
 

 

کشور در ساختار  یتامن ینقش شورا یابیارز

 یرانا یاسالم یجمهور یمل یتامن یحکمران
 11/11/1911 تاریخ پذیرش: 07/10/1911 تاریخ دریافت:

 سن صدرانیاح

 چکیده

 یتی،نام یریتمد یاز ابزارها یکیدولت است.  یفهوظ یتیامن گذارییاستس ی،مل یتامن یدر حکمران

 گذاریتیاسس یریتمد یمتول یاز نهادها یکی ،کشور یتامن یهستند. برابر قانون، شورا یدولت ینهادها

 یتئولمس یربطذ هاییسیونها و کمها و شهرستاندر استان ینتأم یشورا یقاست که از طر یمل یتامن

 ینقش شورا یابیو ارز شناسییبآس یل،تحل این مقاله،کشور را بر عهده دارد. هدف  یداخل نیتام

 یکارکرد ی،ساختار یهاحوزه ،منظور ینا یاست و برا یمل یتامن یکشور در ساختار حکمران یتامن

ه شد سنجیهم یداخل یتمسئول در عرصه امن یشوراها و نهادها یگرشورا و نسبت آن با د یو حقوق

و  فیوظا ییندر قانون تع هاییکاستیمانند وجود  یاز آن است که عوامل یحاک مقاله ینا یجااست. نت

 یداخل یتامن مفهوم یلتقل آنها در شورا، ینیآفراعضا و نوع نقش یبترک کشور، یتامن یشورا یالتتشک

 ،یده باکشورا چنان ینا دهنهادها سبب ش یگربا د یفشرح وظا یو همپوشان یو انتظام ینظام یتبه امن

کننده ماهنگه یبه نهاد یشترنقش مؤثر بپردازد و ب یفایکشور به ا یتیامن ینتواند در ساختار حکمران

 شده است. یلتبد

 گذاری، قانون.حکمرانی امنیتی، امنیت ملی، دولت، شورای امنیت کشور، سیاست واژگان کلیدی:

                                                                                                   
 یپژوهشکده مطالعات راهبرد یاراستاد  h.sadrania@gmail.com 
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 مقدمه
ه کشور مورد توجه قرار گرفت یاسیس یاتاست که در ادب یاز جمله مباحث ،یمل یتامن یحکمران

مباحث  بیشتراند. اما موضوع پرداخته ینا یبه بررس یزن یمختلف یمقاالت علم ،یناست. همچن

ر د یاست که بانک جهان ییهاخوب و شاخص یحکمران یفمرتبط با تعر ،حوزه ینمطرح در ا

 یمل یتمنا یکه به بررس یقاتتحق یگررخالف دبمقاله،  یناست. ا کردهخود به آن اشاره  یفتعر

 یبه بررس یاند، تالش دارد از منظر کاربردخوب متمرکز بوده یحکمران یهااز منظر شاخص

 ینانرآفهمه نقش ییافزاهم یجهخوب نت یباور است که حکمران ینموضوع بپردازد. پژوهش بر ا

 تواندیم یتیامن یمختلف ساختارها یدر اجزا یاست. هرگونه ناهماهنگ یدر عرصه کشوردار

ماه اندر آب ینبنز یمتق یشافزا یدر ماجرا ،نمونهبرای به همراه داشته باشد.  یناگوار یامدهایپ

 یاقتصاد یهماهنگ یشده و شورا یبررس یصورت تخصصها قبل بهموضوع از مدت 191۱

نسبت  یامو انتظ یتیامن یکند. نهادها ییرا اجرا یمتصم ینکه ا بود یدهرس یجهنت ینسران قوا به ا

ات که احتمال اعتراض شدیم بینییشپ یعنی دادند؛هشدار  یاعتراض یاحتمال یبه وقوع رخدادها

 وجود دارد.  یمردم

کرر م هاییبآن هم پس از تکذ یصورت ناگهانبه گیردیم یمتصم یفرد یاکه کدام نهاد ینا

 حداقل ای یستدهد، معلوم ن یشرا افزا ینبنز یمتق ،یزیونیتلو یهامصاحبه رد ینمسئول یبرخ

 یتنام یشورا ی،مل یتامن یعال یشورا یسعنوان رئبه جمهوریس. رئیستمردم مشخص ن یبرا

با  زیکشور ن یتامن یشورا یرو دب کندیم یاطالع معرفیو خود را ب داندیکشور را مسئول م

ه چ ،یانم ین. در اکندیم یمسئول ماجرا معرف یرمستقیمجمهور را غیسرئ ،چند ماهه یریتأخ

 یممدر تص گیرد؟یحادثه را بر عهده م ینا یانبه قربان ییپاسخگو یتمسئول ینهاد یا یکس

 یتیامن تیوسپ ،یشده است؟ به عبارت یدهو رفاه و سالمت شهروندان در کجا د یتامن ،شدهگرفته

مشابه در  یرخدادها یگرموضوع و د اینقرار داده است؟  ررا مدنظ یچه مالحظات یمتصم ینا

را  یاقتصاد یکشور چگونه موضوع یتیامن یدر ساختار حکمران یناهماهنگ دهدیکشور نشان م

 ،ینبنز متیق یشافزا ی. در ماجراکندیم یلکشور تبد یبرا یادز هایینهبا هز یتیامن ایسئلهبه م

 یهماهنگ یهم شورا ؛اندبوده یلدخ یداخل یته در امور امنگیرندیمتصم یاصل یهر سه شورا
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 نهیهز ،یتاما در نها .کشور یتامن یو هم شورا یمل یتامن یعال یسران قوا، هم شورا یاقتصاد

 شد.  یلبه نظام تحم یمتصم ینا یناهماهنگ

ما در مرحله ا شده، یزن بینییشاتفاق و مشابه آن در اکثر مواقع پ ینکه ایننکته قابل تأمل ا

 ینتأم یفهوظ ،یقانون اساس 17۱براساس اصل  انجام نشده است. یاقدام قابل توجه ،یشگیریپ

 یشورا»کشور به  یمل یتو حاکم یارض یتو تمام یاز انقالب اسالم یو پاسدار یمنافع مل

 زیرمجموعه یفرع یاز شوراها یکی ،کشور یتامن یواگذار شده است. شورا «یمل یتامن یعال

کشور به آن واگذار شده است. با وجود  یداخل یتامن یتاست که مسئول یمل یتامن یعال یشورا

 ،ر کشورداده دکشور و با توجه به اتفاقات رخ یتیشورا در ساختار امن ینحضور ا یسابقه طوالن

کشور دارد؟ هدف  یتیدر ساختار امن یچه نقشکشور  یتامن یسؤال مطرح است که شورا ینا

 یکشور در ساختار حکمران یتامن یشورا یگاهجا یابیو ارز شناسییبآس یل،تحل این مقاله،

شورا و نسبت آن  یو حقوق یکارکرد ی،ساختار یهاحوزه ،منظور ینا یاست و برا یمل یتامن

  شده است. یسنجهم یداخل یتمسئول در عرصه امن یشوراها و نهادها یگربا د

 

 مبانی نظری. الف

 . حکمرانی1

در ادبیات علوم سایاسی است، اما   هاواژهیکی از پربساامدترین  « حکمرانی»با وجود اینکه واژه 

از آن ارائه نشده است. یکی از  ،هنوز تعریف جامعی که مورد پذیرش همگان قرار گرفته باشاد 

 ,Holmbergاست ) شدهبانک جهانی ارائه توسط  ،گیردیمتعاریفی که بیشتر مورد استفاده قرار 

Rothstein and Nasiritousi, 2009 .)شاایوه اعمال اقتدار به  حکمرانی، ،بر اساااس این تعریف

 Theاساات )جانبه منظور مدیریت منابع اقتصااادی و اجتماعی کشااور برای تحقق توسااعه همه

World Bank, 1992:1 .)وجود دارد که اساااس حکمرانی را شااکل  مؤلفهسااه  ،این تعریف در

ظرفیت دولت  .1 ؛شااوندیمبا آن انتخاب، نظارت و جایگزین  هادولتروشاای که  .1دهد: یم

سساتی ؤاحترام دولت و شهروندان به م .9و  ؛های صحیحیاسات سا  مؤثربرای تدوین و اجرای 

 ;Jindra and Vaz, 2019:662د )نکنیمرا کنترل  هاآنکه تعامالت اقتصااادی و اجتماعی میان 
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Glaser and Glaeser, 2014:2047 .)شااش شاااخص برای حکمرانی  ،در این تعریف ،همچنین

 اند.که در جدول زیر آمدهخوب معرفی شده 
 

 یبانک جهان یفخوب در تعر یحکمران یها. شاخص1جدول 

 توضیحات هاشاخص

 پاسخگویی
گیری در و مراکز تصاامیم هاسااازمانساانجد که در آن افراد، یماین شاااخص، حوزهایی را 

 های خود متعهد هستند.یتفعالمقابل عملکرد و 

ثبات سااایاسااای و 

 خشونت نبود

سنجد که بر اساس آنها ممکن است حکومت توسط یمی احتمالی را هابرداشت ،این شاخص

 .شودوسیله خشونت از جمله تروریسم، متزلزل یا سرنگون ههای مخالف یا بحرکت

 حاکمیت قانون
به قوانین جامعه اعتماد دارند و از  ،ساانجد که در آن عامالنیماین شاااخص، حوزهایی را 

 کنند.یمآنها اطاعت 

 کنترل فساد
چه به  ،سنجد که در آن قدرت عمومی به سود منافع شخصییماین شاخص، حوزهایی را 

 د.شویمی فساد اعمال ئشکل عمده و چه به شکل جز

 مؤثرحاااکامایاات   

 )اثربخشی دولت(
 ساالری دولت است.مدیران و میزان کارایی دیوانهای فنی و کاری میزان استفاده از مهارت

 کیفیت نظارت
عیب و نقص و های بییاساااتسااااین شااااخص، توانایی حکومت را در تدوین و اجرای 

 کنندیمدهند و آن را ترویج یمسنجد که اجازه توسعه به بخش خصوصی یمقوانینی 

Source: Kaufmann, Kraay & Mastruzzi (2010) 
 

به جای این  هاشاخصی فوق حاکی از آن است که تعداد زیادی از این هاشاخصبررسای  

 ،(. از این روRothstein and Teorell, 2008هستند )ی دیگر هاشاخصکه علت باشاند، معلول  

است  «اثربخشی دولت»برای تعریف حاکمیت استفاده کرد و آن  ایتوان از شاخص گستردهیم

(Holmberg et al.,2009 .) برای به دساات آوردن درا از کیفیت  ،شاااخص اثربخشاای دولت

خدمات عمومی، کیفیت خدمات اجتماعی و میزان اساتقالل دولت از فشارهای سیاسی، کیفیت  

 Jindraها و اعتبار تعهد دولت به چنین مواردی قابل بررسی است )یاسات سا تدوین و اجرای 

and Vaz, 2019:662 شودشامل میه اصلی از کنشگران را سه گرو ،حکمرانی ،ی دیگرسو(. از: 
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واژه حکمرانی در پیوند با دو مفهوم  ،بر این اساس .حکومت، بخش خصاوصی و جامعه مدنی 

فضااایی در   -این مفاهیم ناظر بر واحد اجتماعی چوناساات.  « ملت»و « دولت»به هم مرتبط 

 ،این رو تنیده اساات. ازبا یکدیگر درهم جهان معاصاار اساات، موجودیت کنشااگران مذکور  

ها یتولواحکمرانی بر فرایندی تأکید دارد که در آن با توجه به روابط پیچیده بین کنشااگران با 

 (.Doornbos, 2004:9شود )یمگرفته  هاو سالیق متفاوت، تصمیم

ر ناپذیآفرینی سااه جزج جداییآن الزمه نقش رساایدنفعلیتعملی اساات که به  ،حکمرانی

  ؛دهدیماز فرد حقیقی یا حقوقی( که عمل حکمرانی را انجام  فاعل: کنشااگری )اعم .1اساات: 

 ؛          شاااودیممفعول: فرد )حقیقی یاا حقوقی( یا چیزی که حکم نسااابت به او یا آن صاااادر  . 1

اسات که حکمران در آن توان صدور حکم دارد. با توجه به این سه   یمکان: ناظر بر قلمروی .9

کنشی از هم ،یابی سیاسی فضافرایندی است که در آن سازمانتوان گفت حکمرانی، یم ،عنصار 

 .شودیمبین دولت، ملت و سرزمین )فضا( در مسیر تکاملی تضمین 

 

 . حکمرانی امنیت ملی1

 های مختلفییهسو ،آیدیمحکمرانی واژه عامی است که با پسوندهای مختلفی که در ادامه آن 

هر واژه بار معنایی و مفهومی  چوناساات. « نیت ملیام» هاواژهگیرد. یکی از این یمبه خود 

مله از ج ،امنیت ملی .شودیمکند، ابتدا این مفهوم قدری تبیین یمخاصای را در ذهن متبادر  

نظامی به رویکرد  صااارفاًمفااهیمی اسااات کاه باا تحوالت زیادی همراه بوده و از رویکرد    

زیسات و منابع، مسائل فرهنگی،  عدی تبدیل شاده که در آن مساائل اقتصاادی، محیط    چندبُ

ر آن، طیف د. عالوه بنشویممثابه ابعاد نوینی از امنیت تلقی سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی به

نه تنها به تالش  هاآنغیرنظامی با گساااتره جهانی پدید آمده که دفع  هایجادیدی از تهدید 

ی مرجع امنیت نیز شاااده فراتر از اراده و توان یک دولت نیازمند اسااات، بلکه باعث جابجای

عد نظامی، بر نقش ضمن توجه به بُ ،(. در رویکرد نوین به امنیت ملی1۱: 1977است )ماندل، 

عوامل داخلی شاااامل عوامل اقتصاااادی، زیسااات محیطی، علم و دانایی، کارآمدی و توان  

زی( ساسازی )ملتسازی، روابط دولت و ملت )مشروعیت سیاسی( و توان یکپارچهسایاست 

 (. 10۱: 197۱شود )بوزان، یمید تأک
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 آفرینی کنشگران مختلف فرادولتی وزدایی را ناشی از نقشزایی و امنیتاین رویکرد، امنیت

ی حامی هاگروهی قومی، هاگروهو مجامع فروملی مانند  هاسازمانداند که شاامل  یمفرودولتی 

های محیط زیست، یمرژی جهانی حقوق بشر، هاسازمانمحیط زیست و نهادهای فراملی مانند 

ین امنیت و هم تأمکه هم برای  شود؛میی المللبین ی عمومی و خصوصیهاسازمانها و یهاتحاد

امنیت ملی ناظر بر رابطه  ،(. از این رو70: 1911کریمی ملاه،  دارناد ) در ایجااد تهادیاد نقش    

دهد. در یمیر قرار تأثا نیز تحت مرجع امنیت ملی ر ،جامعه اساات. این رابطه-دوسااویه دولت

« و هراس هادولتمردم »در کتاب هرچند بوزان نیز  ،جریاان این تحوالت معنایی از امنیت ملی 

امنیت: چارچوبی نوین »کند، اما در کتاب یمطور مشااخص و جدی از مرجعیت دولت دفاع به

و  اسااات )افتخاری« ملت»و « دولت»قائل به مرجعیتی ترکیبی شاااامل « برای تجزیه و تحلیل

 الًاصوامنیت ملی شاامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و   ،(. بر این بنیاد9۱: 19۱9نصاری،  

ها، نظام شهروندی و شیوه زندگی یمرژی ملی است تا از بقای هاحکومتمسائولیت   در حوزه

 (.11: 19۱7د )ماندل، نمستقیم خارجی ممانعت به عمل آور هایشهروندان خود در برابر تهدید

مفهوم حکمرانی و رویکردهای کالسااایک و نوین به امنیت ملی  موردباا توجه به آنچه در  

از  ،حکمرانی امنیت ملی ،حکمرانی اسااات. در این میان نتیجۀتوان گفات کاه امنیت   یمآماد،  

کند به همبستگی ملی، مدیریت یمتالش  رهگذر جذب مشارکت همگانی در فرایند کشورداری

به  ،ای رهنمون شااود. حکمرانی امنیت ملییهناحی هاشااکافبهینه و پایدار ساارزمین و کاهش 

فضااای جغرافیایی یک ناحیه ساایاساای  مؤثرمدیریت  هاآنشااود که هدف یمفرایندهایی گفته 

 متقابل با یکدیگرفضایی که در آن جریانی از افراد، کاالها، خدمات و اطالعات در کنش  ؛است

حکمرانی امنیت ملی نوعی سااازماندهی ساایاساای فضاااساات که در آن   ،قرار دارند. از این رو

ای، زمینه مساااعد برای یهناحهای کنند با ساااماندهی و بارورسااازی توانشیمحکمرانان تالش 

مشاارکت مردم در سارنوشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را فراهم کنند و از    

 به اداره بهتر امور بپردازند.  ،ین طریقا

 دهنده شایوه چینش عناصر سااختار حکمرانی امنیت ملی نشاان   ،هایییژگیوبر بنیاد چنین 

ین منافع ملی اساات که در تأمساارزمین با هدف  مؤثرکالبدی و کارکردی موجود برای مدیریت 

 یرد.آن امنیت، توسعه و رفاه شهروندان در بهترین وضعیت ممکن قرار گ
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 . دولت و امنیت ملی1

شود یمصاورت نهادهایی آشاکار   به بعضااً که  هاسات ارزشها و یشاه اندی از امجموعه« دولت»

به پیوند بین دولت  ،هاست که در فلسفه حکومتیشهاندو  هاارزش(. همین 11: 1911)وینسنت، 

اجتماعی است. برخالف  -انجامد. این گویای آن اسات که جوهر دولت بیشاتر سیاسی  یمو ملت 

عنوان ساااختارهای اجتماعی به کشااورها به ،در رویکرد نوین ،رویکردهای ساانتی به قدرت ملی

عنصر جدیدی  ،از این رو .شاود یمفعال مرکب از دولت، نهادها و کنشاگران اجتماعی نگریساته   

، سگیرد )تلییمتحت عنوان رابطه یک دولت با جامعه خودش برای ساانجش قدرت ملی شااکل 

شااود. این یماجتماعی اسااتفاده  -( که از آن برای ساانجش درجه انسااجام ساایاساای 11۱: 19۱9

های سیاسی، اقتصادی، مذهبی و اجتماعی یدئولوژیانوع رابطه ملت با دولت و گر بیان ،شااخص 

 ،اندیشاه سایاسی حکومت   دادن بهتواند در خدمت ایده دولت قرار گیرد و با شاکل یماسات که  

 (.  111: 1911میرحیدر، کند )تنگی با ساختارهای نهادینه دولت برقرار ارتباط تنگا

امنیت ملی به رابطه دولت با محیط داخلی خود مربوط اساات و تا وقتی که وضااع  ،از این رو

ناظر بر حفظ  ،داخلی دولت مشااوش باشااد، امنیت نخواهد داشاات. مفهوم امنیت ملی برای دولت

خارجی اساات )بوزان،  هایزندگی خود در مقابل تهدید یت سایاسای و راه و روش  هواساتقالل،  

نده کنتعیین هادولتگذاری امنیتی وظیفه دولت اسااات و سااایاسااات ،(. بر این بنیاد11۱: 19۱1

بر مسائل  یرتأثاجتماعی دارد، سیاست با  -دولت ماهیت سیاسی چونسایاست امنیت ملی هستند.  

نقش ایفا  مؤلفهدو  ،گذاری امنیتیر بحث ساایاسااتامنیتی، نفوذ قابل توجهی بر امنیت ملی دارد. د

تشاااخیص اینکاه یک موضاااوع چه زمانی امنیتی یا چه زمانی   ،عاد داخلی اول، در بُ ناد: نکیم

تمرکز نهادهای مختلف  هرچندکردن یک موضااوع قلمداد شااود، مهم اساات. امنیتی  غیرامنیتی

ی مقابله با موضاااوع را نیز افزایش هاینههزبرای مقابله با آن و بسااایج امکانات را در پی دارد، 

کردن شکل بروزیافته رخداد است و کمتر گذار برطرفاولویت سایاست  ،دهد. در این حالتیم

نیروهای انتظامی و نظامی وارد عمل  عمدتاً ،شود. در این شیوهیمبه دالیل بروز مسئله پرداخته 

 بردن رخداد ضدامنیتی دارند. شده و با برخورد سخت سعی در از بین

معلول پرداخته  شااود و تنها به درمانیمتوجهی در این شاایوه به علل بروز رخداد کم چون

 وجود دارد. ،شاااود، احتماال اینکاه در آینده نیز این رخداد یا رخداد مشاااابه آن بروز کند  یم
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زم و سیاسی ال ساازی موضاوعات زمانی مناسب است که کشور از توان فنی، حقوقی  غیرامنیتی

اند هیدرسبرخوردار اسات و ساختارها و قوانین به حدی از بلو    هایابی علل تهدیدبرای ریشاه 

ریزی برای حذف یا کاهش اثرگذاری احتمالی و برنامه هایتهدید منشأکه بتوانند با شاناساایی   

ه، ر به مسئلگذابه نوع نگرش سایاست  ،مانع بروز رخداد ضادامنیتی شاوند. عالوه بر این   ،هاآن

گذار با مردم و نوع برداشاات آن از مفهوم امنیت و ی مدیریتی، میزان تعامل سایاسات  هاآموزش

گذاری امنیتی در ابعاد داخلی و خارجی چه میزان با دوم، اینکه ساایاساات تهدید نیز بسااتگی دارد.

وژی ئولهای ژئوپلیتیک و نوع ایدیژگیومناابع قادرت، سااااختاار حکومات، موقعیت جغرافیایی و     

 رتپررنگتر و رویکردهای فراملی در آن گرایانههای امنیتی آرمانیاستسا همساان اسات؟ هر اندازه   

ه جای شود بیمگرایی سابب  یابد. آرمانیمکاهش  محیطیهای یتواقعگرایی و توجه به باشاد، واقع 

ی را در بر اگستردهمحوری، قلمروهای ذهنی به اصالت نظام توجه شود. اصالت ،ی نظامهاضارورت 

ی نظام سیاسی هاضارورت در حالی که  ؛گرایش دارد هاارزشگیرد و به ایجاد حاکمیت و بساط  یم

تکیه بر  ،فضایی توجه شود. به عبارت دیگر -دهنده واحد سیاسیاقتضاا دارد به تقویت ارکان تشکیل 

 تر از قلمرو مرزها گسترش دهد.را فرا هاارزشتواند به نوبه خود یم هاآنو توانمندسازی  هاداشته

 

 ساختار حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسالمی ایرانب. 
مراتبی و چندگانه بوده و ساالسااله  ،ساااختار حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسااالمی ایران 

رهبری نظام و پس از آن  ،این سااختار  رأسنهادهای مختلفی برای آن تعریف شاده اسات. در   

و نهادهای مختلفی که به نوعی در حکمرانی  هاساااازماان  ،جمهور قرار دارد. پس از آنرئیس

گیرند. این نهادها عبارتند از شااورای عالی امنیت ملی، یم، قرار کنندمیامنیت ملی ایفای نقش 

نگی اطالعات، ستاد ها(، شورای هماهو شهرستان هااستانین تأمشاورای امنیت کشور )شورای  

کل نیروهای مسالح، ساازمان پدافند غیرعامل، ساازمان مدیریت بحران کشااور و شورای عالی    

ی از نهادهای کشوری و لشکری را در امجموعه ،هاساازمان انقالب فرهنگی. برخی از نهادها و 

 دارد یا صورت همزمان در چند سازمان عضویتخانه بهیک نهاد یا وزارت بعضاًگیرند و یمبر 

که تالش شده نوعی ضمن اینرسد یمبه نظر  ،ریاسات چند سازمان را بر عهده دارد. از این رو 
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ی مذکور ایجاد شود، اما همپوشانی وظایف و عملکرد آنها در هاساازمان تقسایم کار امنیتی بین  

 موارد مختلف قابل مشاهده است.

 

 . شورای عالی امنیت ملی1

گذاری و باالترین سااطح ساایاساات ،پیداساات شطور که از نامشااورای عالی امنیت ملی همان

ین تأموظیفه  ،قانون اساسی 17۱اساس اصل  گیری درباره مسائل امنیتی کشور است. برتصامیم 

 شورای»منافع ملی و پاساداری از انقالب اساالمی و تمامیت ارضای و حاکمیت ملی کشور به    

گیری در سیاست خارجی ترین وزنه تصمیمواگذار شاده است. این شورا مهم « عالی امنیت ملی

قانون اساااسی ا.ا.ایران،  17۱بر اسااس اصال   آید. یمو امور دفاعی و امنیتی کشاور به شامار   

 وظایف این شورا عبارتند از:

   ه از شدهای کلی تعیینامنیتی کشاور، در محدوده سایاسات    -های دفاعیتعیین سایاسات

 طرف رهبر انقالب؛

 های سایاسی، اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با  فعالیت کردنهماهنگ

 امنیتی؛ -تدابیر کلی دفاعی

 یدهای داخلی و خارجی.تهدگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با بهره 

 مسلح، یروهاین کل یفرماندهستاد  یسرئ، گانهسه یقوا یرؤساعبارتند از:  1شورا یاعضاا 

، کشااور، خارجهامور  یوزرا رهبری، مقام انتخاب به یندهنماو بودجه، دو  برنامهامور  مساائول

و ساپاه )قانون اسااسی جمهوری    ارتش مقام ترینیعالمورد وزیر مربوط و  حساب  اطالعات،

هرم ساختار حکمرانی  رأسشاورای عالی امنیت ملی در   ،اساالمی ایران(. به اساتناد این اصال   

امنیات ملی جمهوری اساااالمی ایران بعاد از مقاام معظم رهبری قرار دارد و ریااسااات آن با     

به هماهنگی )با هدف  ،جمهور اساات. این شااورا با بررساای آخرین وضااعیت کشااور   رئیس

                                                                                                   
در  یمقام معظم رهبر یبپس از تصااو 1919اساااساانامه سااازمان پدافند غیرعامل که در سااال    11ماده  1هرچند در بند . 1

ما در قانون . ااشاره شده است یمل یتامن یعال یسازمان در شورا یسرئ یتبه عضو ،کشاور منتشار شده   یرسام  یهاروزنامه

 یاسالم یمجلس شورا یببه تصو 191۱که در سال  «یعال یشوراها یسازمان پدافند غیرعامل کشور در برخ یسرئ یتعضو»

 .است یامدهن یمل یتامن یعال یاز شورا ینام، یدهرس
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گذاری )با هدف حفاظت( پرداخته و با تهدیدهای داخلی و خارجی مقابله و سیاست پیشگیری(

ی فرعی شوراهابرابر قانون اسااسای جمهوری اساالمی ایران، شورای عالی امنیت ملی     کند.یم

جمهور انتخاب جمهور یا فردی اسااات که توساااط رئیسدارد که ریاسااات آن بر عهده رئیس

شورای امنیت کشور، شورای فرعی دیگری از سوی شورای عالی امنیت  تاکنون به جزشود. می

 است.   ملی تشکیل نشده

هماهنگی اطالعات به ریاساات وزیر اطالعات که بر اساااس قانون تأساایس وزارت  شااورای 

جامعه اطالعاتی کشور( ) یاطالعاتهای کننده دستگاهعنوان هماهنگنیز به ،اطالعات تشاکیل شده 

ها و تصاامیمات و تحت نظارت شااورای عالی امنیت ملی قرار دارد که در چارچوب ساایاساات 

 کند و نقش بازوی اطالعاتی شورای عالی امنیت ملی را دارد.می شورای عالی امنیت ملی فعالیت

رین تیکی از مهم ،بعد از شاورای عالی امنیت ملی، شاورای امنیت کشور   ،آیدیمآنچه از قوانین بر

و  هااساااتانین تأمگیری در حوزه حکمرانی امنیت ملی اسااات و شاااوراهای نهادهای تصااامیم

 آیند.یمشمار عنوان بازوهای رصد و مدیریت امنیتی آن در سراسر کشور بهها بهشهرستان

 

 سازمان مدیریت بحران کشور. 1

بینی و پیشااگیری، کاهش خطر و این سااازمان به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش

یت ین ایمنی، تقوتأم، اهبحراندر برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و  مؤثرپذیری، پاسااخ آساایب

ریزی، ایجاد هماهنگی و گذاری، برنامهآوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر ساایاساات تاب

رساانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق  های اجرایی و پژوهشای، اطالع ینهزمانساجام در  

ه ح و کمک بی ذیربط در حوزه حوادث و سوانهادستگاهدیده و نظارت دقیق بر فعالیت آسایب 

 منشأا عد امنیت زیست محیطی بتوان گفت این سازمان به بُیمتوسعه پایدار تشکیل شده است. 

عوامل محیط طبیعی )سیل، زلزله، طوفان و دیگر رخدادهایی که در حوزه بالیای طبیعی قلمداد 

پدیده طبیعی یا کنش انسانی )به جز موارد « مخاطره» ،در قانون این ساازمان  شاود( توجه دارد. 

ند توایمپذیر امنیتی و اجتماعی( اسات که در صاورت وقوع در محیط یا جامعه آسیب   -نظامی

بار شاااود. این تعریف تا حدود زیادی حدود فعالیت این تبادیل به بحران و حادثه خساااارت 

 اعی را از آن مستثنی کرده است.  امنیتی و اجتم -سازمان را مشخص کرده و موارد نظامی
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توان گفت در حوزه امنیت یم ،با توجه به آنچه در شارح وظایف این سازمان آمده  ،در مجموع

ان بحران کشاور، سازم  یریتبر اسااس قانون مد  پردازد.یمداخلی به مقابله با مخاطرات طبیعی 

جمهور اول رئیس یا معاون جمهوروزارت کشاور است. رئیس  یرمجموعهدر صاف و ساتاد، ز  

عنوان نایب رئیس شااورا عنوان رئیس شااورای عالی مدیریت بحران کشااور و وزیر کشااور بهبه

اسااات و رئیس ساااازمان نیز با پیشااانهاد وزیر کشاااور و تصاااویب هیئت وزیران و با حکم  

زیر نظر استاندار و  ها نیز این سازمانو شهرستان هااساتان شاود. در  یمجمهور منصاوب  رئیس

 کند.یمی فعالیت امنطقهدار متناسب با شرایط فرمان

 

   . سازمان پدافند غیرعامل1

حاکمیتی )لشاکری و کشاوری( در زیرمجموعه ستاد کل    یعنوان نهادساازمان پدافند غیرعامل به 

مجموع  پدافند غیرعامل، نیروهای مسالح کشاور تشاکیل شاده اسات. در اسااسنامه این سازمان،      

پذیری، تداوم ی اسااات که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسااایبامسااالحانهی غیرهااقدام

های ضاااروری، تساااهیل مدیریت بحران، ارتقای پایداری ملی در برابر انواع تهدیدها و یات فعاال 

شامل تهدیدهای نظامی، سایبری، زیستی )انسان،  هاشود. این تهدیدیماقدامات خصامانه دشامن   

آب، محیط زیساات و منابع طبیعی(، پرتوی، شاایمیایی و  دام، کشاااورزی، مواد غذایی و دارویی، 

شود. قانون تشکیل این سازمان هنوز به تصویب مجلس شورای اسالمی نرسیده، اما یماقتصاادی  

حدود اختیارات آن و  گونه که در شاارح وظایف آن آمده، بر حوزه امنیت داخلی متمرکز اسااتآن

زله، مقابله با تهدیدهای طبیعی )زل ،. با این حالاز ساازمان مدیریت بحران کشور بسیار فراتر است 

وزه در ح هستند،ی، سرما و... (که جزج حوادث طبیعی و غیرمترقبه خشاکساال   سایل، آتشافشاان،   

 گیرد.  ینممسئولیتی این سازمان قرار 

 ،عیعوامل طبی منشأتمام مسائل حوزه امنیت ملی به جز مسائل زیست محیطی با  ،از این رو

یرد گیملیت آن قرار دارد. این سازمان در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح قرار در حوزه مسائو 

رئیس شورای عالی و رئیس سازمان به پیشنهاد رئیس ستاد  ،و فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح

اساااس  د. برشااویمکل نیروهای مساالح و با توشاایح و حکم مقام معظم رهبری منصااوب   

ی رسامی کشاور منتشر شده، وزیر کشور، وزیر   هاروزنامهدر  1919ی که در ساال  ااسااسانامه  
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ریزی و نظارت راهبردی ریاسااات جمهوری، رئیس کمیسااایون امنیت ملی دفاع، معاون برنامه

مجلس شاورای اساالمی و یکی از معاونین ساتاد کل نیروهای مسالح از اعضای شورای عالی     

االجرا است. مسئولیت پدافند ی اجرایی الزمهاساتگاه دشاورا برای کلیه   هایهساتند و تصامیم  

به عهده استانداران است  هااستانی اجرایی به عهده رئیس دستگاه و در هادساتگاه غیرعامل در 

 .استنیز  هاآنکه قابل تفویض به یکی از معاونین 

 

   . شورای عالی انقالب فرهنگی1

 197۱جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب سال  ،اسااس قانون  بر

گیری و هماهنگی و مشی، تصمیمگذاری، تعیین خطسایاست  عنوان مرجع عالیاین شاورا به 

های کلی نظام به ی کشاور در چارچوب سایاست  پژوهشا آموزشای و   هدایت امور فرهنگی،

با توجه به تعریف  .را و در حکم قانون استاالجو مصوبات آن الزم هاآید و تصمیمیمشمار 

وظیفه دارند از نظام شاهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود در برابر   هادولت ،امنیت ملی

ر عد فرهنگی امنیت ملی دتوان گفت بُیم ،مستقیم خارجی صیانت کنند. از این رو هایتهدید

تصحیح  ی عالی با مأموریتاشور کشاور به شورای عالی انقالب فرهنگی واگذار شده است. 

تدین و  برای حفظ استقالل و تحکیم و تعمیق ،فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی یو ارتقا

اهداف تشااکیل  .کندمی تحقق تمدن نوین اسااالمی فعالیت راسااتای درباوری و فرهنگ دین

 از: ندشورا عبارت

  فرهنگی و اعتالی و تقویت انقالب  گسااترش و نفوذ فرهنگ اسااالمی در شاائون جامعه

 ؛فرهنگ عمومی

 زدگی از فضای آثار غرب و های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهرتزکیه محیط

 ؛جامعه فرهنگی

  مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسالمی و  ها وتحول دانشگاه

شااناسااان سااالمو ا متخصااصااان متعهد گسااترش و تقویت هرچه بیشااتر آنها برای تربیت

خواه و نیروهای فعال و ماهر و اسااتادان و مربیان و متفکر و وطن متخصااص و مغزهای

 ؛استقالل کشور ومعلمان معتقد به اسالم 
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  استفاده از دستاوردها و  آموزی و تحقق وتعمیم ساواد و تقویت و بسط روح تفکر و علم

 ؛یوفرهنگمفید دانش بشری برای نیل به استقالل علمی  تجارب

 ؛حفظ و احیاج و معرفی آثار و مآثر اسالمی و ملی 

 روابط فرهنگی با کشورهای  نشر افکار و آثار فرهنگی و انقالب اسالمی و ایجاد و تحکیم

 .با ملل اسالمی ویژهدیگر به

جمهور و با عضااویت روسااای دیگر قوا و  شااورای عالی انقالب فرهنگی به ریاساات رئیس 

ز یکی ا شود.یمی فرهنگی و اعضای حقیقی تشکیل هامجموعهتعدادی از وزاری هیئت دولت و 

ی شااورای عالی انقالب فرهنگی، شااورای فرهنگ عمومی اساات که با توجه به   هامجموعهزیر 

آن تا حد زیادی با شورای عالی انقالب فرهنگی مشابه است و در  وظایف ی مصاوب، هانامهآیین

 ها نیز امام جمعه شهرستان مسئول برگزاری آن هستند.امام جمعه استان و در شهرستان ،هااستان

 

   . شورای امنیت کشور1

شورای امنیت کشور یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت  ،قانون اساسی 17۱برابر اصل 

به تصویب مجلس شورای اسالمی  19۱1ملی اسات که شارح وظایف و تشکیالت آن در سال   

و پیشامدهای عمده و  هاقانون، این شورا به منظور بررسی جریان 1اساس ماده  رسیده است. بر

پیشااگیری و مقابله با  راسااتایهماهنگ در  و تدابیر هااساااساای امنیت داخلی و اتخاذ تصاامیم

 دار وظایف زیر است:به مسئولیت وزیر کشور عهده ،مسائل مربوط به آن

های مربوط به وقایع حساس و تجزیه و تحلیل هابندی و بررسی اخبار و گزارشجمع .الف

سریع به منظور ترسیم وضع موجود  برداریاجتماعی کشور جهت بهره -سایاسی  -امنیتی

 ؛بینی تحوالت آتیو پیش

ی، ای از وضع امنیتنوبه هایها و دریافت گزارشبرقراری ارتباط با شورای تأمین استان .ب

 ؛سیاسی، اجتماعی هر استان

 ؛های عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبهسیاستکردن مشخص .ا

ها در رابطه با امنیت داخلی ها و نهادتبیین حادود وظاایف و اختیارات هر یک از ارگان   .د

 ؛کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها
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 ؛در شورا شدهگرفته هایتصمیم یپیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجرا .ه

 .موارد مشترا با شورای عالی امنیت ملیکردن هماهنگ .و

 ها و اماکن و تأسیسات بر عهده وزارت کشورامنیت کشاور و حفاظت از شخصیت  .1 ماده

 کشور در حفظ و برقراری ارتش و سپاه باید هماهنگ با وزارت ،اسات و در مواقع لزوم 

 .کنندداخلی کشور عمل  امنیت

امنیت »های این شورا حوزه یتمسئولحیطه اختیارات و  ،طور که در این مصاوبه آمده همان

ریزی و بینی و مقابله با هرگونه تهدیدی در سطح داخلی باید برنامهاست که برای پیش« لیداخ

 اقدام کند.

در  های تخصصی مختلفی نیزیسایون کمبا توجه به بند الف شارح وظایف، شاورای امنیت کشاور    

ی با حضااور ادورهصااورت ها هم بنا به ضاارورت و هم بهیساایونکمزیرمجموعه خود دارد که این 

شااود و مسااائل مخصااون به آن موضااوع را یمساائولین دیگر نهادهای مرتبط با موضااوع تشااکیل م

 سیونیاقوام و مذاهب، کم یسیونکمها شامل یسیونکمشاود. این  یمنیز اتخاذ  هاییرسایدگی و تصامیم  

ف ها در سطوح مختلیسیونکماسات. این   و... یگردشاگر  یسایون کمکمیسایون دانشاجویی،    ی،کارگر

 شود.یمشود و نتایج آن به سطوح باالتر ارسال یمها، استانی و ملی تشکیل مراتبی در شهرستانسلسله

اعضاای شاورای امنیت کشور با اعضای شورای عالی امنیت ملی شباهت زیادی دارد. برابر   

مصاوبه مجلس شاورای اسالمی این اعضا شامل وزیر کشور، یکی از مشاوران مقام رهبری در   

نیت ملی به تعیین آن شااورا، رئیس سااتاد مشااترا ارتش، فرمانده کل سااپاه   شااورای عالی ام

 مسؤول اطالعات کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی است. پاسداران،

کمیساایون شااوراها و داخلی مجلس  یتواند یک نفر از اعضاااوزیر کشااور می. 1 تبصااره

شرکت در جلسه شورای برای  راشاورای اساالمی و دادستان کل کشور و دادستان کل انقالب   

. چنانچه موضااوع مورد بررساای در جلسااه شااورا به دسااتگاه اجرایی کندامنیت کشااور دعوت 

 است. دعوت از باالترین مقام اجرایی مربوط الزامی ،خاصی ارتباط داشته باشد

یی در سااطوح اسااتانی، شااهرسااتانی و   هامجموعهبرابر قانون، شااورای امنیت کشااور زیر 

وند. شیمشناخته « ینتأمشورای »های با جمعیت باالی صد هزار نفر دارد که تحت عنوان بخش

 عبارتند از: هااستانین تأموظایف شورای 
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های مربوط به امور حساس و تجزیه و تحلیل هابندی و بررسای اخبار و گزارش جمع .الف

 ؛تانامنیتی، سیاسی و اجتماعی اس

 ؛گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور .ب

 ؛ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور .ا

ها و نهادها در رابطه با امنیت استان در تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان .د

 ؛چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها

 های تابعه.ها و بخششورای تأمین شهرستانبرقراری ارتباط مستقیم با  .ه

 ین استان در سطح شهرستان انجامتأمین شاهرستان نیز با وظایف مشابه شورای  تأمشاورای  

ین در اسااتان به عهده اسااتاندار و در شااهرسااتان به عهده تأمکند. مساائولیت شااورای یموظیفه 

شااده برای ف مشااخصها به عهده بخشاادار اساات. با وجود شاارح وظای فرماندار و در بخش

جنبه  صرفاًحضاور اعضاا در جلسات شورا    ،ین، همچون شاورای امنیت کشاور  تأمشاوراهای  

گیری در شورای امنیت کشور با وزیر کشور و در مشاورتی در امور امنیتی دارد و حق تصامیم  

 استاندار، فرماندار و بخشدار( است.کشور )ین نیز با نمایندگان وزارت تأمشوراهای 

با سازمان مدیریت  شورا در مقایسه این وظایف شارح  ،شاود یمبرابر آنچه از قانون برداشات  

ور وزیر کش هرچندبحران کشاور و ساازمان پدافند غیرعامل از جامعیت بیشتری برخوردار است.   

کشااور و هم رئیس شااورای امنیت کشااور اساات،  هم نایب رئیس شااورای عالی مدیریت بحران

امنیتی و اجتماعی مسئولیتی ندارد. از  -ن کشاور در قبال رخدادهای نظامی ساازمان مدیریت بحرا 

ر امنیتی فراگی -ی دفاعیهاحوزهشرح وظایف سازمان پدافند غیرعامل نیز در  هرچند ،ساوی دیگر 

فرماندهان ارتش، سپاه و نیروی انتظامی در شورای امنیت کشور حضور دارند، به نظر  چوناست، 

 تواند وظایفی را برای آنها مشخص کند.یمکشور رسد شورای امنیت یم

بار جلسااات منظمی برگزار و به کشااور باید هر دو هفته یک امنیت شااورای ،طبق قانون

و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی پرداخته و برای پیشگیری و مقابله  هابررسی جریان

ر ین دتأماین شاورا به واسطه شوراهای   ،قانون بر اسااس گیری کند. هماهنگی و تصامیم  ،با آن

ها، در هر لحظه از تمام رخدادهای مهم در سراسر یبخشدارها و ، شاهرساتان  هااساتان ساطح  

قانون شرح وظایف و  1از ماده « و»گیری دارد. با توجه به بند کشاور مطلع بوده و توان تصمیم 
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را با شورای عالی امنیت موارد مشات کردن تشاکیالت شاورای امنیت کشاور مبنی بر هماهنگ   

مسائل امنیت داخلی از قدرت الزم برای  موردرساد شاورای امنیت کشاور در    یمبه نظر  ،ملی

کیبی تر ،شده چنان که در قانون مشخصگیری برخوردار است. ترکیب اعضای شورا آنتصامیم 

کشور  ا وزیراز نهادهای انتصاابی و نهادهای انتخابی اسات. با توجه به اینکه مسائولیت شورا ب   

 ،عنوان یکی از اعضاای هیئت دولت اسات و حضاور دیگر اعضاا بیشتر جنبه مشورتی دارد    به

 است. ترپررنگنقش نهادهای انتخابی در شورای امنیت کشور 

 

 شناسی شورای امنیت کشورآسیب ارزیابی وج. 
های آن یتفعالکل اسناد مربوط به ی نیازمند دسترسی به امجموعهشناسی و ارزیابی هر آسایب 

بنا به شرایط خان شورای امنیت کشور، امکان دسترسی  این در حالی است که .مجموعه است

از نظر ساختاری، کارکردی و  ،در این بخش ،وجود ندارد. از این رو آنبه مصوبات و جلسات 

 شود.یمحقوقی به بررسی عملکرد شورا با توجه به حوادث و رخدادهای امنیتی پرداخته 

 

 یساختار شناسییبآس. 1
دهنده شاایوه چینش عناصاار کالبدی و کارکردی موجود ساااختار حکمرانی امنیت ملی نشااان

ین منافع ملی اسات که در آن امنیت، توسعه و رفاه  تأمسارزمین با هدف   مؤثربرای مدیریت 

در حوزه « فضاااای ملی مؤثرمدیریت »شاااهروندان در بهترین وضاااعیت ممکن قرار گیرد. 

، «پیشاااگیری»، «بینیپیش»یی همچون هاشااااخصتوان در قالب حکمرانی امنیت ملی را می

بینی ناظر بر آن اساات که مورد ارزیابی قرار داد. شاااخص پیش« احیا»و « مقابله»، «حفاظت»

ز تهدیدهای امنیت ملی آشانا است و ا  منشاأ سااختار نهادی موجود تا چه اندازه بر عوامل و  

رای مقابله های بیاستسگوید چه یمبینی کند؟ پیشگیری چه زمانی توانسته وقوع آن را پیش

انسته ی که تواگونهبه ؛با تهدید قبل از بروز آن در حوزه آفندی و پدافندی تدبیر و اجرا شده

 از ،آن فرو کاهد. حفاظت و مقابله نامناسااب پیامدهایمانع از بروز تهدید شااود یا از میزان 

ناظر بر میزان توان  ،گوید. حفاظتیمنوعی همزمانی در کنش نهادی در مقابل تهدید ساخن  



 111  ...   کشور در ساختار یتامن ینقش شورا یابیارز

هدید ت منشأبردن بین به توان بازدارندگی از طریق از ،مقاومت در مقابل تهدید است و مقابله

 کننده تهدید اشاره دارد. یا عوامل تقویت

ی وارده بر حوزه هاخسااارت ،تهدید احیا یا بازسااازی نیز ناظر بر آن اساات که بعد از بروز

شااود. بدیهی اساات با توجه به تنوع ابعاد امنیت یمترمیم و احیا  ،امنیت ملی چگونه بازسااازی

هر یک از  ،محیطیی نظامی، سایاسای، فرهنگی، اجتماعی، اقتصاادی و زیست   هاحوزهملی در 

ساختار حکمرانی امنیت عد قابل بررسی و ارزیابی است. هرچند تحلیل در هر بُ هاشااخص این 

 ،ندیبیی است که به دلیل طبقههادادهی یادشاده نیازمند دسترسی به  هاشااخص اسااس   ملی بر

گیری امکان دسااترساای به آن برای این گزارش وجود ندارد، اما تالش شااده در بخش نتیجه  

 نای در هرچند مختصر ارزیابی شود. ،هاشاخصاسااس این   بر ،عملکرد شاورای امنیت کشاور  

 در حکمرانی امنیت ملی مؤثرسانجی نسبت شورای امنیت کشور با دیگر نهادهای  به هم ،بخش

)همچون شاورای عالی امنیت ملی، وزارت کشاور، ساازمان پدافند غیرعامل، سازمان مدیریت    

ساختار حکمرانی  های موجود دریبآسبحران و شاورای عالی انقالب فرهنگی( توجه شاده و   

 ه است.امنیت ملی تحلیل شد

 

 نسبت شورای امنیت کشور با شورای عالی امنیت ملی. 1-1

شاورای امنیت کشاور زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی    ،قانون اسااسای   17۱مطابق اصال  

میان شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور تفاوت چندانی  ،است. از نظر ترکیب اعضا

باالترین  شااود ویمجمهور تشااکیل وجود ندارد. شااورای عالی امنیت ملی به ریاساات رئیس 

شورای عالی امنیت  یکنند. از میان اعضایممسائول از نهادهای عضاو در آن شارکت     هایمقام

خارجه و رئیس سازمان و برنامه و بودجه در  وررئیس ساتاد کل نیروهای مسالح، وزیر ام   ،ملی

شاورای امنیت کشاور حضاور ندارند. این موضاوع سبب شده که تفاوت چندانی میان این دو     

رساد شاباهت زیاد ترکیب اعضا در این دو شورا سبب کاهش   یموجود نداشاته باشاد. به نظر   

جلسات شورای عالی  میزان تعامالت بین آنها شاود یا ممکن اسات اعضاا در زمان حضاور در    

مسااائل مرتبط با امنیت داخلی نیز تصاامیماتی بگیرند که از نظر قانونی در   موردامنیت ملی در 

 .استحیطه اختیارات شورای امنیت کشور نیز 
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 نسبت شورای امنیت کشور با شورای هماهنگی اطالعات. 1-1

لی امنیت ملی است. یکی دیگر از شوراهای زیرمجموعه شورای عا ،شورای هماهنگی اطالعات

. با کنددر شارح وظایف این شاورا آمده که موارد مشاترا را با شورای امنیت کشور هماهنگ    

ات در جلس ،گیرنده نهایی در آن شوراستوجود اینکه رئیس شاورای امنیت کشاور که تصمیم  

شود؟ وقتی یمشورای هماهنگی اطالعات نیز حضور دارد، این هماهنگی به چه صورت انجام 

کند که خود در آن جلسااه یمی را از شااورای هماهنگی اطالعات دریافت امکاتبهوزیر کشااور 

گیری آن مطلع اساات، چه واکنشاای را نساابت به آن نشااان حضااور داشااته و از فرایند تصاامیم

ه دهد؟ اگر نظر مخالفی داشته کیمکند؟ پاسخ مثبت یا منفی یمکند؟ بایگانی یمدهد؟ اقدام یم

کند؟! یمدر جلسااه شااورای هماهنگی اطالعات به آن توجهی نشااده، اینجا نظر خود را اعمال 

از  کند ویماینکه نظر خود را در قالب مصوبه شورای امنیت کشور برای وزیر اطالعات ارسال 

خواهد آن را اجرایی کند؟ اگر شااورای امنیت کشااور یا شااورای هماهنگی اطالعات به   یماو 

وانند این تیمآیا این وزیران  ،ی را برای وزیر اطالعات و وزیر کشااور تعیین کنندایفهوظترتیب 

 شورای ،وظایف را به اعضای زیرمجموعه شورای تحت مدیریت خود واگذار کنند؟ طبق قانون

شااود، یمی اطالعاتی با یکدیگر تشااکیل هاسااازمانهماهنگی اطالعات برای ایجاد هماهنگی 

 معه اطالعاتی است که باید در جلسات شرکت کند؟وزیر کشور رئیس کدام جا

 

 نسبت شورای امنیت کشور با وزارت کشور. 1-1

تأمین و حفظ امنیت داخلی و »ها و وظایف اصالی وزارت کشاور آمده است:   یتمأموردر تعیین 

های اطالعاتی، انتظامی و نظامی و اساتقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه 

یت وزارت کشور چندان تفاوتی با وظایف شورای مأموررساد این  ینمبه نظر  «.حفاظت از مرزها

ح توان طریمفرضیاتی را در مورد نسبت این دو مجموعه  ،امنیت کشاور داشاته باشاد. از این رو   

دوم، شورای امنیت کشور  ؛کرد: اول، شاورای امنیت کشاور بازوی مشاورتی وزیر کشاور اساات    

که این ،و سوم ؛های وزارت کشور تشکیل شده استیتمأموربرای کمک به انجام  نهادی است که

ی متولی امنیت داخلی، شورای امنیت کشور تشکیل شده هادستگاهبرای تساهیل در هماهنگی بین  

فرض اول با توجه به متن قانون وظایف و تشاکیالت شاورای امنیت کشور منطقی به نظر    اسات. 
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 اد درافر دیگرگیری به وزیر کشور واگذار شده و حضور ظیفه تصامیم و ،در قانون ؛ چونرساد یم

ین أمتجلساه جنبه مشورتی دارد. فرض دوم نیز از این نظر منطقی است که وزارت کشور مسئول  

و حفظ امنیت داخلی و اسااتقرار نظم و آرامش در کشااور اساات. تعدد وظایف و گسااتردگی و   

ه تا نهادهای کمکی برای وزارت کشور ایجاد شود. اهمیت امور محوله به وزارت کشور سبب شد

ی هادساااتگاهفرض ساااوم ناظر بر بخش دیگری از وظایف وزارت کشاااور اسااات که باید بین 

 شااورای ،اطالعاتی، انتظامی و نظامی برای اسااتقرار امنیت داخلی هماهنگی ایجاد کند. از این رو

 هم به انجام رسد.با مسئولیت وزارت کشور این م کهامنیت کشور نهادی است 

شااورا به ساامت تنزل جایگاه دیگر اعضااای  ،با وجود این، در صااورت توجه به فرض اول

قوه قضائیه،  مانندیی هامجموعهمشااور ممکن اسات سبب ناخرسندی اعضا شده باشد، آن هم   

ی هاحوزهوزارت اطالعاات و فرماانادهاان نظاامی و انتظامی که هر کدام از جایگاه باالیی در      

وظایف ذاتی  ،قضاااایی، امنیتی و نظاامی برخوردارند. چنانچه فرض دوم مورد توجه قرار گیرد 

بین وظایف ذاتی خود و وظایفی که از  هاسازمانشود؟ یعنی این یماین نهادها چگونه عملیاتی 

کدام را باید اجرا کنند؟ الویت با کدام است؟  ،شودیمسوی شورای امنیت کشور به آنها محول 

 ترمقدمهای متفاوتی برای رساایدن به هدف مشااترا داشااته باشااند، کدام روش یهاروشاگر 

ی نظامی و انتظامی از طریق ستاد کل نیروهای مسلح تحت امر هادستگاهاست؟ در فرض سوم، 

فرماندهی معظم کل قوا هسااتند. ممکن اساات که اختیاراتی از سااوی ایشااان برای اداره نیروی 

نیروهای نظامی )سپاه و ارتش( چنین  مورددر  اماتفویض شاده باشاد،   انتظامی به وزیر کشاور  

ی هادستگاهوزارت کشور در ایجاد هماهنگی بین  ،تفویضی مشاهده نشده است. در این صورت

شاود. این مشاکل در شاورای امنیت کشور ممکن    یمنظامی و انتظامی با مشاکل جدی روبرو  

 ها در شورای امنیت کشور نقش مشورتی است.که نقش این نیروویژه به ؛است مشاهده شود

 

 نسبت شورای امنیت کشور با سازمان مدیریت بحران کشور. 1-1

و پیشاامدهای عمده و اساسی امنیت   هاشاورای امنیت کشاور وظیفه دارد جریان   ،مطابق قانون

 پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط راستایو تدابیر هماهنگ در  هاداخلی را بررسای و تصمیم 

ابله با بینی و پیشگیری و مقبه آن را اتخاذ کند. سازمان مدیریت بحران نیز موظف است به پیش
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دازد. امنیتی و اجتماعی بپر -مخاطرات ناشی از پدیده طبیعی یا کنش انسانی به جز موارد نظامی

شورای مدیریت بحران است و  وزیر کشاور هم رئیس شاورای امنیت کشور و هم نایب رئیس  

در صورتی که بحران جنبه ملی پیدا کند،  ،قانون ساازمان مدیریت بحران  11بند پ ماده  مطابق

وزیر کشااور ضاامن اعالم شاارایط اضااطراری، فرماندهی عملیات پاسااخ به بحران را به عهده  

ت پاسااخ به وزیر کشااور فرمانده عملیا 11بند پ ماده  1اساااس تبصااره  بر ،همچنین گیرد.یم

ی ناشی از مخاطرات طبیعی و انسانی هابحران ،بحران در شهر تهران است. اینکه امنیت داخلی

رسد یکی از دالیل تشکیل سازمان یممسائله دور از ذهنی نیسات، اما به نظر    ،گیردیمرا در بر 

برای  هادساااتگاهساااهولت هماهنگی بین  ،کردن این وظیفاه باه آن  مادیریات بحران و محول  

 ی ناشی از بالیای طبیعی است. هابحرانکارگیری تمام امکانات موجود برای مقابله با هب

برخی نیز بر این باورند که وجود مشاکالت متعدد در اجرای مصاوبات شاورای امنیت کشور یا    

ی ناشای از حوادث طبیعی و افزایش سرعت عمل مقابله با  هابحرانمقابله با  موردوزارت کشاور در  

ین دالیل تشاکیل سازمان مدیریت بحران کشور بوده  ترمهماز  ،تر امکاناتبسایج هرچه ساریع  آن و 

ازمانی را لزوم تشکیل چنین س ،اسات. البته گستردگی رخدادهای برخاسته از بالیای طبیعی در کشور 

یی که در شااورای امنیت هادسااتگاهشااود دیگر یماین باعث  ،کند. از سااوی دیگریمناپذیر اجتناب

نسبت به حوادث مرتبط با حوزه کاری خود احساس مسئولیت بیشتری داشته  ،شاور حضور ندارند ک

 ،چگونگی تعامل این دو مجموعه با یکدیگر مورد در ،و نساابت به رفع آن همت گمارند. با این حال

ی برای سازمان مدیریت بحران داشته امصوبهتواند یممطلبی نیامده اسات. آیا شاورای امنیت کشاور    

رسااد شااورای امنیت کشااور در یمبه نظر  ،باشااد؟ با توجه به قانون سااازمان مدیریت بحران کشااور

 مسئولیتی را نیز نخواهد پذیرفت.بنابراین، کند و ینمحیطه اختیارات این سازمان ورود 

هایی با هم دارند و استانداران و یهمپوشاان ها نیز این دو شاورا  و شاهرساتان   هااساتان در 

ین و هم ریاسات ساازمان مدیریت بحران کشور را برعهده   تأمهم ریاسات شاورای    فرمانداران

توانند ریاست سازمان مدیریت بحران را به یکی از معاونین خود واگذار کنند که یمدارند. البته 

و  هااسااتانهم در سااطح ملی و هم در سااطح   ،در بیشااتر مواقع چنین اساات. با وجود این 

ین از جایگاه باالتری نسبت به سازمان مدیریت تأمشورای امنیت کشور و شورای  ،هاشاهرستان 

 بحران در ساختار حکمرانی امنیت ملی برخوردار است.
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 نسبت شورای امنیت کشور با سازمان پدافند غیر عامل. 1-1

ر جمهوشاورای امنیت کشور زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی است که ریاست آن با رئیس 

 راسااتایاساات و سااازمان پدافند غیرعامل در تابعیت سااتادکل نیروهای مساالح قرار دارد و در 

های ابالغی مقام معظم رهبری و در چارچوب قوانین یااسااات ساااتحقق تادابیر و منویاات و   

هنوز قانون  چونکند. یمنین و مقررات مربوطه کشاااور فعالیت نیروهای مسااالح و ساااایر قوا

تشاکیل ساازمان پدافند غیرعامل در مجلس شاورای اساالمی به تصاویب نرسایده، اساااسنامه       

نسبت شورای امنیت کشور و سازمان پدافند  موردساازمان مالا عمل آن اسات. چند نکته در   

 غیرعامل قابل توجه است:

  عضو سازمان پدافند غیرعامل است. ،رئیس شورای امنیت کشور 

   ها و نهادها مصااوبات سااازمان پدافند غیرعامل برای کلیه دسااتگاه   ،مطابق اساااساانامه

مشاااهده  مورداالجراساات. در قانون اختیارات شااورای امنیت کشااور مطلبی در این الزم

ی هایی صاادر شده که در آن بر لزوم اجرای مصوبات شورا دساتورالعمل  ظاهراًنشاد، اما  

 امنیت کشور نیز تأکید شده است.

   به عضویت رئیس سازمان در شورای عالی امنیت  ،در اسااسنامه سازمان پدافند غیرعامل

به  ،ملی اشااره شاده و بدون این که نامی از شورای امنیت کشور در اساسنامه آورده شود  

 عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل در دیگر شوراهای عالی کشور اشاره شده است.

   حاکمیتی )لشکری و  یعنوان سازماندر اسااسنامه سازمان پدافند غیرعامل، این سازمان به

 کشوری( قلمداد شده است.

  پذیری، از جمله وظایف ساااازمان پدافند غیرعامل، افزایش بازدارندگی، کاهش آسااایب

های ضااروری، تسااهیل مدیریت بحران، ارتقای پایداری ملی در برابر انواع  یتفعالتداوم 

نقطه ثقل مسئولیت هر دو  ،تهدید و اقدامات خصمانه دشمن عنوان شده است. از این رو

ی محدودیت ،های سازمان پدافند غیرعاملیتفعالبرای  البتهامنیت داخلی اسات.   ،مجموعه

 ی ناشی از بالیای طبیعی تعیین شده است.اهبحرانبرای مقابله با 

   همچون سااازمان مدیریت بحران کشااور، مساائولیت سااازمان پدافند غیرعامل در سااطح

 با استانداران است. هااستان
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بین سازمان پدافند غیرعامل و شورای امنیت کشور همپوشانی وظایف وجود  ،از نظر قانونی

شاارح وظایف شااورای امنیت   1ارند. در ماده حوزه کاری مشااابهی د ،دارد و هر دو مجموعه

ه ک« سیسات بر عهده وزارت کشور است...أامنیت کشور و حفاظت از... اماکن و ت» کشور آمده:

در اسااسانامه سازمان پدافند غیرعامل نیز به شکل دیگری به این موضوع اشاره شده است. در   

. اولویت باالتری برخوردار است بینی و پیشاگیری از پیش ،اسااسانامه ساازمان پدافند غیرعامل   

انجام اقدامات  ،آید که محوریت کار ساااازمان پدافند غیرعاملیمالبته از اسااااسااانامه چنین بر

 ،دشمن است. با این حال هایو جامعه در برابر انواع تهدید هادستگاهساازی  پیشاگیرانه و آگاه 

مچون سازمان پدافند ی تخصاصی ه امجموعههمچون ساازمان مدیریت بحران کشاور، نیاز به   

شورای امنیت کشور از توان تخصصی الزم در این  ؛ چونشودیمغیرعامل در کشاور احسااس   

ست این ا کند،حوزه برخوردار نیست. یکی از مشکالتی که ممکن است از نظر ساختاری بروز 

برای یکدیگر چه حکمی دارد؟ آیا باید شااورای امنیت کشااور  هامجموعهاین  هایکه تصاامیم

 سازمان پدافند غیرعامل را اجرا کند یا برعکس؟  هایتصمیم

زیرمجموعه شورای  ،یکی ؛رابطه ساختاری مشخصی با یکدیگر ندارند ،این دو مجموعه

ظم معدر تابعیت ساتادکل نیروهای مسلح و مقام   ،جمهور و دیگریعالی امنیت ملی و رئیس

به چه  ،رهبری اسااات. اینکه ساااازمان پدافند غیرعامل خود را نهادی حاکمیتی معرفی کرده

شاااود که از دیگر نهادها جایگاه باالتری دارد. اینکه در یممفهوم اسااات؟ چنین برداشااات 

اسااسانامه، ساازمان پدافند غیرعامل عضاو شاورای عالی امنیت ملی معرفی شده و نامی از      

نشاانه چیست؟ ممکن است منظور این است که   ،ورده نشاده اسات  شاورای امنیت کشاور آ  

ساازمان در جایگاه باالتری از شورای امنیت کشور قرار دارد. وقتی رخدادی در داخل کشور  

کدام یک از این دو مجموعه نقش محوری در رسیدگی  ،تحت تاثیر تحرکات دشمن رخ دهد

های دسااتورالعمل ،دو نهاد عضااو هسااتنددارند؟ نیروهای نظامی که در هر  هبه آن را بر عهد

کنند؟ یعنی مثالً ای برگزار میکادام را اجرا می کنناد؟ آیاا هر دو نهااد جلساااات جداگانه    

فرماندهان نظامی ساااعاتی از روز در جلسااه شااورای امنیت کشااور و ساااعاتی دیگر را در   

ه چ ،ن صورتپردازند؟ در ایجلسات سازمان پدافند غیرعامل به بحث و بررسی موضوع می

 کنند؟را اجرا می هازمانی و چگونه این تصمیم
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دهد. در آنجا استاندار مسئولیت یمموضاوع به شکل دیگری خود را نشان   ،در ساطح اساتانی  

ین، رئیس سااازمان مدیریت بحران و مساائول  تأمسااه مجموعه را برعهده دارد و رئیس شااورای  

شود، بیشتر یمهر ساه مجموعه توساط استانداری مدیریت    چونساازمان پدافند غیرعامل اسات.   

یت تواند مسئولیت سازمان مدیریماستاندار  ،ین است. طبق قانونتأمتمرکز اساتانداران بر شورای  

ر رئیس ه چونبحران کشور و سازمان پدافند غیرعامل را به یکی از معاونین خود واگذار کند، اما 

عامل در دسااتگاه اجرایی خود اساات، اسااتانداران کمتر به این دسااتگاه اجرایی مساائول پدافند غیر

آیند، یمبه شمار  هااساتان اساتانداران نماینده عالی دولت در   چون ،پردازند. همچنینیمموضاوع  

طبیعی است که گرایش بیشتری به سوی شورای امنیت کشور داشته باشند. البته این سؤال که چرا 

. با این مل استأها به استانداران واگذار شده نیز قابل تدر استان مسئولیت سازمان پدافند غیرعامل

 مانده است.ها موضوعی مغفولرسد موضوع پدافند غیرعامل در استانبه نظر می ،حال

 

 نسبت شورای امنیت کشور با شورای عالی انقالب فرهنگی. 1-1

اما از  ،دنآییمموضااوعات فرهنگی از ابعاد امنیت ملی به شاامار   ،از نظر رابطه مفهومی هرچند

نظر سااختاری شاورای عالی انقالب فرهنگی نسابتی با شاورای امنیت کشور ندارد. البته شرح     

وظایف مشااابهی برای هر دو نهاد وجود دارد. شااورای امنیت کشااور در حوزه امنیت اجتماعی 

ی اجتماعی و هاارزشقی و به منظور حفاظت از های اجتماعی و اخالیبآسااابرای مقاابلاه با   

را در زیرمجموعه خود دارد. عالوه « کمیسایون ارتقاج امنیت اجتماعی و اخالقی »باورهای دینی 

را به مرکز امور اجتماعی وزارت « کمیسیون بررسی مسائل اجتماعی»نیز  19۱1در سال  ،بر این

با تصویب هیئت « اجتماعی کشاور  شاورای » 19۱0کشاور تفویض کرده اسات. البته در ساال    

جمهور وقت طی حکمی به وزیر رئیس 19۱0در سال  ،وزیران تشکیل شده است. عالوه بر این

ا ابال  ر« ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تشکیل ،کشور

 یی، ارتقاکرده اسات. این ساتاد شامل سه کارگروه صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروند  

 امنیت اجتماعی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است.  

با توجه به همپوشانی شرح وظایف سه مجموعه فوق و به منظور دستیابی به  1911در سال 

امنیت  یشااود که موضااوعات ارتقا یمگرفته  اهداف مندرا در قوانین و اسااتنادات تصاامیم 
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مطرح و از تشاااکیل ساااایر « کمیسااایون ارتقاج امنیت اجتماعی و اخالقی»اجتمااعی تنها در  

در لیست اعضای این کمیسیون،  ،های مشابه خودداری شود. با وجود اینیسیونکمو  هاکارگروه

رئیس دبیرخانه شاورای اجتماعی کشاور، رئیس دبیرخانه ساتاد صیانت از حقوق شهروندی و    

عالوه بر شورای عالی انقالب  ،شود. از این رویمی امنیت کشور مشاهده رئیس دبیرخانه شورا

ساه نهاد دیگر نیز با شارح وظایف مشابه    ،شاورای فرهنگ عمومی  ،فرهنگی و زیرمجموعه آن

در شاااورای عالی  کنند.یمی امنیت فرهنگی و اجتماعی رسااایدگی هاحوزهوجود دارد که به 

ی فرهنگی حضور هاسازماناز وزرا و مسئولین نهادها و روسای قوا و تعدادی  ،انقالب فرهنگی

شود. در حالی که جلسات شورای امنیت یمجمهوری برگزار دارند و جلساات با ریاست رئیس 

شااود و یمعنوان نهاد تخصااصاای امنیت داخلی با مساائولیت وزیر کشااور برگزار   کشااور به

 نمایندگانی از قوای دیگر در آن حضور دارند. 

رسد امنیت فرهنگی کشور به نهادی واگذار شده که عالوه بر اینکه از یمبه نظر  ،از این رو

مراتبی نیز در جایگاه از نظر ساالسااله ،ی با شااورای امنیت کشااور نداردارابطهنظر ساااختاری 

توان گفت شاورای عالی انقالب فرهنگی همتراز شورای عالی امنیت ملی  یمباالتری قرار دارد. 

کشور از نظر ساختاری بیشتر به شورای فرهنگ عمومی شباهت دارد که با  است. شورای امنیت

و شهرستان وظایف  هااساتان شاود. شاورای فرهنگ عمومی در   یمریاسات ائمه جمعه برگزار  

ه ب ،مشابهی با شورای عالی انقالب فرهنگی دارد و با شناخت و اطالع از وضع فرهنگ عمومی

 پردازد.یمی اجرایی هادستگاهی الزم برای هانامهشایوه  گذاری و تدوینریزی، سایاسات  برنامه

قانون وظایف و اختیارات شااورای عالی انقالب فرهنگی در مقایسااه با قانون وظایف شااورای  

االجرابودن به الزم آشاااکارااز دقت نظر بیشاااتری برخوردار بوده و در متن آن  ،امنیت کشاااور

اساات. این باعث شااده شااورای عالی انقالب مصااوبات آن تأکید و در حکم قانون تلقی شااده 

در حالی که در قانون وظایف و اختیارات شااورای ؛ گذار تبدیل شااودفرهنگی به نهادی قانون

نها نیز اشاره نشده و ت هادستگاهاالجرابودن مصاوبات آن برای دیگر  امنیت کشاور حتی به الزم 

 به آن داده شده است.  « تبیین»وظیفه 

ب اعضاا و نقش آنها در ترکیب دو شاورا اشاااره دارد. در شورای عالی   به ترکی ،نکته دیگر

شامل روسای قوا، وزیران و روسای  تمام اعضاا نقش فعال دارند و اعضاا نیز   ،انقالب فرهنگی
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اعضا عالوه بر اینکه  ،در حالی که در شورای امنیت کشور ؛و نهادهای مختلف هستند هاسازمان

وند. شیمیندگان نهادهای مختلفی هستند که در جلسات حاضر نما عمدتاً ،نقش مشورتی دارند

دو نقطه ضاعف اساسی شورای امنیت کشور در مقایسه با شورای   ،ضاعف قانونی و سااختاری  

عالی انقالب فرهنگی است. حتی شورای فرهنگ عمومی نیز از قدرت عمل بیشتری در مقایسه 

به اجرای مصوبات شورای  هادستگاهر الزام نامه آن بدر آیین چون ؛با این شورا برخوردار است

یکی از اعضای شورای عالی  ،فرهنگ عمومی اشااره شاده اسات. نکته آخر اینکه وزیر کشاور    

ها نیز استانداران، فرمانداران و بخشداران عضو و شهرستان هااستانانقالب فرهنگی است و در 

 و نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی هستند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ساختار حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسالمی ایران1شکل 
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بازگوکننده ساااختار حکمرانی امنیت ملی در جمهوری  1بر بنیاد مباحث پیش آمده، شااکل 

دهنده ارتباط بیشتر دو نهاد با یکدیگر اساالمی ایران است. خطوط پررنگ در این ساختار نشان 

 بی بین نهادهای مختلف متولی امور امنیتیمراتسلسلهدهنده نوعی رابطه ر نشاناست. این ساختا

ریختگی و ناهماهنگی همدقت بیشتر در آن حاکی از وجود نوعی به ،در کشور است. با این حال

 بین دیگر شوراها تفاوت چندانی ،. به جز شورای عالی امنیت ملیهاستدستگاهسااختاری بین  

گونه که در همان ،عضو شورای دیگری است. از سویی ،مسائول یک شورا شاود.  ینممشااهده  

 زمانهمشوند و یمیماً زیر نظر یک نهاد اداره مستق هادستگاهنشاان داده شاده، برخی    1شاکل  

تادکل یماً در تابعیت سمستقمانند نیروهای نظامی و انتظامی که  ؛عضو شوراهای دیگر نیز هستند

عضاو شورای هماهنگی اطالعات و   ،کل قوا هساتند و از ساویی   نیروهای مسالح و فرماندهی 

زمان عضو شورای عالی امنیت ملی، شاورای امنیت کشاور نیز هساتند. یا اینکه وزیر کشور هم   

دلیل اینکه عضو هیئت ولی به ،شورای هماهنگی اطالعات و شورای عالی پدافند غیرعامل است

بی مراتسلسلههای یتاولورسد یمگیرد. به نظر یمجمهور دستور یماً از رئیسمستق ،دولت است

پایبندی پایین اعضااا نساابت به   بعضاااًکه در این ساااختار وجود دارد، ساابب ناهماهنگی و  

شود. این نه تنها در نهادهای انتصابی بلکه در بین نهادهای یمشاوراهای باالدستی   هایتصامیم 

 شود.یمانتخابی نیز مشاهده 
 

   یساختار شناسییبآس. 1
گردد که در بخش یمبخشااای از کاارکرد شاااورای امنیات کشاااور به جایگاه حقوقی آن باز    

شناسی حقوقی به آن اشاره شده است. بخشی دیگر از کارکرد شورا به ساختار داخلی و آسایب 

توان به یمبستگی دارد. ترکیب اعضای شورا را  هاترکیب اعضاای آن و چگونگی اتخاذ تصمیم 

اینادگاان نهادهای انتخابی و نمایندگان نهادهای انتصاااابی تقسااایم کرد. نهادهای   دو گروه نما 

 ،وزاری عضاو هیئت دولت یا نمایندگانی از مجلس شورای اسالمی و اعضای انتصابی  ،انتخابی

قانون تعیین  9ماده  1تبصره فرماندهان نظامی و انتظامی و نمایندگان قوه قضاائیه هستند. بنا به  

به منظور مشااورت در امور امنیتی  تنهات شااورای امنیت کشااور، این شااورا وظایف و تشااکیال

گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشااور اساات. با توجه به این شااود و تصاامیمیمتشااکیل 
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اوران مش ،اعضا دیگرمسئول امنیت داخلی کشور است و  ،رساد وزیر کشور یمبه نظر  ،تبصاره 

کنند و یمبار در جلسااات شااورا شاارکت تخصااصاای وزیر کشااور هسااتند که هر دو هفته یک

 یر منفیتأثکنند. این موضاااوع بر بار مسااائولیت دیگر اعضاااا  یمخود را اعالم  هایپیشااانهاد

گذار این تصاامیم را گیرنده نهایی وزیر کشااور اساات. اینکه چرا قانونتصاامیم؛ چون گذاردیم

گیرنده باشاااد، این اتفاق دارد. اگر قرار بود وزیر کشاااور تصااامیم تأملو  جای بحث ،گرفته

 توانست در وزارت کشور نیز رخ دهد، چه الزامی به تشکیل این شورا بود؟یم

حضاور اعضای نظامی و انتظامی در ترکیب شورا سبب تقلیل مفهوم امنیت به امنیت نظامی شده  

نظامی  ی امنیتی،هاگزارشبه ارائه اخبار و  بیشترت اسات. اعضاای نظامی و انتظامی حاضر در جلسا  

تروریسااتی از مرزهای شاارقی یا غربی قصااد ورود به    یگروهک ،نمونه برایپردارند. و انتظامی می

جریان اپوزیسیون  ؛و تحت کنترل است شاده  از مرز شارقی وارد  یمحموله مواد مخدر ؛کشاور دارد 

ی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق اکارخانهکارگران  ؛خارا از کشااور فراخوان تجمع داده اساات

ی نواحی هایبآس ؛و برخی عناصار خارا نشاین نیز در تالشاند با آنها ارتباط بگیرند    اندکردهتجمع 

چیساات؟ یا فالن گروه  ،با  قرار دارندمرزی شاامال غرب کشااور که در مجاورت نواحی جنگی قره

ها نمونه کوچکی از بخش زیادی از اخبار و گزارشاااتی یناقومی اعالم نارضااایتی کرده اساات و...  

ت مسائل امنی بدون تردید،اسات که در جلساات شاورای امنیت کشور ممکن است بررسی شود. اما    

امنیت اجتماعی در جلسااات مطرح نشااده یا به  و امنیت اقتصااادی محیطی،امنیت زیساات فرهنگی،

 گرایانه وجانبهتری دارد. این نگاه یکیقونظامی رویکرد  ،هاگذاریشاود. سایاست  یمندرت مطرح 

سانتی به امنیت در شاورای امنیت کشور سبب شده کارکرد شورا در مرحله پیشگیری، کنترل و احیا   

 ضعیف ارزیابی شود.  

شااید بتوان کارکرد شاورای امنیت کشاور را به دو مرحله کلی خالصه کرد: شناسایی و برخورد    

علول سازی و برخورد با مگذاری امنیتی در آن رویکرد امنیتیویکرد سیاستر چوننظامی و انتظامی. 

توان گیری را میبدون توجه به اینکه به علت بروز رخداد توجه شاود. نمونه این نوع تصمیم  ؛اسات 

امکان دسااترساای به  چونمشاااهده کرد. البته  1911بران سااراوان در اساافندماه در حادثه سااوخت

این مسائل با توجه به بازخورد عملکرد شورا در این نوشتار آمده است.  ،اردمصاوبات شورا وجود ند 

با توجه به ترکیب اعضای شورای امنیت کشور، ستاد کل نیروهای مسلح در آن عضو  ،از سوی دیگر
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نیسات، اما فرماندهان ساپاه، ارتش و نیروی انتظامی در آن عضاو هستند. بدیهی است هرگونه اقدام    

 یعنی اگر تصمیمی از سوی شورای ؛اید با هماهنگی ساتاد کل نیروهای مسلح باشد نیروهای مسالح ب 

فرماندهان نیروهای مساالح باید ابتدا آن را با سااتاد کل نیروهای مساالح   امنیت کشااور گرفته شااود،

یید، آن را اجرایی کنند. آیا بهتر نیست به جای نیروهای زیرمجموعه، تأهماهنگ کرده و در صاورت  

ا شود تا مصوبه شورای امنیت کشور ر ل نیروهای مسلح در شورای امنیت کشور عضورئیس ساتاد ک 

برای شورای هماهنگی اطالعات  ساؤال به فرماندهان نیروهای زیرمجموعه خود ابال  کند؟ البته این 

 نیز صادق است.

ترکیب . 1 های کارکردی شااورای امنیت کشااور عبارتند ازیبآسااین ترمهم ،در مجموع

اعضاای شورای امنیت کشور مانع از همگرایی کامل اعضا شده و نوعی فضای ناهمگون بین  

بی متفاوتی برخوردار هستند که برای انجام هر مراتسلسلهآنها حاکم اسات. اعضا از نهادهای  

از بعد قانونی در  تنهااقدامی مؤظف به هماهنگی با آنها هسااتند. این باعث شااده تا اعضااا   

پس از پایان جلسات شورای امنیت کشور یا  صرفاًرسد اعضا یمر شوند. به نظر جلسه حاض

و کشور به تحلیل مواضع رئیس شورا با توجه به گرایش سیاسی  هااساتان ین در تأمشاورای  

اعضای مشورتی هستند و  ،اعضای شورا. 1. کاهدیمکه به نوعی از کارایی شورا  ؛آن پرداخته

 ،شااده وجود ندارد. از این روگرفته هایبرای آنها در قبال تصاامیمهیچ مساائولیتی  ،بنابراین

ی تحت مدیریت خود بسنده کرده هاحوزهاز آخرین وضعیت  هاییاعضا تنها به ارائه گزارش

از  ،وراگیرنده در شکنند. وجود یک فرد تصمیمیمتصمیم را به رئیس شورا واگذار  گرفتنو 

 کاهد.یمآن  هایکیفیت تصمیم

ب مراتسااالساااله. نهادهای نظامی و انتظامی حاضااار در شاااورا برای هر اقدامی باید از 9

کاهد. حتی به نظر یمفرماندهی خود کساب تکلیف کنند و این از سارعت عمل اجرایی شورا   

بلکه به خاطر شرح وظایف  ،شورا هایرساد اقدام این نهادها در صحنه نه به واسطه تصمیم یم

ها محول شاده اسات. البته از این نکته نیز نباید غافل شد که اعضا در   ساازمانی اسات که به آن  

پردازند. اما این نتوانساته به پیشگیری از رخداد  یمجلساات شاورا تا حدی به تقسایم وظایف    

و  هاسازمانشاورای امنیت کشاور هیچ ابزاری برای بازخواسات از    . 1 ضادامنیتی منجر شاود.  

 در اختیار ندارد. ،کنندینمشورا عمل  هاییی که به تصمیمهادستگاه
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   حقوقی شناسییبآس. 1

 وردمدر قانون اختیارات شاورای امنیت کشاور که به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده، در   

تواند حدود وظایف و اختیارات هر یمآمده که شااورا  1ماده « د»اختیارات حقوقی شااورا در بند 

با امنیت داخلی کشاااور را در چهارچوب وظایف قانونی آنها ها و نهادها در رابطه یاک از ارگاان  

طور معنای آشکارساختن، توضیح و تفسیرکردن است. هماننامه دهخدا بهکند. تبیین در لغت تبیین

آید، از نظر حقوقی الزامی برای عمل به مصااوبات شااورا برای سااایر  که از معنای این کلمه برمی

د. از باش هادساتگاه این تبیین باید در چهارچوب وظایف قانونی  ،وجود ندارد. همچنین هادساتگاه 

 هایی است که اخبار و گزارشامجموعه ،شود که شورای امنیت کشوریمچنین برداشت  ،این رو

سایاسای و اجتماعی کشاور را با هدف ترساایم وضع موجود و     -مربوط به وقایع حسااس امنیتی 

منیت گذاری اسیاست ،اساس آن کند و بریمآوری  بینی تحوالت آتی از ساراسر کشور جمع پیش

ها در چهارچوب یاساااتسااارا در قبال  هادساااتگاهدهد و وظایف هر یک از یمداخلی را انجام 

را پیگیری و  هاتواند نتایج حاصااله از تصاامیم یم هرچندکند. یموظایف قانونی آنها مشااخص 

نادرسااات در آینده  هایز اتخاذ تصااامیمارزیابی کند، این ارزیابی بیشاااتر به این معناسااات که ا

 ؛رایی نکندرا اج هااین تصمیم ،تواند بنا به دالیلییمدستگاه اجراکننده  ،پیشاگیری کند. از این رو 

 تعیین نشده است. هاای برای الزام آنها به اجرای تصمیمیوهش چون

 سؤالرساد فلسافه وجودی شاورای امنیت کشااور تا حد زیادی زیر    یمبه نظر  ،از این رو

چه مشکلی در  ،کند که اگر این شااورا نبودیماسااسای را در ذهن متبادر    ساؤال رود و این یم

 ؛آمد که وجود شااورا باعث رفع آن شااده اساات؟یمحکمرانی امنیت ملی در کشااور به وجود 

 توانند انجام دهند.یمیگر نهادها شورایی که تمام وظایف آن را وزارت کشور یا د

 

 گیرینتیجه
طور مشااخص نهادی که متولی امنیت داخلی گر آن اساات که در کشااور به های تحقیق بیانیافته

ما ا ،در قانون این وظیفه به شورای امنیت کشور واگذار شده هرچندمشاخص نشده است.   ،باشاد 

حوزه امنیت داخلی به سااه بخش کلی اقتصااادی،   گر آن اساات کهتر به موضااوع بیانیقدقنگاه 
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بندی شاده اسات. امنیت اقتصادی به شورای هماهنگی اقتصادی   نظامی تقسایم  -فرهنگی و امنیتی

در حوزه  ،تشکیل شده 197۱ساران قوا ساپرده شاده، شاورای عالی انقالب فرهنگی که در سال     

. گذاری امنیتی استسایاسات  امنیت فرهنگی فعال اسات و شاورای عالی امنیت ملی نیز مسائول    

 ،گنجدینمی زیرمجموعاه دیگری نیز دارد کاه در این ساااه نهااد    هاا حوزه ،امنیات داخلی  چون

ی دیگری همچون ساازمان مدیریت بحران و ساازمان پدافند غیرعامل نیز تشکیل شده   هامجموعه

جای بحث  ،گذاری و تقنین دارندشاده چقدر توان سیاست ی تشاکیل هاساازمان اسات. اما اینکه  

 رابطه بعضاًی که اجداگانهی هامجموعهاست. پراکندگی موضوعات زیرمجموعه امنیت داخلی در 

ه حدی مشابهی دارند، متاسفان بی با یکدیگر ندارند، هرچند در برخی موارد اعضای تامراتسالساله  

 شده است.   هابرنامهها و یاستسگسیختگی  سبب از هم

ونه شود، هرگیمهمه امور توسط مرکز تعیین و ابال   ،تمرکزگراییدر کشاوری که به واساطه   

زند. از به ناهماهنگی سااازمانی در ساااختارهای اجرایی در صااحنه دامن می ،ناهماهنگی در سااتاد

نظامی نیز به چند نهاد و سازمان واگذار شده است. وزارت کشور  -موضوعات امنیتی ،سوی دیگر

نیروهای مسلح و نیروهای زیر مجموعه آن، شورای عالی امنیت و شاورای امنیت کشور، ستاد کل  

پردازند. این در حالی اساات که یمملی و شااورای هماهنگی اطالعات به مسااائل مرتبط با امنیت 

یا این  کند.یمساازمان پدافند غیرعامل نیز به مسائل مشابه در زیرمجموعه امنیت نظامی رسیدگی  

ای امنیت کشور، شورای انقالب فرهنگی، شورای اجتماعی شاور  ،که در موضاوع امنیت اجتماعی 

های فرهنگی و اجتماعی مجلس شااورای اسااالمی و چند کمیساایون دیگر در یساایونکمکشااور، 

 کنند.یمریزی و اقدام گذاری، برنامهگذاری، ساایاسااتمجموعه قوه مجریه تشااکیل شااده و قانون

از آن همپوشانی شرح وظایف آنها و عدم  ترمهمتعدد نهادهای مسائول در یک امر  به خصون و  

توانند به ن ،که بایددر ساختار حکمرانی امنیتی سبب شده این شوراها چنان هابمراتسلسلهرعایت 

 وظایف خود عمل کنند.  

توسط اعضا نیز چندان اجرایی نشود، چون هر  بعضاًحتی ممکن است تصمیمات این شوراها 

شورا است. با  هایرح وظایفی دارند که مقدم بر تصامیم یک در سااختار وظایف قانونی خود شا  

شاارح وظایف و اختیارات شااورای امنیت کشااور بر این نکته    1ماده « د»توجه به این که در بند 

و نهادها را در چارچوب وظایف  هاارگانتأکید شاااده که شاااورا باید حدود اختیارات هر یک از 



 111  ...   کشور در ساختار یتامن ینقش شورا یابیارز

 نهادی یادآوری کننده است و وظایف ،شورای امنیت کشوررساد  یمبه نظر  ،قانونی آنها تبیین کند

 کند.یمرا به آنها گوشزد  هادستگاه

تنیده در حوزه حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسالمی ایران که این ساختار پیچیده و درهم

کاری، همپوشانی شرح وظایف، نبود الزام در اجرای مصوبات و ناهماهنگی موارد زیادی از موازی

خلی در آن قابل مشااهده اسات، شااید تنها یک کارکرد اساسی داشته باشد و آن اینکه بتوان از    دا

فرد یا نهاد مساائولی برای  ،کرد که در آن ایپیچیدهطریق آن هزینه اقدامات را متوجه کالف درهم

شااود که باالترین مقام در جمهوری اسااالمی ایران هزینه  یمشااود. نتیجه آن نپاسااخگویی پیدا 

توان در ماجرای سقوط یمها را یختگیرهمردازد. نمونه این بهپمیدستی را قدامات نهادهای پایینا

شدن تعدادی و کشاته  191۱های بعد از افزایش قیمت بنزین در ساال  یناآرامهواپیمای اوکراینی، 

 یهاهرداز شاهروندان کرمانی در مراسام تشاییع پیکر شاهید ساردار سلیمانی و همرزمانش یا در      

 انتشار بوی نامطبوع در تهران مشاهده کرد. ،تریینپا

عالوه بر ناهماهنگی سااازمانی، فرایند مدیریت امنیت در شااورای امنیت کشااور نیز جای   

ی حکمرانی هاشاااخصاز نظر . دارد. این فرایند از چند منظر قابل بررساای اساات تأملبحث و 

بینی نمره قابل قبولی ممکن اساات شااورای امنیت کشااور در مرحله پیش   هرچندامنیت ملی، 

توان نمره خوبی به آن داد. تعدد ینماماا در حوزه پیشاااگیری، حفااظت، مقابله و احیا    ،بگیرد

گذارد. اینکه در یمبر این قضااوت صحه   ،کنون تا طی دو دهۀ گذشاته رخدادهای ضادامنیتی  

و فضااای داخلی  گیردشااکل میی ایران فضااای ناآرامی ساااله در جمهوری اسااالمی دههادوره

 یموضااوع 191۱ماه شااود. اینکه در ماجرای اعتراضااات آبان ینممدیریت  درسااتیبه کشااور

شود یا اینکه سرمایه اجتماعی ایجادشده در پی شهادت یمامنیتی تبدیل  ایمسائله اقتصاادی به  

وال را ، این ستا حد زیادی کاهش پیدا کرد ،ساردار سالیمانی بر اثر اشتباه سامانه پدافند هوایی  

شاااورای عاالی امنیت ملی، شاااورای امنیت کشاااور و دیگر نهادها چگونه    آورد کاه پیش می

 ؟  داده استکه این اشتباهات رخ  اندکردهی اجرایی در شرایط بحرانی را تدوین هانامهشیوه

شد یم احتماالًبران در سراوان، چرا موضوعی که شدن تعدادی از سوختدر موضاوع کشته 

ی سخت و نظامی نه تنها حل هاروشبا  ،سافیدان حل شاود  از طریق گفتگو با معتمدان و ریش

؟ برخی بر این باورند که مرجع امنیت در کشااور شاادبرای نظام  یبلکه تبدیل به معضاال شااد،ن
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امنیت ملی کشاااور ندارد. چندان جایگاهی در سااااختار حکمرانی « ملت»اسااات و « دولت»

ان کنشگر ،آفرینانعمده نقش ،شودیمطور که در ساختار حکمرانی امنیت ملی نیز مشاهده همان

ای سوج هیتفعالرساد در شورای امنیت کشور به پیگیری  یمبه نظر  ،از این رو دولتی هساتند. 

هادهای دولتی توجه افراد یا نهادهای غیردولتی علیه امنیت ملی در مقایساااه با فعالیت ساااوج ن

و نهادهای  هادسااتگاهشااورای امنیت کشااور امکان برخورد با مدیران  ؛ چونشااودیمبیشااتری 

داری است که در دیگر شوراها یا نهادهای متولی امور اجرایی را ندارد. البته این معضال ریشاه  

سالمی سااختاری در حکمرانی در جمهوری ا  یتوان گفت این مشاکل یمامنیت نیز وجود دارد. 

 ایران است.  

ها توجه نشااود، انسااجام ساایاساای و گیریملت در تصاامیم -اگر به رابطه دوسااویه دولت

گذاری امنیتی در رسد سیاستیمشود. در حال حاضر به نظر یماجتماعی کشاور دچار خدشاه   

کشااور مبتنی بر قدرت سااخت و حضااور انتظامی و نظامی در میدان اساات. در این فرایند،    

سااازی رخدادها بهترین شاایوه مقابله با آن اساات و با افزایش هزینه تالش دارد تا زمان  امنیتی

مدت بهترین شیوه مقابله با ا در کوتاه هرچندمقابله با رخداد را به حداقل برسااند. این روش  

 کاهد و انسجام سیاسییمرخداد ضدامنیتی است، اما در بلندمدت از کارآمدی نظام سیاسی فرو 

دهد. اینکه دشامنان جمهوری اسالمی از هر فرصتی  یمالشاعاع قرار  عی جامعه را تحتو اجتما

 ،کنندیمریزی برنامه هاسالکنند یا حتی برای آن یمبرای ایجاد ناآرامی در داخل کشور استفاده 

این اساات که این فرصاات چگونه در اختیار آنها قرار  سااؤال، اما نیسااتموضااوع قابل انکاری 

فقط  یم،ندار یاشاااکال یچکه ما ه یساااتن جوریینا » اندفرموده ام معظم رهبریگیرد؟ مقیم

زخم را  نشیند؛یزخم م ی[؛ نه، مگس روکندیم یجاداسات که دارد ممشاکل ا   یدشامن خارج 

ها بکهش یننه ا یم،نداشته باش ی. ما اگر مشکل داخلیایدبه وجود ب یدزخم را نگذار ید،خوب کن

 .  (11/10/191۱)دیدار با مردم قم،  «کندب یغلط یچه یتواندم یکااثر بگذارند، نه آمر توانندیم

ی مورد نیاز دشمنان هافرصتاخیر حاکی از آن است که  هایبررسای وقایع کشور در سال 

های فردی در آن بسیار یتفعالایجاد شده و نقش در حکمرانی عملکرد سوجضعف کارایی و از 

 ،های فردی در کشاور که باعث اخالل در امنیت داخلی شده یتفعالعمده رنگ بوده اسات.  کم

های یسروسهای تروریساتی بوده که توساط   یتفعالبیشاتر بر خرابکاری پنهان، جاساوسای یا    
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 بعضاًدر فضای پنهان  هرچندریزی شاده است. این اقدامات  اطالعاتی خارجی هدایت و برنامه

اجتماعی در کشور انجامیده و  -به تقویت انساجام سایاسی   ولیبه کشاور وارد کرده،   یضاربات 

 ضعف کارآمدی در حکمرانی،. اما اندکردهاز نظام سیاسی حمایت  ،مردم با حضاور در صاحنه  

، از اتفاقات ی از. بسیاریر منفی را بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور گذاشته استتأثبیشاترین  

یری اقدام قابل توجهی انجام نشده است. در مرحله شاده، اما در مرحله پیشگ بینی نیز پیش قبل

 ی حساسهامکاندر کنار حفاظت از  اندتوانستهسااختارهای امنیتی موجود چه میزان   ،حفاظت

از مردم کشور نیز در برابر مسائل امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  ،های نظامیتشاخصا  و 

 گیریاز شاااکل توجه به ضاااعف کارآمدی،تمرکز و با  اندتوانساااتهمحافظت کنند؟ چه میزان 

 ها بکاهند؟ یناآرام

چه  ،دکننیمکه به بازساازی فیزیکی و کالبدی فضای شهری بعد از بحران توجه   طورهمان

از مانع چگونه  ؟اندکردهاجتماعی جامعه توجه  -میزان به بازسااازی اعتماد و انسااجام ساایاساای

نتایج  ؟دانشدهامنیتی برای کشور  هایاقتصادی، سیاسی، اجتماعی به معضل اتتبدیل موضاوع 

گذار در تعیین وظایف شااورای امنیت کشااور نگاه  این نوشااتار حاکی از آن اساات که قانون 

گرایانه داشاته و برداشت آن از امنیت داخلی در قانون تشکیالت و وظایف شورای امنیت  تقلیل

رساد نباید انتظاری بیش از این از شورا داشت. این  یمده و به نظر عد نظامی آن بوکشاور تنها بُ 

   شود.یمموضوع از ترکیب اعضای شورا نیز تا حد زیادی مشخص 

ه ارائشرح این ، پیشنهادهایی به مشکالت ناشی از این چالشمساائل و  کاهش  راساتای در 

است.  روشنیده و ناساختاری درهم پیچ ،سااختار حکمرانی امنیت ملی در کشاور  . 1 شاود: می

و  هاسازمانمسائولیت افراد حقوقی و نهادهای باالدستی در این ساختار مشخص نیست. ایجاد  

مسویی گیری و ناهشوراهای متعدد بدون تعیین رابطه مشخص بین آنها سبب افتراق در تصمیم

برای اصالح شود یمپیشنهاد  ،شود. از این رویمکشاور   هایها و هدررفتن سارمایه ریزیبرنامه

نامه آیین. 1؛ این سااختار کار مطالعاتی جدی انجام شاده و ساپس اصالحات الزم به عمل آید   

م در ه ،شاورای امنیت کشور نیازمند بازنگری اساسی است. این بازنگری باید در همه ابعاد آن 

شورا صورت گیرد. در  هایشایوه اخذ تصمیم  موردبخش وظایف، هم ترکیب اعضاا و هم در  

خللی در امور کشااورداری ایجاد  ،رسااد اگر شااورا حذف هم شااود یمیط فعلی به نظر شاارا
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کارگزارن و نهادهای در ساااختار حکمرانی امنیت ملی باید توجه جدی به نقش . 9؛ شااودینم

 در بروز رخدادهای ضدامنیتی شد.  رسمی

هنگ نه و ناهمابدون پشتوا هایریزیاشتباه، برنامه هایگیریغلط، موضع هایاینکه تصامیم 

کاهش انساجام سیاسی و  در نتیجه باعث هدررفت سارمایه انساانی، مالی و    هادساتگاه با دیگر 

جود ودر کشور  چنین نگرشی باید مورد توجه قرار گیرد. به ندرت ،شودیماجتماعی در کشور 

عرصه خطا و آزمایش نیست. این خطاها بهای سنگینی دارد و  ،. مدیریت در کشورداشاته است 

توجه  مساائلهضااروری اساات به این  ،آن باقی خواهد ماند. از این رو نامناساابها آثار تا مدت

با شاارح وظایف مشااابه، ایجاد نهادهایی با   هاسااازمانضااعف قوانین، ایجاد . 1 .شااودجدی 

ر، نبود با یکدیگ هادستگاهو  هاسازمانبی مراتسالسله توجهی به رابطه های ناهمگون، بییبترک

قدان ی میانی و پایینی، فهاردهبه موقع مصوبات در  نکرنساختاری برای پیگیری مصوبات، اجرا

، هادسااتگاهکاری یران، موازیمدبد کاری مدیران یا عملکرد ساااختاری برای بازخواساات کم 

ختاری شوراها و... باعث شده ساختار ساازمانی و ضاعف انساجام سا   ناهماهنگی درونی و بین

ندرت احساااس به هاسااازمانای تبدیل شااود که یچیدهپحکمرانی امنیت ملی به کالف درهم 

 مسئولیت کنند.  
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