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استراتژي امنیت 
مصطفی عابدي

چکیده
ما هیچ گاه در یک جهان عاري از مخاطره نخواهیم زیست، و 
یک استراتژي ملی جامع امنیتی نیز این جهان را تغییر نمی دهد. 
هدف ما آمادگی براي به شکست انجامیدن تهدیدات احتمالی 
است. طراحی یک استراتژي مشکل است و اجراي آن مشکل تر 

بود، اما به هر حال ما باید آن را انجام دهیم. خواهد 

فصلنامه علوم و فنون نظامی 
1385بهار
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مقدمه 
می نویسد: » لویاتان«توماس هابز در کتاب 

هیچ کس نمی تواند تصویري از آینده را در اندیشه خود داشته « 
باشد، چراکه امروز، هنوز آینده نیست. در عین حال ما از تصاویر و 

» انیم.برداشت هاي گذشته خود آینده اي را می پرور
منظور هابز از این نوشته، دو مطلب است: نخست این که 
گذشته فقط زمینه اي براي پیش بینی آینده است. مطلب ظریف و 
هوشمندانه دوم این که زندگی اجتماعی بر اساس تصورات و 
برداشت انسان ها ساخته می شود. در هر دو مورد، حق به جانب 

وان غیب گویی بی بهره ایم و هابز است. چرا که ما از استعداد و ت
تنها ابزار ما براي گمانه زنی درباره آینده، الگوهاي تجدید شونده و 
ناپیوستگی ها و ایستایی ها و اخبار و اشارات تاریخ درباره طبیعت 
انسان است. این نیز واقعیتی است که آینده را فقط پژوهش در 

گري وپیش مورد آن شکل می دهد، زیرا اغلب بر مبناي آینده ن
بینی هاي خود، به گونه اي عمل  می کنیم که اسباب تحقق 

1آن ها فراهم می شود.

می توان گفت آینده هاي بسیاري وجود دارند؛ اما بسیاري از 
صاحب نظران در مطالعات آینده نگري بر این باورند که سیاست 
می تواند بر آینده تأثیر بگذارد. استدالل آن ها این است که فعال
بودن، یا بی عملی و سستی افراد بر تحوالت آینده تأثیر بسزایی 
خواهد گذارد. از آن جایی که ما داراي حق انتخاب هاي گوناگون 

، ترجمـه جـالل دهمشـگی و    21کمیسیون امنیت ملی آمریکا، استراتژي امنیت ملی آمریکا در قرن -1
فرهنگی و ابولقاسم راه چمنی، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقـات بـین المللـی ابـرار     بابک

.18-19، چاپ نخست، ص1380تهران، زمستان معاصر تهران: 
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هستیم، آینده هاي محتمل بسیاري هم وجود دارند که وقوع آن 
1ها بستگی به آن چه که دیگران انجام می دهند خواهد داشت.

ی ها ناقص هستند؛ بسیار دشوار این نیز صحیح است که پیش بین
که هنوز اتفاق نیفتاده را در پیش بینی براي ،است که ما آن چه

آینده در نظر بگیریم. به دلیل مشکالت ناشی از نادرست بودن و 
یه پیش بینی استوارند در ناقص بودن، تمام برنامه هایی که بر پا

ا و برآورد اشتباه بودن قرار دارند. آن دسته از پیش بینی همعرض
هاي مربوط به آینده که صرفا مبتنی بر روندهاي امروزي هستند، 
ممکن است موجب گمراهی شوند. اما برنامه ریزي استراتژیک 
براي آینده چنان چه پویا باشد، با کسب اطالعات جدید، در پیش 
بینی ها تجدید نظر صورت می گیرد و برنامه هایی را که بر اساس 

ظیم شده بود نیز مورد بازنگري قرار می گیرند آن پیش بینی ها تن
و در نتیجه همواره آمادگی براي مقابله با مخاطرات آتی ایجاد می 

گردد. 
همان گونه که می دانیم در نظام بین الملل، کشورها از لحاظ 
امکانات و توانائی هاي مادي و معنوي در یک سطح قرار ندارند، 

فاوت است و این امر به بروز منافع دولت ها گاهی با یکدیگر مت
درگیري بین آن ها می انجامد. بر این اساس، برنامه ریزي و تالش 
مستمر براي تأمین امنیت ملی و یا گسترش دامنه آن یکی از مهم 
ترین اولویت هاي کشورها است. بدین خاطر است که اکثر کشورها 

تالش به تدوین استراتژي امنیت ملی می پردازند. در نوشته حاضر 
می شود مالحظات و ضرورت هاي تدوین استراتژي امنیت ملی 
بررسی شود. پیش از هر چیز الزم است مفهوم استراتژي، و 

لطفیان، استراتژي و روش هـاي برنامـه ریـزي اسـتراتژیک، موسسـه چـاپ و انتشـارات وزارت امـور        -1
.170-171، چاپ اول، ص1376خارجه: تهران، 
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چگونگی کاربرد مفهوم امنیت ملی در تدوین استراتژي امنیت ملی 
مورد کنکاش قرار گیرد. 

مفهوم استراتژي 
یروهاي می توان گفت استراتژي، هنر و علم استفاده و توسعه ن

سیاسی، اقتصادي، روانی و نظامی در هنگام جنگ و صلح است تا 
به منظور افزایش احتمال پیروزي و کاهش احتمال شکست، از 

استراتژي 1سیاست هاي اتخاذ شده حداکثر حمایت صورت پذیرد.
فن مدیریت و هدایت کلیه منابع جامعه در جهت تحقق و «خواه 

امه اي که نظام با استفاده از برن« ، و خواه »نیل به هدف مشخص
و یا هر » همه امکانات خود می خواهد به اهداف حیاتی برسد

تعریف دیگري داشته باشد، حاکی از برنامه و طرحی مشخص براي 
رسیدن به هدفی مشخص است. به عبارت دیگر استراتژي از سه 

عنصر اهداف، راه ها، و ابزارها تشکیل می شود. 
از این حقیقت ناشی می شود که ابزارهاي اهمیت وجود استراتژي

مختلف سیاسی، اقتصادي، و نظامی ملت با وجود کاربردهاي 
مختلف باید به طور کلی در راستاي یک هدف مشخص و مشترك 
سیاسی مورد استفاده قرار گیرند. وظیفه استراتژي، پیدا کردن 
بهترین راهی است که این همه را در یک نقطه به هم برساند. به
طور طبیعی یک ملت منابع خود را متناسب با استراتژي هاي 
چندگانه طراحی می کند. اما شاید اولین چالش بسیار بزرگ در 

1  -- http://www .
Globalsecurity.org/military/library/report/1989/TLD.ht

m (Sept. 2003(
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مسیر تدوین استراتژي، موفقیت در چگونگی تعریف سطح 
استراتژي باشد. اگر تعریف ما در سطح باالیی تنظیم شود، منابع ما 

تعریف در سطح پایینی قادر به پاسخگویی نخواهند بود، و اگر 
تنظیم شود، شهروندان ممکن است اعتماد خود را به توانایی 

1حکومت در حمایت از ملت از دست دهند.

پس از تعریف، باید برآیندهاي فوري را ارزیابی نمود. این مرحله 
مستلزم تعریف اولویت ها با توجه به تخصیص منابع و نیز تعریف 

بی عملکردها است. استراتژي باید با مسوولیت ها با توجه به ارزیا
برآیندهاي قابل سنجش همراه باشد و یک برنامه بودجه اي جامع 
و منابعی داراي مسوولیت از آن حمایت نماید. این مراحل، پایه 

هاي یک استراتژي خوب هستند 
در رأس همه استراتژي ها، استراتژي امنیت ملی قرار دارد. در 

ی، اهداف اصلی در تدوین استراتژي باید تدوین استراتژي امنیت مل
معرفی شوند و براي دستیابی به این اهداف باید اولویت ها و 
سیاست ها معین شوند. پس از تعریف این اهداف، منابع موجود 
براي دستیابی به این اهداف در چهار طبقه گنجانده می شوند:

امی. دیپلماتیک، اطالعاتی، اقتصادي، و نظاجتماعی و فرهنگی،
ابزارهایی که براي دستیابی به این اهداف وجود دارند می توانند 
روش هاي اخالقی و سیاسی، قدرت نظامی، نیروي اقتصادي، 
روابط ائتالفی، دیپلماسی عمومی، همیاري امنیتی، همیاري 
توسعه، همکاري علمی و تکنولوژیک، سازمان هاي بین المللی، و 

نمایندگی هاي دیپلماتیک باشند. 

1 - http://www.nea.edu/naehome.nsf/weblinks/CGOZ-

58NLJY?OpenDocument (Sept. 2003)
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مفهوم امنیت ملی و کاربرد آن در استراتژي امنیت ملی 
از آن جا که جوهره استراتژي امنیت ملی، امنیت است، این مفهوم 
باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. امنیت یک مفهوم چند وجهی 
است و به همین جهت درباره معناي آن اختالف نظر زیادي وجود 

امنیت ملی از لحاظ «د است معتق» بري بوزان«دارد. از همین رو 
مفهومی، ضعیف و از نظر تعریف، مبهم و از نظر سیاسی، مفهومی 
قدرتمند باقی مانده است؛ چرا که مفهوم نامشخص امنیت ملی راه 
را براي طرح راهبردهاي بسط قدرت توسط نخبگان سیاسی و 

اما در مجموع می توان از تعاریف ارائه 1»نظامی باز می گذارد.
مورد امنیت، نقاط مشترك ذیل را برداشت نمود: شده در

امنیت یک ارزش است و اغلب ارزشی براي رسیدن به سایر - 1
ارزش ها می باشد. 

امنیت همیشه در حال تغییر است و در درجات مختلف وجود - 2
خواهد داشت. برخی از ملت ها یا افراد به دالیل گوناگون خود را 

می کنند. میزان تهدید یا خطر، بیشتر از سایرین امن احساس 
تعداد ارزش هایی که باید حمایت شوند، و انتظارات از آینده 

ممکن است متفاوت باشند. 
امنیت نه فقط نگرانی در مورد حفاظت از ارزش هایی است که - 3

قبال به دست آورده شده اند، بلکه مربوط به انتظارات ما در مورد 
ارزش هاي آینده نیز می شود. 

امنیت به حداقل رسانیدن خطر یا تهدید را در بر می گیرد. - 4
این تهدیدها نه فقط از نوع سنتی و نظامی هستند، بلکه 

رابرت ماندل، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشـکده مطالعـات راهبـردي،    -1
.48-49، چاپ دوم، ص 1379رات پژوهشکده مطالعات راهبردي: تهران، انتشا
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تهدیدهاي جدید غیرنظامی نسبت به رفاه ملی نیز در نظر گرفته 
1می شوند.

یکی از فرض هاي اساسی روش شناسی در تدوین استراتژي امنیت 
ملی باید دربرگیرنده تمامی متغیر ملی این است که تعریف امنیت

هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیک، و اقتصادي باشد که 
به گونه اي به قدرت و رفتار حکومت مربوط می شوند. امروزه 
گسترش قدرت هاي نرم افزارهاي و جهانی شدن اطالعات به 
چندگانگی عوامل تهدید در جنبه هاي جنبه هاي نظامی، 

یریت سیاسی، علوم و فنون، ثبات اجتماعی، محیط اقتصادي، مد
زیست، تروریسم و ... کمک کرده است. به عالوه نا آشکار بودن و 
بی مرز بودن انقالب اطالعاتی، فرهنگ بسیاري از کشورها را در 
معرض تهدید قرار داده، به گونه اي که حفظ ویژگی هاي فرهنگی 

فرهنگ خارجی، براي بومی، ارزش هاي سنتی، و جلوگیري از نفوذ
آن ها وظیفه اي سخت و دشوار شده است. از این رو بررسی ابعاد 

مفهوم امنیت در شرایط جدید بسیار مفید می نماید: 

امنیت اقتصادي: -1
امروز عامل اقتصادي در روابط بین الملل نقش محوري یافته و 
امنیت اقتصادي بخش اساسی امنیت کشورها را تشکیل می دهد. 

فافیت و اتکاي متقابل در اقتصاد جهانی به صورت شاخصه مهم ش
عصر حاضر درآمده و شمار زیادي از کشورها امنیت اقتصادي را 

نیت جامع خود تلقی می کنند. در برترین عامل و هدف در ام
ارچوب در حال تحول امروزي درباره امنیت اقتصادي، تأکید چ

.76پیشین، استراتژي و روش هاي برنامه ریزي استراتژیک، ص -1
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بازارهاي بین المللی اصلی بر روي رقابت اقتصادي و موفقیت در 
قرار دارد. از این رو کشورهایی که بر سر راه رشد اقتصادي آن ها 
در آینده ممکن است موانعی پدید آید، تهدید امنیتی بیشتري 
احساس می کنند. دگرگونی هاي بزرگ اقتصادي در حالی که 

کاهش با کشور را کارگزارانممکن است پیوندهاي عاطفی مردم
ال انتظار از دولت آن کشور را افزایش خواهد داد. ، در همان حدهد

نظام سیاسی این کشورها از سویی براي پرداختن به مسائل روز 
افزون اقتصادي مشروعیت کمتري خواهند داشت و از سویی دیگر 
براي تحت تأثیر قرار دادن آن مسائل، از نیرو و قدرت کمتري 

تقاضاهاي اجتماعی برخوردار خواهند بود. بدون تردید انتظارات و
افزون تر توأم با نفوذ کمتر دولت بر مسائل ایجاب می کند که 

سیاست هاي امنیت ملی یک بار دیگر تعریف شوند. 
سیاست هاي الزم براي رشد اقتصادي می توانند سبب تغییرات 
بسیاري در کشور شوند و ارزش هاي اجتماعی یا سیاسی موجود را 

غلب با بروز اختالف شدید در میزان درهم ریزند. رشد اقتصادي ا
درآمد و ثروت اعضاي جامعه همراه است و آنانی که نفوذ اقتصادي 
و سیاسی دارند، ممکن است قدرت خود را در خطر ببینند. 

مهمترین فرضیه هاي امنیت اقتصادي عبارتند از: 
هرچه موانع مبادله کاهش یابد و وابستگی متقابل اقتصادي -

میزان آسیب پذیري اقتصادي ملی نیز بیشتر شده و افزایش یابد، 
کنترل دولت کمتر می شود. 

هر چه رقابت اقتصادي بین المللی افزایش یافته و انتخاب مواد -
خام، نیروي کار، محل تولید و بازارها متنوع تر گردد، احتمال این 
که یک حکومت یا شرکت بر اقتصاد جهانی سلطه پیدا نماید 

کند. کاهش پیدا می
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هر چه یکنواختی و نفوذ متقابل اقتصادي افزایش یابد، آن دسته -
از کشورها و مناطقی که قادر یا مایل به ادغام در نظام اقتصادي 
جهان نیستند، بیشتر منزوي شده و به حاشیه رانده می شوند و 
شکاف بین فقیر و غنی به نفع کسانی که داراي بیشترین ثروت 

هستند، افزایش می یابد. هاي مورد نیاز جهان
هر چه عده بیشتري از ملت ها، در تالش براي ورود و بهره -

مندي از نظام اقتصادي جهانی باشند، برخی که داراي زیرساخت 
ها یا آموزش مورد نیاز جهت پذیرش تغییرات سریع اقتصادي 
نیستند، با انتظارات سرکوب شده و وعده هاي غیر قابل تحقق 

رو می شوند. بسیارتري روب
هر چه بلوك هاي اقتصادي منطقه اي رشد بیشتري پیدا کنند، -

تولید در برخی مناطق تمرکز بیشتري می یابد، که این امر اهمیت 
اختالل در عرضه از خارج را کم می کند. 

هر چه هویت دوست و دشمن در نظام بین المللی مبهم تر و -
ي پیچیده تر و به هم سیال تر شود و ملت ها به طرف اقتصادها

وابسته تر پیش روند، کمک یا فشار اقتصادي در کسب اهداف 
1امنیتی موثر نمی باشند.

امنیت نظامی: - 2
عامل نظامی در طول تاریخ از کلیدي ترین عوامل حفظ امنیت 
کشورها بوده است. دستیابی به قدرت زیاد از طریق افزایش تعداد 

رخورداري از بهره دهی نظامی نفرات و قدرت آتش تسلیحات، ب
سریع تر، مشارکت در اتحادیه هاي نظامی، و تالش هاي چند 

.123-124پیشین، چهره متغیر امنیت ملی، ص - 1
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جانبه براي جلوگیري از وقوع جنگ و پایان بخشیدن به آن در 
همین راستا دنبال می شوند. مهمترین فرضیه هاي امنیت نظامی 

عبارتند از: 
فن هر چه قدرت نظامی از طریق انتشار بین المللی اسلحه و-

آوري غیرمتمرکزتر و پراکنده تر گردد، امنیت کشورها و نظام بین 
المللی نیز بیشتر کاهش می یابد. 

هر چه تصمیم گیري دفاعی در داخل و بین دولت ها -
غیرمتمرکزتر گردد، اجراي ترتیبات امنیت جمعی نیز مشکل تر 

می شود. 
تصورات هر چه وابستگی دفاعی یک کشور به خارج بیشتر گردد،-

مربوط به آسیب پذیري و نیز از دست دادن کنترل نیز بیشتر می 
گردد. 

هر چه هویت تهدیدات و دشمنان مبهم تر گردد، آمادگی نظامی -
نیز کاهش یافته و نارضایتی عمومی از هزینه هاي نظامی، بیشتر 

می شود. 
هر چه جنگ، غیرمتعارف تر و چندوجهی تر شود، میزان -

تعیین نتیجه، پیشگیري و مدیریت آن نیز کاهش می موفقیت در 
1یابد.

امنیت اطالعاتی: - 3
اطالعات مفید و مطلوب، کلید پیشگیري حمالت به میهن است. 
اطالعات انسانی بهتر، به خصوص در مورد گروه هاي تروریستی 
بهره مند از حمایت هاي مخفی دولت ها، باید مکمل اطالعات فنی 

.103-104صهمان، - 1



50

فصلنامه 
پژوهشی 
آموزشی
علوم 

و فنون 
نظامي

سال دوم 
5شماره

1395بهار 

صر جدید شاهد دگرگونی عظیمی در بخش علوم باشد. جهان در ع
و فنون مربوط به اطالع رسانی قرار دارد. کشورها و مردمی که 
بتوانند در جریان این انقالب بزرگ از فرصت ها بهره ببرند و ابتکار 
عمل و تحرك کافی داشته باشند، آینده را در اختیار خواهند 

کننده داشت و در رقابت هاي جهانی آینده نقش هدایت
استراتژیک ایفا خواهند نمود. از این رو برخی معتقدند امنیت 
اطالعاتی اولین و مهم ترین عامل امنیت است و جایگاه محوري 
اطالعات در رقابت هاي قدرت هاي بزرگ روز به روز از اهمیت 
بیشتري برخوردار خواهد شد. قدرت یا ضعف توان اطالعاتی است 

می کند و بزرگترین معیار که سرنوشت کشورها را تعیین
هماهنگ کننده توان جامع و فراگیر در رقابت هاي بین المللی 

1خواهد بود.

فرهنگی: -امنیت سیاسی-4
فرهنگی به امنیت ملی، حفظ حکومت و -هدف دیدگاه سیاسی

ایدئولوژي آن و نیز هویت خاص جامعه است. درحال حاضر، بعد 
ش کنترل حکومت ها بر جوامع خود، امنیتی مزبور با توجه به کاه

ظهور جنبش هاي جدایی طلب، افزایش نیروهاي نفوذ کننده 
متقابل، و چهارچوب هاي در حال تحول داخلی و خارجی، تحت 
فشارهاي بی سابقه اي قرار دارد. حکومت ها و گروه هاي فرهنگی 
بیش از هر زمان دیگر در گذشته، هنگام پی جویی امنیت ملی 

لعات سیاسی محمد جواد امیدوارنیا، امنیت در قرن بیست و یکم (دیدگاه چین)، دفتر مطا-1
.76-83، چاپ اول، ص 1381و بین المللی: تهران، 
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غییراتی که خود آن ها را پدید نیاورده و یا انتخاب مجبورند ت
نکرده اند، را بپذیرند. امروزه، گسترش بین المللی هنجارهایی چون 
دموکراسی، حقوق بشر، و آزادي در عرصه هاي اجتماعی و 
اقتصادي، به همسان سازي ارزش هاي سیاسی کمک کرده است. 

جدید نیستند و بسیاري از حکومت ها قادر به برآوردن انتظارات
فرهنگ ها نیز فاقد قدرت انطباق سریع می باشند. با توجه به 
هیجانات ریشه داري که معموال با این ناآرامی ها و برخوردها 
همراه است، ابهام قابل مالحظه اي درباره بهترین راهبردهاي 

مهمترین فرضیه هاي 1مدیریت و مقابله با آن ها وجود دارد.
گی عبارتند از: فرهن-امنیت سیاسی

همگام با افزایش آزادي و آگاهی داخلی، به خصوص در -
کشورهایی که فاقد سنت و زیر ساخت الزم براي تحلیل و جذب 
داده هاي کثرت گرایانه هستند، انسجام سیاسی و فرهنگی رو به 

کاهش    می رود. 
به تدریج که گروه هاي قومی در درون ملت ها تقاضاهاي خود را -

ي خودمختاري تشدید        می کنند، به نظر می رشد که ملت برا
ها بیشتر مایل هستند حاکمیت فرهنگی خود را در مقایسه با 

حاکمیت سیاسی فدا کنند. 
همگام با افزایش رشد دیپلماسی چندجانبه خارجی و فشار گروه -

هاي ذینفوذ داخلی، ملت ها نیز در زمینه اولویت هاي خط مشی 
سیاسی داخلی و خارجی خود، بیشتر دچار تفرق گشته فرهنگی و 

و ابزارهاي کمتري براي پاسخگویی به هر دو جنبه دارند. 

.77-78پیشین، چهره متغیر امنیت ملی، ص - 1
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هر چه منطقه گرایی و استاندارد شدن جهانی گسترش یابد، -
ملی کاهش یافته و تالش براي - تمایز میان هویت هاي سیاسی 

یافتن هویت فرهنگی تشدید می شود. 
کنترل حکومت ملی، انتظارات عمومی درباره همگام با کاهش-

کارآیی دولت به جاي دیگر متوجه می شود و حکومت ها بیشتر به 
منبع نمادین قدرت تبدیل می گردند. 

به تدریج که هنجارهاي نظام بین المللی و ارزش هاي درون -
دولت ها متفاوت و متنوع تر می شود، ایده مشروعیت سیاسی و 

1رف ابهام بیشتري می رود.فرهنگی نیز به ط

فرهنگی: - امنیت اجتماعی- 5
فرهنگ به عنوان عاملی تعیین کننده در سرنوشت کشورها 
اهمیتی رو به افزایش در امنیت یافته و ناامنی فرهنگی به معضلی 
براي جوامع تبدیل شده است. ناامنی فرهنگی به نوبه خود موجب 

واردي چون فساد در ناامنی هاي اجتماعی نیز می باشد که م
جامعه، قاچاق انسان ها، مفاسد مالی، فرقه هاي گمراه، تروریسم و 

2رفتارهاي خشونت آمیز از مصادیق آن به شمار می آیند.

نابرابري درآمدها و ثروت، بیکاري، ناامیدي از چشم انداز زندگی و 
ضعف واحد خانواده، ابعادي از امنیت اجتماعی هستند که در 

یت و نظم عمومی را کاهش می دهد. جوان بودن نهایت امن
جمعیت می تواند به یک فرصت یا تهدید اجتماعی تبدیل شود. 

.163همان، ص - 1
.83- 96ص قرن بیست و یکم (دیدگاه چین)،، پیشین، امنیت در- 2
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فرار مغزها نیز از چالش هاي امنیتی است که به طور خاص براي 
کشورهاي در حال توسعه معنا می یابد. 

امنیت زیست محیطی: -6
و فراملی دیدگاه امنیت زیست محیطی بر مدیریت تهدیدات ملی

نسبت به حفظ محیط زیست، مثل گرم شدن کره زمین و تخریب 
الیه اوزن، باران هاي اسیدي، جنگل زدایی، ضایعات سمی و دیگر 
آالینده هاي محیط زیست تأکید دارد. مهمترین فرضیه هاي 

امنیت زیست محیطی عبارتند از: 
هر چه کمیابی منابع و کاهش کیفیت محیط زیست تشدید -

رابطه بین پیگیري دستیابی به منابع و حفاظت محیط شود،
زیست حادتر شده و به حاصل جمع صفر نزدیک تر می شود. 

هر چه فشار بر منابع محیط زیست به گونه اي نامتساوي تر در -
جهان گسترش یابد، ظرفیت مدیریت این فشارها نیز نامساوي تر 

ش می دهد. شده و تنش هاي امنیتی داخلی و خارجی را افزای
به تدریج که آگاهی از دامنه و شدت مسائل جهانی منابع و -

محیط افزایش می یابد، گروه هاي ملی، فرا ملی و بلوك هاي 
منطقه اي، تمایل بیشتري براي کسب نفوذ بر راه حل ها از خود 

نشان می دهند. 
به تدریج که وابستگی متقابل در منابع و سرایت اثرات آلودگی، -

افزایش آسیب پذیري اجتماعی کمی شود، تالش هاي ملی باعث
یک جانبه براي مدیریت مالحظات امنیتی مربوط به منابع و 
محیط زیست، از لحاظ شدت و کارآیی کاهش یافته و تضعیف می 

شوند. 
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هر چه کشورها کاهش فزاینده منابع و کیفیت محیط زیست را -
عت نسبت دهند، به اقدامات عمدي انسان در مقایسه با طبی

1احتمال بروز کشمکش داخلی و بین المللی باال می رود.

در مجموع باید گفت در تدوین استراتژي امنیت ملی، باید ابعاد 
مختلف را مد نظر داشت و براي تحقق درصد مطلوبی از آن تالش 
کرد. هنگامی می توان به تحقق امنیت فراگیر امید داشت که براي 

ها برنامه داشت و براي دستیابی به آن هر یک از این جنبه
کوشید. این نکته را نیز باید در نظر داشت که استراتژي امنیت 
ملی هر چند سال یک بار، با توجه به تغییرات در سطح ملی، 
منطقه اي، و بین المللی مورد اصالح و بازنگري قرار می گیرد. در 

یت ملی معرفی ادامه این نوشته عوامل تعیین کننده استراتژي امن
می شوند. 

عوامل تعیین کننده استراتژي امنیت ملی: 
در تعیین و تدوین استراتژي امنیت ملی هر واحد سیاسی، عوامل و 
مراحل بسیاري نقش ایفا می کنند که در صورت شناخت دقیق و 
صحیح آن ها از یک سو می توان به چارچوبی براي تعیین و جهت 

یگر به شناخت و مقابله با استراتژي دهی رفتار خود و از سوي د
کشورهاي رقیب دست یافت. بنابراین شناخت عوامل و مراحل 
تعیین و تدوین استراتژي امنیت ملی خواه براي نظم بخشی به 
رفتار یک واحد سیاسی و خواه براي ایجاد تغییر در آن، امري 
بسیار مهم و قابل توجه است. همچنین عوامل و مراحل تعیین و 

ین استراتژي امنیت ملی از جهتی نیازمند تعیین مفروضاتی تدو

.143-144ص پیشین، چهره متغیر امنیت ملی، - 1
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براي دستیابی به قواعد و ضوابط ثابت و از جهت دیگر نیازمند 
شناخت خصائص و ویژگی هاي خاص و پویاي هر واحد مورد 
پژوهش است. اما مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر فرآیند سیاست 

ل مربوط به محیط گذاري امنیت ملی را می توان در دو سطح عوام
داخلی و عوامل مربوط به محیط خارجی معرفی نمود: 

سطح اول: عوامل مربوط به محیط داخلی: 
در عرصه محیط داخلی، عوامل بسیاري در تدوین استراتژي امنیت 
ملی اثرگذارند. البته خصوصیات ملی کشورها بسیار متفاوت بوده و 

هر دولتی باید به طور به عوامل متعددي بستگی دارد. در نتیجه، 
مستقل به امر برنامه ریزي استراتژیک ملی بپردازد. اما می توان 

این میان تشخیص داد. در این درمجموعه اي از عوامل کلی را
نوشته، برخی از مهمترین عوامل داخلی مورد بررسی قرار می 

گیرند: 

عوامل روانشناختی: - الف
چون برداشت هاي ذهنی، این عوامل عبارتند از موضوعاتی

ایستارها و باورها، ارزش ها، و افکار عمومی که در ادامه مورد 
بررسی قرار می گیرند: 

برداشت هاي ذهنی: -
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برداشت ذهنی سیاستگذاران تا حد زیادي در توضیح اهداف و 
گزینش ها یا پاسخ به شرایط نقش دارد. افراد بر مبناي تصاویري 

رند، کنش و واکنش نشان می دهند. در که از محیط در ذهن دا
سیاست گذاري ها به طور اعم و در تعیین استراتژي هاي ملی به 
طور خاص آن چه اهمیت بیشتري دارد، برداشت مقامات حکومتی 
از محیط است و نه وضعیت عینی محیط. تصاویر ذهنی افراد عالوه 

و بر برداشت هاي ذهنی از واقعیت، شامل ارزیابی آن واقعیت 
مفهومی است که از واقعیت برداشت می شود. البته این تصاویر و 
برداشت هاي ذهنی تا حدي مبتنی بر اطالعاتی است که شخص 
در مورد محیط دریافت می کند، اما به هر حال نقاطی را که در 
تصور خود از واقعیت خالی می بیند، با برداشت هاي ذهنی خود پر 

افراد «که هالستی می گوید، می کنند. به عالوه همان گونه 
پیوسته زیر بمباران پیام هایی در مورد محیط قرار دارند، اما تنها 
بخشی از آن چه را می بینند بر می گزینند و تفسیر می کنند؛ 
زیرا تنها بخشی از آن چه را می بینند به یک وضعیت خاص 
ا مربوط می شود. گاهی نیز افراد تنها اطالعاتی را می بینند که ب

1»ارزش ها و باورها یا انتظارات آن ها منطبق است.

ایستارها و باورها: -
ایستارها، گزاره هاي عمومی براي ارزیابی پدیده ها، واقعیات یا 
شرایط هستند که می توانند کم و بیش دوستانه، مطلوب، 

ی توانند خطرناك، قابل اعتماد یا خصمانه باشند. این ایستارها م
تأثیرات مهمی بر چگونگی واکنش سیاستگذاران در مقابل 

1 - K.J. Holsti, International Politics, Englewood Cliffs: N.J.,

Prentice-Hall, 1988, P. 321.
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اقدامات، مقاصد و تقاضاهاي دولت ها و نوع تلقی آن ها از نیات و 
1.اهداف این دولت ها داشته باشند

ارزش ها: ارزش ها نتیجه چگونگی رشد ما، روند جامعه گرایی -
یاسی و سیاسی در شرایط گروهی مختلف، تعالیم و القائات س

تجربه شخصی است. ارزش ها همچون معیارهایی عمل می کنند 
که اعمال خود و دیگران بر اساس آن ها سنجیده می شوند و مورد 
قضاوت قرار می گیرد و بنابراین بنیان بسیاري از از ایستارهاي ما 
هستند. ارزش ها جهت گیري عمومی ما را نشان می دهند و براي 

ختلف به عنوان وسایل و توجیهاتی براي سیاستگذاران در سطوح م
اهداف، تصمیمات و اعمال آنان عمل می کنند. 

ارزش ها در زمره عواملی هستند که تأثیر محدود کننده آن ها را 
گاه سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان اساسا احساس نمی کنند. 
انظباق ناگاهانه با یک نظام ارزشی، زمینه آزادي تصمیم گیرندگان 

بی آن که خود آنان متوجه شوند، محدود می کند. البته ارزش را
ها ضرورتا پاسخ هاي خاصی را در شرایط خاص تجویز نمی کنند، 
اما باعث ایجاد ایستارهایی نسبت به شرایط می شوند؛ یعنی هم 
سیاست هاي مختلف را توجیه می کنند و هم به آن ها جهت می 

2دهند.

وکراتیکی نمی تواند افکار افکار عمومی: هیچ حکومت دم-
عمومی را در دراز مدت نادیده بگیرد و هر سیاست دفاعی که 
در چهارچوب آن تعدیل نشود، الزاما در سطح آکادمیک باقی 
می ماند. از این رو تصمیم گیرندگان در هنگام تدوین 

تشارات سمت: قم، علیرضا ازغندي و جلیل روشندل، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، ان-1
.92- 93ص ، چاپ دوم، 1378

.93-95ص همان، - 2



58

فصلنامه 
پژوهشی 
آموزشی
علوم 

و فنون 
نظامي

سال دوم 
5شماره

1395بهار 

استراتژي امنیت ملی باید خواسته ها و اولویت هاي مردم را 
آن را پایه تصمیمات خود سازند. مد نظر داشته باشند و

وضعیت جغرافیایی: -ب
وضعیت جغرافیایی یک کشور چه از لحاظ وضعیت قرار گرفتن آن 
کشور بر روي کره زمین و چه از لحاظ فاصله آن کشور تا آب هاي 
آزاد و ارتباط آن با کشورهاي مجاور، در تدوین استراتژي هاي 

می شود که به دلیل ظهور کشور حائز اهمیت است. البته گفته 
سالح هاي مدرن از میزان اهمیت وضعیت جغرافیایی تا حدي 
کاسته شده است، اما بی تردید عامل جغرافیایی همچنان یکی از 
عوامل تعیین کننده در استراتژي کشورها است و هنوز هم در 
تدوین استراتژي امنیت ملی مسائل جغرافیایی از جمله کمیت و 

یعی (مساحت جغرافیایی، میزان منابع موجود، و کیفیت منابع طب
توانایی بهره برداري از این منابع) داراي اهمیت بسیارند. 

مسائل اقتصادي: -ج
امروزه پویایی اقتصاد در سطوح ملی، منطقه اي و بین المللی، 
همراه با موضوعاتی از قبیل تنظیم منابع، تکنیک هاي پیشرفته 

نسانی، بازاریابی، امور مالی، بازرگانی و تولید، آموزش و سرمایه ا
مجموعه قوانین و قراردادهایی که تمامی این فعالیت ها را به 
یکدیگر پیوند می دهد، بسیار پیچیده شده است و چگونگی کاربرد 
آن در استراتژي امنیت ملی به یکی از عوامل موفقیت یا شکست 

آن استراتژي تبدیل شده است. 

مسائل نظامی: - د
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در تدوین استراتژي امنیت ملی، مسائل نظامی مختلفی مطرح می 
شوند. این که کشور باید به چه تسلیحاتی دست یابد؟ چه حمالت 
تروریستی ممکن است علیه منافع کشور روي دهد؟ کشورهاي 
رقیب و دشمن در صورت جنگ احتمالی، از چه توانمندي هاي 

با آن ها از چه ابزارهایی نظامی برخوردار خواهند بود و براي مقابله
استفاده می شود؟ با توجه به پیشرفت هاي فنی در ساخت جنگ 
افزارها و خصلت جهانی تهدیدات بالقوه، استحکامات مرزي 
کشورها دیگر به آسانی گذشته جلوي خطرات را نخواهند گرفت. از 
این رو با توجه به اوضاع جدید جهانی و استراتژي متناسب با آن، 

نظامی کشور، باید توانایی هاي ذیل را در اختیار داشته در بعد
باشند: 

توانایی و امکانات برقراري امنیت کشور -
توانایی هاي تسلیحاتی متعارف براي بازدارندگی و پیروزي در -

جنگ ها 
امکانات نیروي پلیس و نیروهاي امدادي بشردوستانه به عالوه -

فی تأمین مالی شده و جوانب غیر نظامی باید به صورت کا
سازماندهی شوند تا اقتدار و مسوولیت پذیري و پاسخگو بودن آن 

ها افزایش یابد. 

مسائل اجتماعی: - ه
دیدگاه هاي متفاوت را چگونه با یکدیگر آشتی بدهیم؟ در زندگی 
اجتماعی چه چیزي منصفانه است؟ ابزارهاي مورد استفاده 

هستند؟ تغییرات جمعیت حکومت براي کنترل نابسامانی ها چه
شناختی چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ این ها برخی از 
سواالتی هستند که در تدوین استراتژي امنیت ملی در زمینه 



60

فصلنامه 
پژوهشی 
آموزشی
علوم 

و فنون 
نظامي

سال دوم 
5شماره

1395بهار 

مسائل اجتماعی باید براي آن ها پاسخ مناسب یافته شود. آن گونه 
که محققان می گویند تغییرات جمعیت شناختی، توازن اجتماعی 

ی را به همراه خواهند آورد. پیر شدن یا جوان شدن جامعه متفاوت
هر یک مستلزماتی را به دنبال می آورد و این موضوع تنش هاي 
فرهنگی و اجتماعی را تشدید می کند. بخش تعیین کننده جامعه، 
جوانان و نوجوانان هستند. اگر این گروه هاي سنی از آموزش 

مشاغل مولد براي آن ها و مناسب برخوردار نشوند و زمینه کار 
در نمی گردد کهفراهم نشود، زمینه هاي پیشرفت جامعه را فراهم 

این صورت باعث ناآرامی هاي اجتماعی می شوند. کمیت (اندازه 
جمعیت) و کیفیت (سطح مهارت و معلومات) منابع انسانی، میزان 
نابرابري هاي اجتماعی، ترکیب قومی / نژادي/ مذهبی جمعیت 

بودن یا نامتجانس بودن جمعیت)، ترکیب جمعیت (متجانس 
(ماهر/ غیرماهر، پیر/ جوان) هر یک می توانند به نتایج متفاوتی 

منجر شوند. 

تأثیر فن آوري هاي نوین: - و
چه ابزارهاي علمی و تکنولوژیک در آینده ساخته می شوند و این 

قرار ابزارها چه فرصت ها و تهدیدهایی را پیش روي امنیت ملی 
می دهند؟ ویژگی عمومی فن آوري هاي جدید، ایجاد دگرگونی 
هاي عمده در الگوهاي سنجش است. آن چه از نظر اهداف این 
بررسی از اهمیت بیشتري برخوردار است، تأثیرات اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی ابزار ابداعی است و نه خود آن وسایل. کشفیات 
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ان گونه که سودمندي هاي نوین علمی و نوآوري هاي تازه فنی هم
بیشماري را نوید می دهند، چالش هاي بسیاري را پدید می آورند 
که برخی از آن ها معرفتی و علمی و برخی دیگر اخالقی و فلسفی 
هستند. انتظار پدید آمدن چالش هاي تازه، دالیل فراوانی دارد؛ از 

اغ ما جمله این واقعیت که دگرگونی تندتر از هر زمانی دیگر به سر
خواهد آمد. سرعتی که نوآوري هاي جدیدي وارد جریان بازرگانی 
شده و از طریق آن به جریان و روند اجتماعی می پیوندد، به گونه 
اي پیگیر و پیوسته فزونی یاقته و جامعه فرصت و زمان کمتري 
خواهد داشت که خود را با این روند همسو سازد. به عالوه این 

بهره گیري از فن آوري ها در خدمت اهداف نگرانی وجود دارد که 
1غیر انسانی قرار گیرند و یا داراي جنبه هاي منفی باشند.

سطح دوم: عوامل مرتبط با محیط خارجی 
کشورها در خأل به سر نمی برند. در تحلیل استراتژي، نادیده 
انگاشتن شرایط خارجی به ایجاد تصویري نادرست و مبهم از 

انجامد. در اغلب موارد، سیاست ها و استراتژي اوضاع و احوال می
هاي دولت ها، پاسخی به اهداف و اقدامات سایر دولت ها یا 
گرایش ها یا شرایط متغیر منطقه اي و جهانی در نظام بین المللی 
است. جو امنیتی که در آن زندگی می کنیم بسیار پویا و 

کشتار نامشخص، و آمیخته با چالش هاي بسیار است. تسلیحات
جمعی، تروریسم، جرایم سازمان یافته، دغدغه هاي زیست محیطی 
و نگرانی هاي جهانی، داراي تأثیراتی فارغ از محدودیت هاي مرزي 
هستند. اهداف و اقدامات سایر دولت ها نیز می تواند تهدید یا 

1 - Several Problems of Setting up the National Security, By Naruhiko

Ueda, Available at:http://www.drc-jpn.org/AR-2E/ueda-e.htm
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- امتیاز تلقی شود و به این ترتیب در نوع جهت گیري سیاسی
شد. به خصوص آن گروه از نظریه پردازان استراتژیک کشور موثر با

روابط بین الملل که به سطح تحلیل کالن گرایش دارند، تأثیر نظام 
بر واحدها را بسیار زیاد ارزیابی می کنند و آن را عامل اصلی 

1.تعیین کننده رفتار واحدها می دانند

بازیگران عمده در سیاست بین الملل هنوز دولت ها هستند و 
وسط آن ها ایفا می شود از بیشترین اهمیت برخوردار نقشی که ت

است. البته موقعیت دولت ها در روابط بین الملل در نتیجه جهانی 
شدن و تحوالت اجتماعی در حال تغییر است. بر اثر این تغییرات، 
جایگاه شهروندان و سازمان هاي غیردولتی ارتقا یافته است. رسانه 

ت دولت ها اثر گذارده است. در ها و افکار عمومی نیز بر سیاس
تدوین استراتژي امنیت بین المللی باید این فضا درك شود و بر 

2مبناي آن تصمیم گیري شود.

نظام بین المللی از طرق مختلفی بر تصمیم گیري ها و استراتژي 
هاي دولت ها تأثیر می گذارد. ساختار توزیع قدرت حاکم در اتخاذ 

ایجاد می کند. هنگامی نیز که استراتژي ها محدودیت هایی
ساختار نظام دچار تغییرات بنیادین می شود، نفوذ ساختار نظام بر 
اهداف و اعمال دولت ها و طبیعتا استراتژي آن ها اهمیت زیادي 
می یابد. به عالوه هر نظام بین المللی ارزش ها یا آموزه هایی دارد 

تا با تغییر که فراتر از ارزش هاي ملی یا محلی است که طبیع
اهداف در نتیجه تغییر ارزش هاي بین المللی، استراتژي دولت ها 

3نیز تغییر می یابد.

1 - http://clinton2.nara.gov/WH/EOP/NSC/Strategv (Sept. )2003
2 - http:www.mzv.cz/bezp_strategie/ebs1.html (Sept. )2003

.85-91ص مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، پیشین، - 3
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به هر حال برخی از متغیرهایی که در سطح خارجی باید مورد 
توجه قرار گیرند، را می توان بدین گونه تقسیم بندي نمود: 

الف) محیط منطقه اي 
نوع روابط با همسایگان - 1
خچه مداخله قدرت هاي بزرگ در منطقه تاری- 2
موقعیت سوق الجیشی کشور در منطقه - 3

ب) محیط بین المللی 
نوع نظام بین الملل - 1
نوع رابطه بین قدرت هاي بزرگ - 2
موقعیت استراتژیک منطقه و نیز کشور در محیط بین المللی - 3
ارزش هاي مورد منازعه در سطح بین الملل - 4
ملکرد سازمان هاي مهم بین المللی چگونگی ع- 5

استراتژي مبتنی بر دفاع چند الیه اي: 
بهترین راه تأمین و تضمین امنیت کشور، از طریق تدوین یک 
استراتژي مبتنی بر دفاع چند الیه اي    می باشد که در وهله اول 
پیشگیري، در وهله بعدي حفاظت و سرانجام پاسخ دهی را مورد 

د. توجه قرار می ده

پیشگیري: 
در مقوله پیشگیري، استراتژي کشور سه ابزار اساسی را در اختیار 
دارد: نخستین ابزار، دیپلماسی است. تالش دیپلماتیک براي 
برقراري روابط دوستانه و قابل اعتماد با دول و ملل بیگانه می تواند 
فرصت هاي دولت را براي دریافت هشدارهاي زودهنگام در مورد 
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لقوه و اتخاذ تدابیري در مورد تهدیدات قریب الوقوع به حمله با
میزان قابل توجهی افزایش دهد. همکاري اطالعاتی با دول بیگانه 
به منظور کمک به شناسایی افراد وگروه هایی که ممکن است 
انجام حمالتی علیه کشور را در نظر داشته باشند، اهمیت فراوان 

موجود براي برخورد با جرایم دارد. به عالوه باید از ظرفیت هاي 
سازمان یافته بین المللی نیز بهره برد. 

حضور دیپلماتیک، اطالعاتی و نظامی در خارج از کشور، دومین 
ابزار امنیت کشور را تشکیل می دهد. نمایندگی هاي دیپلماتیک، 
اطالعاتی و نظامی، چشم ها و گوش هاي اصلی کشور در موقعیت 

ال اقدامات فزاینده دولتی و خصوصی مختلف هستند. در عین ح
براي تقویت فرآیندهاي امنیتی در محدوده شبکه هاي حمل و نقل 
و تدارکات بین المللی که افراد و کاالها را به کشور انتقال می 

دهند نیز از اهمیت اساسی برخوردارند. 
نظام هاي هوشیار امنیت و مراقبت مرزي، سومین ابزاري هستند 

از ورود آن دسته از عوامل حمله که درخارج که می توانند 
شناسایی و متوقف نشده اند جلوگیري نمایند. افزایش توان آژانس 

-هاي کنترل مرزي در زمینه شناسایی و رهگیري تهدیدات بالقوه 
در این زمینه -بدون ایجاد موانعی در مسیر تجارت و رفت و آمد

حایز اهمیت است. 
برخورداري از توانمندي وارد آمدن همچنین پیشگیري از حمالت،

ضربات دوربرد را اقتضا می کند. کشور باید با نشان دادن قاطعیت 
خود در استفاده پیشگیرانه از نیروهاي نظامی به هنگام ضرورت، 

سیاست بازدارندگی خود را تقویت نماید. 

حفاظت: 
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فعالیت هاي متعدد و متنوع در زمینه حفاظت از میهن باید در 
ون یک نظام کلی حفاظتی که با افزودن منابعی تقویت شده در

باشد، تلفیق گردند. حفاظت از زیر ساخت هاي مهم و حساس 
: بایستی با تدابیر زیر همراه باشدو فراهم آوردن امنیت بودهکشور

ارزیابی هاي پیشرفته در زمینه اخبار و هشدار و حمله؛ -
ه گزارش دهی داوطلبانه و یک نظام هشدار دهنده که دربرگیرند-

باشد، به گونه اي سایر تأسیسات می فوري در مورد حمالت بالقوه 
سازد اقدامات و می را که احتماال هدف قرار خواهند گرفت قادر 

بیر حفاظتی بهتري اتخاذ نمایند؛ تدا
ن حمالت در نظر گرفتن سیستم هاي پیشرفته براي متوقف کرد-

انجام این امر را تسهیل می نمایند.و برقراري سرویس جایگزین،

واکنش: 
براي بخشی از مدیریت، نخستین اولویت باید ارتقا و تقویت قابلیت 
هاي واکنش و پاسخ دهی باشد. این گروه باید به لوازم کافی 
دسترسی داشته باشند. رهنمودها و روندهاي اجرایی باید تعریف و 

و تمرینات به اجرا گذاشته ابالغ گردیده و از طریق شبیه سازي ها 
شوند. توانمندي هاي ارتباطاتی قابل استفاده، مقاوم و فراوان در 

1مقابله با هر نوع فاجعه، نیز حائز اهمیت بسیارند.

ذکر این نکته نیز حایز اهمیت است که میزان توانمندي هر کشور 
و چگونگی کاربرد نخبگان آن کشور از این توانایی ها مهمترین 

تعیین کننده سطح این دفاع است. عامل 

.319- 322، ص21در قرن ریکا پیشین، استراتژي امنیت ملی آم- 1
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استراتژي امنیت ملی در مرحله اجرا 
تدوین استراتژي چنانچه به مرحله عمل درنیاید، تالشی بیهوده 
خواهد بود. از این رو پس از آن که استراتژي کالن امنیت ملی 
تدوین شد، این استراتژي ها باید به سیاست تبدیل شوند. براي 

خط مشی در ابتدا باید به عوامل تعیین کننده تبدیل استراتژي به 
در این زمینه توجه داشت. سه عامل زمینه، ساختار و کارگزار در 

تعیین خط مشی بسیار مهم هستند. 
زمینه یا بستر مشتمل بر سیاست ها، اهداف و چالش هاي موجود 
و ساختار مشتمل بر امکانات، اهداف و محدودیت ها است که بر 

ارگزار به شناخت و ارزیابی وضعیت موجود و در اساس آن ها ک
1نهایت تدوین خط مشی جدید می پردازد.

همچنین باید دانست که پس از بررسی وضعیت امنیتی جدید، و 
طراحی استراتژي امنیت ملی متناسب با این اوضاع جدید، عملکرد 
دستگاه هاي مختلف امنیتی براي اجراي موثر و صحیح این 

مورد بررسی قرار گیرد و توصیه هاي ضروري براي استراتژي باید
2انجام اصالحات در آن ها ارائه گردد.

عالوه بر آن که دولت باید توانایی پیش بینی چالش هاي امنیت 
ملی را به بهترین نحو داشته باشد، و براي رسیدن به این مقصود 
به عالی ترین سیستم ممکن اطالعاتی، مجهز گردد، باید فرآیندها
و ساختارهاي الزم را براي اجراي استراتژي فراهم آورد. در این 
راستا دولت باید به طور موثر عامل هاي غیر سنتی سیاست هاي 

رضا خلیلی، عوامل و مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژي امنیت ملی، مجله راهبرد، ش - 1
.460، ص 1382، تابستان 28
.18، ص 21پیشین، استراتژي امنیت ملی آمریکا در قرن - 2
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امنیت ملی را با عامل هاي سنتی هماهنگ و یکپارچه نماید. دولت 
نیازمند ساز و کارهاي جدیدي براي گسترش ارتباط بین نیروهاي 

ی و اشکال گوناگون و جدید جنگ نظامی، پلیس، دستگاه قضای
افزارها است. همچنین دولت به راه هاي موثر محاسبه و ارزیابی 
انتقادي عملکرد خود، فراگرفتن درس از تجربیات خویش و تنظیم 
منابع مناسب با یکدیگر، انسجام بین سیاست هاي داخلی با 
ملزومات اساسی امنیت ملی و سیاست هاي امنیت ملی در خارج 

1زهاي کشور نیاز دارد.از مر

سازمان هاي سنتی مرتبط با امنیت ملی کشور (وزارت خارجه، 
وزارت دفاع, شوراي امنیت ملی و ...) نیاز به همکاري جدید با 
شیوه هاي نوین دارند و موسسات اقتصادي نظیر وزارت بازرگانی، 
وزارت دارایی، و نمایندگی هاي تجاري نیاز به همکاري بسیار 

ا جامعه سنتی امنیت ملی خواهند داشت. به عالوه دیگر نزدیک ب
دست اندرکاران به ویژه وزارت دادگستري و راه و ترابري باید در 
روند تعیین خط مشی براي اجراي استراتژي امنیت ملی شرکت 

داده شوند. 
دستگاه هاي نظامی نیز باید توجه زیادي به وظیفه خود در زمینه 

د و از توانایی مکانیزم هماهنگی امنیت کشور معطوف نماین
ي اضطراري عمده، اطمینان حاصل پشتیبانی نظامی در وضعیت ها

. به عالوه، بخش پشتیبانی غیر نظامی نیروي مشترك ویژه نمایند
را باید تقویت کرد و دامنه فعالیت هاي آن را گسترش داد تا این 

و بخش بتواند براي تأمین پشتیبانی نظامی براي همه خطرات 
. هنگ سازدفاجعه ها، برنامه ریزي و فرماندهی را هما

.290همان، ص - 1
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این نکته نیز از اهمیت زیادي برخوردار است که با بررسی محیط 
نوین استراتژیک در آینده و استراتژي که پاسخگوي چنین 
محیطی باشد، ممکن است تغییرات قابل توجهی در ساختار و 

این تغییرات . ي دستگاه امنیت ملی کشور الزم آوردفرآیندها
سازمانی می تواند در حوزه هاي تضمین امنیت کشور، تجدید 
ساختار توان علمی و آموزشی کشور، تجدید نظر در نهادهاي 
کلیدي قوه مجریه، بازنگري و نوسازي نظام هاي کارگزینی نظامی 
و غیر نظامی دولت، و سازماندهی مجدد نقش پارلمان در امور 

امنیت ملی صورت پذیرد. 
مورد نقش قوه مقننه باید گفت مقابله با تهدید امنیت کشور و در

حل آن، مشکلی نیست که تنها گریبانگیر قوه مجریه باشد، بلکه 
قوه مقننه نیز باید در فرآیند تهیه برنامه هاي امنیت کشور، شرکت 
فعال نماید. جلسات کمیته هاي تخصصی که در آن ها بحث و 

رش ها و توضیحات مسووالن و بررسی موضوع و نیز استماع گزا
خبرگان صورت می پذیرد، می تواند به تهیه و ارائه بهترین نظرات 
و راه حل ها در این زمینه کمک نماید. برخی اعضاي پارلمان باید 
در سیاست امنیت کشور و اجراي این سیاست خبره شوند تا 
بتوانند با استفاده از این تخصص، خألهاي سیاست مزبور را پر 

ده و در مواقع بحران به ارائه نظرات مشورتی و نظرات الزم کر
بپردازند. مهم تر از همه پارلمان باید با استفاده از قدرت تخصیص 
اعتبار و منابع مالی، از برخورداري سازمان هاي دولتی از منابع 
کافی و از هماهنگ بودن وکارایی برنامه هاي سازمان مزبور 

ان باید طرق خاصی را براي پرداختن اطمینان حاصل نماید. پارلم
بیابد که مرزها و محدودیت هاي و موضوعات امنیت ملیبه مسائل

کنونی صالحیت ها و اختیارات را در هم نوردند و مکانیزم هاي 
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نظارتی تازه تري را نیز خلق کنند. از آن جایی که پارلمان، انتخابی 
ط مشی هاي ترین نهاد حکومت می باشد، آن نوع سیاست ها و خ

قوه مجریه که تأمین کننده گستره اي از دیدگاه هاي پارلمان 
باشد بهتر و بیشتر حمایت عمومی را جلب خواهد نمود. سرانجام 
براي این که پارلمان بتواند با حداکثر کارایی با قوه مجریه همکاري 
نماید باید با گروه فراگیري از پیشتازان عرصه هاي علم، اقتصاد 

، دفاع، اطالعات، و دیگر زمینه هاي امنیتی به مشورت بین الملل
1بپردازد.

نتیجه گیري: 
ما هیچ گاه در یک جهان عاري از مخاطره نخواهیم زیست، و یک 
استراتژي ملی جامع امنیتی نیز این جهان را تغییر نمی دهد. 
هدف ما آمادگی براي به شکست انجامیدن تهدیدات احتمالی 

راتژي مشکل است و اجراي آن مشکل تر است. طراحی یک است
خواهد بود، اما به هر حال ما باید آن را انجام دهیم. 
روند امور و اوضاع کشور، منطقه و جهان در سال هاي آتی را 
مجموعه اي از تصمیمات خرد و کالن تعیین می کند که بیشتر 

ر آن ها هنوز اتخاذ نشده اند. اما به هر حال، نگریستن به آینده، ه
اندازه هم که دشوار باشد، ضروري است، چرا که خطرات آن قدر 
زیادند که حتی تالش و کوششی اندك (براي آینده نگري) بهتر از 

2عدم تالش و تکاپو است.

.432-436همان، ص- 1
.20-21ص همان، - 2
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در این شرایط به نظر می رسد که فعالیت موفق در چهارچوب 
امنیتی جدید مستلزم شناخت آشکار روابط تعارض آمیز و اثرات 

اجتناب انتخاب ها در این محیط پیچیده و سیال است. غیرقابل
رهبران بایستی از تفکر ثابت، خطی و یک بعدي امنیتی با این 
تصور غلط که چنین رفتاري در سایر امور مرتبط با دفاع اثر مهمی 
ندارد، احتراز کنند و مردم در ارزیابی این سیاست ها بایستی تضاد 

ند و دنبال استراتژي هاي امنیتی در هدف ها و وسیله ها را بپذیر
سیاه و سفید و نتایج کامال آشکار نباشند. به عالوه ارزیابی دقیق 
تضادها و روابط تعارض آمیز براي توجه به تغییر در سیاست امنیت 

ملی مهم است. 
بدین منظور هر کشور در جهت آمادگی براي رفع مخاطرات باید با 

استفاده از عوامل تعیین شناخت الیه هاي گوناگون امنیتی و
کننده استراتژي امنیت ملی براي آینده خود برنامه ریزي نماید و 
در مرحله بعد از همه ظرفیت هاي خود براي بازنگري و اجراي 

موثر آن بهره گیرد. 


