4 تطابق سیاست با اولویت دستگاهعدم  16

 241/2 17/4 ضعف تمهیدات اجرا 17

 223/2 16/4 فقدان سازوکار ارزیابی سیاست 18
 216/2 13/4 بودن ارزش ارزیابیاهمیتکم 19

 271/2 11/4 فقدان سازوکار تعیین خاتمه سیاست 20

 253/2 09/4 ايعدم شناسایی نقاط پروانه 21

از  یاستتعیین سترین آسیب در بعد شده در مرحله اول، اساسیبه میانگین محاسبهبا توجه 
است  »مشخص براي نحوه و مسیر ورود مسائل امنیتی فقدان ضابطه و قواعد«نگاه پاسخگویان 

 امتیاز ممکن است. پنجاز  80/4که داراي میانگین 
است که در جدول زیر  هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانیدومین بعد مورد بررسی بعد 

 گانه این بعد به همراه رتبه، میانگین و انحراف معیار آمده است:هفده هايگویه
 

ي بعد هماهنگی هاهاي مرکزي مرحله دوم (نظرسنجی از خبرگان درباره پایش گویه: شاخص6جدول 

 بازیگران عرصه حکمرانی)

 انحراف معیار میانگین عنوان گویه رتبه

 97/1 79/4 بخشی شورانقش جامعیتضعف در ایفاي  1

 92/1 78/4 نبود انسجام سیاستی در ورودي اطالعات به شورا 2

 98/1 77/4 (ارجاع مسائل به شورا با هدف اعتباربخشی به مسائل) اعتباربخشی سیاستی 3

 87/1 76/4 )بازیگران(وجود ناهماهنگی در مدیریت مسائل توسط  ناهماهنگی سیاستی 4

 09/2 73/4 )بازیگراندر  گیريتصمیم(ترس از  کاهش ریسک سیاستی 5

 03/2 68/4 )بازیگرانروز در (فقدان بنیه علمی به ماندگی از تحوالت سیاستیعقب 6

 16/2 68/4 بازیگرانتغییر گفتمان شورا با تغییر  7

 04/2 67/4 در شناسایی عالئم انحراف بازیگرانعدم توانایی  8

 95/1 66/4 به زمان خاتمه سیاست بازیگرانتوجهی بی 9

 88/1 59/4 بازیگراننبود دانش کافی در ارزیابی توسط  10
 12/2 57/4 بازیگرانارائه پیشنهاد همزمان با ارسال مسئله به شورا از سوي  11

 96/1 57/4 در اجراي سیاست بازیگراناعمال سلیقه  12
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 83/1 45/4 ي مسائل امنیتیهااز شاخص بازیگرانفقدان شناخت  13

 74/1 45/4 هاتداخل با سایر سیاست 14

 10/2 42/4 مرتبط با مسئله درباره ارائه پیشنهاد بازیگرانعدم مشارکت فعال همه  15

 25/2 36/4 بازیگرانضعف علمی و دانش تخصصی  16

 14/2 32/4 بازیگرانکاري مالحظه 17

وراي شنقش هاي هاي این بعد از آسیببا توجه به اطالعات جدول باال، بازه تغییرات گویه
 هاکمتر از یک واحد است. همچنین واریانس پاسخدر حکمرانی امنیت ملی عالی امنیت ملی 

ز نگاه ترین آسیب در این بعد ااساسی ،بسیار به هم نزدیک هستند، با توجه به میانگین امتیازها
 است. »بخشی شورانقش جامعیتضعف در ایفاي «گویان پاسخ

ین گانه اهشت هاياست که در جدول زیر گویه بسیج منابعبررسی بعد سومین بعد مورد
 بعد به همراه رتبه، میانگین و انحراف معیار آمده است:

 ج منابعي بعد بسیهانظرسنجی از خبرگان درباره پایش گویه: هاي مرکزي مرحله سوم: شاخص7جدول 

 انحراف معیار میانگین عنوان گویه رتبه

 91/1 21/4 ي شوراهانبود ضمانت اجرایی براي سیاست 1

 04/2 20/4 ي آن در منافع ملیهاارجحیت رویکرد ارزشی و ایدئولوژیک سیاست بر هزینه 2

 12/2 19/4 در اجراي سیاست بازیگرانزنی قدرت چانه 3

 08/2 18/4 توسط بازیگران مالی دقتی در برآورد منابعبی 4

 98/1 16/4 ) ازیگرانبدادن مسائل توسط بودجه با امنیتی جلوه تخصیص( بودجه سیاستی 5

 90/1 14/4 بازیگرانتحمیل بار مالی به  6

 98/1 09/4 اجرادر  بازیگرانعدم مشارکت فعال  7

 15/2 04/4 بازیگرانحاکمیت روانشناسی ترس در اجراي سیاست توسط  8

 نبود ضمانت اجرایی« بسیج منابعترین آسیب در بعد بر اساس اطالعات جدول، اساسی
 امتیاز ممکن است. پنجاز  21/4با میانگین امتیاز » ي شوراهابراي سیاست

 ايگویه با طیف رتبه طوري که بیان شد هر یک از ابعاد مورد بررسی از تعدادي به
محاسبه بنابراین حداقل و حداکثر ممکن آنها با هم متفاوت و قابلاي تشکیل شدند. گزینهپنج

توانند امتیازي بین این دو عدد را به خود اختصاص تحقیق می ۀگاناست و هر یک از ابعاد سه
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تعیین سیاست، هماهنگی بازیگران گانه (بندي ابعاد سهدهند. به هر جهت براي بررسی و رتبه
گانه صورت کلی و جزئی در گروه پاسخگو، ابتدا ابعاد سه به) عرصه حکمرانی، بسیج منابع

کمترین  به یکشود. یعنی سه بعد مورد بررسی براي یک فرد مرتب شده، رتبه بندي میرتبه
صورت جداگانه شود. این عمل براي کل پاسخگویان بهبه بیشترین امتیاز داده می سهامتیاز و رتبه 

دهنده کیلهاي تشبسیار مهم در این قسمت آن است که با توجه به اینکه گویه ۀشود. نکتانجام می
برده  100راحت ابتدا هر سه گویه را بر مبناي  ۀسه بعد مورد بررسی یکسان نیستند، براي مقایس

ر د بعد مورد بررسی به یک اندازه سپس این فرضیه که سه شود.میسنگ و امتیاز آنها هم
 به صورت زیر مورد آزمون (روشکنند، آفرینی مینقشاي عالی امنیت ملی شورحکمرانی امنیتی 
 گیرد: فریدمن) قرار می

 0H: نقش دارندشوراي عالی امنیت ملی امنیتی  حکمرانی دربه یک اندازه  گانهسهابعاد 
 1H: نقش ندارندعالی امنیت ملی  شوراي حکمرانی امنیتیر دبه یک اندازه  گانهسهابعاد 

گانه حکمرانی امنیتی شوراي عالی بودن نقش ابعاد سه: توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان8جدول 

 امنیت ملی 

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین تعداد نمونه ابعاد

 00/100 11/11 32/17 43/68 30 تعیین سیاست

 24/95 58/10 50/16 17/65 30 هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی

 47/99 57/28 6/914 78/72 30 بسیج منابع

 
بندي بودن آن بعد است، جدول رتبهپذیرتربودن امتیاز نشانگر آسیببا توجه به اینکه باال

 صورت زیر است:ها بهاولویت ابعاد بر اساس میانگین رتبه
 )39/2(با میانگین تعیین سیاست بعد  -1
 )35/2میانگین (با هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی بعد  -2
 ).27/1(با میانگین بسیج منابع بعد  -3
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 گیري نتیجه
گذاري در این حوزه هستند. از آنجا که ها ناگزیر به سیاستامنیت ملی، دولت تأمینبراي 

چون نقش مردم در امور، کسب هایی همم و تثبیت، متکی به شاخصامنیت ملی براي تداو
گذاري و حکمرانی دولت باید در بنابراین باید گفت سیاست ست،هامندي و اعتماد آنرضایت

مرانی توان گفت حکبخشد. از این رو، می ها باشد تا امنیت ملی را ارتقاصاینجا منوط به این شاخ
 و امنیت ملی نسبت مستقیم با یکدیگر دارند.

عمال حکمرانی امنیتی، کاربست ابزارهاي اجباري و اقناعی و ا تیقاز جمله شروط موف
ي هاکارکردهاي نهادسازي و حل تعارضات است. اگر مروري دوباره بر وظایف و مسئولیت

توان وجه اشتراك آن را با شروط موفقیت حکمرانی امنیتی شوراي عالی امنیت ملی شود، می
بایست هم در بحث استفاده حداکثري از دریافت. بر این اساس شوراي عالی امنیت ملی می

تیار و هم در موضوع اعمال کارکردهاي خود نهایت تمرکز و تالش را داشته باشد ابزارهاي دراخ
  تا بتواند به نحو مطلوب نقش خود را در حکمرانی امنیتی جمهوري اسالمی ایران ایفا نماید.

مرانی در حکوظیفۀ شوراي عالی امنیت ملی  نیتریاصلنظران معتقدند که برخی از صاحب
خاذ که مسئوالن کشور بتوانند تصمیم درست را اتاست و براي ایناست تدوین سیامنیتی کشور، 

با تأثیرات واقعی و وضعی هر سیاست در ابعاد  هاسیاستهاي مختلف آید شکلالزم می ،کنند
 گیرنده با رعایت همه مالحظات وتا مقام تصمیم فرصت و تهدید در اختیارش قرار داشته باشد

رو نقش شوراي عالی امنیت ملی آن است که شقوق مختلف  ینا جوانب تصمیم اتخاذ کند. از
سنجش  کامالًرا به نحوي تدوین کند که تأثیرات سلبی و ایجابی آن بر امنیت ملی  هاسیاست

هاي پیش روي کشور براي رویارویی با هر مسئله احصا و شرایط را براي شده باشد و گزینه
 هانهیزگاي که بیش از دیگر جود فراهم کند تا گزینهي موهانهیگزانتخاب گزینه مطلوب از میان 

عنا در عالم واقع پیشنهاد گزینه مطلوب به این مالبته  کنندة امنیت ملی است برگزیده شود.تأمین
ي به انهیزگمنفعت ملی کشور باشد و شاید هیچ  کنندةتأمینصورت مطلق نیست که آن گزینه به

تواند این اطمینان را بدهد که در صورت بندي میاین اولویت اما ،این شکل وجود نداشته باشد
ور ضرر و خطر را متوجه امنیت ملی کش نیترکماتخاذ آن بیشترین منفعت نصیب کشور شود و 
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خاطر تواند با آسودگیکننده بر اساس این مالحظات میگیرنده و تصویبمرجع تصمیم و کند
 بیشتر، تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

نی به منظور اعمال حکمرادر شوراي عالی امنیت ملی  به عبارت دیگر نقش تعیین سیاست 
 شود:بندي کالن به دودسته تقسیم میدر یک تقسیمامنیتی مطلوب، 

گیري تدوین سیاست، فرایند جمعی تصمیم راهبردها):(ی ملي امنیت هااستیستدوین  -
و  هادادهدهد که در گردآوري ملی در حوزة امنیت است. مطالعه این فرایند نشان می

فضاي فکري  درو مقامات  هاسازماناست و  چه عواملی مؤثر هابرداشتگیري شکل
نات، کنند. این نوع سیاست بیانگر امکاگیري چه نقشی ایفا میي براي تصمیماشهیاندو 

و در ادبیات رایج  هاستآرماناهداف و  تأمینهاي ملی براي و محدودیت هاییتوانا
 ود.شگفته می» راهبرد«ها گذاريسیاستشوراي عالی امنیت ملی ایران به این نوع از 

کارگیري ت ملی به دنبال عملیاتی است که از طریق بهبا این رویکرد شوراي عالی امنی
این اساس راهبرد عبارت است از  بر و استخدام منابع اهداف موردنظر را محقق کند.

یک طرح کلی براي استفاده از توان و قدرت سیاسی، نظامی در رابطه با عوامل 
ت ر از سیاساقتصادي، دیپلماتیک و روانی قدرت که با ابزار پنهان ضمنی یا آشکا

 . کندمیداخلی و خارجی حمایت 
گر گذاري بیاناین نوع سیاست میانه و خرد):( یملي مدیریت امنیت هااستیستدوین  -

هاي امنیت ملی است. بدیهی است این راهکارها ي اجرایی سیاستراهکارها
هماهنگی بازیگران عرصه  -دربرگیرنده دو نقش دیگر شوراي عالی امنیت ملی

است. در نظام جمهوري اسالمی شوراي عالی امنیت  -منیتی و بسیج منابعحکمرانی ا
. گرچه کندهردو سطح ایفاي نقش می درملی به اقتضاي شرایط کشور و قانون اساسی 

ولی  ،شاید نتوان ازنظر فرایند اجرایی تفاوت چندانی با نوع اول براي آن تصور کرد
 نیتربرجستهگذاري امنیت ملی است و یی با سیاستهاتفاوتازنظر محتوایی داراي 

 ي اجرایی ونهادهاگذاري با پیشنهاد اولیه گونه سیاستاین است که این ،تفاوت آن
 یابد.بازیگران عرصۀ حکمرانی امنیت ملی جریان می
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خواهد نقش مطلوب و اگر شوراي عالی امنیت ملی می ،پژوهش هاي اینبر اساس یافته
با سایر ی یابی تخصصمسئله برايمرکزي  شورادر ایفا نماید باید  امنیت ملیحکمرانی ي در مؤثر

 مسائل را با تراز مسائل امنیت ملی مرکزاین  قرار نماید.بازیگران عرصه حکمرانی امنیت ملی بر
کننده تهدیدات حساس و نظام و رفع يکننده بقاه و بر این اساس مسائلی که تهدیدمحک زد

عال در فبازیگران کند. بین باشند را به سازو کار شوراي عالی امنیت ملی وارد می حیاتی کشور
آورد و مسائل ملی را در سطح شوراي میهماهنگی به عمل نیز امنیت ملی حکمرانی عرصه 

شوراي  که شودبه نحوي دقیق و عمیق تدوین موضوعات باید  کند.میعالی امنیت ملی مدیریت 
شان گیري دقیق و قوي اینوان بازوي قوي و امین رهبري نظام، زمینه تصمیمعالی امنیت ملی به ع

ا ههایی براي اجراي سیاستکارمرکز سازوچنین این حکمرانی امنیت ملی فراهم نماید. همرا در 
کار پایش را فراهم نماید و با ایجاد سازو هاشده آنبندينماید که اجراي زمانمیطراحی 
 هاتبا اجراي سیاس سایر بازیگران عرصه حکمرانی امنیتیکردن اي برخورداز سلیقه هاسیاست

ا ی ایشان، تغییراي از اخذ گزارش نوبه کارها وکردن این سازوبا فعال ممانعت به عمل آورده و
تیجه ن نماید.میموکول  آنهااز  هاگیري نتایج و پیامد سیاستخاتمه هر سیاست را به بازخورد

ت، اتخاذ رویکرد تنظیمی شورا در عرصه حکمرانی امنیتی جمهوري اسالمی همه این اقداما
است. در این رویکرد، اصل بنیادي آن است که شوراي عالی امنیت ملی به جاي آنکه به تنهایی 

دادن سایر بازیگران این عرصه، به عنوان اداره جامعه را در سطح امنیتی برعهده گیرد، با مشارکت
رد شود. در این رویکعرصه حکمرانی امنیتی محسوب می -و نه تنها بازیگر–یکی از بازیگران 

ساز حکمرانی امنیتی بوده و بر راهکارهایی تمرکز دارد که سایر بازیگران کننده و زمینهشورا تنظیم
توانند توسط آن با موفقیت با شورا همکاري کنند و بر اهمیت حکمرانی مشارکتی و نیز می

کردن فرهنگ نظارت و سازي و نیز نهادینهبینی نهادها و ظرفیتق پیشخودتنظیمی از طری
یی است که شورا را از رویکرد سنتی فرمان هاخودسازمانی تأکید دارد. در واقع این همان ویژگی

 کند.و کنترل متمایز می
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