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 چکیده
را به عنوان  يکشوردار سندهیاست. نو يدر کشوردار یاطالعات ينقش نهادها یمقاله به دنبال بررس نیا

دانسته و  يدر کشوردار ینیآفررا نقش یاطالعات ينهادها يو فلسفه وجود کندیم فیدولت تعر یفعل ذات
 يکارامد يرا در راستا ییواجرا یانتیص ،ینظارت ،یچهار نقش شناخت یاطالعات يهامعتقد است که سازمان

و برآن  داندیم ینیرا ارتباط تکو یو حکمران یاطالعات تینوشتار رابطه فعال نیبرعهده دارند. ا يشوردارک
ممکن  یاطالعات تیبدون فعال زین یاست و حکمران یبرآمده از الزامات حکمران یاطالعات تیاست که فعال

اطالعات به مثابه کشف « افتیاطالعات را شامل ره هنسبت ب یخیتار ينظر افتیسه ره سندهی. نوستین
درخصوص  »طیبرساختن مح يبرا ياطالعات به مثابه ابزار«و » اسرار ریاطالعات به مثابه تفس«، »اسرار

 ارائه کرده است. ینقش اطالعات در حکمران
 .یمل تیاطالعات، امن ينقش اطالعات، فلسفه وجود ،يکشوردار ،یسازمان اطالعاتواژگان کلیدي: 

 مسئول) سندهیاز دانشگاه تهران (نو المللنیروابط ب يدکتر ∗
 راهبردي یریتدم يدکترا ∗∗
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 مقدمه
تاکنون دوبار  ،يالدیم 80در دهه  یغرب کیآکادم يدر نهادها یظهور مطالعات اطالعاتاز زمان 

شـده   دهیبه پرسش کش يبه طور جد یاطالعات يهابه دستگاه ازیو ضرورت ن يفلسفه وجود
ـ بود که جهان اطالعات در غرب بـه و  يشورو یاست. بار نخست، پس از فروپاش  کـا یآمر ژهی

در  یدموکراسـ  بـرال یل بیدشمن و رق نیمهمتر رفتنانیپرسش بود که با از م نیشاهد طرح ا
ماننـد   يکـار و پنهـان  نـه یپرهز يبه نهادهـا  يازیچه ن گرید ن،یپرده آهن شدندهیجهان و برچ

 خیتار انیپا دهیها که همزمان با طرح اپرسش نیوجود دارد؟ ا کایآمر يسازمان اطالعات مرکز
دامن زدند  یاستیو مناظرات س هادیترد یاگرچه به ظهور برخ ند،ر کرد) ظهو1395 اما،ی(فوکو

که  سمیهمچون ترور يدیجد داتیبا ظهور تهد ستم،یقرن ب افتنیانیاز پا شیاما به سرعت و پ
ـ نما کـا یآمر یاصـل  نیو با حمله القاعده به سـرزم  کمیوستیاوج آن در طلوع قرن ب شـد،   انی
بـه   ازیـ بودند، اتفاقاً ن یردولتیغ گرانیاز باز یناش دتاًکه عم نینو داتیفرونشستند. ظهور تهد

داد. اگر در دوران  شیاز دوران جنگ سرد، افزا شتریب اریبس یرا حت یپژوهو پنهان يکارپنهان
 يکاردست به پنهان یمحدود و مشخص دولت گرانیدر برابر باز دیها بادولت ،یسنت داتیتهد

 یو هر گروه یداخل یو حت یهر شهروند خارج کمیوستیدر قرن ب زدند،یم یپژوهو پنهان
ـ از تهد ینگران گر،یبار د بیترتنیباشد. بد تیفعال نیموضوع ا توانستیم  تیـ موجود دات،ی

 ازین ستم،یکرد و همانطور که در قرن ب لیو بر مخالفان آن تحم هیرا توج یاطالعات يهاسازمان
 يپـرداز مفهوم بیرق ایدشمن  يهااز دولت یناش داتیبا تهدمقابله  يبرا یبه دستگاه اطالعات

 نینو داتیدر برابر تهد یسلب یاطالعات به عنوان عامل زین کمیوستیقرن ب عهیدر طل شد،یم
 شد. هیتوج یمل تیامن هیعل

 ظهـور  و ارتباطـات  و رسـانی اطـالع  نـوین  هـاي فناوري انگیزشگفت اشاعه وجود این، با
 وجـودي  فلسفه اطالعاتی، مطالعات کوتاه عمر طول در بار دومین براي سایبر، فضاي ناگهانی
 رسانیاطالع ابزارهاي گیرکردنهمه با سایبر، فضاي. است برده محاق به را اطالعاتی نهادهاي

 بـا  شـده بنديطبقه هايداده حتی چیز همه انتشار امکان آوردنفراهم و اخبار انتقال سرعت و
 موردنیـاز  آگـاهی  توزیـع  و تهیـه  در اطالعـاتی  هـاي دستگاه نسبی مزیت ناشر، گمنامی حفظ
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 بـا  فنـاوري  بـزرگ  هـاي شـرکت  دیگـر  سوي از. است کرده تضعیف شدت به را کشورداران
 جوامع آشکار و پنهان ابعاد درك زمینه در را سبقت گوي عمل در کالن، هايداده به دسترسی

 هـاي سـازمان  مـوارد  از بسـیاري  در و انـد ربوده اطالعاتی هايسازمان از المللیبین و داخلی
 و ارتباطات فناوري بزرگ هايشرکت همکاري نیازمند خود پیرامون جهان فهم براي اطالعاتی

 عمر در بار اولین براي اطالعاتی مطالعات تا است شده سبب وضعیت این. هستند رسانیاطالع
 آفرینـی نقـش  چگـونگی  و چیسـتی  بـاب در  فلسـفی  و نظـري  مباحـث  بـه  خود، ايدهه دو

 و راستا همین در تالشی نیز نوشتار این. شود کشیده سیاسی هاينظام در اطالعاتی هايدستگاه
 .است اطالعاتی هايدستگاه نقش فهم درخصوص نظري چارچوبی ارائه براي

 رسالت راستاي در که آیندمی شمار به مدرن دولت نهادهاي از یکی اطالعاتی هايسازمان
 آرمان و رسالت که شودمی گفته رو این از. شوندمی تأسیس شهروندان، امنیت تأمین براي دولت

 خصـوص  در مسـلط  دیدگاه. است دولت توسط ملی امنیت تأمین به کمک اطالعاتی نهادهاي
 ايشیوه را اطالعاتی فعالیت و دارد سلبی ماهیتی کلی طور به امنیت، و اطالعاتی فعالیت نسبت
 که گویی کند؛می بازنمایی امنیت تأمین براي نهادي را اطالعاتی دستگاه و تهدید با مقابله براي

 محصـول  ملـی  امنیـت  کـه  اسـت  در حـالی  ایـن . اسـت  اطالعاتی هايفعالیت محصول امنیت
  و) 4 : 1398 حاتمی، ؛7: 1399 ،9 شماره ملی امنیت سالنماي(آید می شمار به کارامد کشورداري

 در اطالعاتی نهادهاي آفرینینقش مستلزم اطالعات، رسالت عنوان به ملی امنیت تأمین به کمک
 بهبود بر تأثیرگذاري اطالعات، وجودي فلسفه شود کهمی گفته رویکرد این در. است کشورداري
 سؤال به زیر اطالعات »وجودي ضرورت« تأثیرگذاري، این بدون و است کشورداري فرایندهاي

  براي تالش در همواره اطالعاتی نهادهاي تمامی شناختی،هستی ویژگی این به توجه با. رودمی
 جهـان  میـان  مناسـب  ارتبـاط  رو این از هستند؛ خود متبوع کشور اداره فرایند در آفرینینقش

 وجـودي  فلسـفه  شـدن عملیاتی براي بنیادین هايشرط از یکی کشورداري، جهان و اطالعات
 راستاي در را هایینقش چه اطالعات که است این اساسی پرسش. است اطالعاتی هايدستگاه

 اسـاس  بر را پرسش این به پاسخ کندمی تالش حاضر نوشتار دارد؟ برعهده کشورداري بهبود
 عملکـرد  خصوص در تاریخی هايرهیافت و کشورداري در اطالعات نقش نظري چهارچوب

  میان رابطه ابتدا مذکور، پرسش به پاسخ راستاي در. دهد قرار بحث مورد اطالعات از انتظار مورد
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 و اطالعـاتی  فعالیـت  چیستی تعریف ضمن و گیردمی قرار بحث مورد کشورداري و اطالعات
 هـاي نقـش  بررسی به دوم بخش. گرددمی تشریح با یکدیگر مفهوم دو این نسبت کشورداري،

 کـارکرد  خصـوص  در نظـري  هـاي رهیافت سوم در بخش. پردازدمی کشورداري در اطالعات
 .داشت خواهد اختصاص گیرينتیجه به نیز پایانی بخش و شودمی بازنمایی اطالعاتی هايدستگاه

 

 تکوینی رابطه یک: اطالعاتی فعالیت و کشورداري .الف
 نهـاد،  عنـوان  بـه  را آن »اطالعات« واژه تعریف هنگام در متعارف طور به اطالعاتی ادبیات در

 ,shulsky, 2002: 10; Kent(کننـد  مـی  بازنمـایی  شـناختی  محصـول  از خاصـی  نوع و فعالیت

 بـه  اطالعـات ). 25: 1387 لوونتـال،  ؛32: 1387 لـرد، محمـدي  و میرمحمدي و ; 10-15 :1949
  قانونمند نهادي چارچوب در اطالعاتی هايفعالیت انجام محصول شناخت، از خاصی نوع مثابه

 رفتارهـاي  از تنیـده درهـم  ايمجموعـه  اطالعـاتی  فعالیـت  تعریـف،  ایـن  در. آیـد می شمار به
 هـاي مسـئولیت  و اختیـارات  بـا  رسـمی  سـازمان  یـک  در که است پژوهانهپنهان و کارانهپنهان
 گـران، کنش از شناخت تولید نیز هافعالیت این عملی پیامد. شودمی انجام قانون در شدهتعیین
 .شودمی اعمال آنها درباره پژوهانهپنهان و کارانهپنهان اقدامات که است هاییمکان و هاپدیده

 نهـاد  یـک  چارچوب در آن اجراي از ناشی اطالعاتی فعالیت مشروعیت تعریف، این طبق
 این رسمیت که پیداست ناگفته. گویندمی اطالعاتی سازمان را آن اصطالح در که است رسمی

 اجـازه . کنـد مـی  اعمال و تنظیم سیاسی نظام که است هنجارهایی و قوانین از برآمده نیز نهاد
 کارانهپنهان اقدامات  و است دولت انحصار در پژوهانهپنهان و کارانهپنهان اقدامات به مبادرت

 مـورد  مجرمانـه  عنـاوین  ذیل و ندارند مشروعیت تنها نه دولت، اراده از خارج پژوهانهپنهان و
 یاد آنها از »اطالعاتی فعالیت« عنوان با نظري لحاظ به حتی بلکه گیرند،می قرار قضایی پیگرد
 اختیارات از بخشی را »پژوهیپنهان و کاريپنهان« هادولت که است آن امر، این دلیل. شودنمی

 و داننـد مـی  خـود  مسـلط  جایگـاه  حفـظ  بـراي  قدرت ابزارهاي کاربست در خود انحصاري
 حاکمیت توان تضعیف و انحصار این شکستن را اقدامات این به دیگر گرانکنش یازیدندست
 .کنندمی مقابله آن با شدت به و کرده تلقی خود
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 در دولت تأسیسی نقش است، نهفته اطالعات از متعارف پردازيمفهوم در که دیگري نکته
 و مشـروعیت  کـه  هنگـامی  دیگـر،  عبارت به. است اطالعاتی نهاد وجودآوردنبه و دادنشکل
 دولـت « کـه  شودمی مطرح پرسش این است، دولت انحصار در اطالعاتی فعالیت پذیريامکان

 پاسخ. »کند؟می اقدام نهادهایی چنین تشکیل به اساس از چرا و دارد اقدامات این به نیازي چه
 .کندمی بازنمایی را اطالعاتی فعالیت و نهادها فلسفی بنیان پرسش، این به

 ابعـاد  در »شـهروندان  امـور  اداره« دولـت  از انتظار مورد کارکرد مهمترین نظري، لحاظ به
 و ســازينظـم . اســت امنیـت  و نظـم  برقــراري هـدف  بـا ...) و اقتصــادي سیاسـی، (مختلـف  

 در کـه  »امـور  اداره« مسـیر  از کـه  اسـت  سیاسـی  نظـام  و دولـت  وجودي فلسفه آفرینیامنیت
 ذاتـی  فعل کشورداري دیگر، بیان به. گرددمی پدیدار شود،می گفته کشورداري آن به اصطالح

 مؤلفـه  سـه  شـامل  کـه  )1399 فـرد، دانـایی (اسـت   سیاسـی  نظـام  یـا  دولت به دهندههویت و
 درعـین . اسـت  اجرایـی  و عملیاتی ریزيبرنامه و عمومی گذاريسیاست ملی، گذاريسیاست

 معنـاي  کـه  اسـت  مجـازي  و المللیبین ملی، بخش سه داراي کشورداري عملیاتی محیط حال
. اسـت  بخش سه هر در همزمان آفرینیامنیت و سازينظم براي حاکمان یا دولتمردان الزام آن

هـا،  سیاسـت  رویکردهـا،  قالـب  در کـه  دانـد مـی  اعمـالی  مجموعـه  را کشورداري نیز بوزمان
 سیاسـی  واحـدهاي  بقـاي  و امنیـت  حکومـت،  تضـمین  منظور به فرایندها، و نهادها ها،آموزه
 ).12: 1393 بوزمان،(شود می انجام

 نیازمند کشورداري چندالیه و پیچیده محیط در گريکنش براي حاکمان که پیداست ناگفته
 عمده منابع بر دولت سلطه و انحصار سو یک از تا اندقدرت افزایش و حفظ کسب، ابزارهاي

. گردد کارامد وجودي خود فلسفه کردنعملیاتی در دولت دیگر، سوي از و شود حفظ قدرت
 ابزارهـاي  این از یکی نهادینه، و مندنظام پژوهیپنهان و کاريپنهان معناي به اطالعاتی فعالیت

 امکان کشورداري، محیط پنهان ابعاد از شناخت آوردنفراهم با سو یک از که است حکمرانی
 مؤثر کنترل توان دیگر، سوي از و آوردمی فراهم حاکمان براي را خردگرایانه کنش و دقیق فهم

 از. کنـد می ممکن را محیط بر آنان نسبی تسلط و انحصار حفظ و گرانکنش دیگر بر حاکمان
 گـران کـنش  و است انسانی جمعی یا فردي گرانازکنش متشکل کشورداري محیط که آنجایی
 محـیط،  بر دولت سلطه و انحصار حفظ دارند، کاريپنهان به تمایل بنیادین طور به نیز انسانی
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 بـا  دولـت  سلطه و انحصار درجه دیگر، بیان به. است محیط شدهپنهان ابعاد از آگاهی مستلزم
 . دارد مستقیم رابطه کشورداري محیط پنهان ابعاد از آن آگاهی سطح

 بر که است کشورداري هنر از جزیی خود، سیاسی مفهوم در اطالعات« که است بر آن بوزمان
 »است متمرکز خود محیط از دانش و آگاهی از برخورداري براي سیاسی، متحد جامعه یک نیاز

 سطح در سیاسی واحدهاي امنیتی  منافع تأمین در اطالعات جایگاه او، نظر از). 11: 1393 بوزمان،(
 نویسندگان از لوونتال مارك. است نبوده غفلت مورد مکانی و زمان هیچ در المللی،بین و داخلی

  را اطالعاتی نهاد آمریکا، مرکزي اطالعات سازمان سابق مدیران و اطالعاتی مطالعات حوزه پرارجاع
 هر در اطالعات که است معتقد و کندمی معرفی گذاريسیاست نیازهاي الشعاعو تحت خدمت در
 را کارکرد بهترین باشد، مرتبط گذاريسیاست اهداف با که هنگامی آن، تحلیلی و عملیاتی جنبه دو

 حامی که دارد وجود خاطربدین تنها اطالعات دیگر عبارت به). 9: 1387 لوونتال،(داشت  خواهد
 .است غیرقانونی یا وقت اتالف دیگر، فعالیت نوع هر. باشد گیرانتصمیم

 و است دولت اداري سازمان و سیاسی نظام از بخشی »اطالعات« که گفت توانمی بنابراین
 نظـام « به وابسته متغیري »اطالعات. «دارد آن مشروعیت و موجودیت در تکوینی نقشی دولت

 بـر  حـاکم  رویکردهـاي  تـأثیر  تحـت  آن تکامـل  و تغییر هدایت، سازماندهی، و است »سیاسی
 ایجـاد  خـود  پیرامـون  محیط کنترل به نیاز سبب به را اطالعات سیاسی، نظام. است »سیاست«

 فلسفه که گفت باید ترتیب بدین. بردمیبهره  کشورداري براي ابزاري عنوان به آن از و کندمی
 مثابه به کشورداري« در آفرینینقش اطالعاتی، هايفعالیت انجام و اطالعاتی نهادهاي وجودي
 ایـن  در اطالعـات  آفرینـی نقـش  کنـد می تالش مقاله بعدي بخش. است »سیاسی نظام کارکرد
 .کند بازنمایی را فرایند
 

  کشورداري در اطالعات هاينقش .ب
 اطالعاتی نهادهاي که است آن بر گذرد،می آن اولیه ارائه از دهه یک که نظري چهارچوب این
 هـاي گـزاره  بر دیدگاه این. کنندمی ایفا کشورداري در را اجرایی و نظارتی شناختی، نقش سه

 :است استوار زیر فکري
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 در اشومشـروع  قـانونی  جایگـاه  براساس که است سیاست به وابسته متغیري اطالعات •
 .دارد نیز را آن بر تأثیرگذاري توانایی سیاسی نظام

 تنها هستند، پژوهانهپنهان و کارانهپنهان اقدامات از ايمجموعه که اطالعاتی هايفعالیت •
 در چـارچوب  و مسـتقر  سیاسی نظام از نمایندگی به که هستند مشروعیت داراي زمانی

 .شوند انجام آن مقررات و قوانین
 اسـتفاده  مـورد  مشروع حاکمان سوي از باید که است حکمرانی براي ابزاري اطالعات •

 .شودمی محسوب کشورداري از پشتیبانی نهاد یک اطالعات. بگیرد قرار
 بـه  قـدرت  منبـع  سـو  یک از است؛ قدرت با مرتبط امري و سیاسی ايپدیده اطالعات •

 .است قدرت تولید و توزیع براي ابزاري دیگر سوي از و آیدمی شمار
 اسـت؛  کارامـد  کشـورداري  محصـول  اطالعـاتی،  دسـتگاه  رسالت عنوان به ملی امنیت •

 بلکـه  کـرد  تـأمین  اطالعاتی دستگاه کارکردهاي طریق از صرفاً را آن تواننمی بنابراین
 .دارند عهده بر را کشور اداره که است نهادهایی تمامی عملکرد بهبود نیازمند

 چهار بر مبناي که شودمی حاصل زمانی تنها بر کشورداري اطالعاتی فعالیت تأثیرگذاري •
 .شود انجام محوريحریف و بودنگذارانهسیاست اي،حرفه طرفیبی بودگی،پنهان قاعده

 که پنهان، اقدام و ضداطالعات تحلیل، آوري،جمع شامل اطالعات ايحرفه کارکردهاي •
 در توتفاو هستند شمولجهان شوند،می انجام آنها چارچوب در اطالعاتی هايفعالیت

 .دهندنمی تغییر را کارکردها این کشورها فرهنگ و جغرافیا یا سیاسی هاينظام
 نهادهـاي  کـه  اسـت  موضوعاتی یا ساالنه دستورکار معناي به که اطالعات هايمأموریت •

 نـوع  تأثیر تحت و اندنسبی کنند، اعمال آنها روي بر را خود کارکردهاي باید اطالعاتی
 جغرافیایی و فرهنگی بافتارهاي و خارجی سیاست نوع ملی، امنیت راهبرد سیاسی، نظام

 .شوندمی تعیین
  هايدستگاه آفرینینقش براي اساسی شرط سیاست، جهان و اطالعات جهان میان ارتباط •

 .است کشورداري در اطالعاتی
 ملـی  منافع مبناي بر باید هنجاري رویکرد طبق و دارد حاکمیتی ماهیت اطالعات جهان •

 .است گروهی و حزبی منافع تأثیر تحت موارد از بسیاري در سیاست جهان اما شود، هدایت
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اطالعات  جهان قواعد و هنجارها با موارد اغلب در گذارانسیاست اهداف و هاخواسته •
 .ناسازگارند) محوريحریف و بودنگذارانهسیاست اي،حرفه طرفیبی بودگی،پنهان(

 کـه  دانـد مـی  حـاکمیتی  ابزاري را اطالعات نظري چارچوب این فوق، هايگزاره برمبناي
 این در. کنندمی استفاده آن از سیاسی هايخواسته و ملی منافع و اهداف پیشبرد براي حاکمان
 پیرامـونی  محـیط  بـه  نسـبت  حاکمـان  جهـل  از کاستن اطالعاتی دستگاه نقش اولین دیدگاه،

 منظور. برندمی نام »شناختی نقش« مفهوم با آن از که است) خارج و داخل از اعم(کشورداري 
 و گیرانتصمیم نیازهاي بر اساس ملی امنیت محیط از آگاهی و معرفت تولید شناختی، نقش از

  چـراغ  و چشـم  مثابـه  بـه  اطالعاتی هايدستگاه نقش این در است؛ گذاريسیاست واحدهاي
 ملـی  امنیت پرابهام و تاریک محیط کردنروشن آنها کارکرد و کنندمی عمل سیاسی نظام براي
. اسـت  مرتبط تحلیل و پنهان آوريجمع کارکرد با عمدتاً نقش این. است گذارانسیاست براي
 به اطالعات« استعاره همانند اطالعات شناختی نقش ببریم، سود استعاره زبان از بخواهیم اگر

: 1394 طالیـی،  و رضـایی  ؛19/5/1395 رهبري، معظم مقام(است  »یا نورافکن بینا چشم مثابه
 فـراهم  را نظـام  کارگزاران براي الزم بصیرت نقش، این ایفاي با اطالعاتی هايدستگاه). 161

 .کنندمی جلوگیري گذاريسیاست در آنان انحرافات یا اشتباهات از و آورده
 بر نظارت آن از مراد که است نظارتی نقش کشورداري، در اطالعاتی دستگاه نقش دومین

 کـه  اسـت  انسـانی  امـري  کشورداري. است سیاسی نظام کارگزاران توسط امور اجراي حسن
 و وظایف مختلف، دالیل به است ممکن کارگزاران این شود؛می انجام انسانی کارگزاران توسط

 و سـهوي  اشـتباهات  و خطاهـا  شناسـایی . ندهند انجام درستی به را انتظار مورد هايکارویژه
 فراینـد  در اخـتالل  هرگونـه  یـا  هـا، تصـمیم  و هـا سیاست از آنان انحراف کارگزاران، عمدي

 از ناشـی  مسـتقیم  طـور  بـه  نظارتی نقش. است اطالعاتی نهادهاي وظایف از یکی کشورداري
 به اطالعات« استعاره با مترادف نقش این. است اطالعاتی هايسازمان در ضداطالعات کارکرد

 .کندمی بازنمایی را شناسانهآسیب رویکردي که است »باغبان مثابه به اطالعات یا پزشک مثابه
 از برخی کردنعملیاتی براي اطالعاتی هايازتوانمندي استفاده نیز اجرایی نقش از منظور

 اطالعاتی سازمان است، شده بیان فکري هايگزاره در که همانطور. است سیاسی نظام هايسیاست
 سرویس« واژه از استفاده نیز انگلیسی زبان در آورد؛ شمار به کشورداري پشتیبان نهاد باید را
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 ارائه مسئول اطالعاتی دستگاه که است این دهندهنشان اطالعاتی نهادهاي به اشاره براي» اطالعاتی
 ابعاد در قانون طبق که هستند نهادهایی تمامی عمل در مشتریان،. است مشتریان به خدمت نوعی

 در. شودمی انجام آنها واسطه به کشور امور تدبیر و دارند اجرایی مسئولیت کشورداري مختلف
 قوه به محدود تنها البته که شودمی یاد اجرایی نهادهاي به مشتریان این از ایران، سیاسی ادبیات
 و آن به وابسته نهادهاي و مجلس قضا، دستگاه شامل و نیست ایران در دولت معناي به مجریه

 مشتریان این به اطالعاتی خدمت کنندهارائه اطالعاتی دستگاه. شودمی نیز انتظامی و نظامی نهادهاي
 که است آن بر فرض. رودنمی شمار به کشور اداره در اجرایی نهاد یک مستقیم طور به و است

 هايتصمیم اجراي و سیاست تمهید توانایی اطالعاتی، خدمت گرفتن با اجرایی تخصصی نهادهاي
 که است خدماتی مهمترین نظارتی و شناختی هاينقش فرض، این مبناي بر. دارند را اخذشده

 است دیگري چیز سیاست جهان واقعیت حال، این با. دارند انتظار اطالعاتی دستگاه از کشورداران
  خود نظر مورد هايسیاست کردنعملیاتی به قادر تخصصی اجرایی نهادهاي موارد، از بسیاري در و

 حیاتی منافع آن، پیشبرد در اجرایی هايدستگاه ناتوانی و هاسیاست برخی ماندنمعطل اگر. نیستند
 اطالعاتی دستگاه از است ممکن نظام ارشد رهبران و گذارانسیاست کند، روبرو مخاطره با را نظام

  تصمیم و شده تخصصی اجرایی نهاد جایگزین خاص موضوع یک در و موقت طور به که بخواهند
 نیازمند هاتصمیم و هاسیاست از برخی اجراي همچنین،. کنند عملیاتی را ماندهمعطل سیاست یا

. شودمی انجام اطالعاتی سازمان توسط سیاست شدنعملیاتی نیز مواقع این در است؛ کاريپنهان
 بلکه ندارد اطالعاتی نهاد با ذاتی نسبت نظارتی، و شناختی نقش دو برخالف اجرایی، نقش بنابراین
. شودمی ایفا »تخصصی اجرایی نهاد یک موقت جایگزین« عنوان به یا »نمایندگی به« و بوده عرَضی

 در پنهان مداخله مستلزم و شده ناشی اطالعاتی هايسازمان در پنهان اقدام کارکرد از اجرایی نقش
 پیروز،( »نظام محکم قبضه مثابه به اطالعات« هاستعار مترادف نقش این. است ملی امنیت محیط
 و محیطی تهدیدات با مقابله براي ابزاري عنوان به اطالعات از استفاده دهندهنشان که است) 1394

 .باشدمی ملی امنیت محیط در پنهان مداخله
 بازتـاب  کشـور  اطالعـاتی  و امنیتی مقامات گفتار در اخیر هايسال در که واژگانی از یکی

 از حفاظـت  آن، از منظـور  کـه  اسـت  اطالعاتی هايدستگاه صیانتی نقش است، داشته فراوان
 و خرابکارانـه  اقـدامات  اطالعـاتی،  تهـاجم  برابـر  در کشور حیاتی هايدارایی و هازیرساخت
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 که کشورهایی در است، ضداطالعات کارکرد از برآمده که نقش این. است تروریستی هايفعالیت
  اولیه نسخه در. یابدمی بیشتري وزن و اهمیت هستند، روبرو متعدد خارجی اطالعاتی تهدیدات با

 بر فرض و بود نشده صیانت به مستقیمی اشاره کشورداري، در اطالعات نقش نظري چارچوب
  در و شده نظام هايپذیريآسیب و تهدیدات شناسایی به منجر نظارتی و شناختی نقش که بود آن

  متعدد رویدادهاي وقوع اما شود،می مقابله تهدید مرجع با اجرایی نقش قالب در نیز لزوم صورت
 خرابکاري ،)حیاتی دارایی مثابه به(علمی  نخبگان ترور مانند کشور در تروریستی و خرابکارانه

 اسـت،  از آن نمونـه  یک »نتاستاکس« که سایبري حمالت ویژه به و کشور هايزیرساخت در
 اطالعـاتی  تهدیدات برابر در کشور حیاتی هايدارایی و هازیرساخت از حفاظت که داد نشان

 بر عالوه اطالعاتی هايدستگاه که رسدمی نظر به رو، این از. است عملی ضرورت یک حریف،
 از بایـد  بیرونـی،  و درونـی  متکثـر  تهدیـدات  با سیاسی هاينظام در کمدست اولیه، نقش سه

 تهاجم برابر در راهبردي، قدرت منابع و علمی دستاوردهاي دانشمندان، مانند حیاتی هايدارایی
 هايآلودگی برابر در باید زمانهم صیانتی رویکرد البته. کنند صیانت رقبا و دشمنان اطالعاتی
 .شود انجام داخلی امنیتی هايآلودگی و خارجی اطالعاتی
 که همانطور. دهدمی نشان را کشورداري در اطالعات چهارگانه هاينقش الگوي زیر شکل

 .نیستند یکدیگر با رقابت در و دارند کنندگی تکمیل ویژگی هانقش این آید،برمی شکل از
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  اطالعات نقش درباره تاریخی هايرهیافت .ج
 تـاریخ  طـول  در مسـتمر  واقعیـت  یـک  پژوهی،پنهان و کاريپنهان معناي در اطالعاتی فعالیت
 یکسـان  تـاریخ  طـول  در فعالیـت  ایـن  از انتظـار  مورد یا پیامدهاي نتایج اما است بوده بشري
 پژوهیپنهان و کاريپنهان با گروهی یا فردي پژوهیپنهان و کاريپنهان میان باید البته. اندنبوده
 در اطالعاتی فعالیت و اطالعاتی نهادهاي که است مدرن دولت ظهور با شد. قائل تمایز دولتی
 دربـاره  تنهـا  کشورداري در اطالعات مندنظام نقش از سخن و گرفته شکل آن امروزین مفهوم

 و پژوهانـه پنهـان  اقـدامات  بـه  یازیـدن دسـت  مـدرن،  دولـت  از پـیش . است صادق دوره این
 و سـالیق  از برآمـده  ویژگـی  یـک  باشـد،  مندنظام و اداري رویه یک آنکه از بیش کارانهپنهان

 .است بوده حاکمان و نخبگان فردي هايتوانمندي
 وجـودي  فلسـفه  و ضـرورت  از آنـان  تلقـی  طـرز  و اطالعـاتی  فعالیت از هادولت انتظار 

 دهدمی نشان اطالعاتی ادبیات بررسی. است داشته تکامل و تغییر مختلف، ادوار در اطالعات
 ترتیـب  بـه  که است داشته وجود هادولت در اطالعات به نسبت فکري رهیافت سه تاکنون که

 از ناشی هارهیافت این. است پسامدرن رهیافت و مدرن رهیافت سنتی، رهیافت شامل تاریخی
 فناورانـه  تحـوالت  و الملـل بـین  نظـام  مختلـف  هـاي دوره در ملـی  امنیـت  محیط هايویژگی
 را آنهـا  نبایـد  بنـابراین . هسـتند  اطالعـاتی  اندیشـه  انباشت و تکامل محصول و اندگرفتهشکل

 تـالش  ادامه در. آورد شمار به کشورداري در اطالعات نقش خصوص در رقیب رویکردهایی
 دسـتگاه  از انتظـار  و هـا رهیافـت  از کدام هر در اطالعاتی عملیاتی محیط هايویژگی شودمی

 .شود بازنمایی آنها در اطالعاتی
 

 اسرار حفظ و کشف مثابه به اطالعاتی فعالیت: سنتی رهیافت   .1
  قرن اواخر تا البته که است نوزدهم قرن در محوردولت نظام هايواقعیت از برآمده رهیافت این

 بازیگران هادولت دوره، این طی. است بوده اطالعاتی فعالیت عرصه بر مسلط نگاه نیز بیستم
 کاريپنهان که بازیگرانی. آیندمی شمار به المللیبین و داخلی سیاست صحنه در مطلق و اصلی

 و نیـات  دربـاره  هـا دولت ابهام موضوع همین و است آنان هايکنش و هاسیاست ذاتی ویژگی
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 بـازیگران  دست در خبري انحصار حال، عین در. دهدمی افزایش را بازیگران سایر هايکنش
 را خارجی یا داخلی رسانیاطالع براي الزم فرصت و ابزار غیردولتی گرانکنش و است دولتی

 از و انددولت کنترل تحت شدت به اوالً  نیز موجود چاپی هايرسانه معدود. ندارند اختیار در
 هـر  شـرایطی،  چنـین  در. ندارنـد  راهبردي موضوعات زمینه در مناسبی دسترسی دیگر سوي
 جز ايچاره خود، دشمنان و رقبا »اسرار« همان یا پنهان نیات و اقدامات از آگاهی براي دولت
 ایـن  در. نـدارد  خـود  اطالعـاتی  دسـتگاه  توسط پژوهیپنهان مندنظام فعالیت به یازیدندست

 بـود،  بیشـتر  بازیگران سایر پنهان نیات و اقدامات از هادولت شناخت و آگاهی هرچه دوران،
 عملیـاتی  محـیط  خالصـه  طـور  بـه . یافـت می افزایش نیز اهداف پیگیري و افکنیقدرت توان

 :است بوده زیر هايویژگی واجد دوره، این در اطالعاتی هايدستگاه
 ملی امنیت محیط در ابهام و قطعیت عدم •
 اهداف و نیات کردنمخفی و بازیگران کاريپنهان •
 بازیگران نیات شناخت براي عمومی گرانکنش و هارسانه ناتوانی •
  محیط معرفتی مهندسی براي دولتی بازیگران توانایی •
 آشکار منابع محدودبودن •
 اطالعاتی نهادهاي دست در اطالعات توزیع و تولید انحصار •
 گذارانسیاست با ارتباط و اعتماد جلب در اطالعاتی نهادهاي انحصاري جایگاه •
 توصیفی شناخت بر مبتنی گذاريسیاست •
 قدرت عامل عنوان به پنهان بعد بر اشرافیت •

 کشـف  و شناسـایی  اطالعاتی، نهادهاي از مرداندولت انتظار مهمترین شرایطی، چنین در
 اطالعاتی نهادهاي توسط خودشان اسرار کشف از ممانعت حال عین در و بازیگران سایر اسرار
 قطعیــت عـدم  از کاســتن و دیگـران  اسـرار  از آگــاهی چراکـه  اسـت  بــوده دشـمنان  و رقبـا 

 دشمنان و رقبا قطعیت عدم به افزودن حال در عین و پیرامونی محیط به نسبت گذارانسیاست
). 1399 علیخانی،: به بنگرید(رفت می شمار به ملی قدرت براي عاملی خود، اقدامات به نسبت

 توسـعه  تلویزیون، و رادیو اشاعه چاپی، هايرسانه و ساالري مردم توسعه با وضعیت این البته
 .کندمی تغییر هاماهواره ظهور و گردشگري صنعت و ونقلحمل هايزیرساخت
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 اسرار تفسیر مثابه به اطالعاتی فعالیت: مدرن رهیافت .2
 با اما داشت تداوم هاقاره اکثر در بیستم قرن اواسط تا وبیشکم اطالعات سنتی عملیاتی محیط
 و مکتـوب  نوع از چه رسانه صنعت رونق و ساالرمردم فرهنگ اشاعه و جهانی اقتصاد توسعه

 انتشـار  فراینـد  مهندسـی  و کنترل در هادولت توانایی تدریج به تصویري، و صوتی نوع از چه
 همچنـان  دوره، ایـن  در اطالعـاتی  دسـتگاه  عملیـاتی  اینکه محـیط با . یافت کاهش وخبرداده

 تقویـت  شدت به را آشکار منابع رسانه، صنعت و فناوري توسعه است، کارپنهان و محوردولت
 هـاي همکـاري  افـزایش  و هـا اندیشکده ظهور دانشگاهی، مراکز توسعه حال، عین در. کندمی

 ناشناخته جهان از شناخت و آگاهی تولید در اطالعاتی هايدستگاه انحصار المللی،بین علمی
 بـه  دسترسـی  امکـان  و آشـکار  منـابع  افزایش). Teitelbaum, 2005(کند می متزلزل را پیرامون
 تحلیـل  بـه  دسـت  نیز هااندیشکده و دانشگاهیان خبرنگاران، که شودمی موجب دیگر جوامع

 کـه  دارد وجود کشف براي اسراري همچنان اگرچه محیط، این در. بزنند محیطی رویدادهاي
 آن به دستیابی توان مناسب زمان در و راحتی به) اندیشکده و دانشگاه رسانه،(مدنی  بازیگران

 تواننمی اسرار از آگاهی با تنها دیگر ،داده نسبی ازدیاد و بیشتر پیچیدگی دلیل به اما ندارند را
 ادراك و فهـم  نیازمنـد  کشـورداران  بلکه کرد تضمین را قدرت تولید در کشورداري کارامدي

 هـا نشـانه  و رویـدادها  از توجهی قابل بخش هنوز که هرچند. هستند اسرار و رویدادها معناي
 و دانشـگاهیان  خبرنگاران،  که دهدمی اجازه آشکار، هايداده کافی و مناسب حجم اند،پنهان

 نیـات  و آنهـا  در نهفته معانی تفسیر، و تحلیل هايروش کاربست با اياندیشکده پژوهشگران
 همچنان آنکه براي نیز اطالعاتی نهادهاي شرایط، این در. کنند آشکار را گرانکنش پردهپشت

 تقویت به اقدام اسرار، کشف بر عالوه کنند، حفظ را راهبردي شناخت تولید در خود انحصار
 در خـود  تمـایز  کننـد می تالش پنهان و آشکار هايداده ترکیب با و نموده تحلیلی هايفعالیت
 عملیـاتی  محـیط  هايویژگی. کنند حفظ را اياندیشکده و دانشگاهی نوظهور رقباي با مقایسه
 :هستند زیر شرح به دوره این در اطالعاتی هايدستگاه مدرن
 ملی امنیت محیط در ابهام و قطعیت عدم •
 اهداف و نیات کردنمخفی و بازیگران کاريپنهان •
 بازیگران اسرار شناخت براي عمومی گرانکنش و هارسانه ناتوانی •
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 معرفتی و خبري هايجریان مدیریت براي دولتی بازیگران توانایی کاهش •
 هايرسانه و خبري هايبنگاه دانشگاهی، هايپژوهش توسعه اثر در آشکار منابع افزایش •

 تصویري و صوتی
 محیط ارزیابی و تحلیل در هااندیشکده و هادانشگاه ها،رسانه آفرینینقش افزایش •
 محیط تحلیل در اطالعاتی نهادهاي با شناخت تولیدکننده سایر بازیگران رقابت •
 تفهمی و تبیینی شناخت بر مبتنی گذاريسیاست •
 قدرت عامل عنوان به محیط از ادراك و فهم •

 در و ايماهواره هايتلویزیون سریع گسترش با بیستم قرن نود دهه اوایل از هاویژگی این
 و اینترنت سریع بسیار توسعه با و شدند تشدید کامالً اینترنت جهانی شبکه ظهور با آن اواخر
 و اطالعاتی هايدستگاه عملیاتی محیط در ناگهانی بنیادین تغییر به منجر مجازي فضاي ظهور
 .شدند ملی امنیت محیط
 

 برساختن و تغییر ابزار مثابه به اطالعاتی فعالیت: پسامدرن رهیافت  .3
 در بنیـادین  هـاي دگرگونی شاهد ویکم،بیست قرن اول دهه و بیستم قرن نود دهه پایانی نیمه

 ظهور. است بوده اطالعاتی هايدستگاه عملیاتی محیط و کشورداري المللیبین و داخلی محیط
 ظهـور  و ارتباطـات  و رسـانی اطـالع  هـاي فنـاوري  سریع توسعه غیردولتی، بازیگران تقویت و

 نهادهـاي  عملیـاتی  محـیط  فناورانـه،  تحـوالت . اسـت  آنهـا  مهمتـرین  جمله از مجازي فضاي
 ایـن . اسـت  داده گسـترش  نیـز  مجـازي  محیط به عینی و واقعی محیط بر عالوه را اطالعاتی
 افـزایش  و) 1390 سـاالرکیا، : بـه  بنگریـد ( آشـکار  منابع انقالب به منجر سو، یک از تحوالت
 غیردولتـی  بازیگران توان دیگر سوي از و شد آن به دسترسی و راهبردي داده تولید تصاعدي

 همچنان هرچند. داد افزایش هادولت از باالتر گاهی و سنگهم را راهبردي شناخت تولید در
 پنهان دیگران از را خود اقدامات و نیات غیردولتی و دولتی بازیگران و دارد وجود کاريپنهان

 جهان در. است کرده تبدیل نهادینه ايرویه به را اسرار افشاي آشکار، منابع انقالب اما کنندمی
 اسرار نیست؛ اطالعاتی هايسازمان توسط سنتی پژوهیپنهان نیازمند لزوماً اسرار کشف جدید،

 آنچه. اندشناسایی قابل ايشبکه نفوذ یا مجازي هايکنش تحلیل خالل از سرعت با و خوبی به
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 کـالن  هـاي داده در موجـود  معـانی  و رونـدها  کالن فهم است، یافته اهمیت جهان این در که
 مقایسه در »هادولت پنهان اقدامات و نیات« واقع در). 1395 صدیق،: به بنگرید(است  سایبري

 و دارنـد  کـوچکی  حجم »مجازي هايکنش از برآمده هايدادهکالن در نهفته و معانی نیات« با
 و دولتـی  متعـدد  بازیگران و سایبري حمالت هکرها، ناحیه از نیز آنها بودگیپنهان عمر طول

 شناخت تولید انحصار تنها نه وضعیت این. است شدنکوتاه درمعرض االسرارکاشف غیردولتی
 دسترسی در آنها نسبی مزیت بلکه کرده، سلب اطالعاتی نهادهاي از کامل طور به را راهبردي

 و شـرکت  صـدها  ظهـور . کنـد مـی  تـر رنگکم روزروزبه را پژوهیپنهان از حاصل هايداده به
 شـناخت  تولیـد  در اطالعـاتی  دستگاه انحصار تنها نه آشکار، هايداده تفسیر و تحلیل مؤسسه

 و فهم در ناتوانی و جهل از ناشی قطعیت عدم کاهش به منجر بلکه برده، میان از را راهبردي
 انگیزشگفت پویایی تغییرات، باالي سرعت وجود این، با. است شده روندها و رویدادها ادراك

 آینـده  و حال وضعیت به نسبت قطعیت وعدم ابهام افزایش به منجر آن، از ناشی پیچیدگی و
 . است شده جهان

 رویـدادهاي  دنیـاي  امـروز،  جهـان  امـا  اسـت  یافتـه  افـزایش  بسـیار  جهـان  از مـا  آگاهی
 پیشـینیان  برخالف امروز، گذارانسیاست. است متعارف درك از دور و ناگهانی انگیز،شگفت
 آنهـا  تحلیـل  یا اسرار از آگاهی براي اطالعاتی هايسازمان به نیازي لزوماً خود، مدرن و سنتی

 منابع متخصص غیردولتی بازیگران توسط کمتر هايهزینه با را نیازها این توانندمی آنها ندارند؛
 نیاز کند،می اطالعاتی دستگاه نیازمند همچنان را آنها که آنچه. کنند برآورده سایبري و آشکار

 تغییـرات  ایجاد و انگیزمخاطره روندهاي کنترل جهت محیط در پنهان مداخله براي ابزاري به
 شـناخت  از ناشی صرفاً افکنیقدرت امروز، جهان در. است منافع و اهداف با سازگار محیطی
 قـدرت  حفـظ  و تولیـد  بـه  تواندمی که است محیط در شناخت بر مبتنی مداخله بلکه نیست،
 .شود منجر دولت
 و شـده  کشـیده  چـالش  بـه  شـدت  بـه  اطالعـات  نظـارتی  و شناختی نقش جهان، این در

 بـرآوردن  در اطالعـاتی  دستگاه جایگزین توانندمی زیادي حد تا که اندکرده ظهور بازیگرانی
 براي اجتماعی هايگروه توسط کارگزاران  عملکرد رصد مثال براي. باشند کشورداران نیازهاي

 اجازه آن مالکان به که هکرها توسط فنی هايسامانه کردنهک یا آنها، فساد افشاي و شناسایی
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 نظـارتی  کارکردهـاي  از بخشی بیابند، را خود هايسامانه پذیريآسیب و ضعف نقاط دهندمی
 حیاتی هايدارایی از صیانت با وجود این،. اندشده خارج اطالعاتی دستگاه انحصار از که است

 اطالعاتی هايدستگاه انحصار در همچنان محیط، در مداخله براي پنهان اقدامات از استفاده و
 .است مانده باقی

 عرصـه  بلکـه  نیست، اسرار حفظ و کشف سر بر هادولت مبارزه دنیاي دیگر امروز دنیاي
 شرایطی، چنین در. است منافع بر مبتنی واقعیت و روایت معنا، »برساختن« و »از شکنیشالوده«

  راهبرد تغییر محیط در گرمداخله ابزارهاي سمت به شناختی، ابزارهاي از اطالعاتی هايدستگاه
 در نظـر  مورد تغییرات برساختن براي سو یک از اطالعاتی هايدستگاه پنهان مداخله. اندداده

  دیگر، بازیگران شدهمهندسی تغییرات از شکنیشالوده یا جلوگیري براي دیگر سوي از و محیط
 . شودمی انجام

 :هستند زیر شرح به اطالعاتی هايدستگاه پسامدرن عملیاتی محیط هايویژگی
 سایبري اطالعات ظهور و آشکار منابع در انقالب •
 جهل یا ناآگاهی از ناشی قعطیت عدم کاهش •
 محیط پویایی و تغییرات از ناشی قطعیت عدم افزایش •
 محیط از دقیق اطالعات به گذاران سیاست دسترسی توسعه •
 »دادهکالن« پدیده ظهور •
 محیط معرفتی مدیریت و مهندسی در هادولت توانایی کاهش •
 پنهانکاري کاهش •
 سیاستی هايداده تفسیر و تولید در اطالعاتی نهادهاي انحصار رفتندست از •
 در هـا دولـت  بـا  مقایسـه  در غیردولتی بازیگران قدرت فراتررفتن گاهی و شدنسنگهم •

 راهبردي شناخت تولید
 گرایانهعمل گذاريسیاست •
  قدرت عامل عنوان به محیطی تأثیرگذاري و اقدام •
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 گیرينتیجه
 تقویـت  کشـورداري  فراینـد  در اطالعاتی دستگاه نظارتی و شناختی هاينقش هرچه تردیدبی

 در عقالنیت تقویت و یافت خواهد افزایش سیاسی نظام در خردگرایی و عقالنیت عنصر شود،
 سیاسـی  نظام مشروعیت و ملی امنیت هايپایه استحکام به منجر خود، نوبه به نیز کشورداري

 رهیافـت  در اطالعـاتی  هـاي سـازمان  سـنتی  هـاي نقـش  نظارت، و شناخت تولید. شد خواهد
 محیط که است آن بر فرض رهیافت، این در. آیندمی شمار به »اسرار کشف مثابه به اطالعات«

 آن بازنمایی و شناسایی به قادر اطالعاتی نهادهاي تنها که است پنهانی اسرار واجد ملی امنیت
 هايفناوري در انقالب و شدنجهانی اثر در کالسیک، رهیافت این. هستند گذارانسیاست براي

 جدیـد  دنیـاي  در چراکـه  شده کشیده چالش به شدت به مجازي فضاي ظهور و رسانیاطالع
 از کارامـدتر  و زودتـر  بسـیار  مجازي هايوشبکه اینترنت بعدها و ايماهواره خبري هايشبکه

. پردازنـد مـی  ملی امنیت محیط رویدادهاي پنهان ابعاد و اسرار بازنمایی به اطالعاتی نهادهاي
 رهیافت تغییر به منجر مجازي، فضاي و رسانیاطالع هايفناوري شدنجهانی از ناشی تحوالت

 اسـت؛  شـده  »اسـرار  تحلیـل  و تفسـیر « سمت به »اسرار کشف« از اطالعاتی فعالیت بر حاکم
 تحلیـل  بـراي  هـایی اندیشـکده  مثابه به عمدتاً اسرار، کشف کنار در اطالعاتی نهادهاي امروزه
 دل در موجود معناي که است این آنها از کشورداران انتظار و کنندمی عمل منبعی تمام و جامع
 .کنند بازنمایی را رویدادها پس در و هاداده

 نسبت ابهام و قطعیت عدم اما است، کرده ترساده را اسرار کشف شدنجهانی آنکه رغمبه
 راهبـرد  تواننـد نمـی  سادگی به گرانکنش که نحوي به است، یافته افزایش شدت به  آینده به

 و شـده  افشا سرعت به چراکه کنند پیگیري ملی امنیت محیط ساختن براي را خود نظر مورد
 ضـرورت  دیگـر  بـار  وضعیت این. شودمی دشمنان و رقبا متقابل اقدام و گیريموضع به منجر

. است کرده تشدید را ملی امنیت محیط به دادنشکل براي راهبردي هايسیاست در پنهانکاري
 آن از توانمی که گرفته شکل اطالعات کاربست به نسبت جدیدي رهیافت شرایطی چنین در
 این بر فرض رهیافت، این در. کرد یاد »محیطی پنهان مداخله براي ابزاري مثابه به اطالعات« به

  هستند؛ خود منافع راستاي در آن به دادنشکل و محیط در مداخله دنبال به رقبا تمامی که است
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  هايطرح علیه پنهان جنگاوري براي سالحی مثابه به سو یک از اطالعاتی دستگاه نقش بنابراین
 راستاي در محیط به دادنشکل و مداخله براي ابزاري دیگر سوي از و است دیگران عملیاتی

 .باشدمی متبوع کشور منافع
 اما شودمی محیط در کشورها اطالعاتی اشرافیت تقویت به منجر دوم و اول رهیافت

 از ممانعت یا نظر مورد تغییرات اعمال براي اشرافیت از برداريبهره بر مبتنی سوم رهیافت
 رسدمی نظر به. شودمی یاد »اطالعاتی قدرت« با نام آن از که است محیط در نامطلوب تغییرات

 در رهیافت سه پیوستگی نیازمند امروز، جهان در اطالعاتی هايدستگاه کارامد آفرینینقش که
 در گريکنش براي تنهایی به اطالعاتی اشراف است؛ سیاسی هاينظام اطالعاتی راهبردي تفکر

. آیدمی شمار به اطالعاتی قدرت ایجاد براي اولیه نیازپیش اما نیست کافی امروز جهان
 نقش و شودمی محیط بر اطالعاتی اشراف به منجر اطالعات نظارتی و شناختی هاينقش

 و مداخله براي اشراف از برآمده اطالعاتی قدرت و توانمندي کاربست اجرایی، و صیانتی
 .است محیط ساختن
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