
 

 

 ی؛مل یتامن یو حکمران زدگییاستس

 یامدهاروندها، الگوها و پ
 11/03/1000 تاریخ پذیرش: 15/01/1000 تاریخ دریافت:

 جقه یصادق یدسع

 چکیده
در  یو گروه یاسیس هاییزهانگ یحدادن و ترجعام به دخالت یدر معنا کردنیاسیس یا زدگییاستس

عبارت است از  زدگییاست، سی. در حوزه حکمرانشودیاطالق م هاگیرییمو تصم هایداور

ها یشگرا ها،یدگاهدادن دو دخالت هاگیرییمو تصم هایگذارسیاستدر  طرفییاصل ب نکردنیترعا

. یابدمختلف بروز  یکه ممکن است در سطوح و الگوها ؛یاهدر امور حرف یاسیس هاییریو سوگ

شمار به یو عوامل ناکارآمد هایبآس ینتراز مهم یکشوردار یهادر همه حوزه زدگییاستس هرچند

کارگزاران،  لتی،حا یندارد. در چن یترمخرب پیامدهای یمل یتامن یاما در حوزه حکمران رود،یم

را در مراحل مختلف  شانیاسیس یحاتترج یو اطالعات یراهبرد انگرتحلیلو  یاسیان سگرکنش

ها دخالت داده و از گزارش یداطالعات و تول یلها، پردازش و تحلداده یآورانتخاب موضوع، جمع

 یپژوهش با مطالعه روندها و رخدادهااین . کنندینظر مصرف یاسیبه نفع مصالح س گراییینیتع

کرده و این موضوع را بررسی  یابعاد و اثرگذار یران،در ا یمل یتامن یبرجسته حوزه حکمران

و  کاریینفوذ، مواز شدگی،یقطب یرنظ ییهادر قالب زدگییاستکه س دهدهای آن نشان مییافته

 بر این اساس،دارد.  در پی یقابل توجه یتیو امن یاسیس هایینههز ،نشت اطالعات یا یافشاگر

 ارائه شده است.آن  زاییبآس یامدهایپ یریتمد یا زدگییاستکنترل س یبرا ییپیشنهادها

 .یافشاگر کاری،ینفوذ، مواز شدگی،یقطب ،زدگییاستس ،یمل یتامن یحکمران واژگان کلیدی:
                                                                                                   

 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی.  
 

 11شماره مسلسل   1000 بهار  اولشماره  م چهاروسال بیست فصلنامه مطالعات راهبردی 
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 مقدمه 
توان گفت سیاست در بهترین حالتت ختود، چیتزی    درباره دولت، می 1با الهام از گفتۀ تامس پئین

 عنتوان بته بایتد  هتدف، بلکته    یت   عنواننفسه بهنه فی سیاست واقع، جز شر ضروری نیست. در

کاالهای عمومی در نظتر گرفتته شتود. از     تأمین وحدت حول ملت و ابزاری برای حفظ و تقویت

از ورزش گرفته تتا هنتر یتا    -از تنظیم همه چیز در جامعه  ،باید تا جایی که امکان دارد ،همین رو

فرهنت،،   انتداز  تواند بهنمی سیاست چونبر محور سیاست اجتناب کرد؛  -نحوه تعامالت روزانه

رغتم واقعیتت متذکور، امتروزه بته دلیتل تتوان        بته  ها اهمیت داشته باشتد. فضیلت اخالق و سایر

ای را های اجتماع بسط یافتته و کمتتر موضتوع/حوزه   اثرگذاری بسیار زیاد، سیاست در همه حوزه

ای است که اکنون بستیاری از  به اندازه تأثیرباشد. این  نپذیرفتهی ثیرتأتوان یافت که از سیاست می

    3شده است.« 2زدهسیاست»های زندگی فردی و جمعی حوزه

های چهارگانۀ پیشگیری و بازدارنتدگی، ایاتاد و   اگر کارنامه حکمرانی امنیتی را با شاخص

 هایقیتت در برابتر تهدیتد   برقراری اطمینان و امنیتت، حفاتتت از دستتاوردهای امنیتتی و موف    

تتوان گفتت کته    گیری متورد ستناش قترار دهتیم، متی     ناشناخته و نوپدید و ممانعت از غافل

زدگتی بتا تقویتت    زدگی در همه ایتن ابعتاد اثتر منفتی دارد. بته بیتان دیگتر، سیاستت        سیاست

 ،ترتیتب د. به این کنای، زمینه تضعیف و شکست اطالعاتی را فراهم میهای سلیقهتفسیرگرایی

ای و تخصصی تهی شتده  از عینیت و ارزش حرفه ،های اطالعاتی و راهبردیبرآوردها و تحلیل

ثبتاتی  اعتباری نهاد اطالعات و نهایتاً بیکه این نیز متعاقباً بی ؛دهدو ناکارامدی اطالعاتی رخ می

اد. از سیاسی و راهبردی حاکمیت را فراهم کرده و آن را در معتر  فروپاشتی قترار خواهتد د    

همین رو بوده که اغلب دلسوزان و مقامات ارشد نظام و در رأس آنها مقام معظتم رهبتری، در   

                                                                                                   
1. Thomas Paine (1737–1809) 

2. Politicized  

 رویکترد  هرگونته  از احتتراز  ،(apoliticism) گریزیسیاست سیاست، از دلزدگی معنای به تواندمی همچنین زدگیسیاست. 3

 ایتن  بتا  زدگتی سیاستت . شتود  تعریف نیز سیاسی امور در نکردنمشارکت و روزمره سیاسی رخدادهای به اعتناییبی سیاسی،

 زمینته  الجترم ...  و آموزشتی  ،هنتری  ،اقتصادی ،اجتماعی مختلف هایعرصه شدنزدهسیاست با؛ چون دارد پیوندی نیز مفهوم

 و رویکردهتا  تنظتیم  مقاله، این در ما منظور اما. شودمی فراهم سیاست حوزه به نسبت تفاوتیبی و سیاست از شهروندان گریز

 .است سیاسی منافع و هادیدگاه اساس بر هاقضاوت
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اند )مقام معظم دانسته« گناه»در این حوزه را « بازیجناح»زدگی یا های مختلف سیاستمناسبت

 احجن با یادآوری اهمیت اجتناب از قضاییه در موردی دیگر، رئیس قوه(. 21/01/1311رهبری، 

 نظتام  کتل  به متعلق و ایفراقوه ایاطالعات، این وزارتخانه را ماموعه وزارت در بازیجناح و

 جناح هم آن و دارد وجود جناح ی  فقط اطالعات وزارت در»دانسته و اشاره کرد که  اسالمی

 .(15/01/1000)رئیسی، « است والیت و انقالب

روندها و رختدادهای برجستته حتوزه     با رهیافت استقرایی و مطالعه حاضر که در پژوهش

زدگتی در حتوزه اطالعتات،    حکمرانی امنیت ملی اناام شده است، ضمن تمرکتز بتر سیاستت   

های مختلف کشورداری نیز مورد توجه و تالش خواهد شد مصادیق و جوانبی از آن در عرصه

هتا  ایتن حتوزه  بررسی قرار گیرد تا ابعاد متنوع و الجرم اثرگذاری عمیق و گسترده آن در همته  

کوشد پس از مرور ادبیات نظری و پیش چشم مخاطب ترسیم شود. به عبارت دیگر، محقق می

زدگی در حوزه عمومی حکمرانتی و نیتز حکمرانتی امنیتت ملتی، بتا       تاربی مرتبط با سیاست

زدگی فراگیر در فضای حکمرانی در ایتران  برشمردن قرائن و موارد مکفی، تصویری از سیاست

جمهتوری  ر خواننده قرار بدهد. سپس، با تمرکتز بتر حتوزه حکمرانتی امنیتت ملتی       را در منظ

زدگی هماننتد  و الگوهای پربسامد و برجسته از سیاست ایران، برخی رخدادها، روندها اسالمی

کاری، افشاگری یا نشت اطالعات که مختص حوزه حکمرانی امنیتت  شدگی، نفوذ، موازیقطبی

صورت خاص متورد بررستی قترار    یف آن نقش موثری دارند، بهتضع وملی بوده یا در تقویت 

زدگتی یتا متدیریت پیامتدهای     اند. نوشتار با ارائه برخی پیشنهادها برای کتاهش سیاستت  گرفته

 زای آن پایان یافته است.آسیب

 

 پیشینه پژوهش  الف.
)از روسای پیشین سازمان اطالعات مرکزی ایاالت متحده(  1شاید بتوان سخنرانی رابرت گیتس

زدگتی در  تترین منتابع مترتبط بتا سیاستت     ( را از مهم2007« )زدگیمقابله با سیاست»با عنوان 

. با اینکه این سخنرانی از چارچوب مفهومی برخوردار نیست، اما دانستهای اطالعاتی سازمان

                                                                                                   
1. Robert Gates 
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ای در سطوح باال، نکات قابل تأملی در ختود جتای   هبه دلیل برخورداری گوینده از تاربه حرف

زدگتی را بترای کارکنتان    های سیاستت کند تا آسیبداده است. در این سخنرانی، وی تالش می

( تحتتت عنتتوان 76-57 :2003. مقالتته بتتتس )کنتتد نستتازمان اطالعتتاتی ایتتاالت متحتتده روشتت

نماهتای اطالعتات   تنتاق  »ت در ماموعه مقتاال « هاها و فایدهزدگی اطالعات: هزینهسیاست»

زدگتی اطالعتات را بررستی کترده استت. در ایتن مقالته اثرگتذار،         موضوع سیاست« راهبردی

زدگی و پیامدهای آن مورد توجه قترار گرفتته استت. بتا ایتن حتال، بعضتی        های سیاستزمینه

 های اطالعاتی در این مقاله مغفول مانده است. زدگی در سازمانجوانب سیاست
« سلسله مباحثات درباره نبرد در خالل جن، ویتنام»( در گفتار خود با عنوان 2004) 1ویرتز

منتشتتر شتتده، « ای بتته دنیتتای مخفتتیاطالعتتات راهبتتردی: دریچتته»کتته در ماموعتته مقتتاالت 

صتورت متوردی در جنت، ویتنتام مطالعته کترده استت. وی از         زدگی اطالعات را بهسیاست

گیران در تولید و ارائه اطالعات راهبردی یاسی و تصمیمس هایمندی مقامیافتن رضایتاولویت

-کنتد. یتوری بتار   ترین علت ناکامی اطالعاتی ایاالت متحده در این جن، یاد متی عنوان مهمبه

بتا بررستی   « ای تطبیقتی زدگی اطالعات: مطالعته سیاست»با عنوان ای ( در مقاله2013) 2جوزف

شتور ایتاالت متحتده، انگلستتان و استرائیل نشتان       شده در سته ک های اطالعاتی بایگانیپرونده

جوزف در اثتر برجستته   -های اطالعاتی است. بارزدگی معضل همه سازماندهد که سیاستمی

رابطه سیاستت  « کشورهای دموکراتی  مداخله اطالعات در سیاست»( با عنوان 1310دیگرش )

متورد مطالعته    یو استتبداد  انته یگراواقع ،یاحرفه ،انهیگراآرمانو اطالعات را با چهار رهیافت 

 قرار داده است.

در ماموعته مقتاالت   « زدگتی مختاطرات سیاستت  »( در مقاله خود با عنتوان  2010) 3پیالر

های اطالعتاتی پرداختته و   زدگی در سازمانبه موضوع سیاست« راهنمای اطالعات امنیت ملی»

های کار وی با ستایر  از تفاوتزدگی در اطالعات را بررسی کرده است. یکی پیامدهای سیاست

گتذاری و دخالتت   تأثیرهتای اطالعتاتی را بته    زدگی ستازمان در این است که وی سیاست ،آثار

هتای اطالعتاتی محتدود ندانستته و بتر استاس برداشتتی کته از         سوگیرانه سیاستت در تحلیتل  

                                                                                                   
1. James Wirtz 

2. Uri Bar-Joseph 
3. Paul R. Pillar 
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ماعی( شدن ساختارهای اجتشناسی وجود دارد )به معنای سیاسیزدگی در حوزه جامعهسیاست

زدگتی اطالعتات   تترین شتکل سیاستت   کردن اطالعات در عرصه جامعته را مهتم  انتشار و عیان

و  گتتذارسیاستتت-رابطتتۀ اطالعتتات»اش بتتا عنتتوان ( در مقالتته2009دانتتد. اوالف ریستتته )متتی

های کنونی و های ملی اطالعات: پژوهشنظام»که در ماموعه مقاالت « زدگی اطالعاتسیاست

هتای اطالعتاتی   زدگی اطالعات در نظتام منتشر شده، برخی موارد سیاست« اندازهای آتیچشم

هتای اطالعتاتی   صورت ویژه با اشاره بته گتزارش   ایاالت متحده و بریتانیا را بررسی کرده و به

را  متورد زدگتی در ایتن   سیاستت  ،2003ایاالت متحده و بریتانیا هنگام حمله به عراق در ستال  

 مورد توجه قرار داده است.  

زدگی چیز ختوبی  آیا امکان دارد سیاست»( در مقاله پژوهشی خود تحت عنوان (2013 1راونر

توانتد  زدگی اطالعات میهای احتمالی، حدی از سیاسترغم آسیببر این نظر است که به« باشد؟

سته  گذاری را تضمین کنتد. از نظتر وی،   در عرصه سیاست« اطالعات»مفید بوده و تداوم حضور 

گترفتن  نوع آسیب در روابط اطالعتات و سیاستت وجتود دارد: همتاهنگی بتیش از حتد، نادیتده       

چشیدن متزه میتوه ممنوعته:    »ای با عنوان ( در مقاله2013) 2ناتان ووداردزدگی. اطالعات، سیاست

کنتد کته هرگونته    بته ایتن موضتوع اشتاره متی     « زدگی مثبتت های سیاستراهی به سوی ترفیت

اطالعتاتی   گتران ها، در میان تحلیتل مند، به دلیل تضعیف عینیت و اعتبار تحلیلزدگی نیتسیاست

را  زدگتی سیاستت  شود. بتا ایتن حتال، وی ضتمن اینکته برختی اشتکال       امری مذموم شمرده می

 حقیقتت  بلکته در  نبوده، شر ذاتاً زدگیکند که سیاستمی تأکید داند، امامی «غیراخالقی وضوحبه»

 گیتری مزایایی برای تصتمیم  تواندمی شود، نحو مناسب کنترل به است و اگر خنثی اخالقی نظر از

 از تتر منتد، عینتی  ستازی نیتت  سیاستی »از نظر وی . به همراه داشته باشد گذارانتر سیاستدرست

وی . «شتوند کند که شواهد نهایتاً به کاا منتهتی متی  چون پنهان نمی است؛ سهوی هایتأثیرپذیری

لزومتتی نتتدارد از  کتته شتتودمتتی مشتتخص 0طرفتتیبتتی و 3عینیتتت جتتداکردن تأکیتتد دارد کتته بتتا

 .  شود اجتناب ایسیاستی مبتنی بر داوری حرفه هایتوصیه یا مبتنی بر شواهد هایگیریموضع

                                                                                                   
1. Joshua Rovner 

2. Nathan Woodard 

3. Objectivity  
4. Neutrality  
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زدگی دستتگاه  رویکردی تطبیقی به سیاست»( نیز در ماموعه مقاالت 1330یر )پیترز و پی

های مقابلته بتا آن را در   زدگی دستگاه اداری و شیوهموضوع سیاست« تالش برای کنترل :اداری

زدگتی در ایتن کتتاب، اشتغال     اند. منظور از سیاستتعدادی از کشورهای اروپایی بررسی کرده

عنتتوان  ای بتا ( در مقالتته1311ستاالرکیا ) هتای دولتتتی توستط متتدیران سیاستی استتت.    ستمت 

 عنوان معیار انتصتاب هواداری سیاسی بهاستفاده از « اجرایی نظام در کارآمدی و زدگیسیاست»

، تضتمین تعهتد سیاستی بته راهبردهتا بترای       اورا مورد بررسی قرار داده است. از نظر  مدیران

تترین پیامتد   است که مهم هازدگی در انتصاب مقامترین دلیل سیاستمدی، مهمآدستیابی به کار

زدگتی  سیاستت »( با عنوان 1310مقاله خسروی )ساالری خواهد بود. منفی آن نیز نق  شایسته

دود مقتاالتی استت کته    حت از م« هویتی سازمان اطالعاتی تا ناکامی نظام سیاسیاطالعات: از بی

های اطالعاتی و زدگی بر سازمانطور خاص، رابطه میان سیاست و اطالعات و پیامد سیاستبه

بته پیشتروبودن آن در   تتوان  متی  مقاله مذکور،نظام سیاسی را بررسی کرده است. از نقاط قوت 

زدگتی  کردن چتارچوب مفهتومی مناستب در ارتبتاط بتا سیاستت      تحقیقات ایرانی و نیز فراهم

طتور  زدگی بته ها و پیامدهای سیاستزمینهدر این مقاله جا داشت هرچند اطالعات اشاره کرد؛ 

 تری مورد اشاره قرار بگیرند. جامع

 هتای ستازمان  در زدگتی سیاستت »ن در کتتابی بتا عنتوا   ( 1311) میرمحمتدی  ساالرکیا و

های زدگی در سازمانضمن ضمن بررسی جامع ادبیات پژوهش در حوزه سیاست« اطالعاتی

ها، فرآیندها و پیامدها مطالعته  ها را از سه جنبۀ زمینهزدگی در این سازماناطالعاتی، سیاست

انتد. ایتن   گی ارائه کردهزدکارهایی نیز برای جلوگیری از وقوع یا مقابله با سیاستکرده و راه

( و ضمن اشاره به سه آسیب موجتود در  1310جوزف )-های بارمحقق، با الهام از دیدگاهدو 

بررسی کرده )یعنی هماهنگی بیش از حد،  ((2013روابط میان اطالعات و سیاست که راونر 

مداخله اطالعتات  »زدگی( آسیب چهارمی را نیز تحت عنوان گرفتن اطالعات، سیاستنادیده

معضتل اطالعتات:   »اش با عنتوان  ( در مقاله2017) 1اند. بث آیزنفلدمطرح کرده« در سیاست

اطالعتات   و ذاریگت سیاستت  بتین  رابطه« تحلیل تأثیرات بیرونی -زدگیمااورت و سیاست

                                                                                                   
1. Beth Eisenfeld 
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کنتد کته   راهبردی و عوامل بیرونی اثرگذار بر اطالعات را بررسی کرده استت. او اشتاره متی   

 درباره رابطه اطالعات، کاربران و تولیدکنندگان بین رابطه مورد در زیاد رغم وجود ادبیاتبه

 مفهتوم  ه دوبهینه میان این دو اتفاق نظر وجود ندارد. وی به این نکته برجسته اشاره کرده ک

زمینه تفاسیر و ماتادالت   تبدیل شده که به معضلی زدگی،سیاست با سیاست و 1«مااورت»

 کشتورهای  رغتم اینکته در  کند. وی اشاره کرده که بهرا فراهم می شدنفراوان درباره سیاسی

 زیتادی  هتای گتروه  و افتراد  شتود، مردم اتخاذ می نمایندگان ها توسطسیاست که ساالر،مردم

اثتر بگذارنتد،    تصتمیمات  بتر  گذاران،گران و سیاستتحلیل کنند از طریق تعامل بامی تالش

زدگی آن هنتوز بته طتور کتافی     گری اطالعات و سیاستموضوع اثرگذاری بیرونی بر تحلیل

 مورد بررسی قرار نگرفته است.  

زدگتی  ، در حتوزه امنیتت ملتی و نیتز سیاستت     هایی اشاره شتد که در باال به نمونهطور همان

زدگتی بتر حکمرانتی    سیاستت  تتأثیر با این حال، دربتاره  است.  اطالعات آثار متعددی منتشر شده

ایتن  است. بنتابراین،   اناام نشدهطور خاص تحقیقی امنیت ملی در مفهوم جدیدتر و موسع آن، به

ضتوع  ویژه آنکته در ایتن مقالته، مو   به ؛شودتا حدود زیادی نوآورانه محسوب می نظرمقاله از این 

صتورت ویتژه متورد تأمتل      زدگی بهترین پیامدهای سیاستعنوان یکی از مهمشدگی نیز بهقطبی

ها از حوزه عام کشتورداری و نیتز حتوزه ختاص حکمرانتی      قرار گرفته و با بررسی برخی نمونه

عنوان متغیر واستط(  شدگی )بهزدگی چگونه از طریق قطبیامنیت ملی، نشان داده شده که سیاست

 گذارد.  کمرانی امنیت ملی اثر میبر ح

 

 و چارچوب تحلیلی  مفهومی تعاریف .ب

 امنیت و حکمرانی امنیت ملی. 9

مورد استفاده قرار گرفته استت.   های ملیمفهومی است که پس از تأسیس دولت ،ملی امنیت

 تتوان تعریتف  گسترده از این مفهوم در متون علوم سیاسی، بته دشتواری متی    استفاده رغمبه

ملتی و   امنیتت  هتای اخیتر، مفهتوم   ویتژه آنکته در دهته   واحدی برای آن در نظر گرفت؛ بته 

                                                                                                   
1. Proximity  
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برای آن شتاهد تحتوالت زیتادی بتوده استت. در ختالل تحتوالت متذکور،          گذاریسیاست

کردند، جتای  هایی محدود تعریف میلفهؤهای سرراست و بسیط که امنیت ملی را در منظریه

داشتته و در   تأکیتد  بودن ایتن مفهتوم  پیچیدگی و چندوجهیخود را به تعاریفی دادند که بر 

ستن،  تعیین مختصات امنیت و سازوکار برقراری آن، برای شهروندان و جامعه نیز نقشی هم

از  را هایی است که امنیت، مکتب کپنهاك از جمله نظریهرای نمونهاند. بدولت ملی قائل شده

انسانی را نیز  و اجتماعی محیطی،زیست صادی،درآورده و ابعاد اقت های نظامیانحصار مولفه

 دولت کماکان مرجع و کارگزار امنیتت استت، امتا    هرچندلحاظ کرده است. در این رویکرد، 

نمانده استت. از همتین رو، در ایتن     حوزه دولت محدود به مرتبط با آن و تهدیدهای امنیت

تر از دولت را پوشتش  ستردهای گشود که مطالعات مربوط به امنیت، حوزهمی تأکید رویکرد،

 (.00: 1331دهند )بوزان، می

هتای  مفهومی نسبتاً جدید در حوزه مدیریت امنیتی استت. تغییتر پتارادیم    ،حکمرانی امنیتی

 سترد  امنیتی و توجه به نقش افراد و منابع انسانی کشورها در حوزه امنیت پس از پایتان جنت،  

هتای اقلیمتی   به تبتع بتروز یتا تشتدید بحتران     مورد توجه قرار گرفت. در رویکردهای جدید، 

های مرتبط با آنها، معضتالت بهداشتتی و   شدن هوا و آلودگی محیط زیست( و نیز جنبش)گرم

های گستترده( و... امنیتت   های جمعیتی )نظیر مهاجرتهای واگیر )همانند ایدز(، جریانبیماری

-Westermeyer, 2013: 54) شدا تلقی هتر از امنیت دولتارز یا مهمجوامع و امنیت انسانی هم

را در مقالته  « حکمرانتی امنیتتی  »عنوان یکی از نخستتین کستانی کته مفهتوم     به 1. کراهمان(55

کته بتا   در تعریفی کار برده است، ( بهKrahmann, 2003: 5-21« )سازی حکمرانی امنیتیمفهوم»

 سرراستت دولتت را از  هایی اساستی دارد، نقتش بستیط و    های کالسی  و سنتی تفاوتنظریه

گتذار و  ها، به ستازمان توانمندستاز، مقتررات   کنند  انحصاری امنیت در مقابل سایر دولتتأمین

 کننده از نهادهای غیردولتی تغییر داده است. استفاده

ی امنیتی هتم از تمرکتز انحصتاری بتر     گذارسیاستدر این تعبیر، موضوع حکمرانی و 

محیطتی و  تر متشکل از تهدیدهای اقتصادی، منابع زیستای گستردهامور نظامی، به حوزه

                                                                                                   
1. Elke Krahmann 
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نیز در حکمرانی  1(. از نظر هاینر هنگی1331، )کراهمان مسائل اجتماعی تغییر یافته است

امنیتتتی، موضتتوعات متفتتاوت )در ابعتتاد مختلتتف نظتتامی و غیرنظتتامی( بتتا استتتفاده از    

شود مدیریت میسازوکارهایی پیچیده و در تعامل با بازیگران مختلف )دولتی و غیردولتی( 

(Westermeyer, 2013: 57کرچنر .)داند که ای از کشورداری میحکمرانی امنیتی را شیوه 2

امنیتت اقتدام    تأمین های عمومی و خصوصی بهجلب همکاری و مدیریت بخش از طریق

اشتاره  « حکمرانتی امنیتتی هناارمنتد   »بته   3(. مارینا کاپارینیKirchner, 2007, 3کند )می

منتدی شتهروندان از   کند که همان حکمرانی خوب بوده و در مقایسه با حکومت، بهتره می

تنهتا در   ضتمن اینکته از نظتر وی، شتهروندان نته     دانتد؛  امنیت را در اولویت باالتری می

. در ایتن  دارنتد  حتق مشتارکت  و عرضه امنیتت نیتز    تأمین برخورداری از امنیت، بلکه در

کتاالی   تتأمین  به فعالیتت بتازیگران غیردولتتی در راستتای     یبخشدولت در نظام»دیدگاه 

 . (Caparini, 2006, 270)« عمومی نقشی محوری دارد

هتا،  امنیت حاکمان از طریق مؤلفته  تأمین حکمرانی امنیتی صرفاً به معنایبا این اوصاف، 

بلکته نتوعی از    (Bossong and Hegemann, 2015: 1-8)نیروهتا و نهادهتای امنیتتی نبتوده     

مدیریت امنیتی است که در آن، عالوه بر امنیتت و کتارگزاری دولتت، امنیتت و کتارگزاری      

تر از آن، مشارکت و کارگزاری شهروندان از اولویتت  شهروندان نیز در نظر گرفته شده و باال

دوره جنت، سترد   « غیرنظتامی  عدفتا »بیشتری برخوردار است؛ چیزی که بعضاً یادآور مفهوم 

 غیرقابتل  و فراملتی  پیچیتده،  خطرهتای  از انبتوهی  بتا  ایفزاینده طورمعاصر به است. جوامع

مبتنتی بتر فنتاوری     داریسترمایه  شتدن و جهتانی  پیامد ناخواسته که شوندمی روبرو محاسبه

های کند، حکمرانی امنیتی همه حوزهمی تأکید طور که کراهمان در جایی دیگرهمان. باالست

ی گتذار سیاستسازی راهبردی و جغرافیایی، کارکردی، توزیع منابع، منافع، هناارها، تصمیم

ها، که نسبت دیدگاه (. در اینKrahmann, 2008: 200گیرد )ها را در بر میو اجرای سیاست

تر هستند، بر ضترورت اخالقتی رفتع تبعتی  و پتذیرش      گرایانههای پیشین، جامعهبه نظریه

شود و مرجعیت امنیت، از دولتت بته جامعته    می تأکید های متفاوت در جوامع مدرنفرهن،

                                                                                                   
1. Heiner Hänggi 

2. Emil Kirchner 
3. Marina Caparini 
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 طور کامل کنار گذاشته شود )افتختاری و البته بدون اینکه اهمیت دولت به ؛منتقل شده است

 (. 1333نصری، 

 طلبتی، هتای پاستخگویی؛ مشتارکت   نیتز شتاخص  « 1ایهای توسعههمکاری مدیریت نهاد»

قتانون؛ و   و عتدالت  فراگیرستازی آن؛ رعایتت   و امنیتت  تتأمین  سازی؛ بهبودمحلی و همکاری

هتای حکمرانتی امنیتت    عنتوان شتاخص  انسانی را به و متنوع هایمقابله با تهدید برای آمادگی

هتای  شود کته در حتالی کته در دیتدگاه    . مالحظه می(OECD DAC, 2007)عنوان کرده است 

سنتی و کالسی ، امنیت به معنای دفع یا فقدان تهدید بود، در تعریف جدید امنیت، پیشتگیری  

شتود. در دیتدگاه   یامنیت بسیار مهم تلقی مت  تأمین از تهدیدها از طریق اقدامات ایاابی نیز در

سنتی، هدف از امنیت، حفاتت از سرزمین و حکومت بود، در حتالی کته در تعریتف جدیتد،     

عنوان مرجع امنیت در نظر گرفته شده استت. در ایتن دیتدگاه، بتا     جامعه و انساام اجتماعی به

های ملی در اثر تقویت عوامل فروملی، فراملی و جهتانی بتا محتدودیت مواجته     اینکه حکومت

اند، هنوز در عرصه امنیت، از نقش مسلط برخوردارند. بتا ایتن حتال، تهدیتد ختارجی در      هشد

هایی که ممکن است بته انستاام اجتمتاعی وارد شتود، در اولویتت ثتانوی قترار        مقابل آسیب

 (. 1331گیرد )ماندل، می

 

 زدگی در سپهر عمومی سیاست .7

هتای سیاستی و گروهتی در    جیح انگیتزه دادن و ترکردن را دخالتزدگی یا سیاسیاگر سیاست

 نکتردن از رعایتت  استت  عبتارت  زدگیها بدانیم، در حوزه حکمرانی هم، سیاستگیریتصمیم

 و هتا هتا، گترایش  دیتدگاه  دادنها و دخالتت گیریها و تصمیمیگذارسیاستدر  طرفیبی اصل

کتردن هتر   سیاستی دهی سیاسی به موضوعات یتا  ای. جهتهای سیاسی در امور حرفهسوگیری

چیزی که قبالً سیاسی نبوده است؛ تفستیر و داوری دربتاره موضتوعات بتر استاس معیارهتای       

هتای  عنوان معیار داوری درباره تمام جنبته (؛ استفاده از سیاست بهZurn, 2014: 47-71سیاسی )

( و داوری 521: 1333راد، زندگی شخصی و اجتماعی و هنری و ادبتی )آقابخشتی و افشتاری   

                                                                                                   
1. Development Co-operation Directorate 



 67  ... روندها،  ی؛مل یتامن یو حکمران زدگییاستس

باره هرچیزی بتر استاس دیتدگاه جنتاحی، تمتایالت حزبتی و سیاستی از جملته تعتاریف          در

 روند. شمار میزدگی در سطح عام بهسیاست

زدگی در سطوح اجرایی و سازمانی به معنای جتایگزینی معیارهتای   با این اوصاف، سیاست

یتع، پرداختت   جای معیارهای مبتنی بر شایستگی در سطوح مختلف گزینش، ابقا، ترفسیاسی به

(. از نظتر  11: 1330یتر،  پتی  و بخشی به کارمندان دستتگاه اداری استت )پیتترز   پاداش و انتظام

یابد: نخست، افتزایش فعالیتت سیاستی    زدگی در دو قالب بروز میکلیفورد و رایت نیز سیاست

: 1330ستاالران )ساستمن و الك،   کارمندان دستگاه اداری؛ دوم، کنترل شدید دولت بتر دیتوان  

زدگتی  بته سیاستت   ،زدگیبندی انواع سیاست( نیز در مقولهRansom, 1987: 26(. رنسام )132

هتتای سیاستی و احتتزاب(؛  هحزبتی )تبتدیل مستتائل بته موضتتوعات متورد مناقشته میتتان گترو      

کتردن  های حتاکمیتی؛ و حتاکم  گذاری در تصمیمتأثیرکردن موضوعات تخصصی برای عمومی

 کند.  ها اشاره مییگذارسیاستحزبی در  های جناحی ومعیارها و دیدگاه

 

 زدگی اطالعات سیاست .7

رود، شتمار متی  ترین عوامل ناکارآمدی بههای کشورداری از مهمزدگی در همه حوزهسیاست

؛ جا بگذاردتری بهمخرب بسیار گسترده پیامدهایتواند اما در حوزه اطالعاتی و راهبردی، می

ساالر و نیز ماموعه شرایط سیاستی و  ویژه اینکه به دلیل برخورداری از نظام سیاسی مردمبه

کننتده  ای، نهادهای اطالعاتی و راهبردی نقشی تعییناجتماعی ایران و تحوالت مستمر منطقه

ستاالر معنتا   هتای متردم  زدگی صرفاً در نظاماند. سیاستدر حکمرانی جمهوری اسالمی یافته

نظتر کارشناستان    تتأمین  های استبدادی، رهبران سیاسی ضرورتی برایدر نظام چون یابد؛می

هتای اطالعتاتی از   انتظتار دارنتد ستازمان    تنهتا ان راهبتردی ندیتده و   گتر تحلیلاطالعاتی و 

دنبال تقویت ثبات سیاستی آن باشتند. از ایتن رو، تحلیتل و     های نظام دفاع کرده و بهتصمیم

نظر یتا   تأمین ها از همان ابتدا دچار سوگیری بوده و برایوع از نظاماقدام اطالعاتی در این ن

( نیتز بتر ایتن نظتر استت کته       21: 1310شتود. بارتتاوزف )  نیاز سران حاکمیت اناام متی 

در ایتن   چتون های استبدادی یا ایدئولوژی  موضتوع مهمتی نیستت؛    زدگی در نظامسیاست
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ر اساس تمایالت و رویکردهای رهبران نظتام  زده بوده و بها پیشاپیش سیاستها، تحلیلنظام

  1گیرند.شکل می

طرفتی مراعتات نشتده    بی افتد که اصلهنگامی اتفاق می زدگیدر حوزه اطالعات، سیاست

 دهتی، گزارش و تحلیل بررسی، موضوع، ای اعم از انتخابمراحل مختلف کار حرفه باشد و در

زدگتی در  سیاست 2داده شوند. اوالف ریستهدخالت  جناحی و های حزبیسوگیری و هاگرایش

ایتن امتر   . داندمی «های غیرملیسیاسی بر مبنای سوگیری هایاولویت کاریدست»اطالعات را 

توجهی بته  ان برای پرهیز از دردسرهای بیگذارسیاستشود که عموماً به این صورت اناام می

گونته  ان همستو، تولیتد آن  گتر لتحلیت کنند بتا توستل بته    های ناخوشایندشان، تالش میتحلیل

هتا، ستالیق یتا    فتر  یا محتتوای آنهتا را بتا پتیش     کردهها را در مراحل ابتدایی متوقف تحلیل

ان گتر تحلیتل (. در چنتین حتالتی،   Riste, 2009: 179-209های خودشان سازگار کنند )خواسته

آوری ، جمتع مراحل مختلف انتخاب موضوع در شان راسیاسی راهبردی و اطالعاتی ترجیحات

بته نفتع    گرایتی ها دخالت داده و از عینیتت ها، پردازش و تحلیل اطالعات و تولید گزارشداده

 کنند. نظر میصرف سیاسی مصالح

زدگی عبتارت استت از سرستپردگی محت      سیاستنیز ( Ford, 1993: 177از نظر فورد )

زدگی اطالعات را سیطره ترجیحات سیاستی بتر   سیاست ،رنسام ان.گذارسیاستبه ان گرتحلیل

اطالعاتی برای تولید اطالعات خوشایند  بر سازمان گذارسیاستها و فشار سازیتصمیم فرآیند

زدگتی یعنتی   (. از نظتر متارین، سیاستت   Ransom, 1987: 26دانتد ) غیرواقعی ت متی  هرچندت 

 و گتذار سیاستت روند اطالعاتی توسط  کاریخواه در قالب دست ؛طرفیاصل بی نکردنرعایت

(. پتیالر نیتز   Marrin, 2009: 277) گتذار سیاستت ختواه در قالتب تولیتد اطالعتات خوشتایند      

 ،دانتد کته نتیاته آن   گرایی و افتتادن در ورطته ستوگیری متی    زدگی را عدول از عینیتسیاست

                                                                                                   
رسد دیدگاه بارتاوزف از این جهت قابتل  نظر میبررسی این جنبه از موضوع، از دامنه بررسی این مقاله خارج است؛ اما به .1

 ها ممکن است فضتایی آن نظام های رهبران یا مبانی ایدئولوژی و تعبیر خواسته نیز تفسیر های استبدادینظام در نقد باشد که

های رهبتران  متون ایدئولوژی  یا خواسته ،هااین صورت که هرکدام از احزاب یا جناح به ؛ندفراهم ک زدگیبروز سیاست برای

 ، برجسته ساخته یا نادیده بگیرند. کردهرا در راستای منافع گروه و حزب خود تعبیر 

2. Olav Riste 
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و ویرتتتز، (. از نظتتر جانستتون Pillar, 2010: 472-484گیتتری راهبتتردی خواهتتد بتتود )غافتتل

یتا   گتذار سیاستت زدگی یعنی تحریف عمدی یا سهوی )ناشی از فشار آشکار یا پنهتان  سیاست

های خوشتایند بته   های راهبردی و اطالعاتی و ارائه تحیلان( گزارشگرتحلیلناشی از رویکرد 

 (. Johnson & Wirtz, 2011: 165) گذارسیاست

شتکلی،   نظتر شود و از ای از اقدامات و رویکردها را شامل میطیف گسترده ،زدگیسیاست

دهتد کته   زدگتی از پتایین هنگتامی رخ متی    دهد. سیاستت رخ می« از باال»و هم « از پایین»هم 

شتان را در مراحتل   ها و رویکردهای فردینگرش ،ان راهبردی و کارشناسان اطالعاتیگرتحلیل

هتا و  بته روش  نبودنهتای ستوگیرانه، پایبنتد   ند. تولید تحلیتل مختلف اناام وتیفه دخالت بده

ان نتامطلوب و  گتذار سیاستت استانداردهای تحلیلی، انتشار و نشتت اطالعتات بترای تخریتب     

گیرند. به دلیل اینکه در این تقویت رقبای آنها از جمله مواردی است که در این مقوله جای می

هتای مختلتف   هتا و در قالتب  ین مراحل بررسیزدگی، تحریف واقعیت از نخستنوع از سیاست

زدگی از بتاال نیتز عبتارت    گیرد، تشخیص و مقابله با آن بسیار دشوار است. سیاستصورت می

ی بته  و گفتمتان  یگروهت  ،یجنتاح  یساختارهاهای است از تحمیل رویکردها، منافع و خواسته

فهم و  قئسالبرای تحقق  یاسیان سگرکنشتالش  اطالعاتی. یهافرآیندهای راهبردی و تحلیل

منتابع   تیری)متد های راهبردی یا اثرگذاری در ابعاد مختلف سازمان اطالعتاتی  تحلیلخود در 

ها و موضوعات برخورد با سوژه وهیدخالت در ش ای رانیارتقا، انتصاب مد نش،یمانند گز یانسان

 روند. شمار میزدگی از باال بهاز مصادیق سیاست و...( یتیامن

دهتی  شتکل  برایان گذارسیاستتالش »زدگی را ( این نوع از سیاستWirtz, 2007) ویرتز

کند کته ممکتن استت بته دو شتیوه      تعریف می« های سیاسی خوداطالعات در راستای اولویت

کاری غیرمستقیم( اتفتاق بیافتتد. بترخالف متورد     کاری مستقیم یا دستآشکار و پیچیده )دست

کتاری  آستانی قابتل تشتخیص استت. دستت     تا حدود زیادی و بته زدگی از باال پیشین، سیاست

ان و نیتز گتزینش و   گرتحلیلان در انتصاب یا حذف گذارسیاستمستقیم همانا دخالت مستقیم 

کتاری غیرمستتقیم در قالتب تنبیته و پتاداش      (. دستت 11: 1330یر، استخدام است )پیترز و پی

ی، استتفاده گزینشتی از اطالعتات،    گتذار سیاستت  فرآیندان، کنارگذاشتن اطالعات از گرتحلیل

 (. 2011 ،؛ روونرBetts, 2005دهد )ایااد تشکیالت موازی و انتشار اطالعات رخ می
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های موجود، چتارچوبی مفهتومی بترای    ( با استفاده از نظریه1311و میرمحمدی ) ساالرکیا

 صورت زیر است.به اند که با اندکی تلخیص زدگی ترسیم کردهوقوع سیاست فرآیند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (9716)ساالرکیا و میرمحمدی،  زدگی اطالعاتیسیاست . الگوی مفهومی9شکل 

 

 رابطه میان سیاست و اطالعات . 0
پردازان و خبرگان این حوزه را بر آن داشتته  زدگی اطالعات، نظریههای ناشی از سیاستآسیب

تترین شتکل ایتن رابطته را     رابطه میان سیاست و حوزه اطالعات را بررسی کترده و مناستب   تا

کنتت   .وجتود دارد  اطالعاتبا  استیس وندیپنظر متفاوت درباره دو . به طور کلی، کنندتوصیه 

(Kent, 1949 به ضرورت )معتقد است، در حالی که گیتتس   استیاطالعات و سمطلق   یتفک

(Gates, 1992  ارتباط میان اطالعات و سیاست را برای تضتمین کتاربردی )  یهتا تحلیتل بتودن 

زدگیسیاست

زدگی از باالسیاست

کاری دست
مستقیم

فشار مستقیم

،  استخدام، انتصاب
عزل

کاری دست
غیرمستقیم

تنبیه و پاداش

از استفاده گزینشی
اهاطالعات و تحلیل

نهادسازی موازی

انتشار اطالعات

زدگی از پایینسیاست

لیسوگیری تحلی

ه  عدم پایبندی ب
های  روش
ایحرفه

انتشار اطالعات
یبا مقاصد سیاس
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پردازانی که به ضرورت تفکی  اطالعات و داند. نظریهضروری می یاسیس مسائلدر  یاطالعات

ای آن مستتلزم استتقالل   متدی حرفته  آداننتد کته کار  ای میرا حوزه عاتاطالسیاست معتقدند، 

شتد،   بیتان طتور کته   اما همان (.1331؛ هندل، 1310)لوونتال،  گذاری با سیاست استاز/فاصله

ضرورت ، بر اطالعات دیزدگی شدبا انتقاد از سیاست( Kent, 1949) کنتپردازانی مانند نظریه

 یاستتیو س یو نظتترات شخصتت یو حزبتت یگروهتت یهتتااز انگیتتزه یجامعتته اطالعتتات  یتتتفک

رابطته بستیار   ناشتی از  نسبت بته خطتر   در عین حال که کنت البته . دندار تأکید انمدارسیاست

ست کته  ا آن تربزرگشود که خطر یادآور میدهد، نزدی  میان اطالعات و سیاست هشدار می

 ی ایااد شود. فاصله زیادمیان این دو 

 هستتند کته   هتایی تحلیتل  و هتا موارد به دنبال بررسی اغلب در انگذارسیاستنکته دیگر اینکه 

توجته   ستازی، ای از ستاده مستتلزم درجته   معموالً امر این. کند گیری را تسهیلیمو تصم اجماع

 بته  استت  ممکتن ی تحلیلت  البته چنین .است مشترکات سازیبرجسته و به مالحظات حداکثری

های قابل تتوجهی داشتته   تواند مزیتجدایی اطالعات از سیاست می. شود تبدیل ثمربی چیزی

 باشد، از جمله:  

 گرایانه؛های واقعتحلیل دستیابی به 

 ها؛شمول تحلیلحفظ اعتبار جهان 

 نگری؛ئیاجتناب از جز 

   خالصی از فشارهای بیرونی؛ 

  ان از مخاطره سوگیری سیاسی.گرتحلیلرهایی 

های اطالعاتی و راهبردی، هر قتدر  با این حال، این موضوع نیز قابل انکار نیست که تحلیل

ان پاستخ  متدار سیاستت های مشغولیاگر نتوانند به مسائل و دلطرفانه باشند، هم که جامع و بی

و... کنار « شدهمنقضی»، «غیردقیق»، «نادرست»دهند، توجه آنها را جلب نکرده و با دالیلی نظیر 

شود که از نظر های اطالعاتی باعث میبودن تحلیلشناسانهآسیبویژه آنکه به ؛شوندگذاشته می

(. به همین دلیل است که بتس معتقتد  Marin, 2009محسوب شوند ) نگرمقامات سیاسی، منفی

بودن محصتوالت بتا   به قیمت نامتناسب ،است دوربودن محصوالت اطالعاتی از مباحث سیاسی

نیتز بتر    تسیت رابترت گ  ماننتد (. افترادی  31: 1310جتوزف،  -نیازهای موجود خواهد بود )بار
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بتا  )تولیدکننتدگان اطالعتات(    یاطالعتات  یروهتا ینمیان ارتباطات و تعامالت ضرورت تقویت 

اند؛ تا به این ترتیب، از اتتالف انترژی و   کرده تأکید کنندگان اطالعات()مصرف انمدارسیاست

هتای  (. از جمله مزیتت Gates, 1992اجتناب شود ) یاطالعات یهاتحلیلانحراف موضوعی در 

 اشاره کرد:  زیرتوان به موارد تعامل میان سیاست و اطالعات می

 تر؛های کاربردیاخذ نظر کاربران و تهیه گزارش -

 ان؛مدارسیاستهای کارگزاران و آشنایی با محدودیت -

 های راهبردی و اطالعاتی؛ ها و اخذ بازخورد نسبت به گزارشامکان رهگیری سیاست -

 ان.گذارسیاستهای بعدی پاسخگویی به پرسش -

رابطه  گاهیان، گذارسیاستن راهبردی و اطالعاتی با اگرتحلیلهمکاری مداوم  رغمبهالبته 

شتود. در چنتین حتاالتی،    برانگیتز سیاستی دچتار تتنش متی     آنها در بعضی موضوعات مناقشته 

ان نیتز  گتر تحلیتل د و متقابالً نشوهای راهبردی و اطالعاتی ناراضی میمداران از تحلیلسیاست

شود )بتتس،  یا از آن استفاده درستی نمی توجهی شدهکنند نسبت به نتیاه کارشان بیتصور می

ان متدار سیاستت بعضی دالیل رویگردانی  (McLaughlin, 2008) الفلین(. از نظر م 31: 1312

 است:   زیر قرار بههای راهبردی و اطالعاتی از تحلیل

 های راهبردی و اطالعاتی؛ های ذاتی تحلیلها و ضعفناآگاهی رهبران سیاسی از قابلیت -

 ها؛مهارت مدیران سیاسی در استفاده از تحلیلفقدان  -

شان که معموالً با هدف تضتمین  ان راهبردی و اطالعاتی درباره توانمندیگرتحلیلاغراق  -

 شود؛یا افزایش بودجه اناام می

هتای انتقتادی از حتوزه    هتا و تحلیتل  ضعف مدیران و رهبران سیاسی در پذیرش گزارش -

 های مزبور در دسترس رقبای آنها قرار گیرد؛ شان و هراس از اینکه گزارشمسئولیت

 ان نبوده است؛گرتحلیلتری که در اختیار برخورداری رهبران سیاسی از اطالعات کامل -

 های قطعی.  ان به تحلیلمدارسیاستتی و راهبردی و تمایل های اطالعابودن تحلیلمحتاطانه -

طتور ستاده، شتامل ستاختارهای     را بته  امنیتتی  با توجه بته مباحتث فتوق، اگتر حکمرانتی     

ی، اجرا و نظارت بتدانیم، بتا ذکتر برختی شتواهد و قترائن، نشتان        گذارسیاستگذاری، هدف
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از جمله حکمرانی امنیتتی بته میتزان قابتل      های کشورداری در ایرانخواهیم داد که همه عرصه

 برند. زدگی رنج میتأملی از سیاست

 از هتایی نمونته  امنیتتی،  حکمرانتی  بتر  زدگیسیاست پیامدهای احصاء ازدر این مقاله، پس 

 ،ستپس  و شتده  ذکتر  ایتران  جمهتوری استالمی   سیاستی  نظام سپهر در زدگیسیاست مصادیق

 .شد خواهد ارائه امر ینا با مناسب مواجهه برای کارهاییراه

 

 زدگی ها و پیامدهای سیاستزمینه ج.

 هازمینه .9
 ریناپذو اجتناب یساختار ،یالزامای رابطه «اطالعات»و  «استیس» کردهطور که ویرتز اشاره همان

 رنتدگان یگمیتصتم دین معنتا کته   ب؛ (Wirtz, 2007: 139-150) زیستی هستندمابور به همداشته و 

ان گتر تحلیلو  هستندان اطالعاتی گرتحلیلاز مؤثر  یبه دنبال کسب اطالعات و هشدارها یاسیس

 جتدایی هرگونته  داننتد. بنتابراین،   می انگذارسیاستاطالعات  تأمین وجودی خود را در لیدلنیز 

 یهتا اطالعتات و تمرکتز بتر داده    هتدف یبت  یجستتاو معنتای   بته  ،و اطالعتات  استت یس انیم

نظر از این رابطه طبیعی، حتوزه  و صرف با این حال(. 201 :1333)آستانا، خواهد بود  غیرضروری

های اطالعات و راهبردی ممکن است بنا به دالیل دیگری نیز آلتوده یتا   حکمرانی امنیتی و تحلیل

گتذاران بتا رفتارهتای    سیاستی و سیاستت   هایهای دنیای سیاست بشوند. مقاماسیر قواعد و بازی

اعتنایی و سرکوب یا تشویق و ترغیب محصتوالتی ختاص،   ها، بیفرآیندمداخله در  مختلف نظیر

هتای فکتر   هتای اطالعتاتی یتا اتتاق    سو به متدیریت ستازمان  انتصاب فعاالن سیاسی یا حزبی هم

های اطالعتاتی  ق و منافع سیاسی و حزبی در تعیین مأموریت سازمانئدادن عالراهبردی و دخالت

زدگی را فراهم کنند. ضمن اینکه ممکن است فضتای عمتومی   زمینه سیاستتوانند و راهبردی می

 زده سوق دهد.های سیاستتحلیلان و کارشناسان امنیتی را به سمت ارائه گرتحلیلسیاست نیز 

برخوردارنتد   خاصیو رویکردهای اعتقادی و ایدئولوژی   هااندیشهان از گرتحلیلبسیاری از 

شتان را بترای اصتالح و    افتراد دیتدگاه  چون گذارد. می تأثیرکه خودآگاه یا ناخودآگاه در کار آنها 

دانند، دور از ذهن نیست که در اناام وتتایف روزانته   پیشبرد بهینه امور جامعه دارای اولویت می
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بیشتتر دیتدگاه   گری بترای کاربستت هرچته    خود نیز از همان دیدگاه پیروی کرده و ضمن تسهیل

. فقتدان یتا ضتعف هویتت     کننتد هتای دیگتر ممانعتت    مطلوب خویش، از طرح و توسعه دیدگاه

از دیگتر عوامتل    ،هتا و آبشتخورهای هتویتی   ای اطالعتاتی و نیتز تتداخل بتا ستایر حتوزه      حرفه

ان اطالعاتی برای جلب نظتر  گرتحلیلممکن است  ،آیند. در این صورتشمار میزدگی بهسیاست

های ختود کنتار   ای را در تحلیلگرایی حرفهان و احیاناً به تصور ادای تکلیف، عینیتارگذسیاست

گذاشته و تفسیرگرایی یا معناگرایی را پیشه کنند. ساختار نظام سیاسی، جایگاه سازمانی و قتانونی  

 هتای و تعدد تشکیالت امنیتی و اطالعاتی، نوع و میزان نظارت بر نهاد اطالعتاتی و میتزان آزادی  

های توزیع قتدرت اثتر   فرآیندها در ای نقش مؤثری در نوع اثرگذاری آن سازماناجتماعی و رسانه

 زدگی اطالعات را کاهش یا افزایش بدهند.  گذاشته و میزان سیاست

زدگی سیاستت نیتز مناتر شتود.     این امر ممکن است به اطالعات ی،های خاصالبته در حالت

های متفاوت را در اختیار گزینه ،کند: از ی  طرفنقشی دوگانه ایفاء می ،تکثر تحلیلی و راهبردی

هتای  دهد تا گزارشامکان گزینش می گذارسیاستبه  ،از طرف دیگر و دهدقرار می گذارسیاست

نوع شخصتیت )قتوی یتا     نادیده بگیرد.یا های ناخوشایند را حذف خوشایند را برکشیده و تحلیل

کنتد.  زدگتی اطالعتات ایفتا متی    نقش زیادی در سیاست ،ان ارشدگذارسیاستضعیف( رهبران و 

پیشتبرد   بترای مثابته ابتزاری   تواند نهاد اطالعاتی را متدیریت کترده و از آن بته   شخصیت قوی می

هتا  توانند تحلیل. رهبران برخوردار از شخصیت قوی همچنین میکنداهداف نظام سیاسی استفاده 

کتار بگیرنتد.   ند ناخوشایند ت را پذیرفته و بترای اصتالح امتور بته     بینانه ت هرچ های واقعو گزارش

در معتر    ستو برعکس، مقامات و کارگزارانی که از شخصیت قوی برختوردار نباشتند، از یت     

های گزارش نپذیرفتنبه دلیل  ،دیگر سویگیرند و از شده و مخدوش قرار میاطالعات دستکاری

 .کنندها محروم میها و تحلیلاز گزارشناخوشایند، نظام سیاسی را از آن دسته 

 

 پیامدها. 7
کنتد و توستط   در محیط سیاست فعالیت می« اطالعات»طور که در بخش قبلی بحث شد، همان

هتای  زدگتی در ستازمان  شود. بنابراین، وجود مقداری از سیاستت دهی میرهبران سیاسی جهت

بته دلیتل اینکته     ،(. بتا ایتن حتال   Pillar, 2010: 472-484ناپذیر است )اطالعاتی امری اجتناب
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زدگی با تمام اصول فعالیت اطالعاتی و راهبردی در تضاد استت، بایتد مستتمراً متورد     سیاست

 حکمرانی از گوناگون تعاریفبه  توجه پایش قرارگرفته و تا جای ممکن از آن اجتناب شود. با

 و سیاستی  ثبتات  سیاستی،  عیتمشرو سیستمی، کارآیی سیاسی، ترفیت نظیر ابعادی که امنیتی،

 همه تقریباً زدگیسیاست که گفت توانمی( 00: 1311 آزر،) شودمی شامل را اجتماعی انساام

 توانتد می زدگیسیاست. کندمی تضعیف را ملی امنیت و و داده قرار تأثیر تحت را شئونات این

 را دهیگزارش و تحلیل و بررسی آوری،جمع مراحل از کدام هر در اطالعاتی سازمان کردعمل

سوگیری در انتخاب موضوع و تحلیل رخدادها و روندها منار به خطتا   .بدهد قرار تأثیر تحت

هتای اشتتباه در   ها شده و نهایتتاً بته اتختاذ تصتمیم    در شناخت یا تحریف در بازنمایی واقعیت

ها ناخودآگاه گزارشبندی ان هنگام تهیه و قالبگرتحلیل چون ؛سطوح مختلف خواهد اناامید

 کردن برخی دیگر دچار خواهند شد. رن،سازی برخی مسائل و کمبه برجسته

 زدگتی ضتریب خطاپتذیری را در سته حتوزه شتناختی،      سیاست که توان گفتمی ،طور کلیبه

تترین دالیتل وجتودی    اگتر یکتی از مهتم   دهد. به عبارت دیگتر،  افزایش می اجرایی و نظارتی

( 15: 1310بتتدانیم )لوونتتتال،  راهبتتردیگیتتری ی، جلتتوگیری از غافتتلهتتای اطالعتتاتستتازمان

های اطالعاتی و راهبردی به مستائل سیاستی و جنتاحی    شود که سامانهزدگی باعث میسیاست

گیتری یتا انحتراف راهبتردی فتراهم      ها، زمینه غافلمشغول شده و با انحراف در تعیین اولویت

و اعتماد عمومی به نهادهتای امنیتتی و اطالعتاتی، از    تضعیف یا نابودی سرمایه اجتماعی شود. 

کننتد کته ایتن نهادهتا از     شهروندان مشاهده متی  ؛ چونزدگی استترین پیامدهای سیاستمهم

اند. این امتر  تبدیل شده یجایگاه ملی و حاکمیتی عدول کرده و به کارگزار گروه یا جناح خاص

دهتد و باعتث گسستت میتان بدنته      ان نیتز رخ متی  گذارسیاستدر میان بخش قابل توجهی از 

شود. به ایتن ترتیتب، عتالوه بتر اینکته      های اطالعاتی و راهبردی میی و سازمانگذارسیاست

شتود، ختود   های راهبردی محتروم متی  ی از رهنمودهای اطالعاتی و توصیهگذارسیاستحوزه 

نها، از چرخته مشتاوره و تبتادل    ان به آگذارسیاستاعتماد بیهای اطالعاتی نیز به دلیل سازمان

  شوند. نگام محروم میههای بهنظر خارج شده و از داده

 است خارجی و داخلی های کارآمدیگذارسیاستملی، حاکمیت نیازمند  امنیت تأمین برای

های متادی و  ملی عبارت است از برآیند توانایی قدرت. است ملی تحقق آن تابعی از قدرت که
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شود. با اینکه تعاریف کار گرفته میمنافع ملی به تأمین در راستای توسعه و معنوی ی  ملت که

( اما در همه ایتن  1333بسیار گسترده، متنوع و متغیری درباره قدرت ملی وجود دارد )زرقانی، 

متدی نظتام   آتعاریف به روحیه ملی، همبستگی اجتمتاعی، برختورداری از جمعیتت متاهر، کار    

 سیاستی قتدرت ملتی    -های اجتمتاعی عنوان مولفهبه حاکمیت بهسیاسی و نگرش مردم نسبت 

زدگی از طریق تضعیف قدرت ملی، امنیتت ملتی را   سیاست(. 1333زرقانی، )شده است  تأکید

دهد؛ بدان معنا که اگتر  ویژه از طریق تضعیف قدرت نرم رخ می. این امر بهکنددچار خدشه می

 «، بتدون اجبتار  دیگتران  ترجیحتات  بته  دهتی شتکل  توانتایی »قدرت نرم را که عبارت است از 

بخشی از قدرت ملی بدانیم، الجرم عواملی چون همبستگی ملتی و سترمایه    (353: 1332نای،)

زدگتی موجتب   گیری و تقویت آن خواهند بود کته سیاستت  های شکلاجتماعی از جمله مولفه

 شود. تضعیف آنها می

را تضتعیف کترده و بته مرزهتای     « ملت»م تواند مفهوزدگی حتی میباالتر از اینها، سیاست

بترد:  نام متی « جماعت تصوری»از « ملت»نابودی بکشاند. بندیکت آندرسون در تعریف مفهوم 

 حتدومرزهای  و محتدودیت  دلیتل  بته  هتم  تصوری است؛ تصوری سیاسی جماعت ی  ملت»

 ملتت . شتود متی  داده ربتط  آن بته  کته  مطلقتی  قدرت و وچراییچونبی دلیل به هم و اشذاتی

 هرگتز  را ختود  میهنانهم بیشتر نیز ملت کوچکترین اعضای حتی چون است؛ تصوری مفهومی

 در امتا  رستد؛ نمی شانگوش به چیزی آنها درباره حتی یا شوند؛نمی مواجه آنها با شناسند؛نمی

تتوان  . حال به آسانی متی (30: 1313 آندرسن،) «است زنده پیوند این از تصوری هری ، اذهان

ها و منافع سیاسی به منافع ملی تا چه حد نتاق   زدگی و ترجیح دیدگاهکرد که سیاستتصور 

زدگتی  سیاستت  2، با هویت سیاستی 1های فردی و اجتماعیمفهوم ملت است. جایگزینی هویت

های حزبی و جنتاحی را بته   ای را تضعیف کرده و وابستگیتواند پیوندهای قبیلگی و منطقهمی

تواند در جهت تقویت شخصیت اجتمتاعی  ته این روند در عین حال که میجای آنها بنشیند. الب

شهروندان مثبت باشد، ممکن است جامعه را درگیر مناقشات شدیدتر بکند، چرا که منازعه بتر  

 .سر حیثیت گروهی و جایگاه اجتماعی حزب، از منازعه بر سر منابع نیز شتدیدتر خواهتد بتود   

                                                                                                   
1. social identity  
2. political identity 
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کنتد، متا بته طتور ناخودآگتاه متوجته هستتیم کته بتدون          ی( اشاره م2020طور که کلین )همان

نفسته نته   شاید فی زدگیمان، ممکن است شانس بقا نداشته باشیم. از طرف دیگر، سیاستگروه

شتدگی بعضتاً تنهتا راه    کم در مواردی، راه حل نیتز باشتد. قطبتی   بلکه دست ،تنها مسئله نباشد

شتدگی رخ  است. آنچته کته در غیتاب قطبتی    دادن تمایز مواضع و بیان اختالفات سیاسی نشان

مستائل متورد بحتث قترار      هرچنتد دهد، نه اجماع، بلکه سترکوب استت؛ بتدین معنتا کته      می

شوند. اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که هنگامی که همه چیز گیرند، اما حل نیز نمینمی

این ترتیب، ملت در واقتع  سیاسی بشود، ممکن است نتوان بر سر هیچ چیز به اجماع رسید. به 

چیزی بیش از چندین فرقه نخواهند بود که بر سر امتیازات و پیتروزی مطلتق بتا یکتدیگر بته      

کشند. بتدیهی استت   مبارزه مشغولند و گویی تا شکست کامل طرف دیگر، از مبارزه دست نمی

و در  که وقتی مفهوم ملت زیر سوال رفته باشد، امنیت ملی نیز به طریتق اولتی تضتعیف شتده    

   گیرد.معر  نابودی قرار می

هتای  تحلیتل ایتن استت کته     فر  بتر  ؛شوداعتباری اطالعات میزدگی موجب بیسیاست

طتور کته   است. همان یهای فرد، حزب یا جناح خاصدیدگاه بخشی بهزده در پی تحققسیاست

نداشته باشتد  زدگی به خودی خود شاید اشکال چندانی کند، سیاست( نیز اشاره می2005بتس )

های اما نکته اینااست که داوری ؛باشد« افزودن خاصیت یا ویژگی سیاسی به امور»و به معنای 

تتر بتوده و فتارز از    تتر و علمتی  طرفانته تر، بتی ها باید عینیدر مقایسه با سایر حوزه 1اطالعاتی

گانته در تحلیتل و   اما استفاده از معیارها و تعتاریف دو .. باشد. .هرگونه ترجیح، منافع، نگرش و

زده است، فاقتد معیارهتای عینتی و تخصصتی     های سیاستدهی که برخاسته از دیدگاهگزارش

هتای  آمیختن تحلیتل ها اعتبار چندانی نخواهند داشت. با این اوصاف، بوده و الجرم آن گزارش

 بردیی و راهاطالعاتنهاد سرسپردگی به سیاست، و  های سیاسیراهبردی و اطالعاتی به انگیزه

 دهی به نظام سیاسی خالی خواهد کرد.را از ترفیت خدمات

افتزایش وابستتگی نظتام     ،ساالری و از سوی دیگرتضعیف مردم سواز ی   ،زدگیسیاست

طتور کته ستاالرکیا و میرمحمتدی     سیاسی به نهاد اطالعاتی را به دنبال خواهتد داشتت. همتان   

                                                                                                   
1. Intelligence judgements 
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ان به اطالعات و استتفاده از آن بترای   گرشکنبرخی  ناعادالنه کنند، دسترسی( اشاره می1311)

قتدرت شتده و بته     بترای توزیتع   عمتومی  کنارزدن رقبا موجب تحریف در روند تحقتق اراده 

 ان و متدیران گتر تحلیتل گتذاری  تأثیرزند. از سوی دیگتر،  ساالرانه آسیب میسازوکارهای مردم

ان متدار سیاستت  بازتولیتد در واقع چیتزی جتز    قدرت، توزیع هایفرآیندبر  اطالعاتی هاینهاد

و راهبتتردی نخواهتتد بتتود. در چنتتین حتتالتی، اصتتطالحاً     اطالعتتاتی وابستتته بتته نهادهتتای 

ای در امتر  انتدازه به این معنا که نهادهتای اطالعتاتی بته    ؛دهدرخ می« زدگی سیاستاطالعات»

گیتر  یمنظارتی به نهادی اجرایتی و تصتم   -کنند که عمالً از نهاد شناختیکشورداری مداخله می

شوند. در چنین وضعیتی، نهاد اطالعاتی نتاگزیر در یت  طترف منازعتات سیاستی و      تبدیل می

طور که اشاره شد، ماند. همانای باقی نمیسیاستی قرار گرفته و دیگر جایی برای استقالل حرفه

. نزد جامعه سیاسی استت « اطالعات»ای، تضعیف یا نابودی اعتبار ترین پیامد چنین مداخلهمهم

هتای سیاستی حتق داد کته بترای نفتوذ در       همچنین، در چنین وضعیتی، باید بته همته جریتان   

 تشکیالت اطالعاتی از هیچ تالشی فروگذار نکنند.

  اشاره کرد:   زیرتوان به موارد زدگی در حوزه حکمرانی امنیتی میپیامدهای سیاستدیگر از 

ها به ها و تحلیلارائه گزینشی گزارشان به گرتحلیلتضعیف انگیزه کارشناسان و ترغیب  -

 سو؛رهبران سیاسی هم

 زده یا موازی؛استفاده مارمان و متخلفان از شکاف میان نهادهای سیاست -

شدن انگاری دستاوردها، سهیمگیری، افشاگری، نادیدهگیری زمینه رقابت ناسالم )مچشکل -

 جا در دستاوردها(؛هناب

 از بخشی از ترفیت کارشناسی؛   محرومیت نظام سیاسی و اطالعاتی  -

 گیری راهبردی و شکست اطالعاتی؛ ها و غافلموریتأتغییر تدریای م -

هتای اطالعتاتی و   هتا و گتزارش  ای و نیتز اعتبتار تحلیتل   تضعیف یا نابودی هویت حرفه -

 راهبردی؛ 

دلیتل ستوگیری و تترجیح    تضعیف سرمایه اجتماعی و سیاسی همه نهادهای حاکمیتی بته  -

 (؛23: 1330یر، سیاسی و گروهی )پیترز و پیرویکرد 
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های شخصتی )خستروی،   ها و تفسیرگراییبه شواهد عینی و توسل به معنایابی یتوجهبی -

 (؛120: 1310

 های اجتماعی خدمت در نهادهای اطالعاتی و راهبردی؛افزایش هزینه -

یا وفادارتر کته  تر افزایش تمایل رهبران سیاسی برای جایگزینی منابع معتبرتر، غیرسیاسی -

 کاری و اتالف نیروها همراه خواهد بود؛با موازی

 های مختلف؛ نهاد اطالعاتی در پرونده« بخشفیصله»نقش نظارتی و تضعیف یا نابودی  -

 ان سیاسی.گرکنششده توسط رهبران و بندیانتشار عمومی اطالعات طبقه -

 

 های موردی بررسی د.
از  آشتکاری هتای  تتوان نشتانه  با تأملی در روندهای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متی 

های مختلف حکمرانی مشتاهده کترد.   زدگی را توأمان در حوزه عمومی و نیز در حوزهسیاست

هتا و الگوهتای   هتای مختلتف حکمرانتی در قالتب    زدگی در سپهر عمومی و نیز حوزهسیاست

صتورت  ترین آنها بته با توجه به مرور ادبیات موضوع، برخی از مهمدهد که که مختلفی رخ می

  1اند.موردی بررسی شده

 

 شدگیقطبی .9
زدگی ترین پیامدهای سیاستاز جمله مهم های مختلف اجتماعی و سیاسیشدن عرصهدوقطبی

 ,Klein) 2طور که ازرا کلیندالیل و علل مختلفی دارد، اما همان ،شدنروند. دوقطبیشمار میبه

از جمله دالیل آن در جامعه هستند.  3گیری و توسعه سیاست هویتکند، شکل( اشاره می2020

 ؛ چتون کننتد زدگی متعاقب آن را فراهم متی شدن و سیاستهای انتخاباتی نیز زمینه قطبیفرآیند

                                                                                                   
های اطالعاتی و امنیتی مد نظتر بتوده، امتا بتا توجته بته       در مقاله حاضر، مفهوم حکمرانی امنیت ملی فراتر از حوزه هرچند .1

تر و موثرتر حوزه اطالعات و امنیت با حکمرانی امنیت ملی، الجرم مصادیق محدودیت حام مقاله و نیز به دلیل رابطه مستقیم

زدگتی در  حوزه اگر بازتابی از وجود سیاستت  این در زدگی. در هر حال، سیاستانداین حوزه با جزئیات بیشتری بررسی شده

 شدن آنها دخیل باشد.زدهتواند در سیاستدیگر نباشد، می هایحوزه
2. Ezra Klein 
3. identity politics 
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 هتا در تتر حتزب  شوند که در درون جن، بزرگمبارزات انتخاباتی به نبردهایی فردی تبدیل می

 است. بتا ایتن   مالی ایدئولوژی  و های سیاسی،جریان است. مبارزات انتخاباتی حاوی پیروزی

همه دستاورد احتمالی، تشدید روزافزون نبردهای انتخابتاتی نبایتد امتری دور از ذهتن باشتد.      

انتخاب نامزد مورد نظر یتا اتختاذ رویکتردی     راستایبرقراری ارتباط با مردم برای اقناع آنها در 

 سازی موضوعات است.  ص، نیازمند سادهخا

طتور مستتمر و بتا شتدت دربتاره هتر موضتوعی اعتم از         از همین روست که افکار عمومی به

اقتصادی و حتی بیماری و سالمت در معر  تفاسیر  ،محیطیزیست ،اجتماعی ،هنری ،ورزشی

ان و گتر کتنش  شود کهاین امر باعث می گیرد.های مختلف سیاسی قرار میهای جناحو گزارش

ای، بلکته بتر   حتی شهروندان عادی درباره اغلب امور، نه بر اساس معیارهای تخصصی و حرفه

 2011هتای انتخابتاتی   ، در جریان رقابتت برای نمونهمبنای دیدگاه و منافع حزبی داوری بکنند. 

اش هنگام خانهایاالت متحده، استفاده یکی از نامزدها )هیالری کلینتون( از کامپیوتری ناامن در 

وقتت   اش تبتدیل شتد. هنگتامی کته متدیر     به عاملی برای تخطئه ،تصدی وزارت امور خارجه

ایتن رختداد را نیازمنتتد تعقیتب قضتایی تشتخیص نتداد، از ستتوی        آی، جیمتز کتومی،  بتی اف

طرفی و انصاف مورد ستایش قرار گرفت. با این حال، به مح  اینکته  به خاطر بی هادموکرات

« کنتد متی  ماتدد ترغیتب   برای تحقیقات ای دست یافته که او راتازه به شواهد» کردوی اعالم 

 کمپتین  طرد کردند.« احمق»و « گراحزب» یفرد عنوان به را جمعی ویدسته هاهمان دموکرات

دهتان  » بایتد بر این نظر بودند کته کتومی    مستقل تاهران بهگرتحلیل و همه مفسران و کلینتون

هتای انتخابتاتی   توان او را در خدعته و اینکه می« داشتابات، بسته نگه میخود را تا اناام انتخ

ان بتود کته از حمتالت ختود بته      خواهجمهوریترامپ مقصر دانست. در مقابل، این بار نوبت 

وی در بررستی ماتدد   « طلبانته جویانه و عتدالت حقیقت»آی دست کشیده و اقدام بیرئیس اف

 (. Linker, 2016پرونده کلینتون را ستایش کنند )

شود که صرف نظر از درستتی یتا نادرستتی هرگونته اقتدام، وابستتگی حزبتی و        مشاهده می

بگذارد. این نکته هتم حتائز    تأثیرتواند در داوری نسبت به آن اقدام گروهی تا چه اندازه می

ای، هر اقدامی الجرم به ضرر یکی از احتزاب  شدهاهمیت است که در چنان موقعیت دوقطبی

زده تتا آناتا   شتده و سیاستت  شد. این وضعیت قطبیتمام شده و با اتهام سوگیری مواجه می
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ان پیش رفت که متعاقب انتخاب رئیس جمهور جدید ایاالت متحده، رئیس مالس نماینتدگ 

 ،این کشور هنگام معرفی فرد پیشنهادی برای ریاست سازمان اطالعات مرکزی ایاالت متحده

حیاتی نتام بترد    یبه عنوان عنصر« 1غیرسیاسی»از تاربه و تعهد وی برای فعالیت اطالعاتی 

(Pelosi, 2021/01/12 .) 

ت در ان سیاسی نبوده و با شتدت و ضتعف متفتاو   گرکنشان و نیز گرکنشاین امر مختص 

( در گزارشتی از  2012) 2شتود. پتیش از ایتن، گراهتام    میان شهروندان عادی نیتز مشتاهده متی   

های پیو درباره نگرش شهروندان ایاالت متحده نسبت به ازدواج با عضوی از حتزب  نظرسنای

شدگی سیاسی در این کشور در حال افزایش بوده دیگر به این موضوع اشاره کرده بود که قطبی

 از ایفزاینتده  هتا، تعتداد  شدت گرفته است. طبق این نظرستنای به بعد  2001 سال و از حدود

فردی از حزب رقیب احساس نارضایتی  با شانشهروندان ایاالت متحده درباره ازدواج فرزندان

انی کته رویکترد   متدار سیاستت با یادآوری مواردی تاریخی از دوستی میتان   3سالزمن اند.داشته

کنتد کته امتروزه اوضتاع تفتاوت کترده و       متی  تأکیتد  ،مختالف بتوده  شان بتا همتدیگر   سیاسی

ستابقه استت؛ تتا جتایی کته بستیاری از مشتاوران        زدگی کنونی در ایاالت متحتده بتی  سیاست

هشتدار   متفتاوت  سیاستی  با افراد متعلق بته ختط   شناس حتی نسبت به دوستی یا ازدواجروان

 (. Salzmann, 2018دهند )می

درصتد پاستخگویان    50گویان دموکرات و بتیش از  درصد پاسخ 30بیش از  2010در سال 

ایتن   هرچند. (Graham, 2012) اندمخالف ازدواج با فردی از حزب رقیب بوده ،خواهجمهوری

وابستگی حزبی شهروندان ایاالت متحتده در   تأثیرتر از آن، دهنده است، اما قابل تأملآمار تکان

کرد آنها نسبت به ویروس کرونا است. بر اساس پیمایشی که موسسه پیتو اناتام   نگرش و عمل

(، نتژاد )سفیدپوستت یتا    ختواه جمهتوری های تعلق حزبتی )دمتوکرات یتا    داده، در میان مولفه

جنسیت و ستن )قرارداشتتن در گتروه     و غیرسفیدپوست(، محل سکونت )شهری یا روستایی(

گیتری شتهروندان   تعلق حزبی است کته میتزان ستهل    سال( این 50سال یا باالی  01سنی زیر 

بتر  دهتد.  های عادی در دوره شیوع ویروس کرونا شکل متی ایاالت متحده را نسبت به فعالیت

                                                                                                   
1. Apolitical  

2. David A. Graham 
3. Karl J. Salzmann 
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گویان درباره فعالیت در دوره شیوع ویتروس  درصد از پاسخ 21، رویکرد اساس این نظرسنای

 .(PEW, 2020/06/25) تعلق حزبی قابل تبیین است باکرونا، 

ان نستبت بته رعایتت فاصتله     خواهجمهوریها و شکاف گسترده میان دموکرات موضوع دیگر،

اجتماعی است. نکته قابل تأمل این است که به موازات افزایش ریس ، این شکاف رفتاری نیتز  

درصد بیشتر از  10 خواهجمهوریگویان ها، پاسخیابد. اگر در مقوله مراجعه به مغازهافزایش می

ها تمایتل داشتته باشتند، دربتاره حضتور در امکتان سرپوشتیده ماننتد رستتوران یتا           دموکرات

بته   .(PEW, 2020/06/25) رسددرصد می 30ها، این شکاف رویکردی گاه به بیش از استادیوم

استفاده  اند،ها داشتهگویانی که تعلق نسبی یا زیاد به دموکراتدرصد از پاسخ 13همین ترتیب، 

ان خواهت جمهتوری دانند، در حالی که این نرخ برای از ماس  در اماکن عمومی را ضروری می

تواند حتی در اموری کته  شود که تعلقات سیاسی و حزبی میدرصد است. مالحظه می 21فقط 

 مستقیماً در زندگی و سالمت مردم نقش دارد، اثر بگذارد. 

رفتته ایتن امتر در نظتام     ای اخالقی و دینی توقع میهبا توجه حاکمیت ارزش اینکه رغمبه

هتای اخیتر، متوارد    امتا در دهته   ،سیاسی جمهوری اسالمی ایران در کمترین میزان ختود باشتد  

هتای مختلتف   در حتوزه ، بترای نمونته  زدگی در حال بتروز بتوده استت.    ای از سیاستفزاینده

هتای  زدگی در نحتوه مواجهته بتا پروتکتل    قوی از سیاست موارد ،حکمرانی و شهروندی ایران

هتای و  ها، شخصیتو بسیاری از شهروندان، رسانه شدمربوط به شیوع ویروس کرونا مشاهده 

 حتالی  ، دربرای نمونهها دخالت دادند. های سیاسی، دیدگاه خود را در مواجهه با پروتکلگروه

هتای متذهبی   ختاطرات موجتود در گردهمتایی   که اقشار قابل توجهی از شهروندان نسبت به م

دادند، هیچ واکنشی نسبت به تامع مردم در مراسم تشییع و تدفین مرحوم شتاریان  هشدار می

یا قهرمانان فوتبالی نداشتند. البته این موضوع متقابالً درباره بخش دیگری از متردم نیتز صتدق    

زدگتی بته حتوزه    گر سرایت سیاستت که بیان ؛کرد که به دنبال برگزاری مراسم مذهبی بودندمی

 طور ویژه در حوزه سیاست مشاهده شد. این امر به 1سالمت بود.

                                                                                                   
 بتوده  زدگتی سیاستت  دلیل های مدیریتی در این خصوص بهو ناهماهنگی هاکاستی همه که نیست نظر این بر البته نویسنده .1

در  ختواه ) سیاستی  و اجتماعی مختلف سطوح و شئونات در سیاستزدگی گستردگی تا است هاییقرینه غر  ذکر بلکه است؛

 .داده شود نشان( میان کارگزاران عمومی و خواه افکار
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ای بته رئتیس مالتس، ضتمن اشتاره بته       طتی نامته   23/03/1311در تاریخ  بهداشت وزیر

های مربوط به کرونا و نیز وضعیت قرمز کرونایی تهران که حداقل بته متدت دو هفتته    پروتکل

خواست کرد مصوبات ستاد کرونا درباره نحتوه تشتکیل جلستات متورد     طول خواهد کشید، در

های مزبور در تشکیل جلسات مالس رعایتت نشتد   توجه ویژه قرار گیرد. با این حال، پروتکل

نفتری بتود. در بعضتی از تصتاویری کته از       15ترین آن عدم تشکیل جلسات بتیش از  که مهم

ود که فاصله اجتماعی نیز چندان رعایتت  شد، مشخص بجلسات مربوط به آن روزها منتشر می

بتا اشتاره    کرونا با مقابله ملی ستاد طوری که سخنگویبه ؛(12/01/1311شود )خبرآنالین، نمی

جلستات   بستته، برگتزاری   فضتای  در نفتر  15 از بتیش  با جلسه هرگونه به ممنوعیت برگزاری

 هتای نقت  پروتکتل  را  استالمی  شتورای  مالتس  هتای کمیسیون و علنی نمایندگان در صحن

 (.  05/01/1311دانست )رئیسی،  کرونا با مقابله ملی ستاد مصوب بهداشتی

هتا،  عدم تعطیلی جلسات مالس و ضعف در رعایت پروتکتل  رغمبهنکته قابل تأمل اینکه 

، موجتب  1000عدم حضور رئیس جمهور هنگام ارائته الیاته بودجته ستال      1311آذر  12در 

 میان نطق از بخشی یکی از نمایندگان مالس در در این جلسه، اعترا  بعضی نمایندگان شد.

را عامتل  « کرونتا  از تترس »جلسه،  در رئیس جمهور حضور عدم شدید از انتقاد با خود دستور

(. در مقابل، 12/01/1311دانست )مرادی،  ایرانی میلیون 35 به این غیبت دانسته و آن را توهین

 اشتاره بته دستتور    توئیتری، بتا  پیامینیز در  جمهور رئیس دفتر رسانیاطالع و ارتباطات معاون

هتا نستبت بته عتدم حضتور رئتیس جمهتور را استتهزاء         اعتترا   رهبتری،  چندباره و صریح

 «پتذیری والیتت  و متداری قتانون »متدیریت مقابلته بتا کرونتا دانستته و       ملی های ستادپروتکل

ایتن رختداد و بستیاری دیگتر از     (. 13/01/1311معترضین را مورد تردیتد قترار داد )معتزی،    

ها در حالی مشاهده شد که در بسیاری از ان ایرانی به پروتکلمدارسیاستهای برخی توجهیبی

های بهداشتتی برکنتار   به دلیل نق  پروتکل هاوزارت بهداشت یا سایر مقام هایکشورها، مقام

 شده یا خود استعفا دادند. 

 ,Reutersتوان به استعفای وزیر بهداشت جمهوری چ ، وزیر صنعت غنا )می برای نمونه،

(، France24, 2020/08/27(، باهاماس، انگلیس، کمیسر تاتارت اتحادیته اروپتا )   2020/07/03

(، وزیر بهداشت نیوزلند، مقتام  NYTimes, 2020/05/05مقام ارشد وزارت بهداشت اسکاتلند )
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 ,Aljazeera، دادستتان کتل ژاپتن )   (Insider, 2020/06/13ا )ارشد کمیته علمی دولتت بریتانیت  

( اشاره کرد. بسیاری از Financial Times, 2020/08/21(، وزیر کشاورزی ایرلند )2020/05/21

نیز در معر  انتقادهای شدید قترار گرفتته و    مانند رئیس جمهور ایاالت متحده مقامات دیگر

 بعضاً مابور به عذرخواهی شدند. 

نمونته دیگتری از    ،موافق و مخالفی که در موضوع تهیه واکسن کرونتا ایاتاد شتد   مباحث 

شدن همه چیز در ایران بود. هنگتام تتدوین نستخه نهتایی مقالته      زدهوجود زمینه برای سیاست

ای ستالمت  در اغلب کشورها این موضوع در حوزه تخصصی و حرفه (1000حاضر )فروردین 

استت؛ حتال اینکته ایتن      شدههایی از جمعیت نیز آغاز حل و فصل شده و واکسیناسیون بخش

ستو  پایتان سیاستی گرفتتار مانتده استت. از یت        موضوع هنوز در ایران در چنبره مباحث بتی 

های خود به دشواری در انتقال منابع مالی اشاره کرده و بعضتاً آن را  دولتی در گزارش هایمقام

ماننتد برختی    منتقتدین دولتت   ،دیگتر  ستوی از  .داننتد متی  FATFبرخاسته از عدم الحاق بته  

، ایتن  FATFدادن خرید واکستن بتا پتذیرش    در ارتباط نمایندگان مالس با انتقاد تند از دولت

 بته  ارتباطی هیچ» واکسن خرید کنند که مسائلی مانندموضوع را خالف واقع دانسته و اشاره می

FATF دولتت  در افتراد  برختی  روانتی  جنت،  و شتو  اتفاقات این فقط که بدانند مردم و ندارد 

   .(11/10/1311کوچی،  )رشیدی« است

گیرانه از انذار مقام معظم رهبری دربتاره ستالمت   ای دیگر با تفسیر سختضمن اینکه عده

هتتای تولیتتد ایتتاالت متحتتده و بعضتتی از کشتتورهای دیگتتر )مقتتام معظتتم رهبتتری،   واکستتن

سیاسی و غیرقابتل بحتث    (، این موضوع را از بحث تخصصی و پزشکی به امری11/10/1311

 بترای  منعتی  انقتالب  معظتم  رهبتر »وزیر بهداشت  هایبر اساس گفته آنکهحال  ؛تبدیل کردند

 )نمکتی، « نداشتتند  داخلتی  واکستن  تولیتد  از قبتل  ییدأت مورد خارجی واکسن با واکسیناسیون

05/11/1311). 

و اطالعتاتی  های راهبتردی  شدگی سپهر عمومی سیاست و حکمرانی الجرم به تحلیلقطبی

 هتای اصلی بررستی  کاربران واقع و رهبران سیاسی در انگذارسیاست ؛ چونکندنیز سرایت می

 باید نیاز چیز هر از های اطالعاتی و راهبردی بیشتحلیل بنابراین،. هستند اطالعاتی و راهبردی

هتای  دادهبه همین دلیل و در خالل شناستایی نیازهتا و گتردآوری    . کند رفع و شناسایی را آنها
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تر نیز طور که پیشهمان .شودمی فراهم نیز شدگی اطالعاتقطبی ، زمینهگذارسیاستمورد نیاز 

ای اعمتال نظتر   گونته ان بته گذارسیاستدهد. گاه مختلف رخ می هایبه شیوهشد، این امر  بیان

بترای  هتا صترفاً   و گتزارش شتود  میهای اطالعاتی پیشاپیش مشخص کنند که نتیاه بررسیمی

انی متدار سیاستت . دونالتد ترامتپ یکتی از    شودتهیه می گذارسیاستکردن نظر تأیید یا تئوریزه

کتردن همته چیتز یتاد کترد. وی      زدهدر سیاستت  ای عالیبه عنوان نمونه اوتوان از است که می

 بتا  مختالف  هتای ارزیتابی  کننتدگان گیر بود کته ارائته  های خود سختای درباره دیدگاهاندازهبه

بستیاری از آنهتا را    و داده قرار سرزنش مورد های اجتماعی مانند توئیترشبکه را در دیدگاهش

 . کرد نیز اخراج

فصلی نو در رابطه متشنج میان رئیس »( تحت عنوان 2020ای که وولز و استروبل )در مقاله

کنونی و ستابق   هایدر وال استریت ژورنال منتشر کردند، بسیاری از مقام« جمهور و جاسوسان

دهی به رئتیس جمهتور ترامتپ    های گزارشهای اطالعاتی ایاالت متحده به دشواریدر دستگاه

ویژه زمانی کته پتای اطالعتات منفتی دربتاره روستیه در میتان بتود. ایتن          به ؛اشاره کرده بودند

 د، ازهای اطالعاتی ایاالت متحده در برخی مواراندازی قوی بوده که دستگاهبه« خودسانسوری»

 بته  افغانستتان  در آمریکتا  نظامیتان  کشتن برای روسیه تالش به مربوط امنیتی هایگزارش ارائه

که رهبتران   (. در موردی دیگر، هنگامیDustin and Strobel, 2020اند )کرده خودداری ترامپ

 را بته کنگتره ارائته کترده و در آن،    « برآورد تهدیدهای جهتانی »جامعه اطالعاتی ایاالت متحده 

لوح دانسته و با انداز  ترامپ برجسته نکردند، وی این نهادها را سادهتهدید مرتبط با ایران را به

عموم نتاتران بتر ایتن باورنتد کته       ،تحقیر آنها، خواستار بازگشت آنها به مدرسه شد. همچنین

( یتا اختراج انتدرو    2011) ترامتپ از ستوی   ،آیبیجیمز کومی، رئیس اف ماننداخراج افرادی 

متدی  آکرد آنها یا برای افزایش کار( نه بر اساس ارزیابی عمل2013آی )بیکیب، معاون افم 

 های دیدگاهی صورت گرفته است.  زدگی و تعار سازمانی، بلکه به دلیل سیاست

 های اطالعاتی و راهبتری ایتران نیتز   های مشابه در عرصه تحلیلموارد مشابهی از سوگیری

مرحوم هاشمی رفسناانی در بخشی از خاطرات ختود چنتین    برای نمونه،قابل مشاهده است. 

 چتپ  جنتاح  مثتل  به مقابله احتمال از. آمد اطالعات[ وزارت] از کریمی آقای»کند: روایت می

 عتالج  و کترد  نگرانتی  اتهتار  تهتران  شهرداری مسئله انتقام خاطر به راست جناح مدیران علیه
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رویکردهتا، باعتث   گونته  (. بدیهی استت کته ایتن   12/01/1311)هاشمی رفسناانی، « خواست

ستازی بترای   افزایتی، بته پرونتده   همان راهبردی و نهادهای اطالعاتی به جای گرتحلیلشود می

با ایاتاد یتا تشتدید     ،شدنحزب یا جناح همسو با خود مشغول شوند. از سوی دیگر، دوقطبی

هتای امنیتتی و   ثباتی سیاسی را فراهم کترده و هزینته  زمینه بی ،یاسیهای اجتماعی و سگسست

 دهد. انتظامی نظام را افزایش می

 و پژوهش زاده، رئیس سازمانفخری توان به ترور شهید محسنمی ،ترتازه ایعنوان نمونهبه

اشاره کرد. پس از این رخداد،  1311آذر  1در  مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت نوآوری

ارشد نظام مانند مقام معظتم   هایدار شده بود و مقاماینکه احساسات عموم مردم جریحه رغمبه

رهبری، رئیس جمهور، وزیر اطالعات، فرمانده نیروی قدس و... ضمن تقدیر از زحمات شهید 

کردنتد، بخشتی از    تأکیتد  یتان تترور وی  زاده، بر ضرورت گرفتن انتقام از مسببین و هادفخری

کدام در جامعه اطالعاتی نیتز نماینتدگانی دارنتد، بته جتای       جامعه سیاسی ایران که احتماالً هر

ای و تخصصی این موضوع، به مقصریابی از جناح رقیب سیاسی مشتغول شتدند.   بررسی حرفه

عتا کته مالقتات شتهید     بتا ایتن اد   ،یتریئتو در پیامییکی از نمایندگان مالس شورای اسالمی 

در زمان ریاستت جمهتوری حستن     اتمی انرژی المللیبین آژانس سابق زاده با مدیر کلفخری

رئیس جمهور اناام شده، خطاب به رئیس جمهتور   شخص تأکید و «دشمن اصرار با»روحانی 

 هتای سترمایه  راحتت  چنتین ایتن  که باشید گوپاسخ عدالت محکمه در باید روزی قطعاً»گفت: 

 (.  03/01/1311)کریمی،  «دادید قرار موساد قاتالن و جاسوسان دسترس در را کشور

 استالمی  شورای مالس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون در رخدادی مشابه، رئیس

ای کتاش  »ها، فرصت را مغتنم دانسته و آرزو کرد که بر پاسخ مناسب به تروریست تأکید ضمن

 تأمین در زادهفخری شهید مسیر اهمیت بر دشمنان اندازه بهمذاکره هم  کارانکاسب و سیاسیون

. در پاسخ بته  «دانستندمی جدی را نفوذ خطر و بودند واقف ملت حیاتی و ملی منافع تضمین و

از ستازمان انترژی اتمتی     ،رئیس جمهور دفتر رسانیاطالع و ارتباطات ها، معاونیگرکنشاین 

 این ادعتا  رسمی، اینیز طی نامه اتمی انرژی سازمان کشور خواستار روشنگری شد. سخنگوی

 متدیرکل  بتا  چته  مالقتاتی  هیچ در گاههیچ»زاده کرد که شهید فخری تأکید را نادرست خواند و

 و مالقتات  مصتاحبه،  دیتدار،  آژانس از مقامی و بازرس هیچ با و اتمی انرژی المللیبین آژانس
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 (. متعاقب انتشار ایتن تکذیبیته رستمی، معتاون    01/01/1311)کمالوندی،  «است نداشته مذاکره

 کته »زاده را شتهید فختری   استفاده ابزاری از خون ،جمهور رئیس دفتر رسانیاطالع و ارتباطات

دانستت کته امتری     «ملی انساام ترور»در واقع « بود ملت ی  سرمایه ها،رن، و هانام از فراتر

« هاستت انگیتزه  تتر دقیتق  پیگیتری  نیازمنتد  ،نباشتد  هم آگاهانه خیانتی اگر حتی»عادی نبوده و 

 (. 03/01/1311)معزی، 

که البته  ؛ای را نیز به حساب دولت مستقر گذاشتندترورهای پیشین دانشمندان هسته ایعده

 1ترین ترورها هنگامی رخ داده که قوه ماریه در دست منتقدین بتوده استت.  مشخص شد مهم

در تامعاتی هم که برگزار شد، به موازات محکومیت بیگانگان، پالکاردهایی نیز در محکومیت 

« ستازش »ترور را نتیاه  ،شد که با خطاب قراردادن معاون وزیر امور خارجهها حمل میدولتی

( یا خطاب بته رئتیس   01/1311/ 03نیوز، کردند )مشرقعنوان می« تبادل جاسوس اسرائیلی»و 

این هم جواب آمریکا؛ معاون وزیرتان را کشتند، دستت از متذاکره   »کردند که وان میجمهور عن

انتقتام  »خیر در أتت  ،شتان تستلیت  (. برخی مستئولین در پیتام  01/01/1311نیوز، )تسنیم« بردارید

زاده توستط دشتمنان   فختری  شتهید  ستاز تترور  مربوط به ترور سردار سلیمانی را زمینه« سخت

گرفتن فرماندهی عالی مقام معظم رهبری در عرصه نظامی و پیام، با نادیده عنوان کردند. در این

له عنوان شده بود و صترفاً افترادی متورد شتماتت قترار      معظم نظر دفاعی، تأخیر مزبور خالف

 (.01/01/1311کنند )قمی، صحبت می «نستان و بده»و  از مذاکره گرفته بودند که باز

زده و دوقطبتی  ان سیاسی و فضای سیاستگرکنشدهد فوق به روشنی نشان می هاینمونه

 شتان مدیآو کار کردهها توانند نهادهای اطالعاتی و راهبردی را دچار حاشیهمیای اندازهتا چه 

 ؛زاده بتروز کترد  مدی نیتز در همتین تترور شتهید فختری     آهایی از ناکاررا کاهش بدهند. نشانه

ای عالی امنیت ملی با اشاره به ناکامی تهدیدهای پیشین بترای تترور ایتن    طوری که دبیر شوربه

بترای ایشتان و    حادثه وقوع احتمال کشور های اطالعاتینیز سامانه بار کرد که این تأکید شهید،

 ایشتان  حفاتتت  بتا  رابطه نیز در الزم بودند و تقویت کرده بینیپیش آن را احتمالی حتی محل

                                                                                                   
 داریتوش  تترور شتهید   ،1331 شتهریاری در آذر  مایتد  تترور شتهید   ،1333 دی محمتدی در علی مسعود دکتر . ترور شهید1

 اتفاق افتاده است. 1310 روشن در دیاحمدی مصطفی ترور شهید و 1310 نژاد در مردادرضایی
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 نیتاز  متورد  جتدیت  سفانهأمت»های گذشته تکرار اخبار مشابه در سال دلیلبهاما  ،اناام شده بود

 وزارت غربی آسیای (. مدیرکل10/01/1311)شمخانی، « شدند موفق آنها بار این و نشد اعمال

خالءهتای  »کرد که موفقیت دشمن ناشی از توان او نبوده، بلکه به دلیتل   تأکید خارجه نیز امور

 (.  01/01/1311)موسوی،  در کشور است« اطالعاتی

ان سیاسی حاکی از آن است گرتحلیلارشد و  هایگیری بسیاری از مقامو موضعالبته قرائن 

شتدن آگتاه بتوده و همتواره خواستتار اجتنتاب از آن       های دوقطبیبه ریس نسبت که آنها نیز 

( به رئیس جمهور نهتم و  1315توان به توصیه مقام معظم رهبری )مهر می نمونه، برایاند. بوده

بته   چونریاست جمهوری اشاره کرد؛  از نامزدی مادد در انتخابات کردننظردهم برای صرف

شود و این امر به حال کشتور مضتر   می ایااد در این صورت در کشور دوقطبی ،فرموده ایشان

 (. 05/01/1315است )مقام معظم رهبری، 

 

 نفوذ. 7

ها بترای تقویتت ختود یتا تضتعیف رقبتا و       کارهایی است که اغلب حاکمیتنفوذ از جمله راه

ها بار متورد اشتاره رهبتران    گیرند. این امر تا آناایی اهمیت داشته که دهدشمنان از آن بهره می

خبرگان،  مالس اعضای و با رئیس دیداری در ، مقام معظم رهبریبرای نمونهنظام بوده است. 

تترین مصتادیق نفتوذ    دهی به محاستبات مستئوالن را از جملته مهتم    تالش دشمن برای جهت

، ایشان اغلب به مرزبندی با دشتمن  مورد(. در این 20/12/1310اند )مقام معظم رهبری، دانسته

اند )مقتام معظتم رهبتری،    داشته تأکید «راداری کور نقاط»ها یا ضعفتر از آن، رفع نقطهو مهم

 مهتمّ  عامل و قوّت نقطه»قوی را  له اقتصادنیز معظم «انقالب دوم گام» (. در بیانیه01/01/1311

(. ایشتان در  22/11/1311دانستند )مقتام معظتم رهبتری،     «کشور نفوذناپذیری و ناپذیریسلطه

را از  افتراد  صتالحیت  اطالعات، دقت دربتاره  وزارت کارکنان و مدیران دیدار دیگری با وزیر،

 (. 21/01/1311کارهای مقابله نفوذ دانستند )مقام معظم رهبری، راهجمله 

ختود ایتن مفهتوم بعضتاً نقشتی قابتل تأمتل در         امتا اینکه نفوذ امری حتمی استت،   رغمبه

دستتانه  های مختلتف حکمرانتی ایفتا کترده کته علتت آن استتفاده گشتاده        زدگی حوزهسیاست

ان سیاسی از این اصطالح بوده است. این امر تا جایی پتیش رفتته کته برختی نتاتران      گرکنش
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اند که تفسیر از نفوذ و تعیین مصادیق آن نباید به محملی برای نفوذ تبدیل شتود. از  هشدار داده

استحاله معنای نفوذ، آن را از معنا تهی کترده و عمتالً   تواند با زدگی نیز میسوی دیگر، سیاست

زدگی در استفاده از این اصطالح برخی موارد سیاست ، به. در ادامهکندهای نفوذ را فراهم زمینه

نماینتده   دو از نقتل  به هارسانه برخی 1313در تیرماه  شود.میدر حوزه حکمرانی امنیتی اشاره 

 از تعتدادی  بتا  ختانم  یت   ارتباطتات  واستطه  به نفت وزارت در نفوذ بر اخباری مبنی مالس

از طریتق  « اطالعتات  وزارت ی  مقتام آگتاه در  »منتشر کردند. متعاقب انتشار این خبر مدیران 

 قضتائی  صتالح ذی مراجتع  اختیتار  در صرفاً امنیتی هایپرونده محتوای»کرد که  تأکید هارسانه

« استت  اعتبتار  فاقتد  دیگتری  مرجع یا فرد هر توسط دست این از اتهاماتی بیان و گیردمی قرار

 (.  00/00/1313)مهرنیوز، 

 در نفتوذ  جریتان  حضور» بر در پاسخ به سوالی مبنی یوزیر اطالعات نیز در حاشیه مراسم

 هتر  کار نفوذ، عناصر و جریان شناسایی»کرد که  تأکید آن را صرفاً ادعا دانست و «نفت وزارت

 را نفتوذ  جریتان  توانتد متی  ،دارد کته  اطالعتاتی  نبتوز  بتا  اطالعات وزارت و نیست دستگاهی

 تترین داز کننتد، متی  عمل نفوذ پروژه در که افرادی»وی همچنین اشاره کرد که  .«کند شناسایی

 فقط دستگاه چون و کنندمی نظام با ضدیت به متهم را دیگران و داده سر را حاکمیتی شعارهای

 اگتر  و کترده  حملته  مختلتف  عناوین با اطالعاتی دستگاه به کند،می شناسایی را آنها اطالعاتی

تتالش   .(05/01/1313)علتوی،  « دربیاورنتد  را اطالعتاتی  دستتگاه  ریشه کنندمی تالش ،بتوانند

های فردی، گروهی یا صنفی از طریق آغشتن مسائل تخصصتی بته   برای پیشبرد برخی خواسته

در ایتن متورد   های استفاده از اصطالح نفوذ استت.  موضوعات سیاسی و امنیتی از جمله آسیب

مقام معظم رهبری درباره عملیتات عمرانتی در اطتراف     به مالس نماینده 230توان به نامه می

وساز اطراف حترم مطهتر   حرم مطهر امام رضا)ع( اشاره کرد که در خالل آن، بخشی از ساخت

 هتای جاسوستی  طریتق  از نته »عنوان شده بود که « نفوذ جریان اهداف»طور ضمنی بخشی از به

شتود )نامته   متی  محقق داریسرمایه لیبرال و وارداتی توسعه الگوهای کردنقالب با بلکه متعدد،

 (. 03/00/1311نمایندگان مالس به مقام معظم رهبری، 

تواند به مرور آن را رویه به این اصطالح، تا چه حد میگونه تمس  بیبدیهی است که این

در حتوزه  بیان متورد دیگتری   و تهدیدهای واقعی را مکتوم نگاه دارد.  کردهاز معنای خود تهی 
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تر نشتان  آشتکار انگارانه از ایتن واژه را  تواند استفاده گسترده و سهلمی ،نظام خدمات سالمت

 دانشتگاه  در 11 کوویتد  دانشتگاهی  ستتاد  جلسه وزیر بهداشت در 1311بدهد. در اواخر آبان 

از  کشتور،  ستالمت  و پزشتکی  تحقیقتات  اصتفهان، بتا انتقتاد شتدید از بختش      پزشتکی  علوم

بتودن آن  محتور خبر داده و دلیل آن را مقالته  سالمت حوزه در کاربردی بودن تحقیقاتنگشاراه

فنتاوری   و تحقیقتات  . متعاقتب ایتن ستخنان، معتاون    (21/03/1311دانست )نمکی،  تحقیقات

کرونا در ایتن وزارتخانته از ستمت ختود      بیماری مشورتی شورای نیز دبیر و وزارت بهداشت

ای سرگشاده خطاب به وزیر بهداشت، از نحوه برخورد وی زمان با انتشار نامهماستعفا داده و ه

 با موضوعات تخصصی این حوزه انتقاد کردند. 

به مح  اعالم این خبر، یکی از نماینتدگان مالتس خبتر داد کته از ایتن مقتام مستتعفی        

 داروی آزمتایش استالمی،   -ایرانتی  طب برای تراشیمانع»شکایات متعددی با موضوعاتی نظیر 

 شترکت  بترای  رانتت  از استتفاده  بیگانگان، به اطالعات ارائه جمعیت، تحدید کرونا، نامتعارف

 همچنتان  قتانون  طبتق  که شده واصل اسالمی شورای مالس 10 اصل به کمیسیون ...و دارویی

نیتز طتی گزارشتی از     یرسانه اثرگذار دیگتر  ،زمانهم .(01/01/1311)خضریان، « است مفتوح

 قدرتمنتد  و نفتوذ ذی شبکه ی  و تفکر ی  نماد»را  اوای معاون مستعفی، سوابق فعالیت حرفه

 بته  ایتران  تبتدیل »و  «ایرانیان نسل تحدید»دانسته و اتهاماتی نظیر « درمان و بهداشت حوزه در

هتا  حتوای گزارشبدون اینکه درباره م .را به وی نسبت داد« جهانی بهداشت سازمان آزمایشگاه

رسانی قابل اعتنا تا زمان استعفای این فرد، این شائبه را ایااد گونه اطالعداوری کنیم، فقدان هر

های جناحی و سیاسی حتی در موضوعاتی هم که مستتقیماً بتا   بندیها و دستهکند که دیدگاهمی

باره وی نادرست استت  ها دریا قضاوت؛ چون اثرگذار هستند ،سالمتی و جان مردم ارتباط دارد

 اوهای مدیآهای دیگر، ناکاریا اینکه تا هنگام ابراز مخالفت وی با وزیر بهداشت و بعضی رویه

 بود.   نادیده گرفته شده

یتری ئتتو  پیامیمالس در  در حوزه قانونگذاری، یکی از نمایندگان ،در رخدادی دیگر

و  عِتده »رهبری دربتاره واردکتردن   ای گزینشی به بخشی از بیانات مقام معظم ضمن اشاره

از  پتس  سیاستی  فنتی  تاتاری  هیئت هفتصد»مدعی شد که  توسط دشمن به کشور،« عُده

 در همکتاری  بتا پوشتش   را اطالعات شدند. کشور وارد نظام اطالعات تخلیه برای برجام
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 با ماندند. باقی هایشاننفوذی ولی ،بردند خود با روحانی آقای دستور با برجام چهارچوب

قدوستی،   )کریمی« کنندمی اجرا ها]توسط[ نفوذی ]کرده[ و طراحی عملیات اطالعات، آن

تردیدی نیست که دشمنان و رقبا همواره در پی نفوذ و اثرگتذاری   هرچند(. 05/05/1311

وارد کشتور   برجام پوشش در هیئت 100این امر نیز که  های کشور هستند، امادر سیاست

آنها بدون اینکه تا کنون  هاینفوذی ،کرده باشند و از سوی دیگررا تخلیه  شده و اطالعات

هتای  کننده ستامانه معنایی جز ضعف نگران ،به کار خود ادامه بدهند ،شناسایی شده باشند

  کشور ندارد. اطالعاتی و امنیتی

هتای  هتا در حتوزه  هتای مقامتات و شخصتیت   گیریها و موضعبا مرور اخبار روزانه رسانه

را مشاهده کرد « نفوذ»زدگی در استفاده از توان موارد متعددی از سیاستحکمرانی، میمختلف 

کردن این اصطالح از معنای خود، بتار هشتداردهی   توانند با تهیطور که گفته شد، میکه همان

تفاوتی مسئولین و نهادهای امنیتی نسبت به ایتن موضتوع را فتراهم    آن را کاهش داده، زمینه بی

گیری راهبردی و امنیتی منار شوند. در بعضی موارد، ممکن استت اقتدام   هایتاً به غافلکرده و ن

، خواسته یا ناخواسته متضتمن تعیتین دستتورکار بترای     «نفوذ»به اصطالح  لان در توسگرکنش

یکی از نماینتدگان مالتس کته منتقتد دولتت       1311، در مهر برای نمونهنهادهای امنیتی باشد. 

 که تورمی و فقر این کنمنمی باور من» گفت: های معیشتی مردم،دشواری ضمن اشاره به ،است

 دولتت  ایتن  در ستطحی  چته  در هتا نفوذی اینکه حاال. نباشد عمدی و سازدست آمده، وجودبه

 هتا نفتوذی  شتاید  کننتد؟ می کارچه امنیتی هاینهاد دانماست... نمی دیگری بحث دارند، وجود

 استاس  بتر  تت نته   تحلیل اساس بر اند... بندهکرده پیدا را جاسوسی و نفوذ از جدیدی هایشیوه

 ختواهیم  دولتتی  ادارات در گستترده  هتای دستتگیری  جریتان  آینده، در که دارم ت اطمینان خبر

)پناهیتان،  « استت  ملتت  ایتن  کتار  در کارشتکنی  کارشتان  کته  جواسیسی و هانفوذی از ؛داشت

21/01/1311  .) 

ها در شرایطی خاص و در صتورت وجتود بستترهای    گیریگونه موضعبدیهی است که این

گتذاری  تأثیرنفوذ تبدیل شده و ضمن نفع یا ذیهایی ذیاجتماعی، ممکن است به مطالبه بخش

های ماموعه حکمرانتی امنیتتی را   ماموریتای و تخصصی نهادهای اطالعاتی، بر کارکرد حرفه

   (.1311زاده، قاضیگیری راهبردی کشور شود )و در نهایت باعث غافل کندنیز دچار انحراف 
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شتود،  شدن حوزه اطالعات و تحلیل راهبردی منار متی زدگی به دوقطبیگونه که سیاستهمان

کاری را به دنبال بیتاورد. در نظتام جمهتوری    شدن نیز به نوبه خود ممکن است موازیدوقطبی

عنوان یکی کاری سازمان اطالعاتی، وزارت اطالعات بهای جلوگیری از سیاسیاسالمی ایران، بر

تا همواره قابل نظارت از سوی نمایندگان مالس شتورای استالمی   ؛ از اعضای کابینه دیده شده

هتای گذشتته ایتن ستاختاربندی     ها نیز اجتناب شود. با این حال، طتی دهته  رویبوده و از ت 

هتای اطالعتاتی و راهبتردی،    که با استناد به نیاز همه قوا به تحلیتل همواره منتقدینی هم داشته 

انفکاك وزارت اطالعات از دولت و قرارگرفتن زیتر نظتر رهبتری یتا شتورایی از سته قتوه را        

هتا،  اند. از نظر این گروه، در این صورت، نهتاد اطالعتاتی از حتوزه نفتوذ جنتاح     پیشنهاد کرده

زدگی نیز به دور خواهد ماند؛ ضمن اینکه نیتاز بته   تاشخاص و احزاب خارج شده و از سیاس

 کاری در این حوزه به حداقل خواهد رسید. موازی

هتا نظیتر   متدی آ، بعضتی ناکار 1311در هر حال، متعاقب تحوالت سیاسی و اجتماعی سال 

های هفتم و هشتم( که به استعفای وزیر بروز اقدامات خودسرانه در حوزه اطالعاتی )در دولت

هتای اطالعتاتی و راهبتردی )در    و نیتز تتالش بترای اعمتال نفتوذ در رویته       ات اناامیداطالع

های نهم و دهم( که با برکناری وزیر اطالعات و وادارکردن وزیر جانشین بته استتعفاء از   دولت

رستماً تأستیس شتد کته      1333اطالعات سپاه در سال  سازمانسوی رئیس جمهور همراه بود، 

 وزارت فعالیت وزارت اطالعات، ورود داشتته استت. در اساستنامه    هایکمابیش در همه حوزه

« اطالعتات  همتاهنگی  شتورای »خانه تحت عنتوان  اطالعات، ساختاری به مدیریت این وزارت

شده که جلسات آن به صورت هفتگی )بروجتردی،   بینیپیش هاکاریبرای جلوگیری از موازی

کتم از دیتد   حدود ی  دهته گذشتته، دستت   در با این حال، ( تشکیل شده است. 25/05/1311

ملی از اختالفات رویکردی و دیتدگاهی در میتان ایتن نهادهتا بته      أناتران بیرونی، موارد قابل ت

 چشم خورده است.  

انتد،  قرابت رویکردی و فکتری داشتته   اطالعاتی دو نهاد هایی که مدیران ایندوره در حتی

 هتا کاریموازی»مقامات این نهادها نسبت به این موضوع کماکان از حساسیت برخوردار بوده و 

دوره  در(. 01/03/1311انتد )مصتلحی،   هشدار داده« اطالعاتی کارهای در هازدن هم تیپ به و
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کاری در نهادهای اطالعاتی و راهبردی کماکتان  ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم نیز موازی

دوازدهم هنگام معرفی وزیر پیشتنهادی  که رئیس جمهور چنان؛ عنوان مسئله مطرح بوده استبه

وزیتر   از در کشتور، « متوازی  اطالعتات »بر انتقادش از وجود  تأکید اطالعات به مالس، ضمن

از اختیتارات   قتدرت  تمتام  بتا  ،اطالعتات  هماهنگی شورای رئیس عنوانپیشنهادی خواست به

عاتی نیز خواست بتا  های اطالو از سایر دستگاهکند اطالعات استفاده  هماهنگی قانونی شورای

(. مسئولین ارشد دو نهاد موازی نیتز  20/05/1311وزارت  اطالعات هماهن، شوند )روحانی، 

هتای مختلتف بتر ضترورت همکتاری      و در مناستبت  نسبت به اهمیت این موضوع آگاه بتوده 

 اند. کرده تأکید نهادهای موازی

فرمانتده کتل ستپاه پاستداران     بتین   1313ترین مورد، در دیداری که در اردیبهشتت  در تازه

 انقالب اسالمی، سازمان اطالعات سپاه و وزیر اطالعات اناام شتد، فرمانتده ستپاه، از وزارت   

نام برد کته اقتدامات یکتدیگر را     نظام مثابه دو چشم بینایبه سپاه اطالعات سازمان و اطالعات

 افزایتی هتم  و همتدلی  وفتاق، »از وجتود   نیتز  اطالعتات  کنند. در همین دیدار، وزیرتکمیل می

 تأکیتد  رغمبه(. 15/02/1313نیوز، خبر داد )مشرق کشور امنیت موثر در نیروهای بین« مطلوب

هایی از اختالفات رویکردی در دو نهاد اطالعاتی متوازی کماکتان   ربط، نشانههمه مسئولین ذی

یابد که های مختلفی بروز میقابل مشاهده است. این اختالفات یا اختالالت کارکردی، در قالب

، در بترای نمونته  های نهتاد دیگتر استت.    تالش برای تسهیم در موفقیت ،ترین آنهایکی از مهم

عمتومی، از اناتام یتا مشتارکت در      یسپاه در مراستم  اطالعات سازمان مقام قائم 1315ند اسف

اطالعتاتی توستط ایتن ستازمان خبتر داد کته عبتارت بودنتد از کشتف و           هایبرخی عملیات

 آستتانه  در آمریکایی و ایرانی زندانیان ، تبادل1315بهمن  22 در تروریستی یکردن عملیاتخنثی

 (.05/12/1315جنداهلل )ناات،  گروه رهبر ریگی عبدالمال  بازداشت و ایهسته توافق اعالم

 سته  اعالم کردند که هر «آگاه امنیتی مقام ی »ها به نقل از بعد از انتشار این سخنان، رسانه

دیگری در آنهتا نقتش    اطالعاتی نهاد هیچ و شده اناام اطالعات مزبور توسط وزارت عملیات

 1311در مقابل، چند متاه بعتد و هنگتامی کته در خترداد      . (03/12/1315نداشته است )ایسنا، 

سوریه توسط توسط سپاه پاسداران مورد حمله موشکی قرار گرفت،  دیرالزور در داعش مواضع

 اختیتار  در اطالعتات  وزارت توستط  داعتش  سرکردگان تامع نقاط»اعالم کرد  اطالعات وزیر
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 صتدور  (. اما سپاه پاسداران بالفاصتله بتا  31/03/1311)علوی، « گرفت قرار سپاه موشکی یگان

 مقرهتا  وضعیت پیرامون اطالعات آوریجمع و شناسایی مراحل کلیه» که کرد تأکید ایاطالعیه

 قتدس  نیروی میدانی عوامل توسط صرفاً دیرالزور، منطقه در تکفیری هایتروریست موقعیت و

 نیتروی  اختیار در و پذیرفت صورت مطمئن و دقیق یفرآیند در اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 (.31/03/1311 اسالمی، انقالب پاسداران سپاه کل عمومی گرفت )روابط قرار سپاه هوافضای

ای رستانه  هتای هاطالعات در واکنش به شایع وزیر 1311در رخدادی تقریباً مشابه، در مهر 

هرگونته پرونتده    قضتاییه، ضتمن تکتذیب وجتود     وقت قتوه  رئیس مربوط به جاسوسی دختر

 اطالعتات  وزارت ضدجاسوستی  از معاونتت  ،خانواده ایشان جاسوسی برای هیچ ی  از اعضاء

)علتوی،   یتاد کترد  « کشتور  در جاسوستی  اقتدامات  تشتخیص  ایحرفته  یگانه مرجع»عنوان به

نیز ضمن تکتذیب   پاسداران سپاه اطالعات سازمان (. با این حال، بالفاصله رئیس12/01/1311

ایتن   «اطالعتاتی  اشتراف » از قضتاییه،  وقتت قتوه   رئیس اعضاء خانواده یکی از جاسوسی اتهام

 (.  12/01/1311این حوزه خبر داد )طائب،  بر سازمان

ای محدود نمانده و بعضتاً بته   های سازمانی، به مواضع رسانهاختالفات رویکردی یا رقابت

 توان به دستگیریترین موارد، میعنوان یکی از بارزهای متعار  نیز کشیده شده است. بهکنش

اشاره کرد که تاهراً حامی دولتت بودنتد. بته دنبتال ایتن       تلگرامی هایکانال مدیران از تعدادی

 شتخص  و اطالعتات  اناام شد، وزیر سپاه اطالعات و توسط سازمان 1315 اسفند اقدام که در

ردنتد. وزیتر اطالعتات در    اعتالم ک  اساسشده به این افراد را بیمطرح هایاتهام جمهور رئیس

 تلگرامتی  هتای کانتال  متدیران  دستتگیری  با ابتدا از دولت»اعالم کرد که  1311اوایل فروردین 

نیز در نشست کمیسیون امنیتت   1311در خرداد  او. (11/01/1311)علوی،  «است بوده مخالف

ضدارزشتی،   مستائل  ،شتدگان کرد که موضتوع بازداشتت   تأکید ملی و سیاست خارجی مالس

 و انقتالب  خانواده جزو و هستند خوبی بسیار افراد آنها اغلب»نیست و  یا ضددینی ضداخالقی

   .(11/03/1311)علوی، « شوندمی محسوب نظام

 رد بتا  قتوه ایتن   و ستخنگوی  کترد را تاییتد   ستپاه  اطالعات سازمان نیز موضع قضاییه قوه

پای خود وزیر را نیز  شدگان،بازداشتوزیر اطالعات درباره عدم ارتکاب جرم توسط  اتهارات

 استت  مطرح اطالعات وزیر خود مورد در مطالبی افراد این با ارتباط در» به میان کشید و گفت
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 )محستنی « کرده و یتا گزارشتی تهیته کنتد     اتهارنظر پرونده این در تواندنمی وزیر نتیاه در و

 وزیتران دولتت   بته  اعتماد یأهنگام رو  1311مرداد  در این موضوع در (.23/01/1311ای، اژه

وزیتر پیشتنهادی    آن، از بته  اشاره با مالس رئیس نیز مورد توجه قرار گرفت و نایب دوازدهم

« اطالعتات  وزارت حقتوق »نیست از  های نهادهای موازی، قادردر مقابل مداخله که کرد انتقاد

 آستتانه  در تلگرامتی  هتای الکان مدیران بازداشت درباره اطالعات وزیر از وقتی»صیانت کند و 

 هتم  متن  ختود  و شتده  اناام دیگری نهاد توسط کار این گفت ایشان ،کردیم سؤال 1311 سال

 اتهتام  بته  کته  افترادی  یا خبرنگاران و دانشاویان برخی بازداشت از که زمانی. هستم.. معتر 

 متن  اختیتار  حیطته  از گویدمی و ندارد جوابی وزیر ،کنیممی سؤال اندشده بازداشت جاسوسی

 (.  25/05/1311)مطهری، « است خارج

بته دلیتل برآوردهتا و     ،ایااد سرگشتگی مرجعیتی و اختالل کارکردی در ستاختار سیاستی  

هتای راهبتردی و   کاری در حوزه تحلیلاز پیامدهای منفی موازی ،های راهبردی متناق تحلیل

 تتیم  اعضتای  از جاسوسی به یکیدر موضوع اتهام  1311، در سال برای نمونهاطالعاتی است. 

 بر مرجعیت معاونت تأکید ضمن اطالعات اصفهانی( وزیر دری )عبدالرسول ایهسته مذاکرات

اعالم کرد که فترد   جاسوسی، به مرتبط موضوعات در تشخیص اطالعات وزارت ضدجاسوسی

 بیگانته  هایسرویس برخی که هاییهامه برابر در بلکه ،نشده جاسوسی مرتکب تنها نه»مزبور 

 همکاری اطالعات وزارت ضدجاسوسی معاونت با و کرده مقاومت هوشیارانه اند،داشته وی به

(. با این حال، به فاصله چند روز، دادستان تهران در نشست 11/01/1311 )علوی،« است داشته

را صترفاً   اطالعتات  وزارت وزیر اطالعات، شورای معاونان دادستانی تهران ضمن رد اتهارات

 ختود  تخصتص  حتوزه  در هرچنتد و کارشناسان دستگاه قضتایی دانستت کته     از ضابطان یکی

 دستگاه که اطالعات وزیر انتظار»نبوده و  آورالزام قاضی شان برایاما نظرات هستند، کارشناس

است « قانون مغایر دانسته، قضاییه قوه ضابط عنوان به وزارت آن نظر رعایت به ملزم را قضایی

   .(25/01/1311آبادی، )جعفری دولت

اختالفات کارشناسی یا دیدگاهی دو نهاد موازی اطالعاتی به موارد مذکور محدود نبتوده و  

 محتیط  هایی دیگر نظیر اتهام جاسوسی، بازداشتت و محکومیتت تعتدادی از فعتاالن    در پرونده

هتا و پیامتدهای   هتا، ویژگتی  زمینته که  ؛موضوع مدیران دوتابعیتی و... بروز کرده است، زیست
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ستاخت و   شود.تر آنها خودداری میاند و برای پرهیز از تطویل، از بررسی جزئیمشابهی داشته

از  ،در سطوح بتاالی دولتت   یتلویزیونی با مضمون ردگیری و بازداشت جاسوس یپخش سریال

بتت نهادهتای متوازی    مثابته تاییتدی بتر رقا   دیگر مواردی بود که بستیاری از نتاتران آن را بته   

هتای اطالعتاتی   در سریال مذکور که ایده آن تتاهراً از یکتی از ستازمان    .اطالعاتی تعبیر کردند

ایران در ایاالت  هایمبالغی از پول جاسوس مورد بحث، با آزادشدن کشور برخاسته بود، آزادی

ایتن دو   ،ور خارجته متحده پیوند یافته بود؛ حال اینکه بنا به مواضع وزارت اطالعات و وزیر ام

موضوع ارتباطی با یکدیگر نداشتند. تصویرسازی سریال مذکور از نیروهتای ارشتد دیپلماستی    

دانست که بر علیته   «عیارتمام دروز ی »را  ای بود که وزیر امور خارجه آن سریالگونهایران به

یتری، ئتتو  پیامیکننده سریال نیز در تهیهکه البته (؛ 21/10/1311وی ساخته شده است )تریف، 

 کترد ضمن رد این ادعای وزیر امور خارجه، سریال مذکور را صرفاً علیه ایاالت متحتده اعتالم   

 (.  30/10/1311)امینی، 

سه تن از اتباع ایرانی که در خارج کشتور   بااسترالیایی  یاین موضوع، هنگام تبادل جاسوس

تیب که اخبار ایتن رختداد از جانتب    به این تر .تکرار شد یدیگر گونه بهبازداشت شده بودند، 

رسیدند که ای تنظیم شده بود که مخاطبان به این شائبه میگونهشده بههای شناختهبعضی سایت

معاوضه مذکور متوازن نبوده و دولت و تشکیالت اطالعاتی وابسته به آن نتوانسته منافع ملی را 

تتوان  البتته نمتی   ،در ایتن میتان   (.01/01/1311نیتوز،  )فارس کند تأمین صورت تمام و کمالبه

کاری اطالعاتی و راهبردی بته شترط   های وجود نهادهای موازی را نادیده گرفت. موازیمزیت

توانتد بتا   کار دقیتق و روشتن و تبعیتت همته نهادهتا از آن، متی      ها و تقسیموجود دستورالعمل

برای نظتام سیاستی    های قابل توجهیها، مزیتکردن کاستیها یا مشخصدادن به ضعفپوشش

اتهتام   تعدادی از شهروندان را که به و نیز جامعه اطالعاتی در بر داشته باشد. شاید بتوان آزادی

ترین دستتاوردهای  از جمله مهم ای در بازداشت وزارت اطالعات بودند،هسته ترور دانشمندان

 ساختار موازی اطالعاتی دانست.  

که از صدا و سیما پخش شد، چند تتن  « کلوب ترور»در فیلمی مستند به نام  1311در سال 

 هتای ای اعتراف کردند. با اینکه اتهتام هسته از شهروندان ایرانی به مشارکت در ترور دانشمندان

متعاقب پختش مصتاحبه یت  شتبکه      1313مزبور ماازات سنگینی در پی داشت، اما در مرداد 
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جتز یت  تتن از     شده، مشخص شد که بهزبان با یکی از شهروندان بازداشتای فارسیماهواره

انتد. طبتق آنچته کته در مصتاحبه عنتوان شتد، در پتی         شتده  آزاد این شهروندان، بقیه متهمتان 

شود و این شهروند به ای در وزارت اطالعات مفتوح میسناریوسازی ی  رقیب شغلی، پرونده

شتده و تحتت    ای بازداشتت همراه تعدادی دیگر به تن مشارکت در تترور دانشتمندان هستته   

اناامتد. در مقطعتی   که نهایتاً به اعتراف خالف واقع جلوی دوربین می ؛گیرندبازجویی قرار می

ماموعته   شود که از وی در ارتباط با مشارکت در انفاتار از بازجویی، تاهراً تصمیم گرفته می

 ه بود.  رخ داد 1311که در آبان  ؛نیز تحقیق شود کرج مالرد در پاسداران تولید موش  سپاه

گیترد.  قترار متی   ستپاه  اطالعتات  در همین راستا، وی بترای بتازجویی در اختیتار ستازمان    

نظر از این موضوع که در همان روزها خرابکاری در حادثه مذکور منتفی اعالم شده بتود  صرف

ها، تناقضات مهمی آشکار شده و نهایتاً نیز مشخص ( در خالل بازجویی21/03/1310)کوثری، 

آشکارشتدن   بتا وی با فشار بازجویان وزارت اطالعات این اتهام را پذیرفته استت.   شود کهمی

شد و مقدمات  از آنها دلاویی و این موضوع، روند بازجویی از این فرد و سایر متهمان متوقف

گتر  (. البته همین رخداد بیان12/01/1313)رضایی،  شدفراهم نیز جبران خسارت و آزادی آنها 

 هتای به این ترتیب کته احتمتاالً فشتار ستنگین مقتام      است؛زدگی نیز ای دیگر از سیاستسویه

سیاسی یا احساس رقابت در حوزه اطالعات، بخشی از نیروهای نهاد اطالعاتی را به این نتیاه 

دادن بته  تتر، خاتمته  ای و از آن مهتم دادن به پرونده ترور دانشمندان هستته رسانده که با فیصله

سازمانی دست باالتر را خواهند داشتت. در ایتن   رونده انفاار پادگان در مالرد، در رقابت بینپ

از  انتقتاد  توان به هشدار دادستان تهران هنگام ترور مسعود شهریاری اشاره کرد که بتا می مورد

 ،بته شتهادت رستیده بتود     1333 محمدی کته در دی علی تأخیر در یافتن عامالن ترور مسعود

 قبتول  قابتل  و نشتود  تبدیل محمدیعلی استاد پرونده سرنوشت به پرونده این میدوارما»گفت: 

 (.01/01/1331آبادی، دولت )جعفری« شود گونهاین هاپرونده که نیست

افزایی نیز به دنبال داشته باشد، اما اگر بین دو نهاد متوازی  تواند همکاری میموازیهرچند 

بیاید، نظام سیاسی خسارات سنگینی متحمتل خواهتد شتد.     اختالل یا شکاف ارتباطی به وجود

ملتی   امنیتت  عتالی  شتورای  زاده، بنا بته گفتته دبیتر   نمونه، در موضوع ترور شهید فخریبرای 

 علیته  حادثته  احتمتالی  بتروز  محل و حادثه وقوع احتمال دقت با کشور اطالعاتی هایسیستم»
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 موفتق  دشتمن  بار این و نشد اعمال نیاز مورد جدیت متأسفانهد... بودن کرده بینیپیش را ایشان

 استالمی نیتز بته استتفاده     شتورای  مالتس  رئیس ویژه دستیار .(10/01/1311شمخانی، ) «شد

 ( و ستخنگوی 13/03/1311امیرعبداللهیان، اشاره کرد ) «امنیتی شکاف ی  از ترور این عوامل»

 روز چند حتی و قبل ماه چند از ،داشته که اشرافی با اطالعات وزارت»که  کرد تأکید دولت نیز

 بتا  دقیتق،  صورت به تروریستی عملیات اناام هشدار قالب در را الزم اطالعات حادثه، از قبل

 حفتاتتی  نهادهتای  و هتا سازمان اختیار در عملیات اهداف و احتمالی هایمکان ذکر و جزییات

 بتا  حفتاتتی  هتای پروتکتل  و جوانب برخی که دارد وجود احتمال این بود... داده قرار مربوطه

   .(11/03/1311)ربیعی،  «باشد نشده رعایت ،رودمی انتظار که دقتی

جمهتور کته    فرهنگتی رئتیس   این اقتدام تروریستتی، مشتاور    پی از همین رو بود که در

پتنج اصتل    ،یتریئتتو  پیتامی معاونت در وزارت اطالعات را نیتز در ستوابق ختود دارد، در    

 فرمانتدهی »کرد که دو متورد از آنهتا عبتارت بودنتد از      منتشر «نبرد آینده برای»را  راهبردی

)آشتنا،  « حاصتل کتم  هتای رقابت جای به هاتوانایی افزاییهم»و « امنیتی و اطالعاتی یکپارچه

 رغتم بته زدگی است، های بروز سیاستکاری که یکی از قالب، موازیبنابراین(. 01/01/1311

ایااد فضای رقابت ناسالم، پیامتدهای منفتی قابتل تتأملی در     تواند با ها، میافزاییبرخی هم

توان بته تضتعیف فلستفه وجتودی و     که از آن جمله می ؛وردآحوزه حکمرانی امنیتی به بار 

انگتاری  ستازی و افشتاگری، نادیتده   گیری و پرونتده انگیزه کاری، ایااد و تقویت روحیه مچ

های آن، سستی هر دو نهتاد بته   شدن در موفقیتدستاوردهای نهاد دیگر یا تالش برای سهیم

ایاتاد سرگشتتگی کارشناستی و    و  ناخواستته  هتای تصور هشیاری نهاد دیگر، ایااد تناق 

 عمومی اشاره کرد.  تضعیف اعتماد

 

 افشاگری یا نشت اطالعات . 0

زمینته و   ،زدگی و تعلق خاطر حزبی و جنتاحی کتارگزاران نظتام سیاستی    ممکن است سیاست

هتای  توجهی یا عتدول از قتوانین و دستتورالعمل   که ترغیب شوند با بی کندای را فراهم انگیزه

انتی کته   گرکنش. با تأملی در سوابق و خدمات بسیاری از کنندات پنهان را منتشر امنیتی، اطالع

هتای مزبتور   توان تصدیق کرد که افشتاگری می ،انددهکربعضاً اطالعات محرمانه کشور را افشا 
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 زدن به امنیت کشور یا سودرسانی به کشورهای دیگر، بلکه صرفاً بترای عموماً نه به قصد ضربه

هتا  توجته بته متوازین و پروتکتل    بیآشنایی بتا/ نامنافع سیاسی و گروهی بوده یا به دلیل  تأمین

ها نخواهتد  ی در نتیاه افشاگریتأثیران، گرکنشصورت گرفته است. البته واضح است که نیت 

های گذشته موارد متعددی از اخبار و اطالعتات محرمانته در قالتب ختاطرات،     داشت. در سال

 دهد. اکنون نیز رخ می، که این هممناتره و... فاش شده سخنرانی، مصاحبه،

یازدهم و دوازدهم در واکنش بته ستوال یکتی از     های، وزیر امور خارجه دولتبرای نمونه

را پرسیده بود، چنتین پاستخ    جلسات در از نمایندگان نکردنمالس که علت دعوت نمایندگان

 گفتت  آن از بعتد  و داشت حضور پوتین و من سری کلیبه مذاکرات در برادر همان اتفاقاً: »داد

 روستیه  ستوی  از ایتران  نفت خرید قطع موجب گفته همان .بخرد نفت ما از روسیه است قرار

گرفتنتد...   را آن جلتوی  هتا آمریکایی بخرند، نفت ما از خواستند هاروس که هرکاا چون شد؛

 آن بتا  ختارجی  سیاستت  کته  است معضلی ی  این است؛ گونههمین هم برجام و چین درباره

البته نماینده مذکور نیز در  .(11/00/1311)تریف، « آیدنمی ما کم  به هم کسی و روبروست

 بنتده »کرد که  تأکید ،موردپاسخ، ضمن درخواست از وزیر امور خارجه برای ارائه سند در این 

 خبتر  کتدام  و استت  یستر  خبر کدام بدانم که امداده اناام امنیتی و اطالعاتی کار کافی قدر به

 در را متردم  حقبه مطالبات هایپیگیری عدم و هاکاریکم که است بهتر تریف آقای. غیرسری

   .(11/00/1311 یف،تر« )نکنند بهانه هاتحریم دورزدن حوزه

تتر در ایتن   ، امکتان ارائته تحلیتل کامتل    متورد به دلیل عدم انتشار اطالعات بیشتر در ایتن  

هتای ایتران بترای    ای، تتالش هتای رستانه  اخبار و گزارش بر اساسخصوص وجود ندارد، اما 

 نتیاته مانتد.  بی 1313ها و صدور بخشی از نفت خود از طریق روسیه در سال دورزدن تحریم

گفتتن از  زاده، یکتی از دانشتگاهیان هنگتام ستخن    تر، پس از ترور شهید فخریدر موردی تازه

 مستئول  وقتی بنده: »کردی  و فلسفه، چنین روایت عالقه آن شهید نسبت به مطالعه ترکیبی فیز

 شتناخته  محستنی  مستتعار  استم  بتا  کته  زادهفخری شهید شدم، ایران فلسفه و مؤسسه حکمت

 ایتن  ختواهیم متی  ولتی  داریتم،  فیزیکتی  و فلسفه جلسات ما که گفت و آمد من سراز ،شدمی

با توجه به اینکه هنگام انتشار ایتن   .(12/01/1311)خسروپناه، « باشیم داشته شما با را جلسات

ایشتان   مستتعار  استم  نظیر اطالعاتی افشای بود، نگذشته ایشان شهادت از نیز هفته خاطره، ی 
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 ؛ چتون در حوزه اطالعاتی و امنیتی به دنبتال داشتته باشتد    یناپذیرتوانست پیامدهای جبرانمی

 ایااد نشده بود.   پنهان ایشان ارتباطات مدیریت برای فرصتی احتماالً هنوز

 ستپاه  استبق  زاده، فرمانتده ، چنتد روز پتس از تترور شتهید فختری     یعنوان نمونه دیگتر به

ای مراسمی عمومی با اشاره بته پیشتروبودن ستپاه در پترورش دانشتمندان هستته       در پاسداران،

 محقتق  توافقتات  ایتن  اگتر  که شد توافقاتی شمالی کره در بودم، سپاه فرمانده که زمانی» گفت:

 «بتودیم  جلتوتر  موشتکی  از ایهستته  زمینته  در امتروز  شتد، نمی اعمال هامحدودیت و شدمی

با توجه بته اشتتهار کتره شتمالی بته پیشترفت در حتوزه تستلیحات          .(11/01/1311)رضایی، 

عالی و مطلع کشتور کته فرمانتدهی ارشتد      هایمقام از ای، بیان این موضوع از زبان یکیهسته

المللی و نیز فضتای  ها و ماامع بینتواند در سازمانسابقه خود دارد، می نظامی را نیز در ینهاد

بتا توجته بته    . نظام مورد استفاده قرار بگیترد  علیه اقدام تبلیغ و برای ایعنوان حربهای بهرسانه

بارهتا از زبتان مستئولین مختلتف نظتام تکترار و در        کته  رهبتری  معظم اینکه طبق فتوای مقام

 اتمتی  بمتب  از جمله جمعی کشتار هرگونه سالح المللی به آن استناد شده، تولیدبینمذاکرات 

لته نیتز   تواند مستمسکی فراهم کند که حتی فتتوای معظتم  گونه اتهارنظرها میاست، این حرام

 تلقی شود.  « تاکتیکی»امری 

بیگانگان منتشتر  ها معموالً به قصد ارائه اطالعات به گونه افشاگریطور که گفته شد، اینهمان

هتدف از انتشتار آنهتا، پیشتبرد      -اگر غیرعمدی و ناآگاهانه منتشر نشتده باشتند  -شوند، بلکه نمی

اهداف شخصی یا حزبی و گروهی در سپهر سیاست است. با این حال، کامالً واضح است کته بته   

 د.کنهایی جدی مواجه مید، حکمرانی امنیت ملی را با چالشنهر دلیلی که رخ داده باش

 

 گیرینتیجه
زدگی نه تنهتا در ستپهر عمتومی حکمرانتی     مقاله تالش شد نشان داده شود که سیاست ایندر 

یابتد.  های اطالعاتی و راهبردی نیز بروز میکشور وجود دارد، بلکه در حوزه اقدامات و تحلیل

توجته بته دو    ،ایتران  جمهوری اسالمیزدگی در حکمرانی امنیتی گفتن از سیاستهنگام سخن

است که با غلبه بر نظام  ینظامایران  اسالمی اینکه جمهوری ،دارد. نخست اساسینکته اهمیت 

است؛ بته ایتن معنتا کته      شدههای دینی و اخالقی تأسیس استبدادی پهلوی و با تکیه بر ارزش
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شتمار  شتناختی آن بته  از هویتت هستتی   یبخشی الینفکت  ،طلبانهتوجه به معیارهای دینی و حق

دینتی در میتان مستئولین کتاهش یافتته       هتای آرمان و هاارزش نقش تدریج به هرچندرود. می

( هنوز بخش اعظم پایگاه اجتماعی و سرمایه سیاسی این نظام را باید در میتان  1331پور، )رفیع

هتای دینتی معتقتد هستتند. بتا ایتن اوصتاف،        هتا و آرمتان  افرادی جستاو کرد کته بته ارزش  

قطعتاً تهدیتدی    ،شتود ها، عدالت و انصاف همتراه متی  موالً با نق  ارزشزدگی که معسیاست

 ایران است.   جمهوری اسالمیشناختی برای نظام سیاسی هستی

ای کته از  ایران در طتول بتیش از چهتار دهته     یاسالم یجمهوراما نکته دوم این است که 

هتا و  حتالی کته توصتیه   گاه شترایط عتادی را تاربته نکترده، در     گذرد، تقریباً هیچعمرش می

هتای سیاستی عتادی و    های مربوط به امنیت و حکمرانی امنیتی عموماً مختص وضتعیت نظریه

(. با ایتن اوصتاف، تتا هنگتام رفتع شترایط       Bossong and Hegemann, 2015: 5باثبات است )

زدگتی در حکمرانتی امنیتتی کته متضتمن حتداکثر       غیرعادی و تغییریابنده، اجتناب از سیاستت 

رستد. بتا در   گیری از توان مردمی است، اندکی دور از انتظار به نظتر متی  گرایی و بهرهتخصص

هتتای مهتتم، پیشتتنهادهایی بتترای حتتوزه  نظرگتترفتن واقعیتتت مزبتتور، ضتتمن یتتادآوری یافتتته 

 شود.  می ارائهی گذارسیاست

هتای  هتا و گتزارش  زدگتی ایتن استت کته تحلیتل     کارهای اجتنتاب از سیاستت  یکی از راه

کارشناسی و تخصصی تا جای ممکن از دنیای سیاست فاصله بگیرند، اما در این صتورت نیتز   

ان فاصتله ایاتاد شتده و همتین امتر موجتب       گتذار سیاستت ان و گتر تحلیتل ممکن است میان 

گیتری از/نزدیکتی   د. به عبارت دیگر، فاصلهان بشوگذارسیاستها از سوی انگاری تحلیلنادیده

هتای  زا هستند. از طرف دیگر، وجود نظتام انتخابتاتی و رقابتت   مان آسیبأبه دنیای سیاست تو

د. کنت ناپتذیر متی  کم در نهادهای انتخابی اجتنتاب زدگی را دستحدی از سیاستمربوط به آن، 

ان و کتارگزاران  گتر تحلیتل ترین گزینته ایتن باشتد کته کارشناستان،      گرایانهشاید عمل ،بنابراین

شتاید  . کننتد فعالیتت  « سیاستت »نهادهای مختلف، در حرکتی پاندولی میان حوزه تخصصی و 

شتدگی  کم در مواردی، راه حل نیز باشد. قطبتی بلکه دست ،نفسه مسئله نبودهفی زدگیسیاست

 ایز مواضع و بیان اختالفات سیاسی است.  بعضاً تنها راه تشخیص تم
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دهد، نه اجماع، بلکه سرکوب است؛ بتدین معنتا کته    شدگی رخ میآنچه که در غیاب قطبی

گیترد. در  شان نیز اقدامی صتورت نمتی  گیرند، اما برای رفعمسائل مورد بحث قرار نمی هرچند

ستازی  سیاستی ر راستای تحقق ها دبرخی موارد، شاید بهترین کار همانا بازنگری و بهبود رویه

های فرآینتد ای در هتای سیاستی اثرگتذار، نماینتده    ای که از همه گترایش گونهبه ؛باشد 1متوازن

های اطالعاتی باید در خدمت منافع ملی باشتند،  سازمان چون سازی حضور داشته باشد.تصمیم

هتای اطالعتاتی اثتر    سازمانای حاکم بر تمایالت و تحوالت نظام سیاسی نباید بر اخالق حرفه

فتارز   ،های علمیهای اطالعاتی در هر نظام سیاسی که باشند، باید مانند پژوهشبگذارد و نظام

ها صرفاً باید به مرحله استفاده از نتایج محدود باشند و حوزه اثرگذاری ارزش یرزشاداوری از 

تمایالت سیاسی و حزبی، منافع  بماند. با این اوصاف، تحلیل راهبردی و اطالعاتی باید فارز از

ان قترار داشتته و فقتط نتتایج در     متدار سیاستت سازمانی و منافع شخصی سازمانی و بروندرون

 ان قرار گیرد.  مدارسیاستاختیار 

سیاست این استت   و اطالعات کند، بهترین رابطهطور که هندل هم اشاره میبنابراین، همان

به ایتن ترتیتب،   (. 211: 1331 هندل،) انمدارسیاست نه باشد، سیاست خدمت در اطالعات که

مداخلته   یاطالعتات در نهتاد   یکالن و راهبترد تعیین اهداف و سازوکارهای در فقط  «استیس»

 خواهد کرد.  

ان را افتزایش  گذارسیاستهای گزینه و تعدد نهادهای امنیتی و راهبردی سازمانی تنوعهرچند 

شتود کته   باعث میاین را هم د، اما کنانحراف احتمالی خارج میداده و اطالعات را از انحصار یا 

هتای ختود، صترفاً بته بعضتی اطالعتات یتا نهادهتای         ق یا خواستهئبر اساس سال انگذارسیاست

سیاسی و جنتاحی بته    هایان یا مقامگرکنشاطالعاتی توجه کنند. در این میان، حتی ممکن است 

قابتل   ،یی جناحی یا حزبی نیتز الصتاق کننتد. همچنتین    هاهر کدام از نهادهای اطالعاتی برچسب

معطتوف   یکتدیگر گیتری از  های موازی به رصد یا مچانتظار است که بخشی از توجه این سازمان

گیری راهبردی و اطالعاتی فراهم شود. نگارنده به این نکته نیز توجته دارد کته   شده و زمینه غافل

آیتد، در  کاری به نظر متی م ناتر بیرونی، موازیممکن است برخی اختالالت کارکردی که به چش

                                                                                                   
1. Balanced politicization 
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واقع ریشه در مالحظات و سناریوهای پنهان و چندالیه داشته باشد. اما احتمال مذکور، چیتزی از  

مدی نستبی در حتوزه اطالعتات و نیتز     آکاهد که عبارتند از ناکارکاری نمیپیامدهای منفی موازی

 جامعه.دولتی و تشت آراء به ی بیهاارسال نشانه

باید از این قالب ذهنی آکادمی  که تحلیتل را متعلتق    ،گویدطور که رابرت گیتس میهمان

هتا و  تحلیتل یند آبه عبارت دیگر، استفاده از بر(. Gates, 1992عبور کنیم ) ،داندمی گرتحلیلبه 

دگی زتواند احتمال سیاستان منفرد میگرتحلیل ی به جای نظراتهای راهبردی سازمانبررسی

بته دنبتال آگتاهی از     گتذار سیاستت . اگتر  در محصوالت راهبردی و اطالعاتی را کاهش دهتد 

ان مستتقل  گتر تحلیتل ویتژه از  بته و  آن را بته طتور مستتقیم   توانتد  میهای فردی باشد، دیدگاه

توانند نهادهای اطالعاتی و راهبردی را راحتی میزده بهمدیران سیاست .طلب کند سازمانیبرون

ویتژه در  گونه مدیران و کارگزاران بته . بنابراین، اجتناب حداکثری از نصب اینکنندده زسیاست

بخش دارند، اهمیتی راهبردی دارد. استفاده از ستازوکارهای مختلتف   مناصبی که کارکرد فیصله

هتای مختلتف   زده )در قالتب ان سیاستت گتر تحلیتل پایش و نظارت و برخورد با کارشناسان و 

نظارت درونی، نظارت قوه ماریه، نظارت قوه مقننه، نظارت قوه قضاییه و نظارت عمومی( در 

طور، انتشار متنظم و  کند. همینبدیلی ایفاء میزده نقش بیان و نهادهای سیاستگرکنشکنترل 

هتای مبتنتی بتر    استتفاده وءای اطالعات نیز زمینه نظتارت همگتانی را فتراهم کترده و ست     دوره

 رساند.ی و سیاسی را به حداقل میهای حزبدیدگاه
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 کنتتد، ینمتت یتتتحفاتتتت را رعا زادهیفختتر ید( بتته آقتتا گفتتته بودنتتد شتته    12/01/1311) ینعبدالحستت خستتروپناه،

http://www.ensafnews.com/27080110/01/1311: یابیباز یخ، تار. 

فصللنامه مطالعلات    یاسی،نظام س یتا ناکام یسازمان اطالعات هویتییاطالعات: از ب زدگییاست( س1310) یرضاعل خسروی،

  .53، شماره راهبردی

: یتتابیباز یخ، تتتارwww.khabaronline.ir/news/1474388 یم،نکنتت یاتتادواکستتن ا ی( دوقطبتت20/10/1311) یعلتت ربیعتتی،

20/10/1311. 

، www.khabaronline.ir/news/1461609شتده بتود،    بینتی یشپت  زادهیفخر ید( محل وقوع ترور شه11/03/1311) ____

 .  20/10/1311: یابیباز یختار

، www.snn.ir/fa/news/901315بر اقتصاد کشور نتدارد،   یتأثیر یچه FATF یرش( پذ11/10/1311جالل ) ی،کوچ رشیدی

 .11/10/1311: یابیباز یختار

 یم،بتتتود یادر قلتتته بلنتتتد هستتتته شتتتد،یمتتت یتتتاتیعمل یل( توافتتتق بتتتا کتتتره شتتتما11/01/1311محستتتن ) رضتتتایی،

www.mehrnews.com/news/508902711/01/1311: یابیباز یخ، تار. 

انتتتد، شتتتکناه نشتتتده استتتت / بتتته او غرامتتتت داده     یمتتتیابراه یتتتار( ماز12/01/1313) یممحمتتتدابراه رضتتتایی،

www.isna.ir/news/9806120672811/01/1313: یابیباز یخ، تار . 

، شرکت سهامی توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقالب اسالمی و مسائل اجتماعی ایران( 1331فرامرز ) پور،رفیع

 انتشار. 

تحت امر فرمانتده کتل قتوا     هایریضد تکف یموشک یات( عمل31/03/1311) یکل سپاه پاسداران انقالب اسالم یعموم روابط

 .13/01/1311: یابیباز یخ، تارwww.isna.ir/news/96033118540اناام شد، 

 کنتتتتتیم،یاستتتتتتفاده متتتتت یمرفتتتتتع تحتتتتتر یبتتتتترا ی( از هتتتتتر فرصتتتتتت21/03/1311حستتتتتن ) روحتتتتتانی،

https://www.isna.ir/news/9908211406801/01/1311: یابیباز یخ، تار . 

، www.irna.ir/news/82632141با وزارت اطالعتات هماهنت، شتوند،     یگرد یاطالعات یها( دستگاه20/05/1311) ____

 .  12/01/1311: یابیباز یختار

وجتتتتود دارد،  یتتتتت( در وزارت اطالعتتتتات فقتتتتط جنتتتتاح انقتتتتالب و وال  15/01/1000) یدابراهیمستتتت رئیستتتتی،

www.irna.ir/news/8428394511/01/1000: یابیباز یخ، تار . 

 یستتت،ن یبهداشتتت یهتتاروتکتتلمالتتس مطتتابق پ هتتاییستتیون( جلستتات صتتحن و کم05/01/1311) یرضتتاعل رئیستتی،

https://www.irna.ir/news/8412372705/01/1311: یابیباز یخ، تار. 
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: یتابی باز یخ، تتار https://www.entekhab.ir/fa/news/581431 ی،روحتان  یضتاح ( طترح است 00/03/1311) یرضاعل زاکانی،

05/03/1311. 

 . ی، پژوهشکده مطالعات راهبردکارکردها، محاسبه و سنجش( ی،)مبان یبر قدرت مل یامقدمه( 1333) یدهادیس زرقانی،

: یابیباز یخ، تارwww.twitter.com/zonnoour/status/1332478404277522434?p=v( 03/01/1311) یماتب ذوالنوری،

10/01/1311. 

 .32شماره  ،یفصلنامه مطالعات راهبرد یی،در نظام اجرا یو کارآمد زدگییاست( س1311غالمرضا ) ساالرکیا،

 .یپژوهشکده مطالعات راهبرد ،یاطالعات یهادر سازمان زدگییاستس( 1311) یرمحمدیم یغالمرضا، و مهد ساالرکیا،

کرده  بینییشرا پ زادهیفخر یداحتمال وقوع و محل بروز حادثه ترور شه یاطالعات هاییستم( س10/01/1311) یعل شمخانی،

 .20/10/1311: یابیباز یخ، تارwww.mashreghnews.ir/news/1150072بودند، 

پترده برداشتت،    یگانهب یجاسوس هاییسسرو یدجد یهاسازمان اطالعات سپاه از پروژه یس( رئ12/01/1311) ینحس طائب،

www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/12/153712620/05/1311: یابیباز یخ، تار. 

 یم،را بگتتتتتو یتتتتتاتواقع تتتتتتوانمیمتتتتت یتممستتتتتئول یتتتتتان( پتتتتتس از پا21/10/1311محمتتتتتدجواد ) تریتتتتتف،

https://hamdelidaily.ir/?post=1419402/11/1311: یابیباز یخ، تار. 

، www.tabnak.ir/fa/news/988991 ینتده، نما یت  توسط  یناز لو رفتن مذاکرات پوت یفتر یت( روا11/00/1311) ____

 .31/01/1311: یابیباز یختار

العتتاده ختتائن، فتتوق یتتا ستتوادیدیجاهتتل و بتت یتتا دانیتتدیرا فرصتتت متت یتتن( اگتتر ا30/03/1311احمتتد ) الهتتدی،علتتم

https://www.khabaronline.ir/news/145769901/01/1311: یابیباز یخ، تار. 

، www.isna.ir/news/98060502513T یستت، ن ینفوذ کار هر دستتگاه  یانجر یی( شناسا05/01/1313) یدمحمودس علوی،

 .01/01/1311: یابیباز یختار

، www.isna.ir/news/96071910878نشده استت،   یمرتکب جاسوس یاصفهان یاطالعات: در یر( وز11/01/1311) ____

 .03/05/1311: یابیباز یختار

 یستتتتند،ن یدر مظتتتان اتهتتتام جاسوستتت یهقتتتوه قضتتتائ یسختتتانواده رئتتت یاز اعضتتتا یتتت یچ( هتتت12/01/1311) ____

www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/12/153608720/05/1311: یابیباز یخ، تار. 

، www.isna.ir/news/96033117811اطالعات از حملته ستپاه بته مقتر سترکردگان داعتش،        یروز یها( ناگفته31/03/1311) ____

 .13/01/1311: یابیباز یختار

، www.icana.ir/Fa/News/336124 یم،را از صتحنه ختارج کترد    یهزار کانال ضدارزش و ضتداخالق  50از  یش( ب11/03/1311) ____

 .13/00/1311: یابیباز یختار

 یخ، تتار www.irna.ir/news/82482765مخالف است،  یتلگرام یهاکانال یران( دولت با بازداشت مد11/01/1311) ____

 .  13/00/1311: یابیباز

، https://www.farsnews.ir/news/13990905001123 یرانتی، با سته تتاجر ا   یونیستی( تبادل جاسوس صه01/01/1311) نیوزفارس

 .  01/01/1311: یابیباز یختار

، دوره فصلنامه مطالعات راهبلردی ، یرانا یاسالم یدر جمهور یمل یتامن یو حکمران یراهبرد یریگغافل( 1311زاده، علیرضا )قاضی
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، www.mehrnews.com/news/5082039شد،  یصشد دشمن غدار حر یرانتقام سخت د ی( وقت01/01/1311محمد ) قمی،

 .20/01/1311: یابیباز یختار

از مترجمتان، پژوهشتکده مطالعتات     یجمعت  ترجمه ،المللینب یتدر امن یدجد یگرانو باز یداتتهد( 1331الکه ) کراهمان،

 . یراهبرد

: یتابی باز یخ، تتار www.twitter.com/Jkarimi_ir/status/1332335428465270784?p=v( 03/01/1311جتواد )  کریمی،

10/01/1311  . 

، www.mashreghnews.ir/news/1099507به کشتور در چهتارچوب برجتام،     های( ورود نفوذ05/05/1311جواد ) ی،قدوس کریمی

 .10/01/1311: یابیباز یختار

، www.irna.ir/news/84127574زاده بتا آمتانو کتذب استت،      یفخر یدمالقات شه ی( ادعا01/01/1311بهروز ) کمالوندی،

 10/01/1311: یابیباز یختار

: یابیباز یخ، تارwww.tabnak.ir/fa/news/203261است،  یدر حادثه مالرد منتف ی( خرابکار21/03/1310) یلاسماع کوثری،

11/01/1311. 

علم، انتشارات دانشگاه امتام بتاقر    یدترجمه معاونت پژوهش و تول ،یاستاطالعات: از اسرار تا س( 1310) مارك ام. لوونتال،

 )ع(.

 .یپژوهشکده مطالعات راهبرد و انتشار: ترجمه ،یمل یتامن یرچهره متغ( 1331رابرت ) ماندل،

استت،   یو ختالف عفتت عمتوم    یتتی مسائل ضد امن شدهبازداشت هایین( اتهام ادم23/01/1311) ینغالمحس ی،ااژه محسنی

www.mizanonline.com/fa/news/29804013/00/1311: یابیباز یخ، تار. 

 .10/01/1311: یابیباز یخ، تارwww.icana.ir/Fa/News/461885 دستور،یان( نطق م12/01/1311احمد ) مرادی،

 ی،ستتازمان بهداشتتت جهتتان  «یشتتگاهآزما»بتته  یتترانا یلتتتا تبتتد انیرانیتتا« نستتل یتتدتحد»( از 01/01/1311) نیتتوزمشتترق

www.mashreghnews.ir/news/114636012/01/1311: یابیباز یخ، تار. 

، https://www.mashreghnews.ir/photo/1149323 زاده،یمحستن فختر   ید( تامع در اعترا  به ترور شته 01/1311/ 03) ____

 .20/01/1311: یابیباز یختار

 یخ، تتار www.mashreghnews.ir/news/956456اطالعات با فرمانتده ستپاه،    یروز یدارد یات( جزئ15/02/1313) _____

 .  30/01/1311: یابیباز

، www.isna.ir/news/91030905860هتای اطالعتاتی گرفتته شتود،     کاری( باید جلوی موازی01/03/1311) یدرح مصلحی،

 .12/01/1311: یابیباز یختار

 یخ، تارhttps://www.khabaronline.ir/news/1458471 ی،الهداز علم یمطهر ی( انتقاد تند عل02/01/1311) یعل مطهری،

 .03/01/1311: یابیباز

پاستتتتخ دهتتتتد،  ینتتتتدگاناز ستتتتواالت نما یاریتوانتتتتد بتتتته بستتتت یاطالعتتتتات نمتتتت یتتتتر( وز25/05/1311) ____

www.irna.ir/news/8263320513/00/1311: یابیباز یخ، تار. 

هتتم آشتتکار شتتد،    تتتانپتتذیرییتتتو وال یمتتداربتتود، قتتانون  یتتدا( ادبتتتان کتته هو 13/01/1311) یرضتتاعل ی،معتتز

www.isna.ir/news/9909131046710/01/1311: یابیباز یخ، تار . 
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____ (01/01/1311 )www.twitter.com/ar_moezi/status/1332772899523006466?p=vیتتتتتتابیباز یخ، تتتتتتتار :

10/01/1311  . 

 .10/01/1311: یابیباز یخ، تارwww.twitter.com/ar_moezi/status/1332772899523006466( 03/01/1311) تتتتتت

 ی،د 11 یتتتتتامدر ستتتتتالروز ق یزیتتتتتونیتلو یدر ستتتتتخنران یانتتتتتات( ب11/10/1311) یمعظتتتتتم رهبتتتتتر مقتتتتتام

www.farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4706625/10/1311: یابیباز یخ، تار . 

: یتابی باز یخ، تتار www.farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673گام دوم انقتالب،   یانیه( ب22/11/1311) تتتتتت

20/10/1311. 

-www.farsi.khamenei.ir/speechدولتتت،  یئتتته یو اعضتتا جمهتتوریسرئتت یتتداردر د یانتتات( ب01/01/1311) تتتتتتتت

content?id=4039920/10/1311: یابیباز یخ، تار. 

-www.farsi.khamenei.ir/newsو کارکنتتان وزارت اطالعتتات،  یرانمتتد یتتر،وز یتتداردر د یانتتات( ب21/01/1311) تتتتتتتت

content?id=3941305/01/1311: یابیباز یخ، تار. 

 یخ، تتار www.farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34459درس خارج فقه،  یدر ابتدا یانات( ب05/01/1315) تتتتتت

 .20/03/1311: ییابباز

-www.farsi.khamenei.ir/speechو اعضتا  مالتس خبرگتان رهبتر ،      یسرئت  یتدار در د یانتات ( ب20/12/1310) تتتتتت

content?id=3258705/01/1311: یابیباز یخ، تار. 

برنفتتتوذ در وزارت نفتتتت،  یوزارت اطالعتتتات دربتتتاره خبتتتر منتشرشتتتده مبنتتت  یحات( توضتتت00/00/1313) مهرنیتتتوز

https://www.mehrnews.com/news/465110701/01/1311: یابیباز یخ، تار. 

از  یدربتاره جاسوست   یامالس بته امتام خامنته    یندهنما 230( نامه 03/00/1311) یمالس به مقام معظم رهبر یندگاننما نامه

 .10/05/1311: یابیباز یخ، تارwww.tasnimnews.com/fa/news/1399/04/03/2291971نفوذ،  یانجر یقطر

 .1، شماره فصلنامه راهبرد مقدم،ینی، ترجمه محمد حسقدرت نرم( 1332جوزف ) نای،

، www.irna.ir/news/84196915نداشتتند،   یدر استفاده از واکستن ختارج   ی( رهبر انقالب منع05/11/1311) یدسع نمکی،

 .05/11/1311: یابیباز یختار

کانتتتال مستتتتهان،   151/ انهتتتدام یشتتتبکه بتتتزرگ فستتتاد اقتصتتتاد    3( کشتتتف 05/12/1315) ینحستتت ناتتتات،

www.mehrnews.com/news/391566612/01/1311: یابیباز یخ، تار. 

: یابیباز یخ، تارwww.entekhab.ir/fa/news/587886، 1311آذر  12( خاطرات 12/01/1311اکبر ) یعل ی،رفسناان هاشمی

12/01/1311. 

و  ی، مرکتز مطالعتات دفتاع   و احمدرضا ارتقلا   یفرشچ یرضاجنگ، راهبرد و اطالعات، ترجمه: عل( 1331) یکتل ما هندل،

 .یمل یتامن

 .05شماره  ،یفصلنامه مطالعات راهبردآن،  یینرم و چرا یت( امن1333محمود ) فام،یزدان
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