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  چکیده

ي اطالعاتی چه نقشی در سیاست خارجی دارند؟ و رابطه اطالعات و ها سازمان

بررسی دو نقش  به ،ها پرسشاین در پاسخ به  سیاست خارجی چگونه است؟ نویسنده

رابطه  پرداخته و مدعی خارجیگذاري  سیاست براي اطالعات در شناختی و اجرایی

  . دوسویه میان سیاست خارجی و اطالعات است

 گذاران خارجی، دستور هاي سیاست از یک سو نوع سیاست خارجی ونیازمندي

عاتی با ي اطالها سازمان ،کند و از سوي دیگر کار و سیاست اطالعاتی را تعیین می

 گذاران و موضوعات و گیري برداشت سیاست در شکل ،محصوالت شناختی خود

   .گذارند ثیر میأمسائل سیاست خارجی ت

  

ي اطالعاتی، نقش شناختی، ها گذاري، اطالعات، سازمان سیاست خارجی، سیاست :ها واژهکلید

  .نقش اجرایی

                                                                                                              
 المل از دانشگاه تهران دکتري روابط بین  
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  مقدمه

اتی که پاسخ به آن فلسفه اطالعهاي  نسازما شناختی درباره هاي هستی یکی از اولین پرسش

کند و این پدیده را تبدیل به یکی از بازیگران مورد توجه  را تبیین می وجودي اطالعات

گذاري  گرداند، چیستی نقش و جایگاه این بازیگر در سیاست المللی می مطالعات سیاسی و بین

ها و ابعاد آن حائز  ام حوزهگذاري در تم اگرچه سیاست. به عنوان مهمترین کارویژه دولت است

دهد این  نشان می ،اطالعاتیهاي  سازمان اهمیت است، اما رویه تاریخی موجود درخصوص

 اند گذاري امنیتی و خارجی مورد استفاده بوده نهادها بیش از همه در سیاست

هاي  از این رو، با توجه به شباهت. )Ludecke, 1929فصل دوم و : الف 1390میرمحمدي،(

رسد اگر بتوان تشریح  هاي مختلف، به نظر می گذاري در ابعاد و حوزه ند عمومی سیاستفرای

که عمالً باید آن را ( گذاري خارجی اطالعاتی در سیاستهاي  سازمان قابل قبولی از نقش

ملی هر کشور به شمار آورد که ترکیبی از ابعاد فرهنگی، سیاسی و  بخشی از راهبرد امنیت

 ها و براي تبیین نقش ارائه کرد، این چارچوب ) دهد می مورد توجه قرار اقتصادي را همزمان

  .نیز قابل استفاده خواهد بود گذاري سیاست هاي دیگر اطالعاتی در حوزههاي  مأموریت

است که راي پاسخ به این پرسش مقاله حاضر به دنبال ارائه چارچوبی ب ،بدین ترتیب

هاي نویسنده در  فرضیه. »گذاري خارجی دارند؟ تهاي اطالعاتی چه نقشی در سیاس سازمان«

  : برابر این پرسش نیز بدین شرح است

بخش دارند و اگرچه نوع  قوام اي متقابالً رابطه ،و اطالعاتسیاست خارجی  )1(

 اطالعاتی است، اما کارکردهاي  سازمانمأموریت  کننده نقش و تعیین ،گذاري سیاست

  . ستکشورهاسیاست خارجی  می در تداوم یا تغییراطالعاتی نیز عامل مههاي  سازمان

 دوممکن است  ،المللی بازیگران به عنوان ابزار کشورداري بین ،اطالعاتیهاي  سازمان )2(

  .گذاري خارجی ایفا نمایند را در سیاست و اجرایی نقش شناختی

د ادبیات کند براي ایجا ، نویسنده ابتدا تالش میشده هاي مطرح ال و فرضیهؤتوجه به س با

بعدي مقاله به بررسی رابطه   بخش. اطالعاتی بپردازدهاي  سازمان مشترك به تعریف اطالعات و

کند با ارائه  اختصاص خواهد داشت و تالش می» هاي اطالعاتی سازمان«و » خارجی سیاست«

با واکاوي  ،بخش سوم نوشتار. این ارتباط را نشان دهد ،اطالعاتمأموریت  نقش و   نظریه
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گانه این فرایند را  اطالعاتی در مراحل پنجهاي  سازمان گذاري خارجی، حضور ایند سیاستفر

شده، نگاهی به آینده رابطه  طرح  پایانی مقاله نیز ضمن بررسی فرضیات  بخش. دهد نشان می

  .دست آمده خواهد داشته با استفاده از چارچوب نظري ب ،خارجی اطالعات و سیاست

  

  کردهاي آناطالعات و کار. الف

و اخبار یا  1 شامل داده ،پیوند هاي هم براي تعریف اطالعات ابتدا باید آن را از واژه

داده به رویدادها، کلمات، اعداد و ارقام و اشکال غیرمرتبط و خام . تفکیک کرد 2معلومات

 و پیامد دسترسی به شود که فاقد چارچوب نظري قابل استناد هستند پدیده گفته می هردرباره 

به هر گونه عنصر  ،به عبارت دیگر .پدیده استعدم نشده از وجود یا  آگاهی اولیه آزمون ،آنها

ها در  اي از داده به مجموعه ،معلومات یا اخبار .گویند داده می ،پدیده هربخش درباره  آگاهی

شود که در اثر پردازش اولیه، روابط آنها با یکدیگر مشخص شده و  گفته می  مورد پدیده

وقوع آن یا   اما همچنان در مورد علت ،دهند اي از آن پدیده به دست می صیف اولیهتو

ویژگی دیگر معلومات آن است که وجود یا عدم  .اند ساکت ،چگونگی تحول آن در طول زمان

این درحالی است که  .یید شده استأبخش به شکل معتبري ت در این عنصر آگاهی ،پدیده هر

 هاي شود که توسط روش ها و اخبار در مورد پدیده اطالق می از دادهاي  به مجموعه 3اطالعات

  . گذار است گویی به نیاز سیاست پاسخ ،آوري و تحلیل شده و هدف آن جمع ،پنهان آشکار یا

 بلکه ،نه تنها توصیفی کامل از آن دارد گر پدیده، مشاهده هربا وجود اطالعات درباره 

  . آورد به دست می نیزبینی آن را  امکان تبیین و پیش

محصولی است که پس از  اطالعات، ،)Watson & et. al, 1990: 296(به بیان واتسون 

آید و به تولید شناخت درخصوص موضوعی  دست میه ارزیابی و پردازش اخبار و معلومات ب

آوري، پردازش، ترکیب،  جمع دست آمده ازه محصول ب ،به عبارت دیگر. دانجامخاص می

                                                                                                              
1. Data 

2. Information 

3. Intelligence 
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ها و  لیل و تفسیر اخبار در دسترس درخصوص کشورهاي بیگانه، عناصر، پدیدهارزیابی، تح

  .گویند  ملی را اطالعات می  زا براي منافع ملی یا فرصت  زا علیه امنیت نیروهاي بالقوه تهدید

وسیله ابزارهاي پنهان، فرایند ارزیابی، ترکیب و تبدیل ه کسب اخبار ب ،منظور از اطالعات

هاي اطالعاتی مانند مداخله پنهانی در امور سایر  هاي سرویس و فعالیتاخبار به برآورد 

آوري اسرار خارجی به وسیله ابزارهاي  اغلب به عنوان حرفه جمع ،اطالعات. ستها کشور

درآمد  است که پیش یکردن شناخت فراهم ،و وظیفه آن )Warner, 2002( شود پنهان تعریف می

 ،بنابراین ).Central Intelligence Agency, 1999,VII( شدبا گذاران می تصمیم و اقدام سیاست

اندازي بسیار  از چشم. شناخت یا شناختی پیشینی از جهان اطراف ماست ،اطالعات

اما  ،جنگ است  گرایانه، منظور از اطالعات اشاره به رویدادها و شرایط مربوط به میدان تقلیل

داران براي درك و شناخت خطرات علیه م برداشت نوشتار حاضر از اطالعات، تالش سیاست

اخباري مناسب براي حمایت  ،اطالعات. المللی است ملی در هر دو سطح داخلی و بین امنیت

 ).McCartney, 1995( ریزان و مجریان دولتی است گذاران، برنامه از سیاست

 ،در ادبیات اطالعاتی. گر است اطالعات محصول فعالیت خاص توسط کنشبنابراین، 

هاي اطالعاتی و  شود را  فعالیت هایی که منجر به تولید اطالعات با تعریف فوق می الیتفع

  Department of؛1378میرمحمدي، ( گویند اطالعاتی می گر مولد اطالعات را سازمان کنش

Defense, 2001: 268; Johnson, 1996: Ch. 1.( اطالعاتی، نهادها و هاي  ، سازماندر واقع

هاي اطالعاتی و تولید اطالعات  ي دولتی هستند که وظیفه آنها انجام فعالیتساختارهاي ادار

آوري  دارند که به طور تخصصی براي جمع  هایی اشاره به سازمان ،هاي اطالعاتی سرویس. است

 ،اطالعاتیهاي  سازمان ).Taylor, 2007؛ 481 :1387لین،  مک( اند اطالعات پنهان سازمان یافته

) 1: (مدرن، چهار کارکرد اصلی دارند که عبارتند از ساختار اداري دولت به عنوان بخشی از

  .اقدام پنهان) 4( اطالعات و ضد) 3(بررسی اطالعات، ) 2(آوري اطالعات،  جمع

اطالعاتی هستند و هاي  سازمان مهمترین کارکرد ،آن  آوري اطالعات و سپس بررسی جمع

منظور از . اطالعاتی به شمار آوردهاي  نسازما هاي ذاتی و ماهوي باید آنها را ویژگی

اطالعاتی با استفاده از ابزارهاي پنهان هاي  سازمان اقداماتی است که آوري اطالعات، کلیه جمع

بندي شده و پنهان  انجام  و آشکار براي گردآوري و ایجاد دسترسی به اخبار یا اطالعات طبقه
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. کند منبع تعریف می ي اخبار از  هر نوعآوري را گردآور جمع )Holt,1995:3( لته. دهند می

اخبار به ها و  داده اطالعاتی براي تبدیل هاي  سازمان نیز به کلیه اقداماتی که کارکرد بررسی

زیابی و تفسیر این اقدامات شامل  تحلیل، ترکیب، ار. شود اطالق می ،دهند اطالعات انجام می

پدیده  هرار مختلفی است که در مورد ها و اخب دارکردن داده فرایند معنی بررسی،. است

سازمان اطالعاتی  یا محصول» اطالعات«آن با عنوان  آنچه از ).Holt,1995:3( اند گردآوري شده

اگر سازمان اطالعاتی را . است اري نقش دارد، نتیجه فرایند بررسیگذ شود و در سیاست یاد می

آوري به مثابه خون براي  رکرد جمعدست آمده از کاه با بدن انسان مقایسه کنیم، اطالعات ب

اطالعاتی نیز هاي  سازمان اطالعات در بخش بررسی. سازمان اطالعاتی است بدن انسان، خون

دهد که با  انسان را انجام می  بدن) تجزیه و تحلیل( و مغز) توزیع خون( کارکرد قلب ،همزمان

  .دهند ست میهاي مختلف انسان، محصولی منطقی از آن به د دارکردن کنش معنی

ري از اقدامات اطالعاتی براي جلوگیهاي  سازمان هایی است که اطالعات، کلیه فعالیت ضد

و  )Holt, 1995: 4; Lowenthal, 2003: 113( خارجیهاي  سازمان ها و اطالعاتی دولت

 )Taylor, 2007( شده بندي ، حفاظت از اطالعات و اماکن راهبردي و طبقهگران غیردولتی کنش

 هاي ضد فعالیت. دهند ابله با اقدامات براندازانه علیه نظام سیاسی کشور انجام مییا مق

هاي اطالعاتی  سرویس جلوگیري از فعالیت( به سه زیرمجموعه ضدجاسوسی ،اطالعاتی

مقابله با ( براندازي و ضد) و اماکن راهبردي ، اسنادمین امنیت افرادأت( ، حفاظت)دشمن

 ترین بعد شبیه ،اطالعات کارکرد ضد. شوند تقسیم می) یجریانات برانداز نظام سیاس

اما واقعیت آن است که هدف اصلی از این  ،هاي پلیسی است اطالعاتی به فعالیتهاي  سازمان

 گذاران امنیت و ارائه آن به سیاست )امنیتی شناخت( آوري اطالعات امنیتی کارکرد نیز جمع

بخشی  ،مانند دستگیري جاسوسان یا براندازان ،هاي پلیسی داخلی کشور است و انجام فعالیت

 هاي ماندن سیاست ت با کمک به مخفیضد اطالعا ،از سوي دیگر . آید فرعی آن به شمار می

  .کند آمیز آن را تضمین می کشور، اجراي موفقیت

آوري و تولید  جمع ،اطالعاتیهاي  سازمان همانطور که اشاره شد، هدف و وظیفه اصلی

هاي  سازمان آن است که ،شود که در این جا مطرح می  همترین پرسشیم. اطالعات است

کنند؟ پاسخ به این ایجاد چیزهایی شناخت   چه اطالعاتی را تولید و درباره چهباید اطالعاتی 
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اطالعاتی هاي  نیازمندي اطالعاتی بایدهاي  سازمان :در یک جمله کوتاه این است ،پرسش

 اطالعاتی کارکردهاي خود را در راستايهاي  سازمان ،ابراینبن. گذاران را مرتفع کنند سیاست

هایی  موریتأکار و م اساس دستور گیرند و بر گذاران به کار می شناختی سیاستهاي  نیازمندي

 دست به فعالیت ،کنند ارائه می شناختی خودهاي  نیازمندي اساس بر گذاران که سیاست

گذاران،  ابزاري شناختی در دست سیاست ،واقع رد ،اطالعاتیهاي  سازمان .زنند اطالعاتی می

مشاورانی امین و جامع براي آنها  ،براي مشاهده بهتر دنیاي اطراف هستند و در بهترین حالت

اطالعاتی براي هاي  سازمان گذاران از گاهی اوقات سیاست ،با این وجود. شوند محسوب می

اقدامات . کنند گذاري استفاده می استاز سی شناختیمقاصدي غیر از تولید شناخت و پشتیبانی 

 سیاست شود که براي اجراي هاي سازمان اطالعاتی اطالق می دسته از فعالیت به آن ،پنهان

هدف اقدام . شوند ملی، انجام می و امنیتسیاست خارجی  ، به طور خاص در حوزهخاص ملی 

داخل  ،ر و گاهی اوقاتثیرگذاري بر شرایط سیاسی، اقتصادي و نظامی در خارج کشوأت ،پنهان

 ی در آن آشکار نشود یا هیچ سند قابل استناديبه نحوي که نقش سازمان اطالعات ،کشور است

از گروههاي سیاسی   شامل تبلیغات، حمایت ،این اقدامات. براي اثبات آن وجود نداشته باشد

، براندازي هاي مورد نظر هاي مالی و نظامی به حکومت کمک  خاص در خارج یا داخل، ارسال

ربایی  هایی براي مقابله با تهدیداتی مانند تروریسم، آدم هاي خارجی و اجراي عملیات حکومت

همانطور که مشخص . )Polmar & Allen, 1997: 139( باشد در خارج کشور می مانند آنهاو 

شوند  اطالعاتی محسوب نمیهاي  سازمان ها جزو وظایف اصلی کدام از این فعالیت است، هیچ

 ؛نهادهاي تخصصی دیگري براي انجام این وظایف را ایجاد کرده است ،و ساختار اداري دولت

 فرهنگی براي تبلیغات و وزارتهاي  سازمان ها و مانند پلیس براي مقابله با تروریسم، رسانه

مانند براندازي یا حمایت از حکومت  ،خارجی هاي سیاست براي اجراي تصمیم ،امورخارجه

توانایی کافی براي  ،اداري کشور متعارفهاي  سازمان گاهی اوقاتن حال، در عی. خارجی

هاي  ، انجام این وظایف به دلیل ابزارها و توانمنديو از این رو انجام این وظایف را ندارند

اقدام  ،بنابراین. شود به طور ویژه به این دستگاهها محول می ،اطالعاتیهاي  سازمان خاص

خدمت  خالف سایر کارکردهایش که در اطالعاتی است که برهاي  انسازم پنهان تنها کارکرد
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 1.هاست کردن سیاست گذاري هستند، درخدمت اجرایی اطالعاتی سیاستهاي  نیازمندي مینأت

مثال عینی از نقش اجرایی  .است نه فعالیت اطالعاتی  اجراي سیاست ،در واقع ،اقدام پنهان

، نقش سازمان اطالعات مرکزي آمریکا سیاست خارجیدن کر ي اطالعاتی در عملیاتیها سازمان

شدن سیاست این  در راستاي عملیاتی 1332در براندازي دولت دکتر محمد مصدق در سال 

همانطور . ستا )با هدف جلوگیري از توسعه کمونیسم( وزیر ایران کشور مبنی بر تغییر نخست

به عنوان سیاست خارجی  ،یر مصدقدهند، تالش براي تغی که اسناد تاریخی این واقعه نشان می

سال پیش از آن با اقداماتی مانند مذاکره، تحریم نفتی،  از دو ،ایاالت متحده ،بریتانیا و در ادامه

شروع شده بود و پس از آنکه این اقدامات که توسط نهادهاي  فشار اقتصادي و فشار نظامی

به نتیجه نرسید و ) وزارت امور خارجه( تخصصی مجري سیاست خارجی این کشورها

نهادهاي متعارف سیاست خارجی موفق به حفظ منافع ملی غرب در ایران نشدند، 

ي اطالعاتی ها به سازمان ،دکردن تصمیم خو براي عملی ،گذاران بریتانیایی و آمریکایی سیاست

  .)120-108: 1376؛ بلوم، 216-189: 1390کینزر، ( متوسل شدند

  

  اطالعاتهاي  وریتمأم نقش و  و سیاست خارجی  .ب

تنها نظریه منسجم در مطالعات بدون اشاره به  ،و اطالعاتسیاست خارجی  تشریح رابطه

اطالعات بخشی  ،طبق این نظریه .ناقص است ،»طالعات به سیاستا وابستگی«یعنی  ،اطالعاتی

در  هاي آن کامالً موریتأکارکردها و م ،بنابراین. از سیستم سیاسی و سازمان اداري دولت است

ترین برداشت از آن، متغیري  اطالعات در عام .خدمت دولت و نظام سیاسی حاکم خواهد بود

دهی، هدایت و در صورت  سیاست، اطالعات را سازمان. است) حکومت( وابسته به سیاست

تر جامعه تحت  ثرتر و کاملؤسیاست، اطالعات را به دلیل نیاز به کنترل م 2.دهد تغییر می ،نیاز

                                                                                                              
. شود از تشریح بیشتر چیستی اطالعات و کارکردهاي آن خودداري می ،با توجه به هدف اصلی پژوهش  حاضر. 1

  .)1387میرمحمدي، ( . نک ،تر این بحث براي مطالعه بیشتر و عمیق

بلکـه   گذار، طراح یا مجري عملیـات نیسـت،   ذار، سیاستگ اطالعات هدف: گوید همانطور که شرمن کنت می. 2

ـ  ،براي اطالعـات بیشـتر دربـاره رابطـه میـان سیاسـت و اطالعـات        .کارکردي خدماتی براي سیاست دارد . کن

)Shukman, 2000, 95-179(.  
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در طول تاریخ اطالعات همواره زیر نظر سیاست بوده و نخبگان . کند جاد میای ،نظرش

  .اند مداران ظاهر شده اطالعاتی در نقش خادمان سیاست

 ،اطالعات .کند است که اطالعات در آن قرار دارد و در بستر آن عمل میاي  زمینه ،سیاست

اطالعات پدیده . رود میشمار   موجودیت ندارد و بخشی از نظام سیاسی به ،به خودي خود

نیاز  اطالعات پیش«به بیان والتر الکوئر، . استشریک کوچک سیاست  ،عمل وابسته است و در

در صورت فقدان  .اما هیچگاه جایگزینی براي آن نیست ،ثر استؤگذاري م سیاست

  .)De Valk, 2003: 33( »خورد ثر، بهترین اطالعات هم به هیچ دردي نمیؤگذاري م سیاست

مرور . سازي است بلکه بخشی از فرایند بزرگتر تصمیم ،کند عات در خالء عمل نمیاطال

آوري و  مبناي جمع ،گیران هاي تصمیم ها و اولویت دهد نیازمندي ادبیات اطالعاتی نشان می

هاي  گوید اولویت عقل سلیم می«به قول مایکل ترنر . گیرد اطالعاتی قرار میهاي  سازمان تحلیل

، شود و کار اطالعات گذاران مشخص می توسط سیاستاطالعاتی هاي  زمانسا لی درتحلی

هاي اطالعاتی  به پرسش) گفته شده است نیازهایی که به زبان سیاست(  تبدیل نیازهاي سیاست

  ).Turner, 1996(است ) در واژگان اطالعاتی( مناسب

آن هاي  مأموریت ت وهاي اطالعا براي ارائه نظریه اطالعاتی که بتواند نقش ،در این بخش 

. کنیم اطالعاتی استفاده میهاي  نیازمندي کننده خارجی به عنوان هدایت سیاست از ،کند را تبیین

 ،بدین ترتیب. مرتبط است گران دیگر کنش اب ،روابط طریق انواع مختلفی ازاز  ،گري کنشهر 

ي این روابط با سازي شامل رصد روابط داخلی و خارجی و مقایسه وضعیت جار فرایند تصمیم

دهنده  نشان ،اگر نتیجه رصد روابط. هنجارها و معیارهاي درنظرگرفته شده براي روابط است

کردن این تفاوت در  ناسازگاري هنجارها با وضعیت موجود باشد، آنگاه اقداماتی براي برطرف

تنها  ،روابط، هر توصیفی از گران یچیده از روابط کنشدر این تصویر پ. گیرد دستور کار قرار می

اثر نیروهاي  تصویر مقطعی از روابط پویاي دنیاي واقعی است که دائما در حال دگرگونی در

شناخت الزم براي فهم و تغییر این روابط را  ،اطالعاتیهاي  سازمان .داخلی و خارجی هستند

 ترکیبی از صدها یا حتی هزاران ،در واقع ،خارجی سیاست. کنند گران فراهم می براي کنش

به سمت  ،حوزه تخصصی و خاص است که به صورت ترکیبی هر کوچک در سیاست

اي از  شبکه  ،خارجی هر سیاست ،در واقع. گیري شده است المللی مرتبط جهت گران بین کنش
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هاي نظامی، قراردادهاي تجاري و مذاکره سیاسی، نیازمند نوع   روابط است و مانند سیاست

 گذاران حوزه گیران و سیاست مین نیازهاي شناختی تصمیمأتخاصی از اخبار و اطالعات براي 

  .باشد میمین منافع کشور أبراي کمک به ت ،مربوطه

کنند  کشور را رصد می  اطالعاتی روابط خارجیهاي  سازمان درخصوص سیاست خارجی،

صورت تفاوت  دهند و در گذاران قرار می دست آمده از آنها را در اختیار سیاسته و شناخت ب

تعارض روابط خارجی با هنجارها و معیارهاي ملی، هشدارهاي الزم را براي تغییر در  و

  . دهند گذاران قرار می اختیار سیاست در ،وضعیت روابط

هاي نگهبان در  سگ«همانند  ،اطالعاتی در این فرایندهاي  سازمان ویکرز معتقد است

نه هشدار دهند، اما توانایی خا توانند پارس کنند و به صاحب زنجیري هستند که فقط می

گران  تحلیل ،به عبارت دیگر. )Vickers, 1995: 225-226( »گازگرفتن مهاجم را ندارند

گذاران  گذاران هشدار دهند، اما این سیاست اطالعاتی تنها قادرند درباره تهدیدات به سیاست

 تیاطالعاهاي  سازمان شده توسط هستند که براي برخورد با تهدیدات شناسایی

گران  ثر میان تحلیلؤنیازمند هماهنگی و ارتباط م ،ثرؤگیري کارآمد و م تصمیم .گیرند می تصمیم

گیران که درباره اهمیت این وقایع  کنند و تصمیم اطالعاتی که وقایع را تفسیر می

  .گیرند، است می تصمیم

 ،البته .گذاري خارجی است نقش اطالعات برآوردن نیازهاي فرایند سیاست ،بدین ترتیب

متناسب با میزان درگیري  ،گذاران در کشورهاي مختلف میزان نیازمندي اطالعاتی سیاست

 ،خارجی انزواگرایانه سیاست. ، متفاوت است)خارجی راهبردهاي سیاست( المللی آنها بین

نیازمندي  ،گرایانه مداخله  خارجی  نیازمند اخبار و اطالعات کمتري است، درحالی که سیاست

مورد  ،خارجی نوع اطالعات مورد نیاز نیز بر حسب نوع سیاست. ی بیشتري دارداطالعات

مانند ( گرایانه نیازمند اطالعات نظامی است خارجی نظامی سیاست. پیگیري متفاوت است

اطالعاتی ایران در  جهانی دوم و جنگ با عراق و نیازمندي نیازمندي آمریکا در زمان جنگ

هاي اقتصادي  خارجی تجاري، اخبار و داده اطالعاتی سیاستنیازمندي  .)ساله 8زمان جنگ 

حفظ وضع موجود نیز  سیاست). چین براي تسخیر بازارهاي جهانیهاي  نیازمندي مانند( است

نیازمند اخبار  ،المللی و حفظ سلطه گفتمان مسلط بین براي جلوگیري از تغییر در الگوهاي نظم
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خارجی انقالبی هم به عنوان  سیاست. ظامی استو اطالعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و ن

حفظ وضع موجود، نیازمند اطالعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي از گفتمان مسلط مخالف 

  .براي به چالش کشیدن آن است

به طور مستقیم تحت  ،اطالعاتیهاي  سازمان هاي ها و نقش موریتأتوان گفت م می ،بنابراین

کشور است که در تعیین نقش سیاست خارجی  تند و نوعهر کشور هسسیاست خارجی  ثیرأت

 متغیر مستقلی است کهسیاست خارجی،  .ثر استؤاطالعاتی مهاي  سازمانمأموریت  و

 با شناخت راهبردهاي ،بنابراین. کند بینی می و تعریف و پیشاطالعاتی را تعیین هاي  نیازمندي

 دستور ،و به عبارت دیگر اطالعاتی هاي نیازمندي توان و امنیتی هر کشور میسیاست خارجی 

مأموریت  نقش و  نظریه ،ترتیب بدین .آن را بازشناخت اطالعاتی سازمانهاي  مأموریت کار و

  :توان به شکل زیر به تصویر کشید اطالعات را می

  

  
  

 وابسته بهاطالعاتی  هاي  سازمانمأموریت  و البته باید توجه داشت هرچند نقش 

چیستی و چگونگی  و گذاري در سطوح داخلی و خارجی است فرایند سیاستهاي  نیازمندي

 و استراتژي امنیت  نگاه کشورداران به امنیت  بستگی به نوع ،ها نیز به نوبه خود این نیازمندي

 رایی وکار اج گیري دستور توانند در شکل ملی آنان دارد، اما افسران و مدیران اطالعاتی نیز می

  . آفرینی کنند سازمان نقشهاي  مأموریت

سازمان هاي کاري  گیري درباره تعیین اولویت مایکل ترنر معتقد است دو بردار تصمیم

سیاسی،  هاي راهبردها، بیانیه ه پایین است و در شکلردار از باال بیک ب. اطالعاتی وجود دارد

از  ،بردار دوم. شود حکومتی صادر می ترهاي کاري از مقامات باال ها و دستورالعمل راهنمایی

هاي کارشناسی  که در شکل محصوالت روزانه اطالعاتی به  پایین به باالست و از طریق تحلیل

تر  سیاست خارجی و در سطح گسترده

 ملی امنیت  سیاست 

کار  ها و دستور موریتأم

 اطالعاتی

 کار اطالعاتی کننده دستور سیاست خارجی به عنوان متغیر تعیین:  1شکل 
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ثیر أگیر ت هاي کاري در  نزد مقامات تصمیم گیري اولویت در شکل ،رسد دست مقامات باالتر می

عمالً یکی از متغیرهاي  العاتتوان گفت اط می ،بدین ترتیب ).Turner, 1996( گذارد می

شده  ارائه  نظریه ،از سوي دیگر. هاست خارجی دولت شدن سیاست مستقل مهم در روند ساخته

فرایند هاي  نیازمندي اطالعات و ماهیت وابسته چرخه اطالعات بهمأموریت  و  درباره نقش

 معرفیاطالعات  ثر برؤرا یکی از متغیرهاي مستقل مسیاست خارجی  پیش گذاري، پیشا سیاست

خارجی هیچگاه ارتباطی  سیاست رسد ارتباط میان اطالعات و به نظر می ،بنابراین. کند می

 وسیاست خارجی  از یک طرف، نوع. اي متقابل و دوطرفه است طرفه نیست، بلکه رابطه یک

دهد و حتی بر  کار اطالعات در حوزه مسائل خارجی را شکل می آن، دستورهاي  نیازمندي

با  ،اطالعاتیهاي  سازمان ،گذارد و از طرف دیگر ثیر میأآن ت  دهی ار اداري و نحوه سازمانساخت

هاي آنان درباره  دیدگاه وها  دادن به نگرش گذاران و شکل هاي اطالعاتی سیاست نیازمندي مینأت

رابطه  ،2شکل شماره  .ندگذار می  ثیري سازنده بر سیاست خارجیأالمللی، ت موضوعات بین

  .واقعی سیاست خارجی و اطالعات را بازنمایی کرده است

در بسیاري  .المللی است عرصه مدیریت رقابت کشور در صحنه بین ،خارجی سیاست

 ،به همین خاطر. داند به شناخت چه چیزي در آینده نیاز خواهد داشت گذار نمی سیاست ،موارد

روند وقایع و اطالعات درباره  آوري و تحلیل جمعبر اطالعاتی با تمرکز هاي  سازمان

گذاري  هاي اطالعاتی و سیاست بر اولویت ،گذاران رویدادهاي خارجی و ارائه آن به سیاست

هاي آتی  اولویت ،مدیران و افسران اطالعاتیگران،  تحلیل ،بدین ترتیب .گذارند ثیر مستقیم میأت

المللی را شکل  یع و روندهاي موجود در محیط بینآنها نسبت به وقا گذاران و برداشت سیاست

قرار دهد که او  گذار هایی را در اختیار سیاست اگر قرار است جامعه اطالعاتی داده. دهند می

 ،گذار نیاز به دانستن آنها دارد، آنگاه شناخت صحیح از مسائل خاص و مورد توجه سیاست

به کوشش فکري مجزا و نامربوط  تالش اطالعاتی ،این صورت در غیر. شرط اساسی است

بدون  ،هدف اطالعات این به معنی جستجوي بی گیرد و شود که درخالء انجام می تبدیل می

  .گیري است هاي مورد نیاز تصمیم داده  تمرکز بر تهیه
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 کار اجرایی دستور

 اطالعاتیهاي  سازمان

پشتیبانی اطالعاتی از 

ثیر أت گذاري و تحت سیاست

ها و  ها، دیدگاه قراردادن برداشت

 گیران  نهایی تصمیم تصمیم 

 وسیاست خارجی  نوع

 آن هاي  نیازمندي

بطه را:  2شکل شماره 

 متقابل اطالعات و سیاست

 خارجی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تواند بفهمد  نمی ،قرار است با اطالعات چه کاري انجام شودر جامعه اطالعاتی نداند اگ

اطالعاتی باید از اهداف و نیات  سازمان ،بنابراین. چه اطالعاتی باید ارائه دهد یقاًدق

وظیفه سازمان . گذار در موضوعات مربوطه مطلع باشد گذار و نهادهاي سیاست سیاست

به  ،گذاران هشدار دهند خاص به سیاست هاي سیاستپیامد اتی است که درباره نتایج واطالع

مستلزم  ،این امر. ثیر مضر بر منافع کشور داردأد که این سیاست تویژه اگر مشخص شده باش

  .سیاست است اطالعات و و متقابل ارتباط نزدیک

 

  گذاري خارجی پلی میان اطالعات و سیاست: گیري تصمیم. ج

بیرون از مرزهاي ملی   هاي کشور و تعامالت آن با محیط به عنوان سیاستسیاست خارجی 

 ،نیز در واقعسیاست خارجی  و مطالعه )Breuning, 2007: 5; Gerner, 1995( شود تعریف می

المللی  بین کشورها و رفتار آنها در قبال کشورهاي دیگر و محیط  تالش براي فهم و درك کنش

ها هستند که در قالب  دسته از کنش آن ،هاي خارجی سیاست ،نیس از نظر کارلز. است
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 ،متبوعه به نمایندگی از دولت  ،حکومتی مایندگانهاي صریح بیان شده و توسط ن دستورالعمل

دولتی و  -در رابطه با اهداف، شرایط و کنشگران مستقیماً ،ها این دستورالعمل. شوند اجرا می

. )Carlsnaes, 1987: 70( خارج از حوزه سرزمینی تحت حاکمیت دولت هستند - غیردولتی

هاي  تصمیم کند که ناشی از ف میهاي هدفمندي تعری را کنشسیاست خارجی  ،چارلز هرمان

هاي  محصول ملموس تصمیمسیاست خارجی  ،از نظر او. سیاسی افراد یا گروهی از افراد است

ورنر ). Neack, 2008: 9(به شمار نمی آیند سیاست خارجی  سیاسی است و خود تصمیمات،

طرح عی نودولت به همراه   المللی را تعریف حکومت از اهداف بینسیاست خارجی  ،لوي

نیازها و سیاست خارجی داند و معتقد است  شده می اقدام براي دستیابی به اهداف تعریف

  ). Levi,1970(کند  هاي دولت را منعکس می خواسته

به عنوان  ،به تعریف کوهن و هریس غالباً ،در تعریف سیاست خارجی، گران پژوهش

  مجموعه« عبارت است ازخارجی سیاست  ،بر این اساس. دهند تعریف مورد اجماع، ارجاع می

در رابطه با  ،یا نیات که توسط مقامات رسمی یا نهادهاي حاکمیتی ها اهداف، دستورالعمل

 ،ملت طراحی شده و هدف آن -گران یا شرایط محیطی خارج از حاکمیت  دولت کنش

  .)Cohen & Harris, 1975( »ن استاگذار مورد نظر سیاست  تأثیرگذاري بر هدف به شیوه

» 4رفتار«، »3تصمیم«، »2ها گزینه«، »1انتخاب«هاي  از واژه معموالًسیاست خارجی  گران تحلیل

منظور از گزینه، اشاره به . کنند استفاده میسیاست خارجی  براي صحبت از» 5پیامد یا نتیجه«و 

ز توان ا خاص می  برخورد با موضوع یا پدیده هاي ممکن متعددي است که احتماالً در انتخاب

. کند شده، یعنی همان انتخاب، داللت می انتخاب  واژه تصمیم نیز به گزینه. آنها استفاده کرد

. دهد اتخاذشده انجام می  کشور به دنبال تصمیمهر هایی هستند که  خارجی، کنش رفتار سیاست

گر  ثیرگذاري بر رفتار کنشأهایی است که به منظور ت رفتار سیاست خارجی شامل کنش

مشخص است که تمام  ،ترتیب بدین. شود مین منافع کشور خودي انجام میأت خارجی یا

                                                                                                              
1. Choice 

2. Options 

3. Decision 

4. Behavior 

5. Outcome 



  53شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 204

اي مرتبط با تصمیم هستند  به گونه ،سیاست خارجی واژگان تخصصی مورد استفاده در ادبیات

در عرصه عملی سیاست خارجی نیز به . محوري ادبیات سیاست خارجی است  واژه ،و تصمیم

توان به  هاي مربوط به سیاست خارجی را می فعالیت  متما ،)Hilsman, 1952( گفته هیلزمن

  .اتخاذ تصمیم توسط افراد تقلیل داد

ثر بر ؤمتغیرها یا عوامل م« ،سیاست خارجی یکی از موضوعات پربسامد در ادبیات تحلیل

) معلول(اي  را متغیر وابسته آنخارجی،  سیاست تحلیل. است» شدن سیاست خارجی ساخته

ها،  علت. است)  علت( ناشی از متغیرهاي مستقل ،شدن و تغییر آن هکند که ساخت فرض می

در فرایند سیاست خارجی  هاي مختلف فاکتورهایی هستند که منجر به ایجاد گزینه

به عنوان بهترین گزینه براي  ،گیر را مجبور به انتخاب یکی از آنها گیري شده و تصمیم تصمیم

  .نمایند دستیابی به نتیجه مطلوب، می

گیري  مداخله در روند تصمیم از طریق ،گذاري ثر در سیاستؤهاي محال، تمامی متغیر این  با

 بر گذاريثیرأبا ت ،المللی بین عمومی داخلی و جامعه افکار. گذارند ثیر میأگذاري ت بر سیاست

افراد و چون . دونش میگذاري خارجی  قادر به نفوذ در سیاستان کشورها، گیر تصمیم

، درك )Hudson, 2005( هستندسیاست خارجی  کننده مهمترین عامل تعیین ،نهاي آنا تصمیم

شخصیت؛ ( گیران مستلزم شناخت و درك تصمیم ،سیاست خارجی ها و رفتارهاي تصمیم

  . ر آن استبثر ؤگیري و عناصر م  هاي تصمیم ، شیوه)هاي آنان ها و انگیزه برداشت

گذاري و  یا سیاست، سیاست( انگیر گیري و تصمیم تصمیم، تصمیم ،ترتیب  بدین

به سخن دیگر، . استسیاست خارجی  محور اصلی مباحث مربوط به تحلیل ،)گذاران سیاست

و فهم  )Hudson, 2005( الملل هستند بین اساس و مبناي روابط ،گیري گیران و تصمیم تصمیم

در کشور  گیري گیران و تصمیم مستلزم شناخت تصمیم ،و پیامدهاي آنسیاست خارجی  رفتار

 نیز برآن است که دستور )Smith, 1988( اسمیت ،به همین منوال. و موضوع مورد مطالعه است

گیران  و تصمیم تمرکز بر تصمیم  ،سیاست خارجی هاي پژوهشی در تحلیل کار اصلی برنامه

الملل، به دنبال توصیف،  به عنوان زیررشته روابط بینسیاست خارجی  تحلیل ،در واقع. است

گذاران و  هایی است که توسط سیاست ها و تصمیم بینی سیاست ن، تفسیر و پیشتبیی

  .شود خارجی اتخاذ می  و بازیگرانها  قبال پدیده گیران در تصمیم
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مستلزم  ،سیاست خارجی عاتی دراطالهاي  سازمان بررسی نقش توجه به مطالب فوق، با

متغیرهاي  ،در واقع. واهد بودها خ هاي خارجی کشور گیري  کردن نقش آن در تصمیم مشخص

از متغیرهایی هستند که به شکل مستقیم یا   دسته گذاري خارجی، آن ثر در سیاستؤم

 توان از نقش تنها زمانی می ،از این رو. مداخله کنند  گیري تصمیم در شکل ،غیرمستقیم

  دصحبت کرد که جایگاه این نهادها در فراینسیاست خارجی  اطالعاتی درهاي  سازمان

  .تعیین شود ،)گیري در قلب آن جاي دارد که تصمیم( گذاري خارجی سیاست

مفهوم بپردازیم، الزم است تعریفی از سیاست خارجی  گیري در تصمیم قبل از آنکه به

گذاري که غالباً به جاي یکدیگر مورد استفاده قرار  واژه سیاست ،گیري و مهمتر از آن تصمیم

 مجموعه  دولت ،گذاري عبارت از فرایندي است که طی آن سیاست. گیرند، ارائه شود می

حل براي حل و پیگیري آنها و  اقداماتی را براي شناسایی مسائل و موضوعات، ارائه بهترین راه

گذاري  گیري بخشی از سیاست که تصمیمبنابراین، . دهد انجام می ،شده اجراي راه حل انتخاب

گیري و  یابی، تصمیم مسأله کلی ن به سه مرحلهتوا گذاري را می سیاست ،طبق تعریف. است

گذاري  سیاست معموالًسیاست خارجی  در ادبیات تحلیل ،البته. اجراي تصمیم تقسیم کرد

 گیري تصمیم ،اسنایدر و رابینسون ،براي مثال. گیري مترادف فرض شده است خارجی با تصمیم

) 2(یا موضوع تصمیم،  ی مشکل شناسای) 1: (دانند را شامل این مراحل میسیاست خارجی در 

 شده اجراي گزینه انتخاب) 4(و ) تصمیم( انتخاب گزینه) 3(هاي مختلف،  جستجو براي گزینه

)Robinson and Snyder, 1965: 437.( گیري تنها یکی از مراحل  حالی است که تصمیم این در

  .ارجی نامیدگذاري خ یعنی مرحله سوم است و مراحل فوق را باید سیاست ،فراینداین 

گذاري، فرایندي فکري و  گیري به عنوان بخشی از روند سیاست دیگر، تصمیم از سوي

یا موضوع تصمیم و  مسأله گیر از اجتماعی است که مستلزم شناخت، ادراك و آگاهی تصمیم

یا پیگیري  مسأله عمل خاصی را براي حل  مقتضیات زمانی و مکانی است تا بتواند شیوه

آن است که  ،ین برداشتگیري، طبق ا مهمترین ویژگی تصمیم. یا ارائه کند انتخاب 1موضوع

                                                                                                              
کند و  و چیزهایی است که تأمین منافع و امنیت ملی را با مانع مواجه می ها، تحوالت منظور از مسأله، پدیده. 1

منظور از موضوعات ). 148: 1379رضاییان، (دارد  هاي خاص بازمی دولت را از دستیابی به اهداف خود در حوزه
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حل مشکالت به عنوان هدف . گیري به عنوان فرایند، نیازمند شناخت و آگاهی است تصمیم

هاي موجود یا  گیري، مستلزم شناسایی آنهاست و سرانجام عمل انتخاب از میان گزینه تصمیم

دال و . گیر نیز بدون پشتوانه شناختی ممکن نیست یمحل بدیع  توسط تصم  طرح یک راه

گذاري،  به جاي فرایند سیاست گیري فرایند تصمیمکردن  اشتاینبریکنر هم با جایگزین

  :نددان میگیري را شامل مراحل زیر  تصمیم

 )یا موضوع( مسأله شدن با مواجه .1

 مسأله هاي مرتبط با و ارزش ها کردن اهداف، آرمان مشخص .2

 مسأله ممکن براي حل) هاي سیاست( هاي حل ی کامل ازتمام راهفهرست تهیه .3

 ها تک گزینه منفی تک هاي مثبت و ارزیابی پیامد .4

 شده ها با یکدیگر بر اساس اهداف تعیین مقایسه پیامدهاي گزینه .5

  که پیامدهاي آن بیشترین انطباق با اهداف را دارد یا سیاستی  انتخاب گزینه .6

)Dahl and Stinebrickner, 2002: 155.( 

 این در. است  نداشته  همانطور که مشخص است، فرایند فوق توجهی به اجراي تصمیم

علت این غفلت . هاي اخذشده است مستلزم اجراي تصمیم ،حالی است که دستیابی به اهداف

به عنوان فرایند  ،گذاري خارجی است تنها یکی از مراحل سیاستکه  گیري  آن است که تصمیم

توان به مراحل زیر تقسیم  گذاري خارجی را می سیاست ،بنابراین. یسته شده استمستقل نگر

  :کرد

 شناخت مسائل و مشکالت .1

بینی  شامل پیش( کردن مسائل و برخورد با آنها هاي مختلف برطرف شناسایی روش .2

 .)پیامدهاي مثبت و منفی هر روش

 .)گیري تصمیم(عات حلی براي مسائل و موضو ترین آنها یا ارائه راه انتخاب مناسب .3

 .شده اجراي تصمیم گرفته .4

 .اجراشده  ارزیابی پیامدهاي مثبت و منفی تصمیم .5

                                                                                                              
ر روابط و پیگیري آن د هاها یا چیزهایی است که پرداختن به آن سیاست خارجی نیز آن دسته از روابط، پدیده

  .تواند در تأمین منافع ملی مفید باشد خارجی کشور، می
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کردن  گذاري و مشخص با تطبیق میان چرخه اطالعات و فرایند سیاست ،بخش بعدي مقاله

 گذاري، نقش ي سیاستها ارتباط کارکردهاي چهارگانه اطالعات با هر یک از فرایند

  .گذاري خارجی را تبیین خواهد کرد در سیاستاطالعاتی هاي  سازمان

  

  و چرخه اطالعات گذاري  سیاست فرایند. د

تبدیل به اطالعات  آوري و ها و اخبار جمع داده ،آن فرایندي است که طی ،چرخه اطالعات

چهار مرحله دارد که  معموالً ،چرخه اطالعات. گیرد ن قرار میاگذار شده و در دسترس سیاست

هاي برآوردن  اطالعاتی و شیوههاي  نیازمندي کردن مشخص( اري اطالعاتیگذ شامل سیاست

آوري اطالعات، تحلیل و پردازش اطالعات، تولید محصوالت اطالعاتی و انتشار  ، جمع)آنها

همانطور که از مراحل  ).Polmar and Allen, 1997: 283( محصوالت در میان مشتریان است

تولید محصوالتی شناختی براي پشتیبانی از  ،این فرایند آید، هدف اصلی ت برمیچرخه اطالعا

رسد تطبیق  به نظر می ،از این رو. گذاران است سیاستهاي  نیازمندي اساس گذاري بر سیاست

 چارچوب نظري مناسبی در ،گذاري با چرخه اطالعات و کارکردهاي اطالعات مراحل سیاست

  .ارجی ارائه خواهد کردگذاري خ اطالعاتی در سیاستهاي  سازمان خصوص نقش

توان آن را به پنج مرحله کلی  فرایندي است که از لحاظ نظري می ،گذاري خارجی سیاست

گیري، اجرا و بازخورد، تفکیک  ، تصمیم1سازي تصمیم /، سیاست شناسایی موضوع یا مشکل

خارجی، شناسایی موضوع یا مشکل به سه شیوه کلی اتفاق  در دنیاي واقعی سیاست. کرد

 ،توجه به رویکردها و سالیق مدیریتی خود گاهی اوقات مدیران ارشد کشور با: افتد می

 ،دهند؛ در مواردي گذاري خارجی قرار می کار سیاست موضوعات و مسائلی را در دستور

خارجی کشور در حین تجربیات  هاي مرتبط با مسائل کارشناسان و پرسنل شاغل در دستگاه

گیري  مراتب براي تصمیم کار سلسله  ناسایی و در دستورعملی موضوعات و مشکالت را ش

                                                                                                              
هاي مختلف براي برخورد با موضوع  ها و راه حل همان شناسایی گزینه ،سازي سازي یا تصمیم منظور از سیاست. 1

 .گذاران است یا مشکل و ارائه آن به سیاست
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مدیران اجرایی و نخبگان علمی، توجه کشورداران   مشاوران ،اي اوقات دهند و در پاره قرار می

  ).Turner, 1996( کنند جلب می ،سیاست خارجیمشکالت  به موضوعات ورا 

هان و پشتیبانی اطالعاتی از شان تولید اطالعات پن هاي اطالعاتی، که وظیفه ذاتی سازمان

سیاست  یابی در عرصه گذاري است، یکی از عوامل شناسایی موضوعات و مسئله سیاست

صحنه  هاي پشت به دلیل آگاهی از جریانات و روند ،افسران اطالعاتی. ها هستند دولتخارجی 

  رسانی اطالع بینی و آنها را پیش ،المللی، قادرند پیش از وقوع مشکالت و غیرعلنی مسائل بین

بینی مسائل  پیش ،گذاري خارجی اطالعاتی در سیاستهاي  سازمان اولین کارکرد ،بنابراین. کنند

  .استسیاست خارجی  یابی در مسأله یا

گذاران خارجی براي  کار قرار گرفت، سیاست  پس از آنکه یک موضوع در دستور

وضعیت ) 1: (ش روبرو هستندپرس سهبا  معموالً ،گذاري درباره آن گیري و سیاست تصمیم

 ثیري بر منافع ملی و امنیتأاین وضعیت چه ت) 2(فعلی موضوع تحت تصمیم چگونه است؟، 

چه کاري براي برخورد با آن باید ) 3(و ) یا چه تفاوتی با وضعیت مطلوب دارد؟(ملی دارد؟ 

  )بهترین کار براي مقابله با آن چیست؟( انجام شود؟

 االت مستقیماًؤاین س. االت نیازمند شناخت و اطالعات استؤسبدیهی است پاسخ به این 

گذاري  اي از سیاست مرحله ،سازي تصمیم. گذاري هستند مربوط به مرحله دوم و سوم سیاست

سازان با استفاده از  در این مرحله، تصمیم. است که بیشترین نیاز به شناخت و اطالعات را دارد

هاي  ت با اخبار پنهان، اقدام به شناسایی یا طراحی گزینهاطالعات آشکار و ترکیب این اطالعا

  .نمایند براي برخورد با موضوع مورد نظر می  مختلف

جاري امور جهانی و دسترسی به  براي آگاهی از وضعیت ،گیران گذاران و تصمیم سیاست 

   :دو دسته از نهادهاي اجرایی را در اختیار دارند ،ملی و امنیت سیاست خارجی  اخبار

هاي تخصصی مانند وزارت دفاع یا وزارت امور خارجه  خانه دسته اول نهادها یا وزارت

مقداري اطالعات پنهان، مستقیماً در  ،عالوه بر تهیه اطالعات آشکار و البته ،این نهادها. هستند

را   هاي عملیاتی و تاکتیکی براي اجراي ابعاد مختلف  سیاست سازي حاضرند و تصمیم تصمیم

  . کنند می اتخاذ
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هاي درونی  دسته دوم، نهادهاي اطالعاتی هستند که با رصد تحوالت جهانی و پویایی

در دسترس  ندا آوري شده کشورهاي مختلف، اخبار خاصی را که به شیوه پنهانی جمع

 بر منافع و امنیت هاثیر آنأدهند و با تجزیه و تحلیل معنی آن اخبار و ت گیران قرار می تصمیم

  .گذارند ثیر میأسازي ت در تصمیم ،ملی

هاي  آوري اخبار، ارزیابی آن و فعالیت گذاري خارجی و امنیتی، جمع در فرایند سیاست

شوند و از  هاي اتخاذشده، جداي از یکدیگر انجام می سازي و اجراي سیاست مربوط به سیاست

  .ارکردي وجود داردتفاوت ک ،اطالعاتیهاي  سازمان گذاري و میان واحدهاي سیاست ،این نظر

آوري  کنند با جمع و سفارشی دارند و تالش می اطالعاتی کارکرد خدماتیهاي  سازمان 

دست ه گذاران ب آتی امور مورد نظر سیاست جاري و احتماالً اطالعات، شناختی از وضعیت

ز گیران در هر چهار مرحله ا تصمیم ،از طرف دیگر. کنند) تحلیل( آورده و معنی آن را تفسیر

یعنی یافتن  ،ولی تمرکز آنها بر مرحله سوم و چهارم ،فعاالنه نقش دارند ،گذاري سیاست

هاي  سازمان .ریزي است و برنامه» در وضعیت فعلی چه باید کرد؟«پاسخی براي پرسش 

سازي را برعهده دارند و مسئولیت انتخاب  صرفاً پشتیبانی اطالعاتی از تصمیم ،اطالعاتی

  . گذاران است بر عهده سیاست) گیري تصمیم( هاي مختلف زینهاي از میان گ گزینه

 1سازي به دو مرحله کلی سیاست ،گذاري خارجی توجه به این نکته مهم است که سیاست

  .شود تقسیم می 2و اجرا

 اطالعاتی به عنوان بازوي شناختی دولتهاي  سازمان یکی از معیارهاي کارآمدي ،در واقع

بررسی مراحل مختلف . گذاري است ن در مراحل مختلف سیاستثیرگذاري آأمدرن، میزان ت

در تمام  ،گذاران دهد اولین نیازمندي سیاست یابی تا اجرا، نشان می لهأاز مس ،گذاري سیاست

هاي  گیري، گزینه تصمیم  نیاز به دانستن و آگاهی از مشکالت و موضوعات، محیط ،مراحل

ها و  ي احتمالی مطلوب و نامطلوب گزینهمختلف موجود براي برخورد با مشکل، پیامدها

ثیر اجراي تصمیم بر محیط پیرامونی و پیامدهاي واقعی حاصل از آن أاطالع از ت ،دست آخر

  . است

                                                                                                              
1. policy making 

2. implementation 
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گذاري، دست  اطالعاتی در سیاستهاي  سازمان دهد نقش اولیه و اصلی مینشان  ،این نکته

ذاري گ اطالعاتی فرایند سیاست هاي نیازمندي مینأکم از لحاظ نظري، پشتیبانی شناختی و ت

گذاري را با استفاده از  پشتیبانی اطالعاتی و شناختی از سیاست ،اطالعاتیهاي  سازمان .است

دست آمده و ارسال محصوالت اطالعاتی به ه اطالعات ب  آوري و تحلیل کارکردهاي جمع

  .دهند گذاران انجام می سیاست

تقسیم  1سازي و اجرا و بخش کلی سیاستگذاري خارجی به د سیاست ،شدچنانکه گفته 

ها و  یابی، شناسایی گزینه مسأله مراحل ،سازي  منظور از سیاست. )Holt, 1995: 10(شود  می

در  ،هاي آن است و مرحله اجرا و بررسی بازخورد) گیري تصمیم( ها انتخاب یکی از گزینه

باید  چه«گیري درباره  میمتص ،سازي سیاست .گیرند گذاري جاي می بخش اجراي فرایند سیاست

به  ،اطالعاتیهاي  سازمان .کردن آن تصمیم در صحنه واقعی است است و اجرا عملی» کرد؟

همانطور  . سازي نقش دارند زنند، تنها در سیاست استثناي مواقعی که دست به اقدام پنهان می

 اگذاري در دو مرحله قبل از تصمیم و مرحله پس از اجر که مشخص است، سیاست

  . مستلزم پشتیبانی شناختی است ،)بازخورد(

کردن  مندي عملیاتی مستلزم توان ،گذاري مطلوب مندي شناختی، سیاستعالوه بر نیاز

کردن  از سوي نهادهاي اجرایی با عملیاتی معموالً ،این نیازمندي. اخذشده نیز هست  تصمیم

به هر  ،ادهاي اجرایی متعارفصورتی که نه در ،در این میان. شود تصمیم اتخاذشده برطرف می

مندي ویژه  به دلیل توان ،تیدلیلی قادر به انجام وظایف اجرایی خود نباشند، سازمان اطالعا

تواند مسئولیت  گذاران، می مرزي و خارجی، در صورت خواست سیاست مسائل برون خود در

   .خاص را برعهده بگیرد اجراي سیاست

یا  1953در براندازي دولت مصدق به سال ) سیا( نقش سازمان اطالعات مرکزي آمریکا

ي ها ، از مصادیق نقش اجرایی سازمان)249-189: 1390کینزر، ( 1954جیکوب آربنز در سال 

   .آید می بازیگران به شماردیگر کردن سیاست خارجی کشور نسبت به  اطالعاتی در عملیاتی

                                                                                                              
1. policy making and policy Implementation 
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از  ،گذاران براي سیاستمحصوالت اطالعاتی تولیدشده توسط جامعه اطالعاتی آمریکا 

که  1وزیر بولتن چکیده صبحگاهی ،براي نمونه. مصادیق کارکرد شناختی این نهادها هستند

شود یا  می امورخارجه آمریکا تهیه توسط دفتر اطالعات و تحقیقات وزارت خارجه براي وزیر

 و چنداطالعات ملی براي رئیس جمهور  که توسط مدیر 2رئیس جمهور بولتن توجیه روزانه

ي نقش ها شود، از نمونه می گذاران ارشد آمریکا با نظر رئیس جمهور ارسال تن از سیاست

  .روند می شناختی این نهاد به شمار

کردن دو نیازمندي شناختی و اجرایی  هر کدام از کارکردهاي اطالعات نیز براي برطرف

اطالعاتی در هاي  انسازم نقش ،4و 3هاي  جدول زیر و شکل. اند گذاري طراحی شده سیاست

گذاري خارجی را نشان  گذاري و رابطه چرخه اطالعات با سیاست مراحل مختلف سیاست

  :دهند می

  

  کارکردهاي اطالعات  گذاري مراحل سیاست

  آوري و تحلیل جمع  یابی لهأمس

  تحلیل  هاي تصمیم شناسایی گزینه

  گذاران درخواست سیاست صورت گیري در مشاور در تصمیم  )ها انتخاب گزینه( گیري تصمیم

  اقدام پنهان  اجرا

  آوري و تحلیل  جمع  بازخورد

  

                                                                                                              
1. Secretary’s Morning Summary 

2. President’s Daily Brief 
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گذاري  سیاست

 خارجی

 

گذاري  سیاست آوري جمع

 اطالعاتی

انتشار و 

 توزیع

 تحلیل

چرخه 

 اطالعات
هاي  نیازمندي

سیاست 

 گذاري

1 2 

3 4 

، پشتیبانی گذاري خارجی هاي فرایند سیاست چرخه اطالعات بر اساس نیازمندي: 3شکل 

 .رساند خارجی را به انجام می هاي سیاست شناختی از تصمیم
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انتخاب    اجرا

 )تصمیم گیري(

حل   شناسایی راه

 )ها گزینه(

 مسئله شناسی

فرایند 
گذاري  سیاست

 خارجی

1 

2 

3 4 

 هاي اطالعاتی هاي سازمان گذاري خارجی و نقش فرایند سیاست: 4شکل 

 بازخورد
5 

سازمان اطالعاتی به 

 عنوان ابزار شناختی

سازمان اطالعاتی به 

 عنوان ابزار اجرایی
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سیاست  گیري در هاي تصمیم دستگاه آید، معموالً همانطور که از اشکال و مطالب فوق برمی

لی، با ابزارها و اختیاراتی که م امنیت خارجه یا شوراي جمهور، وزارت مانند رییس ،خارجی

اطالعاتی تقاضا هاي  سازمان را انتخاب کرده و پشتیبانی اطالعاتی آن را از  موضوعات ،دارند

دهد، اما  گو به نهادهاي اطالعاتی می نقشی منفعل و صرفاً پاسخ ،به ظاهر ،این روند .کنند می

  :کنند گذاري ایفا می ر سیاستیا دنقشی فعال و پو، به دالیل زیر ،اطالعاتیهاي  سازمان

 مراتب  و هشدار آن به سلسلهسیاست خارجی   مسائل و موضوعات  بینی با پیش

  .کنند دهنده ایفا می ها نقشی سازنده و جهت گیري در کشور، این سازمان تصمیم

 اطالعاتی، در اکثر موارد، یکی از مهمترین منابع هاي  سازمان هاي اطالعات و تحلیل

جلوگیري از  ،گیران نسبت به موضوع و البته ، برداشت و دیدگاه تصمیمسازنده نگرش

  ترین وضعیت در منفعل ،بنابراین ).Dunn, 1985: 220-234( ها در نزد آنان است سوءبرداشت

 هم، نهادهاي اطالعاتی جزو سازندگان اصلی نگرش ملی کشور نسبت به موضوع یا مشکل

توانند  می ،هاي روزانه خود ها و بولتن با گزارش ،عاتیاطالهاي  سازمان .هستندسیاست خارجی 

 .اجرایی سران کشور بکاهند کار در دستورآن جلوه دهند یا از اهمیت   موضوع ساده را امنیتی

 .شود گیران شناخته می تصمیم»  مدیریت برداشت«با عنوان  ،اطالعاتیهاي  سازمان این نقش

اطالعاتی، قادر به هاي  نیازمندي مینأت درشان  هبا توجه به جایگا ،اطالعاتیهاي  سازمان

مور أم فریب و استفاده از با عملیات  ،اند و فراتر از آن گیران خودي مدیریت برداشت تصمیم

 .نیز دارند گیران رقیب درباره موضوعات خاص را مدیریت برداشت تصمیم  امکان ،ثیرگذارأت

 هاي متکثر و بعضاً متناقضی  دگاهدی ،گران مختلف گیري، کنش در درون واحد تصمیم

کدام از  این اختالف نظر، به ویژه در شرایطی که هیچ. گیري دارند کار تصمیم درباره دستور

باشد،  نداشته» حرف آخر زدن«برتري خاصی براي  ،در مقایسه با سایرین  اعضاي واحد تصمیم

 دیدگاه سازمان ،یتدر این وضع. گیري نهایی است مانعی مهم در برابر اجماع و تصمیم

هاي مطرح در  دادن به یکی از دیدگاه اي سنگین براي ایجاد اجماع یا برتري اطالعاتی وزنه

آخر را  حرف  که  کسی«به عنوان  ،سازمان اطالعاتی. گیري خواهد بود درون واحد تصمیم

سیاسی اطالعاتی جایگاه باالیی در ساختار هاي  سازمان به ویژه در کشورهایی که ،»زند می

 .گیري ملی باشد تواند عاملی در ایجاد اجماع و تصمیم کشور دارند، می



  215 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ...هاي اطالعاتی و سیاست خارجی سازمان

  حتی اگر تصمیمی بسیار خوب و کارآمد باشد، براي تصمیمپس از آنکه اتخاذ ،

 ،گاهی اوقات. نیازمند اجراي درست است ،ملی ثیرگذاري مثبت بر منافع و امنیتأت

هاي نظامی، توانایی  خارجه یا نهاد وزارت مانندسیاست خارجی  هاي عادي مسئول بوروکراسی

هاي  سازمان ،شرایطی در چنین. را ندارند  اتخاذشده  اجراي به موقع و بدون تبعات منفی تصمیم

. کنند ایفا میسیاست خارجی  ها، نقشی مستقیم در با کمک به اجراي درست تصمیم ،اطالعاتی

عالوه براین، یکی از . شود هان شناخته میپن با عنوان اقدام  ،اطالعاتیهاي  سازمان این نقش

نهادهاي اطالعاتی با کمک به . است  ملزومات مرحله اجرا، اخذ بازخوردهاي اجراي تصمیم

 .هستند  تسهیل و تسریع فرایند بازخوران نیز قادر به تعدیل، توقف یا تسریع اجراي تصمیم

  

  چشم یا بازو: ي اطالعاتیها سازمان. ح

توان دو رهیافت نظري عمده را در مورد نقش اطالعات در  می ،طالعاتیبا بررسی ادبیات ا

 جهت راهنمایی و در اطالعات را به عنوان ابزاري ،رهیافت اول. گذاري بازشناخت سیاست

 داند می  آن را ابزاري براي اجراي سیاست ،کند و رهیافت دوم گذاري معرفی می هدایت سیاست

)Jackson and Siegle, 2005: 12; Gates, 1987; Hilsman, 1952.(  اگر سیاست خارجی را

برخورد با بازیگران دیگر به حساب آوریم، باید گفت تالش براي  ي کشور درها کلیه کنش

در قلب  ،گران کنشهاي پیش روي سایر  اندازها، اهداف و راهبرد ، چشم ها برداشتشناخت 

پیروزي در  ،به قول سان تزو. )ب 1390میرمحمدي، ( سیاست خارجی کشورها جاي دارد

اگر کسی دشمن و « :ويان به بی. نیازمند شناخت دشمن یا رقیب است  ،المللی بین بازي 

اگر تنها  .خطري متوجه او نخواهد بود ،در هزار جنگ هم که وارد شود خودش را بشناسد،

ن و نه اگر نه دشم .خودش و نه دشمن را بشناسد، گاهی برنده و گاهی بازنده خواهد بود

گفته سان تزو را  .)Tsu, 1971: 84(» خودش را بشناسد، در هر نبردي شکست خواهد خورد

عنصر محوري  ،)اعم از دشمن، رقیب یا متحد( توان تعمیم داد و ادعا کرد که دگرشناسی می

  .است  المللی بین بازیگران  خارجی گذاري سیاست

داند که رهبران  می ه دنیاي پیراموندربارشناخت  و پیشدانش اطالعات را  ،جیمز بروس

گیري مورد  فرایند تصمیم و نتایج مختلف را در ها سازد گزینه می نظامی و غیرنظامی را قادر
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ي اطالعاتی اساساً ها توان ادعا کرد سازمان می ،بدین ترتیب .)Bruce, 2008( بررسی قرار دهند

ها از تخصیص  هدف دولتروند و  یم گذاران به شمار به عنوان ابزاري شناختی براي سیاست

عمدتاً این است که آنها انتظار دارند محصوالت  ،شان اطالعاتیهاي  سازمان منابع هنگفت در

امنیتی در اختیار آنان گذارده و بدین  -ارزیابی عینی و دقیقی از شرایط سیاسی ،اطالعاتی

  ).Leslau, 2010( شوند  گذاري ملی منجر به بهبود روند سیاست ،ترتیب

توانند استفاده از قدرت  گذاري، اخبار یا اطالعات می سیاستهاي  نیازمندي عالوه بر تأمین

نقش . ثرتر نمایندؤرا کارآمدتر و م) گذاري در عرصه خارجی به عنوان هدف اصلی سیاست(

 .شناخت درباره رقیب یا دشمن است آن براي تولید  آوري اخبار و تحلیل جمع ،اطالعات

کند و  تر قدرت می مداران را قادر به کاربست دقیق اطالعات این است که سیاستمزیت اصلی 

به . آورد بینی و کنترل عوارض جانبی توسل به قدرت را فراهم می امکان پیش ،در عین حال

آوردن امکان استفاده بهینه از منابع  فراهم ،کارکرد اطالعات ،)Kahn, 2001( قول دیوید کان

اي که  ها و نیات رقیب و زمینه اطالعاتی از توانمنديهاي  سازمان طشناختی که توس. است

تر و کارآمدتر نموده  تواند کاربست قدرت را دقیق آید، می به دست می ،رقیب در آن قرار دارد

توان اطالعات را به  می ،از این رو 1.در موقعیت برتري قرار دهد ،و کشور را در مقایسه با رقبا

  .یه کردچشم نظام سیاسی تشب

 مینأتسیاست خارجی  اطالعاتی درهاي  سازمان ترین نقش مهمترین و اساسی

رو و  خصوص مشکالت جاري و پیش گیران، هشداردادن در هاي اطالعاتی تصمیم نیازمندي

 ،این نقش. المللی است ها و تحوالت بین مورد پدیده گذاران در  سیاست  دادن به برداشت شکل

                                                                                                              
هایی  ، یکی از نمونه1359ایران درسال   توسط نیروي هوایی جمهوري اسالمی» به الولید  حمله«عملیات هوایی . 1

الولید، . گذاران است تر و کارآمدتر قدرت توسط سیاست دهنده نقش اطالعات در کاربست دقیق است که نشان

ساله  8مرزي این کشور با اردن است که انهدام آن در ابتداي جنگ   هاي هوایی عراق در منطقه پایگاه  مجموعه

اسالمی  ایران است، بلکه یکی از   هاي نیروي هوایی جمهوري ایران و عراق، نه تنها یکی از تأثیرگذارترین کارکرد

آمیز عملیات،  گذشته از طراحی و اجراي موفقیت. رود ر جهان به شمار میشاهکارهاي عملیات کارآمد هوایی د

جمهوري اسالمی   رفت، اطالعاتی است که توسط عوامل ارتش آنچه زیربنا و عامل اولیه طراحی آن به شمار می

لیاتی ایران به نیروي هوایی منتقل شد، این اطالعات آنقدر جذاب و باارزش بود که بالفاصله امکان انجام عم

 ).1389مهرنیا، (مؤثر علیه دشمن را به ذهن فرماندهان جنگ متبادر کرد 



  217 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ...هاي اطالعاتی و سیاست خارجی سازمان

دنیاي . شود نامیده میسیاست خارجی  اطالعاتی درهاي  سازمان شناختی نقش ،به اختصار

با  ،اطالعاتیهاي  سازمان ابهام، تاریکی و تردید است و از گذاري خارجی، دنیایی پر سیاست

، به مثابه )آوري و تحلیل اطالعات دارد کارکردهاي جمع که ریشه در( شناختی خود نقش

را براي حرکت تیم سیاست خارجی  م و پرسنگالخو خ  هایی هستند که مسیر پرپیچ نورافکن

تر و  شفاف ،رو  نورافکن بیشتر باشد، مسیر پیش هر قدر برد. کنند گذاري نورافشانی می سیاست

نهادن  یابند و نورافکن ضعیف، یا نبود آن، به معنی گام شود و تردیدها کاهش می می بیشتر دیده

اطالعاتی قدرتمند، البته با وجود سایر  زمانشود سا گفته می ،از این رو. در تاریکی است

 ها و ارزیابی. را افزایش دهدسیاست خارجی  تواند قدرت ملی کشور در عرصه می ،شرایط

ها را  تردید ،اطالعات. گیري هستند نیروي نامرئی یا دست نامرئی تصمیم ،هاي اطالعاتی بولتن

 ،شناسد نمی داند و نسان از آنچه نمیا. برد می روي را از بین زداید و ترس از جهان پیش می

پس . گذارد را در اختیار ما می) ایجابی یا سلبی( و اطالعات دانسته الزم براي شناخت ترسد می

. نیز نیازمند شناخت و اطالعات استسیاست خارجی  توان گفت حتی شجاعت در عرصه می

ها بر اساس  عات، تصمیمبا استفاده از اطال. سازد اطالعات سیاست را می ،حالت آرمانی در

توان گفت  اي که می به گونه ،ساخته ،شناختی عینی، دقیق و خردگرایانه از وضع موجود

  ).Prados, 1985: 324( را به دنبال خواهد داشت ،گذاري خوب اطالعات خوب سیاست

گیري  در تصمیم شوند یا لزوماً همواره منجر به اقدام نمی ،محصوالت اطالعاتی ،البته

دادن به تفکر و برداشت  شکل ،ثیرات آنهاأشوند، بلکه بخش قابل توجهی از ت فاده نمیاست

 ،به عبارت دیگر. المللی و امنیتی است ها و موضوعات بین گیران نسبت به پدیده عمومی تصمیم

گذاران  یکی از ابعاد نقش شناختی اطالعات، کارکرد آن به عنوان کانال آموزشی براي سیاست

گذاران شکل  و آموزشی که با مطالعه محصوالت اطالعاتی در نزد سیاست  ريیادگی. است

برداشت  ،مدت شناختی آنان از موضوعات شده و در میان تبدیل به زمینه ،زمان با گذر ،گیرد می

گذاري و  گیران در هنگام سیاست تصمیم. دهد آنان نسبت به موضوعات را شکل می

هاي پیشین خود تکیه  ها و دانسته بر برداشت معموالً گیري درباره موضوعات مختلف، تصمیم

منجر به  ،مدت و بالفاصله محصوالت اطالعاتی، حتی اگر در کوتاهرو  از این. کنند می

جاي  ها بر شدن تصمیم ثیري غیرقابل انکار در ساختهأت ،گیري نشوند، در بلندمدت تصمیم
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گیري  معتقد است اطالعات براي تصمیم )Dunn, 1985:220-221( دان با وجود این،. گذارند می

نیز قادر  اغلب بدون دسترسی به اخبار و اطالعات اضافی ،گیران آگاه ضرورت ندارد، تصمیم

. گیر است بهبود توانایی انتخاب تصمیم ،گیري نقش اطالعات در تصمیم .گیري هستند به تصمیم

طریق بهبود شناخت آنها از هایشان را از  گیران از تصمیم شناخت و درك تصمیم ،اطالعات

. دهد و بافتار مسئله در دست بررسی، افزایش می  هاي مختلف یا افزایش شناخت از زمینه گزینه

 پیامدهاي هربینی  پیشگیري و  هاي موجود براي تصمیم یا تغییر گزینه ، ردییدأاطالعات با ت

اطالعات . شود خود می هاي گیران از تصمیم موجب افزایش شناخت تصمیم ،ها کدام از گزینه

هاي مختلف براي انتخاب شود  هاي جدید، منجر به افزایش گزینه ممکن است با معرفی گزینه

ها و مخالفت با آنها، منجر به کاهش  یا با ارائه شناخت از پیامدهاي منفی برخی گزینه

گیران از  با بهبود شناخت تصمیم ،اطالعاتیهاي  سازمان ،در نهایت. هاي تصمیم گردد گزینه

توانند بر میزان اعتماد به نفس  هاي مختلف برخورد با آن، می موضوع و مسئله تصمیم و گزینه

فقط در شرایطی که اطالعات گزینه  ،ثیر در اعتماد به نفسأت ،البته. ثیر بگذارندأگیر ت تصمیم

خالفت با در هنگام م ،افتد، بلکه اطالعات کند اتفاق نمی یید میأگیر را ت مورد نظر تصمیم

منجر به افزایش اعتماد  ،اشتباه  گیر نیز با کاستن از احتمال تصمیم هاي مورد نظر تصمیم گزینه

اطالعاتی در هاي  سازمان این نقش، نقش کالسیک ،در واقع. شود خود می  گیر به تصمیم تصمیم

  ).Dunn, 1985:222(گیري است  تصمیم

تا  ،شود پس از آنکه سیاستی اتخاذ می. ستا نقش اجراییاطالعاتی، هاي  سازمان نقش دوم

هاي  سازمان .گیران را به بار نخواهد آورد هاي مورد نظر تصمیم زمانی که اجرا نگردد، پیامد

از  طیف وسیعی ،این نقش. باشندسیاست خارجی  توانند یکی از ابزارهاي اجراي اطالعاتی می

سخت و   گرفته تا اقدامات براندازانه گري جیو میان پنهان دیپلماسی ها از تبادل اطالعاتی، گزینه

 اطالعاتی در اجراي سیاستهاي  سازمان در ادبیات اطالعاتی، نقش. شود نرم را شامل می

  .پردازي شده است نظریه ،اقدام پنهاندر قالب  مفهوم خارجی، 

را نشان سیاست خارجی  هاي اطالعاتی در سازمان اختصار نقشه ب ،)5(شماره شکل 

باورهاي  محصوالت اطالعاتی از فیلتر نظام  ،دهد همانطور که شکل نشان می ،هالبت. دهد می

 ،حال  با این. گذارند ثیرمیأها ت گیري تصمیم شوند و بعد از آن در شکل گیران رد می تصمیم
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گذارد  ثیر میأگیران بر آنها نیز ت اطالعاتی همزمان با عبور از فیلتر نظام باورهاي تصمیم  شناخت

تري را که  هاي واقعی ممکن است به تدریج باورهاي غلط را تغییر داده و باورها و برداشتو 

  .کند  اطالعاتی هستند، جایگزین آنها   هاي مبتنی بر داده
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هاي بافتاري  زمانی و وضعیت در مقاطع  ،فوق باید خاطر نشان کرد که توازن میان دو نقش

 ،)سیاسی گوناگون، شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مختلف هاي نظام( مختلف

 ترین نقش ترین و اصلی اساسی ،شناختی آن است که نقش اگرچه این نوشتار بر. متفاوت است

اطالعاتی هاي  سازمان گذاري خارجی است، اما مطالعه هاي اطالعاتی در سیاست سازمان

هاي فوق  دهد نقش نشان می ،)الف 1390حمدي، میرم( )همانند آمریکا( کشورهاي مختلف

اجرایی  نقش ،شوند و گاهی اوقات نمی اند، عملیاتی که در این پژوهش آمده  همواره به ترتیبی

پارادوکس چشم یا بازو نیز ریشه در این واقعیت دارد که . تر از نقش شناختی است پررنگ

بهتر جهان اطراف باشد یا به عنوان  قرار است تنها ابزاري براي مشاهده ،سازمان اطالعاتی

  .گیرد ي پیرامونی مورد استفاده قرارها جهت مداخله در روند پدیده ،بازویی نامرئی

گذاري است، اما درکنار  مهمترین و پایدارترین نقش اطالعات در سیاست ،نقش شناختی

ي ها ماننیز نقش دیگري است که سازگذاري  سیاست وظایف اجرایی در فرایندانجام  ،آن

توان  می راگذاري  سیاست نقش اطالعات در ،واقع در. گیرند می اطالعاتی گاهی اوقات برعهده

. گیرد می بر که از نقش شناختی تا نقش اجرایی را در) 6شکل شماره ( در طیفی تصور کرد

 ،شناختی اطالعات است و نهادهاي اطالعاتی فلسفه وجودي و شاخص هستی ،نقش شناختی

 اکثر توانمندي خود رادر راستاي تولید محصوالت شناختی صرف ،متعارف و باثباتدر شرایط 

ي اطالعاتی در ها هر قدر میزان محصوالت شناختی و نقش شناختی سازمان ،در واقع. کنند می

در گذاري  سیاست وضعیت امنیتی و فرایند نظام سیاسی در مقایسه با نقش اجرایی بیشتر باشد،

 هر قدر در طیف نقش، نقش اجرایی پررنگتر باشد، ،بالعکس. ثبات استعادي و با ،آن کشور

به . و محیط امنیتی آن کشور بودگذاري  سیاست ثباتی و نقص در فرایند توان مدعی بی می

ثبات در عرصه سیاست خارجی  همواره با محیط امنیتی پرتنش و بیچون اسرائیل  ،عنوان نمونه

همواره به عنوان بازوي اجرایی سیاست خارجی  ،ن رژیمي اطالعاتی ایها روبروست، سازمان

ي اطالعاتی این ها توان در نقش سرویس می مصداق این ادعا را. اند مورد استفاده قرارگرفته

ایجاد روابط دیپلماتیک رسمی با  و 1994کشور در امضاي موافقتنامه امنیتی با اردن در سال 

). 239- 221: الف 1390 ،میرمحمدي( مشاهده کرداندونزي  و کشورهاي پیرامونی مانند ترکیه

منجر به  ،بینی کرد که ثبات در محیط امنیتی پیرامونی نظام سیاسی توان پیش می ،بدین ترتیب
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 خارجی ثباتی در سیاست بی

 نقش اجرایی نقش شناختی

ثبات در سیاست 

 6شکل شماره 

موجب افزایش نقش اجرایی  ،ثباتی در آن ي اطالعاتی و بیها افزایش نقش شناختی سرویس

ي اطالعاتی به نقش ها ویسوقتی سر: عکس این گزاره نیز صحیح است. خواهد بودآنها 

این (شود  عمومی دیده نمی شناختی خود مشغولند و انعکاسی از عملکرد آنان در افکار

توان از آن به  می ،)کاري حاکم بر روند تولید شناخت اطالعاتی است موضوع به علت پنهان

ي اه عنوان شاخصی براي اشاره به ثبات نظام سیاسی استفاده کرد و هرگاه حضور سرویس

برداي اجرایی از این بازوي  گذاران به بهره به دلیل توسل سیاست ،عمومی اطالعاتی در افکار

  .ثباتی نظام سیاسی است گر بی نامرئی افزایش یابد، نشان

  

  

  

  

  

  

  

همیشه مهمترین کارگزار شناختی براي  ،اطالعاتیهاي  سازمان ،از سوي دیگر

 مسلط دهد نقش متحده آمریکا نشان می مطالعه موردي ایاالت. گذاري نیستند سیاست

در طول زمان و  ،گذاري خارجی به عنوان کارگزار شناختی سیاست ،اطالعاتیهاي  سازمان

گذاران  سیاست. کشیده شده است به چالش ،آورانه ثیر تحوالت سیاسی، اجتماعی و فنأت تحت

. اختیار نداشتند وي درهاي شور آگاهی چندانی از توانمندي ،1960و  1950در دهه  ،آمریکایی

 ،بسیار اندك بود و در اکثر مواقع ،آمد دست میه اخباري که از طریق منابع آشکار از شوروي ب

گذاران آمریکایی با اطمینان خاطر از آنها در  اعتبار و ارزش اطالعاتی چندانی نداشت تا سیاست

شوروي و سایر از سوي دیگر، شرایط بسته جامعه . برداري کنند سیاست خارجی بهره

کشورهاي بلوك شرق، که مهمترین اهداف و موضوعات سیاست خارجی آمریکا به شمار 

مانند  ،شناختی آشکارهاي  کانال با استفاده از ،رفتند، امکان دسترسی به شناختی معتبر می

اطالعاتی هاي  سازمان ،چنین شرایطی در. برد بین می ها و منابع خبري رسمی را از دیپلمات
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از پشت پرده آهنین، تنها کانال  ،آوري اطالعات با توجه به توانایی ویژه آنها در جمع ،کاآمری

در طول جنگ  ،به همین دلیل. رفتند کسب شناخت از موضوعات سیاست خارجی به شمار می

بهترین و قابل اعتمادترین  ،اطالعاتیهاي  سازمان گذاران به این نتیجه رسیدند که سرد، سیاست

در عین  ).Teitelbaum, 2005( آیند ختی در موضوعات سیاست خارجی به شمار میکانال شنا

گیري منابع اطالعاتی  هاي ارتباطی و شکل آوري پس از جنگ سرد، گسترش و توسعه فن حال،

شناختی هاي  کانال ،مانند آنها ي تلویزیونی، اینترنت وها مانند شبکه ،آشکار متعدد و با کیفیت

به عنوان  ،اطالعاتیهاي  سازمان کرده که سلطه اطالعاتی ایجادهاي  مانساز رقیبی در کنار

اکنون  ،گذاران از این رو، سیاست. اند گذاران را به چالش کشیده مهمترین کانال شناختی سیاست

 گیري و مین نیازهاي شناختی تصمیمأبراي تنیز شناختی غیراطالعاتی هاي  کانال به

دهد  می نشان ،این واقعیت ).Teitelbaum, 2005: 1-6( وندش خارجی متوسل میگذاري  سیاست

بیش از گذشته به چالش کشیده و  ،اطالعاتی در سیاست خارجیهاي  سازمان نقش شناختی

 نقشی محوري در ،هنوز هم به چند دلیل ،اطالعاتیهاي  سازمان ،با این حال. محدود شده است

  :خارجی دارندگذاري  سیاست

 موضوعی که  )1: (بستگی به سه عامل دارد ،گذاران سیاست ارزش اطالعات در نظر

در آن کار گذار  سیاست سازمانی که) 2(گذار درباره آن به اطالعات و اخبار نیاز دارد،  سیاست

ارتباط بهتر و بیشتري با  ،برخی از نهادها. گذار ي شخصیتی سیاستها ویژگی) 3(می کند و 

از گذاران  سیاست ثیر زیادي بر نگرش و استفادهأجامعه اطالعاتی دارند و این موضوع ت

المللی موضوع تصمیم نیز بر نقش اطالعات  بین ماهیت رویداد ،از سوي دیگر. اطالعات دارد

حال دگرگونی  در رویدادهایی که به سرعت در. ثیر داردأدر آن موضوع تگذاري  سیاست در

تکیه بیشتري بر گذاران  سیاست ،باشند مداران نیز نیازمند آگاهی روزآمد از آن باشند و سیاست

ثیر اطالعات بر أت در مجموع). Teitelbaum, 2005: iii( سازمان اطالعاتی خواهند داشت

گیران با نهادهاي  وابسته به جایگاه و اعتبار نهادي آن و روابط شخصی تصمیم ،گذاري سیاست

 .اطالعاتی است

 نیازمند  ،کشورهاي رقیباست خارجی سی گیري و ها، فرایند تصمیم فهم نیات، انگیزه

مند نیز مستلزم  شناخت بافتاري و زمینه. آنهاستسیاست خارجی  شناخت و لمس بافتار
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هاي شناختی  کانال هرچند کارگزاران و. گذاري است حضور و درك بالواسطه محیط سیاست

رند، اما به موردي توانایی کسب چنین شناختی را دا  به شکل ،غیراطالعاتی، در برخی موارد

مانند ( کارگزاري گذاري خارجی، هر شده سیاست شده و حفاظت بندي طبقه علت ماهیت 

. امکان دسترسی و شناخت آن را ندارد ،)آشکار اطالعات ها و سایر منابع خبرنگاران، روزنامه

منابع و عوامل ( اطالعاتی با استفاده از اطالعات انسانیهاي  سازمان حالی است که این در

قادر به تولید شناختی  ،)گذاري خارجی کشورهاي هدف نسانی خود در ساختار سیاستا

 آن، عالوه بر. گذاري خارجی کشورهاي هدف هستند مند از سیاست بافتاري و زمینه

ثیرگذاري در فرایند أقادر به ت ،ثیرگذارأمورین تأبا استفاده از م ،اطالعاتیهاي  سازمان

نقشی ویژه به این کارگزاران شناختی  ،ز هستند و این مزیتگذاري خارجی کشورها نی سیاست

 .بخشد در سیاست خارجی می

 کشورها و  اي بسیار حساس است که در تمام مقوله ،خارجی و امنیتی گذاري سیاست

گذاران به عوامل  مبتنی بر عناصري همچون اعتماد و اطمینان سیاست ،هاي سیاسی دنیا نظام

اگرچه کارگزاران شناختی غیراطالعاتی در دنیاي . باشد می  گیري تصمیم ثر بر شکلؤم

المللی  شده امروز قادرند اطالعات بهنگام و سریعی از موضوعات و تحوالت بین جهانی

 مداران قراردهند، اما به علت اعتماد و اطمینانی که به منعکس نموده و در دسترس سیاست

) مدت یا حداقل در میان( هرگز ،عاتیاطالعاتی  وجود دارد، منابع غیراطالهاي  سازمان

به عنوان  ،اطالعاتیهاي  سازمان اعتماد به. جایگزین منابع شناختی اطالعاتی نخواهند شد

است و به   انسانی دار در زندگی هاي تاریخی ریشه  محصول رویه ،شناختی ترین کانال موثق

ه در کشورهاي درحال توسعه به ویژ ،این رویکرد. امکان تغییر آن وجود نخواهد داشت آسانی 

  .اهمیت بیشتري دارد ،ساالر و غیرمردم

 اجرایی در نظام در پرکردن خالء ،ي اطالعاتیها فراتر از دالیل فوق، نقش ویژه سازمان

ي ملموس و قابل مشاهده، دنیایی ها اساس شاخص بر ،جهان پیش رو. استگذاري  سیاست

ي متعدد ها نظمی طق استراتژیک جهان شاهد بیتمام منا ،اکنون هم. ثبات و ناآرام است بی

گرایی است و  ي مالی و تردید افکارعمومی براي ادامه فرایند همها نظمی اروپا شاهد بی: هستند

بینی را براي این منطقه ایجاد کرده است؛ خاورمیانه شاهد بهار  اي کمترقابل پیش آینده ،همین
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مسائل ثباتی ناشی از  جزیره کره با بی ست؛ شبهي سیاسی اها عربی و تحوالت بنیادین در نظام

اي  ثباتی اقتصادي با آینده تمام نقاط جهان بر اثر بی ،کره شمالی مواجه است؛ مهمتر اینکه

به عنوان کشوري که منافع و امنیت ملی خود را جهانی تعریف  ،متحول روبروست و آمریکا

ثباتی در سیاست خارجی  دچار بی ،اورمیانهبه ویژه خ ،ثباتی مناطق مختلف اثر بی کرده است، بر

شاهد نقش اجرایی  ،انداز آینده توان انتظار داشت در چشم می ،از این رو. شده است

  .باشیم ها خارجی دولتگذاري  سیاست ي اطالعاتی درها سازمان
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