
 

 

 یران ا   ی اسالم   ی جمهور   ی در نظام اطالعات   ی شکاف حکمران 

 18/09/1400 تاریخ پذیرش: 09/07/1400 تاریخ دریافت:

 زادهقاضی  لیرضاع

 چکیده

تاکنون به جهت گفتمان، عملکرد، ساختار،    1357از سال    یرانا  یاسالم  یدر جمهور  ینظام اطالعات

 یاسی س  یهابرخوردار بوده است. حوزه اطالعات در نظام   یمتفاوت  هاییابیاز ارز  یکارگزار و توانمند

نبا  آیدیمبه حساب    یتیو حاکم  یراهبرد  یهااز عرصه  و مسائل    دهادچار مشکل شود. رخدا  یدکه 

  ی نهادها  ینو شکاف ب  ی از بروز ناکارامد  ینگران  یر،اخ  یهاسال   یط   یران ا  ینظام اطالعات  یمستحدثه برا 

 یینو تب  یاطالعات  یشکاف حکمران  یستیداده است. پرسش مقاله حاضر ناظر بر چ  یشرا افزا  یاطالعات

و وضع اطالعات  یتنشانگان  نظام  در  نوع ستا  یران ا  یاسالم  ی جمهور  یآن  بر    یشناس.  مقاله حاضر 

توص نوع  از  هدف  موردکاو  یفی،اساس  مقاله  پژوهش  گردآور  ی،روش  طر  یروش  به    یق اطالعات 

 است.   یاز نوع دلف یزاطالعات ن یلو تحل یهو پرسشنامه و روش تجز یاسناد

  ی جمهور   یمل  یتامن  ی، کارامد  ی،اطالعات  ی نهادها  ی،نظام اطالعات  ی،اطالعات  یحکمرانواژگان کلیدی:  

 . یرانا یاسالم

 
 عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  *

 94شماره مسلسل  ⚫ 1400زمستان  ⚫شماره چهارم   ⚫وچهارم  سال بیست  ⚫فصلنامه مطالعات راهبردی 
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 مقدمه 

با حساسیت زیادی نسبت به    هادولترود.  میامروزه اطالعات از منابع قدرت به شمار  

های قدرت ملی ارتقا  مؤلفهکنند اطالعات را به عنوان یکی از میآن توجه کرده و تالش 

فلسفه   نظاهاسازمان  تأسیسدهند.  از  و صیانت  مراقبت  اطالعاتی،  در  می  های سیاسی 

مقابل دشمنان خارجی و مدیریت تهدیدات داخلی و خارجی است. بر اساس تجربیات  

معاصر  هاسازمانجهانی،   جهان  در  دولتی  نهادهای  پرتغییرترین  از  یکی  اطالعاتی  ی 

اند؛ در واقع شاید بتوان گفت هر تغییری در بنیادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  بوده 

شود. تغییرات در محیط  های اطالعاتی منعکس مین فاصله در سرویسجوامع با کمتری

تهدیدات امنیتی اطالعاتی همراه است، لذا تحوالت ناشی    شدنالمللی معمواًل با متحول بین

گیرد. شاهد این  های تحول را دربرمیاند و تمام حوزهاز آن معمواًل بسیار عمیق و گسترده

عاتی آمریکا در پی فروپاشی شوروی و حوادث یازده  ادعا تحوالت عمیق جامعه اطال

است.  مند  است. نظام اطالعاتی به مثابه سیستم تابع الزامات و قواعد نظام  ۲001سپتامبر  

کنند.  میاین نظامات در ارتباط منطقی با یکدیگر و در جهت نیل به هدف واحد فعالیت 

ی  هاسازمان  تأسیساز جمله دالیل اولیه    امنیت ملی متناسب با نظام سیاسی کشورها  تأمین

  تأمین دهند. به منظور  میاطالعاتی است که مقامات سیاسی نسبت به ایجاد آن رضایت  

افزایی کامل اطالعاتی بین نهادها  ، ضرورت دارد انسجام، هماهنگی و همجانبههمهامنیت  

 برقرار باشد تا حکمرانی اطالعاتی حاصل آید. 

جمهوری    نظام در  ایراناطالعاتی  اسال  اسالمی  انقالب  پیروزی  بدو  تاکنون  می  از 

ای شده است. این تغییرات که بنا بر دالیلی که در دستخوش تحوالت و تغییرات گسترده
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ادامه مقاله خواهد آمد، بعضاً نتوانسته حکمرانی واحد اطالعاتی را برای کشور به وجود  

ساختار اطالعاتی ایران  امنیت مقتدرانه را به همراه داشته باشد.    نتأمیآورد و در نتیجه،  

شناخته شد. در   در قالب سازمان اطالعاتی رسمیبه صورت رسمی    13۲0حداقل از دهه  

  تأسیسکم چهار تجدید ساختار اطالعاتی بنیادین داشته است:  سال ایران دست  70بیش از  

نهادهای اطالعاتی   تأسیس، 1350در پایان دهه   ، انحالل آن1330ساواک در اواسط دهه 

سال  در  اسالمی،  انقالبی  انقالب  ابتدایی  دهه    تأسیسهای  ابتدای  در  اطالعات  وزارت 

شمسی    1390و اوایل دهه  80و توسعه نهادهای حفاظتی اطالعاتی در اواخر دهه    1360

مرکز ح اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  اطالعات  سازمان  قوه  مانند  اطالعات  و  فاظت 

گذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطالعات ستاد کل نیروهای  قضاییه و دفتر سیاست

های  مسلح. رویکردهای متمرکز و متکثر اطالعاتی در ساختار حکمرانی اطالعاتی در دهه

متفاوتی برای کشور شده و در نهایت   تبعات  آثار و  گذشته، هریک موجب پدیدآمدن 

حاصل نموده است. ادامه چنین وضعیتی در کشور آثار مخربی را به   شکاف حکمرانی را

آورد؛ اگرچه  میگیری و شکست اطالعاتی را فراهم  های بروز غافلهمراه دارد و زمینه

برخی  موفقیت توسط  نیز  بزرگی  به صورت مستقل حاصل  هاسازمانهای  اطالعاتی  ی 

 شده است.  

  ها سازمانن نهادها و  یکی از ضروریات مدیریت کالحاکمیتی  راهبردی به مسائل  نگاه  

با مشخص این رویکرد  ابعاد مختلف موضوعات و بررسی نقاط ضعف و  است.  کردن 

و   تهدیدها  و  موجود  هافرصتقوت  کوتاه  بایدی  و  بلندمدت  اهداف  ترسیم  مدت، با 

ه حرکت از وضع  ای کبهترین مسیر را برای رسیدن به این اهداف ترسیم نماید؛ به گونه
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،  گیریتصمیم  .انجام پذیرد  وریبهرهموجود به وضع مطلوب با کمترین هزینه و بیشترین  

  بینی پیشهای اطالعاتی در شرایطی بسیار پیچیده و غیرقابل  حل مسائل و طراحی سیستم

میق  توان ناشی از ارتباطات گسترده و عمیگیرد. پیچیدگی موجود در مسائل را  میشکل  

و اطمینان نسبت    بینیپیشی اطالعاتی در نظام سیاسی دانست. کاهش قابلیت  هاسازمان

امنیتی نیز دالیل گوناگونی دارد. عدم آگاهی نسبت به    -های اطالعاتی دادن پدیدهبه رخ

ها و به طور دائم مأموریت  هاسازمانتصمیمات سایر بازیگران از جمله این دالیل است.  

دهند. رکود در اهداف سازمانی به منزله  خود را با توجه به محیط پیرامون تغییر می  اهداف

 شکست آنهاست.  

با عدم قطعیت دادهمسائل  )آذر و  های فراوان و غالباً کمبود و فقدان  ها مواجه هستند 

دهد و (. چنین وضعیتی در حوزه مسائل اطالعاتی به شدت رخ می۲۲:  1398دیگران،  

ها و عدم  های پنهانی به سادگی قادر به کشف پیچیدگیعاتی بدون دسترسیمقامات اطال

سازمان  آید.  میها نیستند و در نتیجه وضعیت شکاف حکمرانی اطالعاتی به وجود  قطعیت

  بادقت  و  ترامنیت ملی را سریع  پیرامون  محیط  هایدادهباید بتواند    1اطالعاتی هوشمند 

دهد.    قرار   گیرندگانتصمیم  دسترس  در   مقتضی  مواقع   در  و  کرده  تجزیه و تحلیل  بیشتر

تبیین   بر این اساس پرسش مقاله حاضر ناظر بر چیستی شکاف حکمرانی اطالعاتی و 

است. اهداف مقاله تبیین    اسالمی ایراننشانگان و وضعیت آن در نظام اطالعاتی جمهوری  

  اسالمی ایرانمهوری  شکاف حکمرانی و نیز شناسایی نشانگان آن در نظام اطالعاتی ج

نوع مقاله  است.  پژوهش  روش  توصیفی،  نوع  از  هدف  اساس  بر  حاضر  مقاله  شناسی 

 
1. Smart Intelligence Organization 
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و   به طریق اسنادی و پرسشنامه و روش تجزیه  موردکاوی، روش گردآوری اطالعات 

باشد. به منظور تکمیل فرایند دلفی، سؤاالت پژوهشی  میتحلیل اطالعات نیز از نوع دلفی  

گانه بین نُه نفر از نخبگان و اساتید مرتبط توزیع و بازخوردها مجدداً مورد  در فرایند سه

 آزمون قرار گرفت و در نهایت نتایج حاضر به دست آمد.  

مناسبی در موضوع تاریخ تحول  در مورد پیشینه تحقیق نیز الزم به ذکر است آثار علمی  

است. آثاری مانند تمرکزگرایی  تاکنون منتشر شده    اسالمی ایراناطالعات در جمهوری  

پژوهشی(   )گزارش  ایرانی  نظری  مناظره  یک  اطالعاتی:  مدیریت  در  تکثرگرایی  یا 

)علیخانی،  1400)نورمحمدی،   علمی(  )مقاله  اطالعات  سالح  نظریه  کتاب  1399(،   ،)

)تقوی،   ایران  اطالعاتی  کتاب  1385جامعه  برای  هاسازمان(،  چارچوبی  اطالعاتی:  ی 

می  (، کتاب لزوم وزارت اطالعات در حکومت اسال1398رمحمدی و ساالرکیا،  تحلیل )می

اسالمی  ی اطالعاتی در جمهوری  هاسازمان( به معرفی و ارزیابی  1374)احمدی میانجی،  

نشان  پرداخته  ایران پژوهش  پیشینه  به  میاند.  تبارشناسانه  رویکردی  با  آثار  برخی  دهد 

پرداخته و برخی دیگر نیز    اسالمی ایرانعات در جمهوری  سابقه و هویت تاریخی اطال

اند. از منظر مطالعه موضوع  های این حوزه در ایران داشتهها و چالشنیم نگاهی به آسیب

اسالمی  شناسی شکاف حکمرانی و گسست اطالعاتی در جمهوری  شناسی و آسیبمسئله

بر اساس جستجوی انجامایران این رو نوآوری مقاله    شده پژوهشی شناسایی ،  نشد. از 

های اطالعاتی مربوط به شکاف حکمرانی اطالعاتی  حاضر در شناسایی مسائل و دشواری

 است.  اسالمی ایراندر نظام اطالعاتی جمهوری 
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 الف( شکاف حکمرانی در نظام اطالعاتی

عات با سایر  های آن عموماً پنهانی و انتشارناپذیر هستند. ماهیت اطالاطالعات و مأموریت

های اطالعات،  کارکردهای نظام سیاسی به چند دلیل متفاوت است. اول اینکه بیشتر جنبه

(. دوم اینکه اطالعات با مسائل راهبردی  13:  1394پنهان و انتشارناپذیر است )لوونتال،  

آوری اطالعات تلفیقی از آشکار  و حیاتی کشورها مرتبط است. سوم اینکه ابزارهای جمع

پنه  مردم میو  به عموم  ارائه  نتیجه غیرقابل  در  این که سیاستان و  و  باشد. چهارم  ها 

سیاست مرسوم  روال  از  خارج  کشورها  اطالعاتی  قانونراهبرد  و  بهگذاری  و   گذاری 

شود. دلیل پنجم نیز آنکه مسائل اطالعاتی کشورها  صورت پنهانی تعیین و تصویب می

اهم از  رقبا  و  حریفان  دشمنان،  برای  برای  زیادی  هزینه  و  است  برخوردار  زیادی  یت 

ها به فعالیت  شوند. کیفیت مقابله با تهدیدات، خطرها و آسیبدستیابی به آنها متقبل می

های سیاسی توجه اساسی به  رو نظامبخشد. از این  ی اطالعاتی مشروعیت میهاسازمان

و خارجی و شناسایی تهدیدات و   امنیت در عرصه داخلی  تأمیندارند.    هاسازماناین  

به آن نیاز دارند و این نیاز را    هادولتالمللی موضوعی است که  در نظام بین  هافرصت

  های سیاسی  نمایند. انواع مختلف نظاممی  تأمینی اطالعاتی با رویکرد پنهانی  هاسازمان

رخی اثر حداکثری و برخی دیگر  کنند. باز لحاظ تأثیرگذاری بر اطالعات متفاوت عمل می

)هدایتی،   دارند  اطالعات  به  حداقلی  درک  ۲۲0:  1399ورود  شرایطی  چنین  در   .)

گذاری در پیوند با  کند. حوزه سیاستمیگذارانه اطالعات اهمیت پیدا  های سیاستمسئله

از جهتی و از سوی دیگر در ارتباط با مجاری قانونی تعیین سیاست    میهای عموعرصه

گذاران اطالعاتی باید هوشمندانه ضمن درک مسائل اطالعاتی  شود. سیاستمیشخص  م
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های اجرایی و نظارتی نیز بپردازند.  زا، به فرایند تقسیم کار در حوزهتهدیدزا و فرصت

تنیده جهانی از نقاط قوت به  های سیاسی در شرایط درهمتعدد مراکز اطالعاتی در نظام

از جهات مختلف رصد و تعقیب  آید. چنین فرایمیشمار   تهدیدات را  ندی قادر است 

 نماید.

شود. تکلیفی  میباالدستی انجام    اسنادلیف قانونی یا  ااساس تک  بر  اطالعاتی شناسی  لهئمس 

است تعیین شده  دستگاه  یک  برای  قانون  در  مناسبمی  ،که  عزیمت  نقطه  برای    یتواند 

باشد. همچن هایی که در اسناد باالدستی  ین سیاستتدوین سند سیاستی در قوه مجریه 

های کلی نظام( ابالغ شده است و مبنایی  یا سیاست  ششمهای کلی برنامه  سیاست  )مثالً

تواند نقطه عزیمت تدوین سند سیاستی  میساله است نیز  برای تدوین قانون برنامه پنج

  تدوین است.  گذاری قابلباشد. سند سیاستی در سطوح کالن، میانی و خرد نظام سیاست

البته این تکلیف    ؛تواند تفاوت داشته باشدمیسند سیاستی    ،برای هر یک از این سطوح

اساس شرح وظایف خاص دستگاه یا سازمان نیز تعریف    تواند در قوه مجریه و برمی

  انداز،چشم  سند  برنامه،  قانون  جاری،  رهنمودهای رهبران نظام، قوانین  اساسی،  قانون شود.

شده در شورای عالی  های تعیینسیاست  برنامه،  کلّی  یهاسیاست  نظام،  کلی  یها سیاست

برنامه کشور،  ملی  گروه  اعمال   وزیران،  یا  جمهوررئیس  میاعال  یها امنیت    های فشار 

بینتعه  پژوهشی،  علمی،  دستاوردهای  اقتصادی،  سیاسی، جمهوری  دات  دولت  المللی 

باشد،    می اسال رسیده  مجلس  تصویب  به  و  که  سیاسی،  امنیتی،  های  بحرانتهدیدات 

فوق  و  اجتماعی   موارد  از  هریک  برای یک سیاست  میاقتصادی،  نقطه عزیمتی  توانند 

مطلوب  سیاست  باشند.اطالعاتی   حکمرانی  از  نشان  یکپارچه  و  همسو  اطالعاتی  های 
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دیگر را  ی منتزع از یک هاسازماناطالعاتی در منظومه سیاسی امنیتی کالن کشور دارد که  

کند. در چنین شرایطی نظام اطالعاتی مقتدر و قدرتمند با اجزای متعدد  میبه هم متصل  

رساند. اگر  میافزا نظام سیاسی را در کیفیت و کمّیت حکومت یاری  اما هماهنگ و هم

ی اطالعاتی نه تنها مطلوب نبوده که ممکن  هاسازماناین موفقیت حاصل نشود، تعدد  

تبدیل شده و شکاف حکمرانی اطالعاتی را به وجود آورد. شکاف  است به ضد خو د 

ها از آن سخن به میان  ها و برنامهاست که در حوزه تعیین سیاستمی  مفهو  1حکمرانی 

نفعان و تعیین فرایند نظارت  آید. تعیین مجریان و بازیگران، تعیین وظایف، تعیین ذیمی

بر زمینه  نشود،  انجام  به روشنی  فراهم  چنانچه  را  در  میوز شکاف  مفهوم شکاف  کند. 

جامعه و  راهبردی  و مطالعات  تمایزات  به  اشاره  برای  عمدتاً  معاصر  سیاسی  شناسی 

 گیرد که در فرایند حکمرانی قابل مشاهده است. میهای پایدار مورد استفاده قرار تفاوت

ای اساسی را که  ه شناسان کالسیک نخستین تالشگرانی بودند که کوشیدند شکافجامعه

در زندگی اجتماعی پدید آمده بود و عمدتاً با تعبیر تعارض، تضاد و تقسیم از آن یاد  

ها از سویی شکاف میان زندگی سنتی و مدرن بود که  شد، توضیح دهند. این شکافمی

در آثاری مانند مارکس، دورکیم و وبر تحلیل شده و از سوی دیگر فاصله میان زندگی  

گذاری  ن و ماقبل مدرن را تحلیل نموده است. از آنجایی که فرایند سیاستاجتماعی مدر

گذاری راهبردی  در کشورها اغلب با تنش، تضاد و تعارض مواجه است، در حوزه سیاست

شناسی  های اجتماعی در جامعهدهد. از این رو شکافمینیز این مقوله در کشورها رخ  

ها، باورها، شأن، منزلت و اقتدار  ها، ارزششامل خطوط رقابت و منازعه بر سر هنجار

 
1. Governance cleavage 
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(. در نظام اطالعاتی نیز چنانچه تفسیر،  11۲:  1398اجتماعی هستند )نصری و مرسلی،  

اهداف، ابزار و نوع کارگزاران از نظام اطالعاتی دارای فاصله معنادار از یکدیگر شود،  

سازد. از سوی دیگر  یمشکاف اطالعاتی حاصل شده و نظام حکمرانی را با بحران مواجه  

های مختلف امنیتی، حکمرانی شیوه اعمال قدرت در منابع است. منابع قدرت در حوزه

نمود   اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  معنای  میسیاسی،  به  را  حکمرانی  چنانچه  یابد. 

در  کنش مأموریت مشخصی  که  بدانیم  از ساختار سیاسی کشور  نهادهای خاصی  گری 

ت  (، تعیین بازیگران نهادی و 154:  1399زاده،  کلیف شده است )قاضیقانون برای آنان 

تکلیف شود.  نقش نهادها مسئله اساسی   قانونی تعیین  باید توسط مجاری  در  است که 

تعامل   درباره چگونگی  که  از حکومت است  بخشی  دیگر    هادولتواقع، حکمرانی  و 

گیری در یک  ندان و چگونگی تصمیمی اجتماعی، چگونگی ارتباط آنها با شهروهاسازمان

یندی است که به موجب آن جوامع  فراکند. بنابراین، حکمرانی  دنیای پیچیده کندوکاو می

بندند.  های خود به کار میهای مهم اتخاذ کرده و آنها را در روند کنش، تصمیمهاسازمانیا  

کند و  ا اداره میهرچند، آشناترین نمونه حکمرانی، همان حکومتی است که کشوری ر

 کنند. هایی که امنیت و کارامدی آن را تضمین میهمچنین ادارات و گروه

 شناسی،جامعه حقوق، هایشاخه بین  ایرشتهمیان ایحوزه و موضوع حکمرانی، پدیده

 جدیدی مباحث  حوزه بر این  پژوهشگران عمدتاً سیاسی است. علوم و مدیریت، اقتصاد

از ترغیب و تشویق فرودولتی، و سطوح دولتی میان قدرت تقسیم مانند  تمرکززدایی 

هستند   متمرکز شهروندان، مشارکت مشاوره و جدید انواع بر روزافزون اتکای و دولت

(Meehan, 2003: 14).  روابط و در تعامل ترتیب  و نظم از خاصی شکل شامل حکمرانی 
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 درستی از درک  که دارد داللت  ها فعالیت از مجموعه جدیدی بر و بوده هاسازمان میان

(. بر اساس  1398کشد )کاظمیان و همکاران، می چالش به را دولتی مدیریت  و  حکومت

ها و نهادها که حاکمان در ای از سنتعنوان مجموعه  حکمرانی بهتعریف بانک جهانی  

نهادهای اقتصادی،  قدرت در    سازیعنوان روش پیاده  کنند یا بهها عمل مینچارچوب آ

اجتماعی و  برای مدیریت    گرییا تصدی کشورها  سیاسی  اجرایی  و  اقتصادی، سیاسی 

  سازوکارها،   شامل  گریتصدی  این.  استشده    تعریف  سطوح  کلیه  در  کشور  مناسباتکلیه  

  مطالبه   را  خود  قانونی  حقوق  نفع،ذی  هایگروه  و  شهروندان  که  است  نهادهایی  و  فرایندها

]یا اختالفات[، با یکدیگر مواجه    هاتفاوت  مورد  در  و  شده  آشنا  خود  هداتتع  با  کرده،

  .(World Bank, 2006)د شون می

دارد.  میحکمرانی تعارضات میان بازیگران را مدیریت کرده و اختالفات را از میان بر  

ها و  فعالیتتواند وظایف،  میگیرد و  میها را در بر  حکمرانی گستره وسیعی از فعالیت

دهد.کارکردهای حوزه را سامان  مختلف  اثربخش   های  و  کارامد  باید  موفق  حکمرانی 

باشد تا امکان حل تعارضات را پیدا نموده و بتواند اختالفات را کاهش دهد. از سوی  

های اساسی در عرصه  گذاری اطالعاتی نیز باید کارامد باشد تا بتواند کارویژهدیگر سیاست

این است که یک    گذاریسیاست از  نماید. کارامدی عبارت  ایفا  را  و اجرای اطالعاتی 

های مورد انتظار از خود را به  آمیزی بتواند کارکردها یا کارویژهطور موفقیتدولت به  

انجام برساند. به بیان لیپست کارامدی تحقق عینی یا توان سیستم در تحقق کارکردهای  

های قدرتمند درون نظام آن اکثریت مردم و گروه  که  ایاساسی حکومت است، به گونه

را عیناً مشاهده نمایند. نظام سیاسی زمانی کارامدی دارد که بتواند کارکردها و وظایفی را  
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(.  16:  1374شوندگان از آن توقع دارند، انجام دهد )لیپست،  که بیشترین مردم یا حکومت

شود، منظور این است که آن نظام  یدر واقع، وقتی از کارامدی نظام سیاسی سخن گفته م

پیگیری و   برای  به اهدافی که فلسفه وجودی آن است و  توانسته  اندازه  تا چه  سیاسی 

برآوردن آنها خلق شده، دست یابد. بر اساس تعریف دیگری کارامدی عبارت است از  

به گونه  1»تحقق عینی  کارکردهای اساسی حکومت؛  انجام  در  نظام سیاسی  ای که  توان 

های قدرتمند درون نظام، تحقق آن را به عینه مشاهده کنند«. وقتی کثریت مردم و گروها

ناکار میآاز  گفته  در مدسازی سخن  که  است  )خارجی(  بیرونی  اقدام  هر  منظور  شود، 

برآورده  در  سیاسی  نظام  توان  عینی  تحقق  از  جلوگیری  خواستهراستای  ها،  کردن 

ها را  های قدرتمندی که آن نظام سیاسی آنم و گروهها و انتظارات اکثریت مردنیازمندی

(. حکمرانی  4:  1398پذیرد )پژوهشکده مطالعات راهبردی،  کند، صورت مینمایندگی می

شود کشورها نتوانند چارچوب نهادی را فراهم آورند تا منجر به توسعه  میضعیف باعث  

 اطالعاتی مناسب بشود.

 

 اسالمی ایراناطالعاتی جمهوری ب( نشانگان شکاف حکمرانی در نظام 

های اساسی  آید که تمایزات و تفاوتمیگفته شد شکاف حکمرانی در شرایطی به وجود  

بین وضعیت موجود با قوانین مصوب و اسناد باالدستی وجود داشته باشد. در صورت  

شود. بر اساس نظرات  بروز چنین وضعیتی، شرایط برای ایجاد تعارض و تضاد فراهم می

 
1. Actual Performance 
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امنیتی کشور مهم اطالعاتی  در  نخبگان  اطالعاتی  بروز شکاف حکمرانی  نشانگان  ترین 

 است: به قرار ذیل  اسالمی ایرانجمهوری 

 

 عدم کفایت قوانین و مقررات در تقسیم کار اطالعاتی  .1

از مهمترین مسائل اساسی موفقیت حکمرانی در نهادها، مسئله تقسیم کار است. در مطالعه  

میهاسازمان دولتی،  رای  عقالنیتی  دو   توان  حول  خاص،  مدیریتی  ساختارهای  برای 

گذاری بین عقالنیت  مجموعه اصول اساسی متفاوت تعمیم داد که تقریباً مطابق تفکیک

ی دولتی غالباً  هاسازمانو عقالنیت حقیقی ماکس وبر است. در قسمت رسمی،  رسمی  

شایستگبه اساس  بر  یا  عملکردی  اختیارات  یا  قضایی  نظارتی  مقرراتِ  مقید  وسیله  ی 

  MI5تواند نظارت بر کار سرویس امنیتی  شوند. برای مثال وزارت کشور انگلستان میمی

گذاری داخلی از لحاظ  خانه قدرت و اختیار سیاسترا انجام دهد زیرا که این وزارت

به دارد.  را  کیفری  و  قضایی  روندهای  انجام  و  قانون  اجرای  ترتیب،   همین  امنیتی، 

العات مخفی بریتانیا تحت نظارت وزارت خارجه بریتانیا صورت  های سرویس اطفعالیت

با وزارت دفاع یا وزارت کشور،  گیرد. همچنین وزارت دادگستری آمریکا، در مقایسه می

 است.   آیبیافسرپرست و ناظر اصلی اقدامات 

شود.  میبر اساس معیارهای مختلف اجرا    اسالمی ایرانفعالیت اطالعاتی در جمهوری  

های مرتبط با امنیت ملی باید بر اساس موازین دقیق  ورود سازمان اطالعاتی به مأموریت

شود. میبر اساس معیارهای مختلف تقسیم    قانونی صورت پذیرد. اطالعات از منظر علمی

اولین معیار تقسیم اطالعات از حیث موضوع است که در دو دسته کالن اطالعات داخلی  
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طالعات داخلی ناظر بر مراقبت از کشور در برابر تهدیدات،  و خارجی تفکیک است. ا

مقابله با جاسوسان بیگانه، شناسایی تهدیدات داخلی و مقابله با براندازی و نیز حفاظت  

زیرساخت از  مراقبت  میو  این  های حیاتی  از  نظامباشد.  مأموریت  رو  در  های سیاسی 

ضدبران  ضدجاسوسی،  مختلف  ابعاد  در  داخلی  اطالعات،  اطالعات  حفاظت  دازی، 

به   را  اجتماعی  و  فرهنگی  اطالعات  ضدتروریسم،  نرم،  امنیت  اقتصادی،  اطالعات 

  تأمین نمایند که عموماً تالش دارند در داخل کشورها به  ی خاص واگذار میهاسازمان

منظور توسعه منافع ملی خود و نیز    های سیاسی بهدیگر نظام  امنیت بپردازند. از سوی

راقبت از اهداف ملی در خارج از مرزها و همچنین بسط امنیت ملی به فعالیت اطالعاتی  م

منظور مبادله و ارتباط با سایر    ورزند. کشورها نیاز دارند بهدر خارج از مرزها مبادرت می

ی اطالعاتی بهره برده تا بتوانند  هاسازمانکشورها و کسب امتیازات بیشتر از توان مخفی 

رو اطالعات خارجی    الملل، جایگاه خود را حفظ و ارتقا بخشند. از اینبین  در عرصه

ی  هاسازمانهای سیاسی معمواًل این وظیفه را به  چنین مأموریتی را بر عهده دارد که نظام

 کنند.  خاصی واگذار می

عات  وزارت اطال  تأسیساگرچه بر اساس قانون    اسالمی ایراننظام اطالعاتی در جمهوری  

و نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت  می  سپاه پاسداران انقالب اسال  تأسیسو قانون  

هایی از مأموریت اطالعاتی را مشخص نموده اما این تقسیم در  نظام، حکمرانی در حوزه

مأموریت از  بین  بسیاری  اختالف  محل  بعضاً  و  باشد  کارساز  نتوانسته  ی  هاسازمانها 

است.   شده  مأموریت  هاسازمانورود  اطالعاتی  همبه  و  چندگانه  موجب  های  پوشان 

 شود. میها فرسایش منابع و غفلت از سایر مأموریت
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 نوپدیدبودن تهدیدات اطالعاتی .2

ی اطالعاتی تاکنون، تهدیدات اطالعاتی دائماً در معرض  هاسازماناز زمان شروع فعالیت  

فته است. نظام اطالعاتی موفق و هوشمند باید  های جدیدی به خود گرتغییر بوده و جلوه

قابلیت شناسایی تهدیدات نوین و تعیین نهاد مسئول مقابله با آن را داشته باشد. زمانی که  

ی دیگری  هاسازمانشود و یک سازمان توانایی برخورد با آن را ندارد،  تهدید گسترده می

زمانی که تهدید تروریسم در کشوری گسترده آیند. برای مثال مینیز به یاری آن سازمان 

ی دیگری  هاسازمانی متولی مقابله با این پدیده، ممکن است  هاسازمانبر  شود، عالوه  

دیگر ممکن است وجود یک عامل تهدیدزای جدید موجب  وجود آیند. از سوی  نیز به

مفاسد اقتصادی و جرائم  گیری سازمان جدیدی در مقابله با آن بشود. پدیده مقابله با  شکل

میسازمان موجب  سازمان  یافته  در  آن  با  متناسب  جدیدی  ساختار  و  سازمان  تا  شود 

شده وجود آید. رصد و شناخت تحوالت نوین تهدیدزا باید در زمان تعییناطالعاتی به  

از    اسالمی ایراننمودن متولی انجام شود. تهدیدات اطالعاتی علیه جمهوری  و مشخص

پ نشان  بدو  تاکنون  غافلگیریمییروزی  مواردی  در  شده  دهد  موجب  اطالعاتی  های 

فخری شهید  ترور  مانند  مواردی  نمایند.  عمل  موقع  به  نتوانند  اطالعاتی  زاده  نهادهای 

و... اگرچه بنا بر اظهارات    ایهسته  تأسیسات، خرابکاری در  1399در    ایدانشمند هسته

 ل تذکر داده شده بود اما در لحظه وقوع با غافلگیری مواجه شد.ی متولی از قب هاسازمان

مؤثر اطالعاتی    گیریتصمیماز سوی دیگر بروز تنوع و تکثر تهدیدات اطالعاتی و فقدان  

های  است. بازیگران تهدیدساز و نیز مسئلهنیز عامل دیگری در ضعف حکمرانی اطالعاتی  

گذارانه امنیت ملی  شوند، باید در نظام سیاستمینوینی که منجر به تهدید امنیت ملی  
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تعیین تکلیف شده و نهاد مجری آن مشخص شود. شرایط نامطمئن و عدم قطعیت در  

اطالعاتی،   محیط  اطالعاتی  هاسازمانپیرامون  سازمان  ایجاد  سمت  به  را  اطالعاتی  ی 

با هوش چندسطحی ارتباط دارد و   قابلیت  هوشمند سوق داده است. این نوع سازمان 

  در پردازش   سازمان  ظرفیت  سازمانی،  استفاده همزمان از تمام این ابعاد را دارد. هوشمندی

  رقابتی   محیط  در  سازمان  موفقیت   و  بقا  برای  راه حل  بهترین  به  دستیابی  به منظور  دانش

  هشدار  هایسیستم  با  را  خود  که  است  مدلی  هوشمند  سازمان  .(Bratianu et al, 2004)است  

  بلندمدت   موفقیت  بقا و  برای  که  را  خطرناک  هشدارهای  و  عالئم  تا  سازدمی  مجهزخطر  

دریافت  ضرر  سازمان عدم    کند.  نظارت  و   دارد،  رصد  توانایی  باید  اطالعاتی  سازمان 

  بر مبنای  سازمانی  را  هوشمند  سازمانها در فضای تهدید و فرصت را داشته باشد.  قطعیت

  سازمان هوشمند،  اند. درت و ارتباطات تعریف کردهسه محور اصلی توسعه دانش، عملیا 

  برای   فرصتی  و  انگیزهیجان  و  جدید  تجربیات  برای  فرصتی  چالش،  دهندهنشان  تغییر

تهدیدات  مقابله یعقوبی،  )مهدی  است  جدید  با  و  بروز  47:  1400بیگی  شرایط  در   .)

سازمانی،  ی اطالعاتی باید ضمن توسعه دانش درونهاسازمانتهدیدات نامتقارن و متعدد،  

 عملیات اطالعاتی و ارتباطات فیمابین را تقویت و توسعه دهند.

 

 عدم التزام برخی نهادها به اقدام در چارچوب وظایف  .3

یگران اطالعاتی در داخل کشور موجب شده تا برخی از نهادها به اقدام  تکثر و تزاید باز

در چارچوب اختیارات قانونی رضایت نداده و به حیطه فعالیت سایر نهادها نیز ورود  

درهم امنیتی  اطالعاتی  اقدامات  و  نمایند.  نهادی  اختالف  ایجاد  موجب  موازی  و  تنیده 
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ی اطالعاتی  هاسازمانشود در  میشود. گفته  می  هاسازمانتسری آن به سطوح کارشناسی  

شود، از اعتبار  مینظر افسران اطالعاتی که بر اساس مستندات و قرائن و شواهد اقامه  

باالیی به نسبت نظرات مدیریتی برخوردار است. در صورت وجود چنین وضعیتی، نباید  

ک  کار  انجام  در  خلل  موجب  اطالعاتی  نهادهای  اختالفی  نظام  مسائل  شود.  ارشناسی 

حاکم برای  الزم  اعتماد  و  اراده  که  است  کارامد  زمانی  تنظیم  اطالعاتی  و  قانون  کردن 

مناسبات جامعه با امنیت بر اساس ضوابط قانونی یکسان و شفاف و تا حد امکان عادالنه  

 را داشته باشد.
 

 کنندههماهنگضعف التزام بازیگران اطالعاتی به نهادهای ناظر و  . 4

های مرسوم  طور طبیعی از شیوهعنوان بخش ویژه نظام سیاسی به  ی اطالعاتی به  هاسازمان

پارلمانی پیروی نمیرسانی و نظارتاطالع کنند. اصل مؤثربودن اطالعات پنهان و های 

گیل  کند. پیتر  بودن نسبی یا مطلق آن را ایجاب مینوعی محرمانهبرداری از آنها به  بهره

منظور پیشگیری    ی اطالعاتی را بههاسازمانبرخی از سازوکارهای کنترل و نظارت الزم بر  

 کند: کند. او چهار سطح کنترل و نظارت را ارائه میاز سوءاستفاده از قدرت پیشنهاد می

ی اطالعاتی معمواًل نظارت  هاسازماناول؛ کنترل و نظارت توسط خود سازمان اطالعاتی:  

کنند تا خأل نظارت بیرونی را جبران نمایند. در چنین شرایطی  ی خود را تشدید میدرون

 کنند.  بنابر نظر گیل، چندین سازمان نظارتی در درون اطالعات این مأموریت را ایفا می

سایر   مانند  مجریه:  قوه  توسط  نظارت  و  کنترل  قوه هاسازماندوم،  درون  در  اداری  ی 

شود تا  شوند و تالش میطالعاتی نیز توسط قوه مجریه نظارت میی اهاسازمانمجریه،  

 از طریق تدوین مقررات مربوطه بر کار اطالعات نظارت شود. 
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های حکومتی مانند قوه مقننه یا قوه قضائیه: در  سوم، کنترل و نظارت توسط سایر نهاد

عاتی و قوه  حوزه سوم نظارت قوه مقننه در زمان وضع و تدوین قوانین نظارتی و اطال

ی اطالعاتی  هاسازمانمنظور پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت، کنترل الزم بر  قضائیه به

 نمایند.  اعمال می

چهارم، کنترل و نظارت توسط جامعه مدنی: پیتر گیل معتقد است آن چیزی که موجب  

است. نظارت  می  عموشود نهاد اطالعات به اسب سرکش تبدیل نشود، ترس از نظارت  می

های آزاد هر نوع تحرک اطالعاتی را زیر  ی غیر دولتی و رسانههاسازماندر قالب    میعمو

 (.  1380کنند )گیل، های فردی و اجتماعی صیانت میبین دارند و از حقوق و آزادیذره

وب  باید بر اساس قانون در چارچ  اسالمی ایراناعضای جامعه اطالعاتی در جمهوری  

افزایی و تبادل اطالعات بپردازند. رئیس این  شورای هماهنگی اطالعات به هماهنگی، هم

افزایی را بر عهده دارد. مواردی  شورا وزیر اطالعات است که مسئولیت هماهنگی و هم

اسال انقالب  پیروزی  از  پس  در  اطالعات  معاصر  تاریخ  بدون می  در  که  شده  حادث 

و نتایج ناخوشایندی را به دنبال داشته است. برخی بازیگران    هماهنگی منجر به اقدام شده

اعتقادی به تصمیمات آن ندارند. عالوه فراتر از شورا عمل کرده و به صورت غیررسمی 

سیاست دفتر  یا  اطالعات  هماهنگی  شورای  مانند  نهادهایی  تصمیمات  این،  گذاری  بر 

ته هماهنگی و تقسیم کار مناسب  حفاظت اطالعات بعضاً ضمانت اجرایی نداشته و نتوانس

اطالعاتی را رقم بزند. عالوه بر این، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور نیز چنین  

 تقسیم کار دقیقی را در حوزه اطالعات و ضداطالعات رقم نزده است. 
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 امنیتی –های متعدد اطالعاتیبروز غافلگیری. 5

دهد که نظام امنیت ملی، قادر به پیشگیری  زمانی رخ می 1شکست یا غافلگیری راهبردی 

های ناشی از بحران نباشد. کامل از بحران یا مدیریت پیشینی شرایط برای کاهش آسیب

می  غافلگیری   استراتژیک  رقیب زمانی  استراتژی  که  استراتژی    شود  یک  معمواًل  که 

است شروع    ،بازدارنده  غا   خورد.میبرهم  منازعاتحین  استراتژیک  حمالت  فلگیرانه 

دهدتارتواند  می تغییر  را  توانند خط سیر  این حمالت می،  در مقیاس زمینی.  یخ جهان 

دهدملت تغییر  را  نمایندگان غافلگیری هستند  یا  قربانی  که  (. ۲3:  1399)ویرتز،    هایی 

موردنیاز  میغافلگیری   اطالعات  تولید  در  امنیتی  نهادهای  غفلت  از  ناشی  تواند 

یرندگان یا ناشی از ضعف تصمیم گیرندگان در استفاده مناسب از این اطالعات  گتصمیم

ایرانباشد. جمهوری   غافلگیری  1357از سال    اسالمی  های متعددی در حوزه  تاکنون، 

امنیت ملی را تجربه نموده است. مطالعه برخی از این حوادث حاکی از توانمندی مؤثر  

است، اما در برخی موارد نیز نه تنها توفیقی حاصل  ملی    ایران در مقابله با تهدیدات امنیت

های  هایی را نیز به دنبال داشته است. این رخدادها در بازهنشده، بلکه خسارات و شکست

هایی را متوجه نظام ساخته است  زمانی مختلف، امنیت ملی کشور را متأثر ساخته و هزینه

تواند مقامات امنیت ملی را در تصمیم مناسب  میکه مطالعه آن از منظر غافلگیری راهبردی  

)قاضی ایران(. جمهوری  149:  1399زاده،  یاری رساند  بدو    اسالمی  تاکنون    تأسیساز 

و شکستموفقیت اطالعاتیها  متعدد  که    –های  کشوری  است.  نموده  تجربه  را  امنیتی 

ود را طی نماید  تصمیم گرفته روی پای خود بایستد و مستقل از دیگران مسیر توسعه خ

 
1. Strategic Surprise  
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المللی است، طبیعی است که از هر سو در معرض  و بین  ایو دارای دشمنان متعدد منطقه

تهدیدات قرار گیرد. تجربه چهار دهه زیستن در بحران، ایران را در قبال تهدیدات داخلی  

ای برخوردار نموده که کمتر کشوری در دنیا از آن العادهو خارجی از دانش و عمل فوق

ها  انگاشتن موفقیترخوردار است. بحث از غافلگیری راهبردی در ایران به معنای نادیدهب

امنیتی نیست. رصد برخی    -های اطالعاتیفرد کشور در حوزههای منحصربهو پیروزی

های اخیر در ایران گواه آن است که در صورت اقدام  شده طی سال رخدادهای امنیتی واقع

های فوق امکان پیشگیری از بروز چنین وقایعی وجود داشت و موقع دستگاهمناسب و به

آن کاهش   تلفات  تصرف موصل در عراق توسط داعش،  میالاقل  مانند  یافت. وقایعی 

ای نطنز  ترور فرمانده سپاه قدس، سرقت اسناد امنیتی از شورآباد، انفجار در مرکز هسته

تیر   نظا1399)پنجم  پایگاه  در  انفجار  تیر  پارچین    می(،  عملیات  1399)دوازدهم   ،)

به مراسم رژه در  (،  1396)هفدهم خرداد  می  تروریستی در مجلس شورای اسال حمله 

،  1391تا   1388های طی سال   ایترور دانشمندان هسته(،  1397شهریور  ویکم)سی  اهواز

فتنه  1398و    1396اغتشاشات   ملی و   1388،  امنیت  نهادهای  از غافلگیری  و... حاکی 

است که موجب خسارات قابل توجهی به امنیت ملی  شکاف حکمرانی اطالعاتی در ایران  

 شده است.  اسالمی ایرانجمهوری 
 

 رقابت ناسالم و نامناسب برخی نهادها در امور اطالعاتی. 6

به دلیل عدم تقسیم کار اطالعاتی که در قبل به آن اشاره شد، در مورد برخی موضوعات  

بین نهادهای اطالعاتی وجود دارد. مهمترین شرط  اطالعاتی، اختال ف و رقابت ناسالم 

پنهان با  که  اطالعات  در  و  موفقیت  اتحاد  هماهنگی،  است،  همراه  حداکثری  کاری 
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گران اطالعاتی باید با همکاری  باشد. کنشمیویژه در حوزه اجرا  ریزی مناسب بهبرنامه

آفرین اقدام نمایند. مقام معظم رهبری  های تهدیدیکدیگر نسبت به رصد و مدیریت سوژه

شود یکی از  میاند. گفته  بر همکاری حداکثری این نهادها با یکدیگر بارها تأکید داشته

آمیزبودن عملیات اطالعاتی رژیم صهیونیستی علیه کشورها از جمله ایران،  دالیل موفقیت

کامل   یکدیگر  هاسازمانهماهنگی  با  رژیم  آن  اطالعاتی  نظارت  استی  عدم  دلیل  به   .

کوچک اطالعات،  بر  ناظر  نهادهای  روان  و  نتایج  شفاف  ناهماهنگ  اقدامات  ترین 

باری را به همراه دارد. ورود متعدد نهادهای اطالعاتی در یک موضوع و بدون خسارت

اعتمادی نهادها  های ملی و افزایش بیهماهنگی و اطالع یکدیگر، منجر به افزایش هزینه

 شود.میو در نتیجه تقویت شکاف حکمرانی اطالعاتی به یکدیگر 

 

 دخالت اطالعات در سیاست و بالعکس . 7

گیرد. هر کشوری  نظام مدیریت اطالعاتی در هر کشور متناسب با نظام سیاسی آن شکل می

ها و اهداف خاصی را در سطح  ها، راهبردبر اساس ساختار نظام سیاسی خود، سیاست

ها  نماید که طبعاً متفاوت از دیگر کشورها است. این سیاستیب میالمللی تعقملی و بین

حوزه رخ  در  و...  فرهنگی  امنیتی،  اقتصادی،  سیاسی،  از  اعم  کشورداری  مختلف  های 

اساس هر نظام سیاسی برداشت و تعریف خاصی از امنیت ملی دارد. از  نماید. بر این می

مهم   نهادهای  از  یکی  دیگر  سیاسی،    امنیت  تأمینسوی  نظام  هر  در  ی  هاسازمانملی 

اهداف    تأمیناطالعاتی هستند. آنها نیز با تأثیرپذیری از نوع نظام سیاسی حاکم در راستای  

بخشی از سیستم سیاسی و سازمان اداری  دارند. در واقع، اطالعات  امنیت ملی گام برمی

در خدمت دولت و نظام سیاسی  های آن کامالً  دولت است. بنابراین کارکردها و مأموریت
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انشقاق   کنت(،  )شرمن  حداکثری  ارتباط  متفاوت  نظریه  چهار  بود.  خواهد   حاکم 

بار جوزف( در رابطه  و رهیافت واقع  ای)ریچارد هلمز(، رهیافت حرفه گرایانه )یوری 

ی اطالعاتی به این موضوع متفاوت  هاسازماناطالعات و سیاست موجب شده تا نوع نگاه  

هایی یا اطالعات  های اختصاصی نظام سیاسی در ایران موجب شده در برههشد. ویژگیبا

به صورت افراطی  می  در سیاست دخالت نماید یا سیاست در اطالعات یا نهادهای نظا

اعتمادی نزد مقامات سیاسی،  درصدد مدیریت امر اطالعات برآیند. این امر ضمن بروز بی

 دیدگاه سیاسی خاص قرار داده است.  اطالعات را بعضاً در خدمت یک

 

 در حوزه اطالعات داخلی ایبودن نهاد حرفهنامشخص .8

اطالعاتی   و شکاف حکمرانی  انشقاق  بروز  موجب  که  مسائلی  از  به میبسیاری  شود، 

مربوط   داخلی  اطالعات  منظور  میمسائل  به  تالش  از  عبارت  داخلی  اطالعات  شود. 

آوری، برآورد و ترکیب اخبار و اطالعات متناسب با امنیت داخلی است تا ضمن جمع

از تهدیدات مصون نگه دارد. این مفهوم که نقطه  نیل به اشراف اطالعاتی، نظام سیاسی را  

بازیگران ناامن به  های  ساز در داخل کشور اعم از گروهمقابل اطالعات خارجی است، 

شود. این  میهای تروریستی و مأموران اطالعاتی بیگانه مربوط  اپوزیسیون برانداز، گروه 

مسئول عرصه خودی  و  مردم  با  ارتباط  در  که  اطالعات  از  ثبات  حوزه  دارد، حفظ  یت 

کند. اقدام مناسب  میهای قدرت نرم نظام را تعقیب مؤلفهسیاسی، انسجام ملی و توسعه 

شود؛  میدر فضای اطالعات داخلی منجر به توسعه قدرت نرم نظام و تقویت انسجام ملی  

به ماهیت اطالعات داخلی بی این عرصه  نتایج  اما چنانچه کنشگر  توجه شود، چه بسا 

باشد. مواردی در عرصه اطالعات  اطرهمخ داشته  به همراه  نظام سیاسی  برای  را  آمیزی 
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داخلی حادث شده که محل اختالف نهادهای اطالعاتی بوده و در نتیجه به انسجام ملی  

لطمه وارد شده  است. مناقشه بر سر مصادیق جاسوسی در بین اقشار جامعه مانند نخبگان  

 محیطی از جمله این موارد است.تو فعاالن سیاسی، فرهنگی، زیس 

 

 تمرکز اطالعات بر الگوی کاریزماتیک تا بوروکراتیک  .9

شود. الگوی کاریزماتیک  میهای مختلفی نام برده  در الگوهای مدیریت سازمانی از مدل 

ویژگی اساس  بر  تحلیل  عموماً  رهبران  شخصی  توانمندی  و  شخصیتی  شود. میهای 

کاریزماتی   پیروان، بررهبران  را  کنش  ک  میاساس  متقابل  هویت  های  آنها  به  و  شناسند 

شده توسط پیروان، یعنی کسانی  و ویژگی ساخته  تدهند. به کاریزما باید به عنوان صفمی

ها و شرایط سازمانی، از رهبر مشاهده  ای از رفتارهای معینی را در وضعیتکه مجموعه

مشاهدهمی رفتار  کرد.  نگاه  ساکنند  در  رهبر  میشده  را  ویژگیزمان  بیان  با  های  توان 

ساالرانه به  ؛ در حالی که در الگوی بوروکراتیک و دیوانکاریزماتیک پیروان او تفسیر کرد

شکل یک عامل،    کاریزما بهشود.  میالزامات سازمانی از جمله قوانین و مقررات توجه  

متضاد ظهور یا عمل  ی  هاشود. این زمینهمیت اجتماعی ظاهر  تحوال   و  تغییرات  هدر صحن

  ه وفصل این ابهامات و درک رابطکاریزما، منشأ ابهامات و مباحث متعددی شده است. حل

پیشبرو  و  ظهور  از  شکل  دو  این کاریزما،  است ز  وبر  دیدگاه  درست  ضروری    شرط 

 (. 35: 1393)فوالدیان، 

تاکنون، اگرچه بر مبنای مجاری    تأسیساز بدو    اسالمی ایراننظام اطالعاتی جمهوری  

قانونی و مستندات حقوقی شکل گرفته است، اما نقش رهبران و مدیران اطالعاتی در این  

هایی  توان نادیده گرفت. تاریخ معاصر اطالعات گواه آن است که در برههحوزه را نمی
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وزیر  یا  مدیر  یک  البی  که  قابلیت  که  اطالعاتی  همچنین  توانمند  و  داشته  باالیی  گری 

اند، موفق تر از کسی بوده که صرفاً بر  دیگران وی را به عنوان رهبر اطالعاتی قبول داشته

اساس روال قانونی به آن منصب رسیده است. این موضوع در سطح معاونین سرویس نیز  

یری از مدیران به این نکته توجه دارند. این  پذ وجود دارد و افسران اطالعاتی در تبعیت

صدق   نیز  مسئولین  از  دسته  این  انتصاب  فرایند  در  برخی  میموضوع  نظر  به  و  کند 

شناسد، بیشتر اعتماد داشته و میکارشناسان، رئیس یا مدیر اطالعاتی عمدتاً به کسانی که  

 کند.میمسئولیت را به آنها واگذار 

 

 گذار گر و سیاستبین تحلیل یاضعف رابطه حرفه .10

شمار   به  اطالعات  در  اصلی  ارکان  از  یکی  اطالعاتی  که  میتحلیل  ی  هاسازمانرود 

زیادی   تالش  آن  ارتقای  و  بهبود  برای  اقناع  میاطالعاتی  تحلیل،  غایت  کنند. 

بینانه نظرات نهادهای اطالعاتی است. به این منظور فرایند  گذاران در پذیرش واقعسیاست

های مختلف تولید،  ها و مدل افزارها، تکنیکها، نرمی روشکارگیرتحلیل اطالعات با به

دقیق و شناخت    بینیپیشترکیب، تقطیع، ارزیابی، بررسی و انتقال اخبار به دنبال رصد و  

سیاسی   نظام  راهبردی  مسائل  تحلیل  پیامدهای  به  سیاسی  رهبران  اعتماد  میزان  است. 

تاکنون دارای فراز و نشیب بوده است.  مینهادهای اطالعاتی از بدو پیروزی انقالب اسال

جمهور و وزیران توجه کمتری به نقطه نظرات  هایی را شاهد هستیم که برخی رؤسایدوره 

اطالعاتی داشته و بر اساس نظر و سلیقه خود تصمیم گرفته و پیامدهایی نیز برای عرصه  

ی مختلف  هاسازمانی که  به بار آورده است. عالوه بر این، از آنجای می  گذاری عموسیاست

های متفاوت و بعضاً متناقض بر سر یک مسئله امنیت ملی را تهیه و اطالعاتی گزارش
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آنها دشوار و تصمیممیگیران ارسال  برای تصمیم بین  انتخاب  با  کنند، امکان  گیرنده را 

 کند. میابهام بیشتری مواجه 

 

 کاهش سرمایه اجتماعی اطالعات   .11

که موجب    استهای اجتماعی  مجموعه هنجارهای موجود در سیستم  ،اعیسرمایه اجتم 

پایین و سبب  گردیده  جامعه  آن  اعضای  همکاری  هزینهارتقای سطح  های  آمدن سطح 

از منابع و    ایمجموعه  در جامعه ایرانی  سرمایه اجتماعی   گردد.بادالت و ارتباطات میم

 .ها و جامعه وجود داردط اجتماعی گروه ذخایر ارزشمندی است که به طور بالقوه در رواب

شود، عبارتند  میهای اجتماعی نیز یاد  خی از این ذخایر که گاه از آنها به عنوان ارزشبر

سرمایه اجتماعی از طریق این    .مت نفس، اعتماد، همبستگی و فداکاریاز صداقت، سال

هزینه و کم  ،ن جامعه آسان، سریعمنابع کار افراد را در سطوح مختلف خرد، میانی و کال

  کندمیکند و بدین وسیله آنان را در رسیدن به اهداف مشترک اجتماعی کمک  می  مطمئن

از  44:  1400زاده،  )قاضی به عنوان یکی  اعتماد اجتماعی  های سرمایه  مؤلفه(. همچنین 

ایجاد   قدرت  نوعی  اجتماعی،  نهادهای  برای  نهادینهمیاجتماعی  امکان  که  سازی  کند 

اصلی سرمایه اجتماعی است و سرمایه اجتماعی    واعتماد جزسازد.  میتصمیمات را ممکن  

الز کارا شرط  اجتماعی،  یکپارچگی  برای  محسوب  ام  دموکراتیک  ثبات  و  اقتصادی  یی 

جتماعی تنها در سطح روابط افقی و  (. اعتماد ا۲17:  1399ه و دیگران،  زاد)عبداله  شودمی

خالبین آن نمیصه  فردی  و  تعامالشود  یعنی  عمودی  روابط  سطح  به  که  میان  گاه  ت 

موجد مفهوم اعتماد رسمی، نهادینه یا سیاسی    ،شودمیشهروندان و قدرت سیاسی وارد  

ه فرد و نظام سیاسی است و طیف وسیعی گردد. اعتماد سیاسی ناظر به رابطه دو سویمی
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گستر حمایت  یا  سوءظن  سیاستداز  و  احزاب  نهادها،  سیاسی،  نظام  از  شامل  ه  را  ها 

اسالمی  یکی از مسائل مؤثر بر موفقیت حکمرانی نظام اطالعاتی در جمهوری    شود.می

است.    هاان، میزان اعتماد شهروندان و نهادهای اجتماعی به عملکرد این نوع سازم ایران

عمو نظارت  از  خارج  و  اطالعات  پنهان  بیمی  فعالیت  از  میزانی  حقیقت  اعتمادی  در 

تولید   را  اجتنابمیاجتماعی  که  بزرگ  کند  رخداد  یک  که  زمانی  اما  است،  ناپذیر 

وجود    -اطالعاتی به  خارجی  یا  داخلی  عرصه  در  رسانهمیامنیتی  و  شود؛  می  ایآید 

کنند و در صورت عملکرد ضعیف اطالعاتی، نگاه  میآن قضاوت  شهروندان نسبت به  

کند. عالوه بر این، فعالیت اطالعاتی کشور در معرض نقد دائمی  میشهروندان نیز تغییر  

محابایی را علیه نظام اطالعاتی  قرار دارد و حمالت بی  ایهای ماهوارهاپوزیسیون و رسانه

کنند که در نتیجه  میریب و دستکاری اطالعات اعمال  در قالب تبلیغات، عملیاتی روانی، ف

باقی    میبر بخشی از افکار عمو اقداماتی مانند ستاد خبری،  میاثر منفی  گذارد. اگرچه 

همایشمصاحبه برگزاری  اطالعات،  وزرای  خبری  نخبگان  های  از  دعوت  علمی،  های 

 درمان نموده است. دانشگاهی و اصناف و اقشار اجتماعی تا حدودی این عارضه را 

 

 پروری در برخی نهادهای اطالعاتی ضعف جانشین .12

، تخصصی و پنهانی در شمار امور راهبردی  ایامر اطالعات به عنوان یک فعالیت حرفه

برای   سرمایههادولتویژه  آن  تداوم  برای  باید  که  پذیرد. ست  صورت  گذاری 

فر جانشین یک  نظاماپروری  و  یند  است  سیسیافته  رویکرد  نخواهد    تمیبدون  کارایی 

  .شودمینیاز سازمان ایجاد    پروری خزانه استعدادهای موردیند جانشیناطی فر   .داشت
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های کلیدی و مهم در  یابند که پستمیپروری اطمینان با استقرار نظام جانشین هاسازمان

انسانی مستعد و شایسته    زمان مورد نیروی  با  پروری یک  جانشین  .شوندمی  تأمیننیاز 

ریزی، اجرا و ارزیابی  مدت و زودبازده نیست، بلکه نیازمند نیازسنجی، برنامهیند کوتاهافر

با استخدام کارکنان مستعد و پرورش تدریجی آنها نامزدهای جانشینی را    و  مستمر است

غاز دهه پنجم  در دهه چهارم و آ  .کندمی  تأمینهای کلیدی سازمان  برای هریک از پست

اطالعاتی   نهادهای  از  برجسته  و  خبره  مدیران  و  نیروها  از  بسیاری  اسالمی،  انقالب 

شده و جانشینی برای آنها تعیین نشده و تربیتی صورت نگرفته است. این امر    بازنشسته

مواجه    هاسازماناین   بحران  بعضاً  و  آسیب جدی  با  مسائل  میرا  نیست  قادر  که  کند 

اطالعاتی    مواردا با علم به گذشته آن رصد و مدیریت کند. بنابراین بعضاً برخی  اطالعاتی ر

شود که  میبدون ورود به تبار تاریخی آن صرفاً بر اساس رخداد آنی، تجزیه و تحلیل  

 اقدام و تصمیم اطالعاتی کامل و اثربخش نیست.

 

 ابهام نظری در برخی اهداف اطالعاتی ایران. 13

بسیا نظر  بر  است؛  بنا  اطالعاتی  اشراف  اطالعات،  غایت  اطالعاتی،  اندیشمندان  از  ری 

و آمادگی به منظور تأثیرگذاری بر مسئله اطالعاتی  اشراف اطالعاتی به معنای رصد دائمی  

تاکنون بنا بر دالیل    تأسیساز بدو    اسالمی ایرانباشد. نهادهای اطالعاتی در جمهوری  می

سازم مذهبی،  ملی،  اقدام  قانونی،  اطالعاتی  اهداف  تعقیب  و  شناسایی  به  نسبت  انی 

اند. این اهداف که بنا بر نظر مدیران بعضاً دستخوش تغییراتی نیز شده است، باید  نموده

دارای پایه بنیادینی باشد تا اهداف را عینیت بخشد. برخی از رخدادهای اطالعاتی که در  

آسیب پیامد  دارای  متوایران  فاقد  بوده،  نیز  تعیین  زا  در  زیرا  بوده  مقابله  مسئول  و  لی 



 181  ...ی در نظام اطالعات یشکاف حکمران

ها برای آن، کارگزاری مشخص نشده است. مسئول مقابله در رویدادهایی مانند  مأموریت

اسال شورای  مجلس  ساختمان  به  تروریستی  سال  می  حمله  کلی    1398در  طور  به  یا 

ق  حوادث تروریستی در کشور یا حمالت سایبری یا حمالت بیوتروریستی، به طور دقی

مشخص نیست و لذا در زمان وقوع حمله، چه بسا برخی نهادهای اطالعاتی دچار تأخیر  

کاری و ورودهای  در اقدام شوند یا انباشت و تراکم نیرو در مسائل دیگر به دلیل موازی

چندگانه صورت پذیرد. از این رو ضروری است اهداف اطالعاتی داخلی و خارجی و 

عرصه بردر  امنیتی،  مختلف  کنشگران    های  تا  شود  مشخص  قانونی  موازین  اساس 

 اطالعاتی دچار عارضه در برخورد با مسائل یادشده نشوند. 

 

 ضعف فرهنگ اطالعاتی در برخی نهادها  . 14

در وظایف و مأموریت سازمان    بسیاری  درپیپی  هایدگرگونی  سبب  امروزی  متغیر  شرایط

  تنها   محیطی  چنین  در  بالندگی  و  بقا  ؛ بنابراین،ستهاسازمان  روی  پیش  چالش  که  شودمی

است. فرهنگ سازمانی    پذیرو ارتقای فرهنگ سازمانی امکان  پویایی  با   سازگاری  و  تغییر   با

از باورها و اعتقادات سازمانی است که اعضا برای حفظ و ارتقای آن تالش    ایمجموعه

بندی اطالعاتی  های مهم در نهادهای اطالعاتی، رازداری و حیطهکنند. یکی از مسئلهمی

است. بر این اساس افسران اطالعاتی مجاز نیستند اخبار و اطالعات را خارج از چرخه  

موارد متعددی    اسالمی ایرانسازمانی منتشر و افشا نمایند. در حوادث اطالعاتی جمهوری  

وجود دارد که برخی افسران اطالعاتی از نهادهای مختلف بنا بر شرایط زمانی نسبت به  

انتشار اطالعات اقدام نموده و آسیب اند.  هایی را متوجه نظام امنیت ملی نمودهافشا و 

های فرهنگ سازمانی است  قید، تعهد و علقه سازمانی نیز از دیگر شاخصعالوه بر این ت 
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که باید اعضا به آن وفادار باشند. برخی موارد حاکی از آن است که مأموران اطالعاتی  

شوند که با رفتار سازمانی  میبدون توجه به فرهنگ حاکم بر اطالعات، اقداماتی را مرتکب  

ر  کند؛ در حالی که افراد سازمان باید دمیچار هزینه  حاکم مغایرت دارد و سازمان را د

با مسائل، انطباق با محیط و دستیابی به وحدت و انسجام داخلی، ایجاد، کشف    شدنروبرو 

 فرهنگ سازمانی تالش نمایند. و توسعه

 

 گیری نتیجه

طالعاتی  ی ا ها سازمانیکی از    اسالمی ایران به گواهی تاریخ، نظام اطالعاتی جمهوری  

موفق در دنیا بوده و توانسته بدون وابستگی به دیگران بسیاری از تهدیدات اطالعاتی  

را رصد و مدیریت نماید، اگرچه در برخی موارد دچار غافلگیری و شکست اطالعاتی  

های اخیر در  نیز شده است. تهدیدات متعدد، نامتقارن، ترکیبی و هوشمند که طی سال

متوجه  حوزه مختلف  اطالعاتی  های  نهاد  نیازمند  است،  شده  ایران  ملی  امنیت  نظام 

است تا بتواند تهاجم هوشمندانه علیه حریف را رقم بزند. ، قوی و منسجمی  ای حرفه 

اهمیت   از  اطالعاتی  حکمرانی  در  شکاف  بروز  شواهد  و  قرائن  شناسایی  رو  این  از 

پرداخته شد،  آن  به  پژوهش حاضر  در  که  عواملی  است.  نمونه   برخوردار  های  دارای 

وارد   ملی  امنیت  نظام  به  ضربه  آن  تداوم  که  است  انقالب  از  بعد  نماید.  می تاریخی 

شناسایی و درمان این عوامل باید در دستور نظام حکمرانی اطالعاتی کشور قرار گیرد. 

های از پیش  عوامل فوق ناظر بر آن است که نخست، تفاسیر جدید و متفاوتی با رویه

ورد بازیگری اطالعات وجود دارد؛ دوم، تجویز سازوکار و ابزارهای جدید  موجود در م 

گذاری جدیدی  برای صیانت از تمایز یا شکاف اطالعاتی ضرورت دارد؛ سوم، هدف 
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یا  کارگزاران  ابداع  انجام شود؛ چهارم،  باید  نظم و وضع موجود  در  تجدیدنظر  برای 

پیشبرد ممیزه  برای  به اجزای  های ویژه اطالع متولیان جدید  توجه  دارد.  اتی ضرورت 

  اسالمی ایران های اطالعاتی در جمهوری  گفتمان، ساختار، کارگزار، ارتباط و توانمندی 

از عناصر حکمرانی اطالعاتی است که باید به صورت دقیق نسبت به تعیین و تحدید  

معرض    ماهیت راهبردی و ایدئولوژیک انقالب اسالمی، آن را دائماً در   آن اقدام شود. 

اطالعاتی  آسیب  هوشمند  حکمرانی  بدون  که  است  داده  قرار  مختلف  تهدیدات  و  ها 

وفصل توان به مقابله با آنها پرداخت. به منظور رفع و کاهش این عوامل باید حل نمی

 آنها را در حوزه تقنینی، ساختاری و عملکردی در دستور کار قرار داد. 
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 تهران: دانشکده اطالعات  ،یرانا یجامعه اطالعات(، 1385) یرام تقوی،

)ره(،  ینیامام خم یشهدر اند  یاجتماع  یهسرما یگاه(، جا1399)تابستان    یقتحق  یدرضاو حم یمحمدرضا قائد، حسن زاده،عبداله

 10سال سوم، شماره  ،یرانا یاسیس یشناسفصلنامه جامعه

 89، شماره ۲3سال  ،یفصلنامه مطالعات راهبردسالح اطالعات،  یه(، نظر1399) یعل علیخانی،

تهران:   ،یانقالب مشاروطه و انقالب اساالم یخیتار  -یقی: مطالعه تطبیمل  یزمایکار یشاناسا جامعه(،  1393) یدمج  فوالدیان،

 .دانشگاه تهران

فصاالنامه مطالعات   ،یرانا یاسررالم  یدر جمهور یمل  یتامن  یو حکمران  یراهبرد  یری(، غافلگ1399)  یرضرراعل زاده،قاضرری

 90، مسلسل 4، شماره ۲3سال  ی،راهبرد

 یتهران: پژوهشکده مطالعات راهبرد ،یرانا یاسالم یجمهور یمل یتامن یمسائل راهبرد(، 1400) یرضاعل زاده،قاضی

 یمحل یینقش و سراختار حکمروا ی(، الگو1398)  یمحمدشراه یهو مرضر  یرضرا واعظ، زادهیاهلل قربانوجه ،غالمرضرا کاظمیان،

 ۲، شماره 11سال  ،یدولت یریتمد یران،ا یریتیدر نظام مد

 ،ویکمیسااتقرن ب  یهاااطالعاات: چاالش  ینادهآاطالعرات، در کتراب  ینردهنگراه بره آ یمنرد برا(، روش نظرام1396براب دا ) گراف،

تهران: مؤسررسرره چاپ و  ی،باکر  یو مهد  یروزپ یترجمه مهد ین،فان را  یوپ و  یونگ   یابن   یوشررتاین،دو  یزابلا یراسررتهو

 یمل یتانتشارات دانشگاه اطالعات و امن
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دانشرکده  یترجمه معاونت پژوهشر   ،یکدموکرات یبرالل  یهادولتو  یتی: اطالعات امنیسایپل  هاییاساتسا (،  1380)  یترپ  گیل،

 اطالعات، تهران: انتشارات دانشکده اطالعات 

 18، شماره فرهنگ توسعه مجله ینب،رجمه رضا زت ی،و کارامد یت(، مشروع1374) یمورس ینمارت لیپست،

فصالنامه  ی،بر اصرالح نظام ادار  یتوسرعه مبتن یافتهوشرمند: ره یهاسرازمان(،  1400) یعقوبی یلنجمه و اسرماع  یگی،ب  مهدی

 ۲، شماره ۲، دوره و توسعه یحکمران

  تهران: ابرار معاصر ،یلتحل یبرا ی: چارچوبیاطالعات یهاسازمان(، 1398) یاو غالمرضا ساالرک  یمهد  میرمحمدی،

 ی: با تمرکز بر روندهایاسرریسرر   یتمشررروع  یلو تحل  یدنوپد  یاجتماع  یها(، شررکاف1398) یو فاطمه مرسررل یرقد  نصررری،

  ، سال دهم، شماره اولمعاصر یاسیس یدوفصلنامه جستارها(، 1406تا  1396امروز ) یراندر ا یراهبرد

(، ی)گزارش پژوهشررر   یرانیا یمنراظره نظر  یرک:  یاطالعرات  یریرتدر مرد  ییتکثرگرا  یرا  یی(، تمرکزگرا1400)  یمهرد  نورمحمردی،

 تهران: پژوهشکده اطالعات 

تهران: مؤسرسره چاپ و انتشرارات دانشرگاه  ی،ترجمه عطااهلل مقام ،یاطالعات یهادرک شاکسات(، 1399) یج  یمزج ویرتز،

 یمل یتاطالعات و امن

تهران: مؤسرسره چاپ و انتشرارات دانشرگاه اطالعات و  ،یاطالعات یریتنظام مد  یقیچارچوب تطب(،  1399)  یرضراعل هدایتی،

 یمل یتامن
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