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 یخانیعل یعل

 چکیده

 

 ی،اتاطالع یهااز عصر اطالعات بر سازمان یناش یهاچالش یبا بررس در این مقاله تالش بر آن است تا

رائه ا یمل یتآنها در امن ینیآفرو نقش یاطالعات یهاسازمان یریتمد یبرا ییگزینجا یچارچوب نظر

رابطه » ،«ارکشف اسر»که بر سه رکن  یاطالعات یهاکارکرد سازمان یسنت یبا نقد الگو یسنده. نوشود

که  کندیاستوار است، استدالل م «یگزارش اطالعات»و  «یاستس اطالعات و یانم یمشتر -کننده یدتول

 یانتظار کشورداران برا کنندهینتأم تواندینم ،شدنیاطالعات و جهان در عصر یسنت یتداوم الگو

ا عنوان ب ییگزینجا یچارچوب نظر رائهباشد. با ا یمل یتدر امن یاطالعات یهاموثر سازمان ینیآفرنقش

درباره نقش و کارکرد  یهنظر ینا یایا و قضاواحده کهبر آن است نویسنده  ،«سالح اطالعات»

 وانندتیم یقدرت اطالعات یدتول یقشدن هستند و از طریمتناسب با عصر جهان ،یاطالعات یهاسازمان

 یراب یآنکه اطالعات را نهاد یجابه ریهنظ ینرا محقق کنند. ا یمل یتامن ینتأم یرسالت اطالعات برا

 .کندیم یپنهان معرف یجنگاور یبرا یکشف اسرار بداند، آن را سالح

 پنهان، قدرت یجنگاور ی،کشف اسرار، سازمان اطالعات پردازی،یهسالح اطالعات، نظرواژگان کلیدی: 

  .یمل یتامن ی،اطالعات

                                                                                                   
 یو فناور یقاتوزارت علوم تحق یعلم یئتعضو ه 
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 مقدمه
 -یگذاران علمیاستاهتمام س ،یو توسعه در هر کشور یشرفتپ یهانشانه ترینیاز عال یکی

 نینقد و مناظره است. ا ی،پردازیههمچون نظر ییهاعلم در قالب یدآن به مقوله تول یپژوهش

 اهلل( در)حفظیحضرت امام)ره( و مقام معظم رهبر یمانهحک یاتموضوع پس از انقالب و با عنا

ه قرار گرفت یها و موسسات پژوهشکشور از جمله دانشگاه یو پژوهش یعلم یدستورکار نهادها

های نوپدید پژوهش دانشگاهی در کشور است یکی از حوزه ،عرصه مطالعات اطالعاتیاست. 

. نگاه امنیتی و 0پردازی استضعف در نظریه دچارهای حاکم بر آن، توجه به محدودیت که با

سلبی به نهادهای اطالعاتی در جامعه ایرانی، منجر به گریز و اجتناب جامعه دانشگاهی از 

حالی است که رویدادهای تاریخ  است. این در های این حوزه شدهاندیشیدن به مسائل و چالش

برداری رقبا و دشمنان ای کشور و بهرهمرداد، ترور دانشمندان هسته 69معاصر ایران مانند کودتای 

دهنده های اطالعاتی برای مهار و مقابله با ج.ا.ایران نشانای ایران از توانمندیای و فرامنطقهمنطقه

ه توجه ب ها و اقدامات اطالعاتی در کشورداری ایرانی است. بااهمیت و وزن قابل توجه سیاست

 یامنسجم و مطابق با استاندارده ین تالش نظرینخست تااین وضعیت، مقاله حاضر تالش کرده 

 انقالب یعال ینقد و مناظره شورا ی،پردایهنظر هاییاز کرس یتهیئت حما یرخانهدب یابالغ

ت اطالعا حوزهنظران و کارشناسان صاحب یمندبهره برای «سالح اطالعات»با عنوان ی را فرهنگ

  .کندارائه و ضداطالعات 

علم در حوزه اطالعات و ضداطالعات، نظام  یدمعطوف به تول هاییتبا تداوم فعال است که یدام

ری قق کارکردها و پشتیبانی از کشورداتح یردر مس یشاز پ یشب یرانا یاسالم یجمهور یاطالعات

شناسی به کاررفته برای تولید چارچوب نظری را نوشتار حاضر ابتدا روش .کندحرکت  ایرانی

                                                                                                   
های در جهان است. اولین گام یدستورکار پژوهشی نوظهور ای، اساساًرشتهبه مثابه حوزه مطالعاتی بین. مطالعات اطالعاتی 0

در انگلستان و « اطالعات و امنیت ملی»گردد که نشریه میالدی بازمی 0191در این حوزه به اواسط دهه  دانشگاهیپژوهشی 

و یکم، این حوزه پژوهشی با سرعت  البته در دهه دوم قرن بیست در آمریکا موجودیت یافتند.« ضداطالعات اطالعات و»نشریه 

دانشگاهی  هایگیری رشتههای تألیفی در این زمینه، شاهد شکلبیشتری رو به توسعه بوده و ضمن افزایش نشریات و کتاب

المللی ابرار ؤسسه تحقیقات بینم 0991مستقل در حوزه مطالعات اطالعاتی نیز هستیم. در ایران نیز برای اولین بار در اواخر دهه 

و مطالعه دانشگاهی اطالعات را وارد فضای پژوهشی  کرد هایی را در این زمینه منتشرمعاصر تهران برای نخستین بار کتاب

 .(;Scott and Jackson, 2004 Andrew and Dilks, 1984؛ 0911)میرمحمدی، کرد کشور 



 9   سالح اطالعات یهنظر

 ،شود. سپسمفروضات بنیادین نظریه سالح اطالعات تشریح می ،کند. در ادامهتشریح می

اند. در نهایت نیز قضایای برآمده از دهنده به نظریه سالح اطالعات بررسی شدهواحدهای شکل

 .اندرائه شدهاین چارچوب نظری ا

 

 سالح اطالعات یهنظر یشناسنوعالف. 
قدر مشترک تمام که شد  یمدع توانیاما م .وجود دارد هایهاز انواع نظر یمتفاوت هاییبندطبقه

کننده یینتب هاییهنظر .0 از جمله ،است یمقابل تقس یپردازیهدر چند نوع نظر هایبندطبقه ینا

 هایظریهن .6هستند؛ موضوع و واحد مورد نظر  یده،بینی پدو پیش یلتحل یف،بر توص یکه مبتن

 ؛سنجش آنان است یبرا اییهنظر ارائۀو  هایدهبر فهم و درک پد یکننده که مبتنیابیارز

 یراهنمایی درباره چگونگی انجام کارشان، ی که هدفو اقدام عمل یبر طراح یمبتن هاییهنظر .9

در چارچوب سازمان  یو اقدام عمل یبر طراح یمبتن اییهنظر ،سالح اطالعات نظریه است.

 فرد،ییگرگور الهام گرفته است )دانا یتوسط شرل هایهانواع نظر یبنداست و از طبقه یاطالعات

0991 :056). 

 

 سالح اطالعات  یهدر نظر پردازییه. مدل نظر1

 ،یدر بخش مقدمات .است یو اصل یاز دو بخش مقدمات یبیترک ،یهنظر ینا یمدل انتخاب

ل شک یهارائه نظر یگر را براکه دغدغه پژوهش یناهنجار یاو مسئله  یهنظر یمفروضات اصل

. شودیم یینمسئله تع یانیهب یت،با مشاهده واقع ،یشناسدر مسئله شود.یم یینو تع ییشناسا، داده

تناسب متقن وجود  یدبا ،خلق شده یهداده شده و نظر یصتشخ یناهنجار یانم ستا یهیبد

 ،خشب ینساخته شده است. ا ینرابرت دوب یشناسبا الهام از روش یاصل بخش داشته باشد.

 یهاگام شامل واحد 4 یدارا یاست. محور مفهوم یاتیو عمل یدو محور مفهوم یخود دارا

مدل  9تا  5 یهاگام ،یاتیمحور عمل است. یستمو حاالت س یهنظر یتعامل، مرزها ینقوان یه،نظر

: 0991فرد، دانایی) یهو آزمون نظر هایهفرض ی،تجرب هایشاخص یا،قضا لشام ؛گیردیرا در بر م

 :است یرز ترتیبگانه به  9 یهااز گام یکمختصر هر  . شرح(091
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و  یینتع ،کندیم یاد یهنظر یهااز آن به واحد ینکه دوب یهنظر اصلی یمگام اول، مفاه در

 د؛شویم یفتعر

تعامل  ینقوان ،گام ین. در ادشویم یینآنان تع یانگام دوم، نحوه تعامل واحدها و روابط م در

  د؛شویها معلوم مواحد یانم

جهان  یهادسته از جنبهآن ،چارچوب ین. در اشودیم یینتع یهنظر یمرزها ،گام سوم در

 یینو تع ییشناسا ،یهمحدوده قلمرو نظر یجهو در نت کندیم یسازآن را مدل یهکه نظر یواقع

 ؛دشویم

و  یهعناصر نظر یوقت ،اساس ین. بر اشودیم یینتع یهنظر یستمس هایتگام چهارم، حال در

 یدکه با یبه طور ؛آیدیدر م یستمبه شکل س یهشد، نظر یتعامل آنها در قلمرو مشخص ینقوان

 ؛تعامل برقرار کنندهم  با یینعناصر آن در محدوده مع

 یایقضا ،اساس ین. بر اآیدیبه وجود م یهنظر یستماز بطن س یهنظر یایقضا ،گام پنجم در

 ؛است یهدر مورد نظر یمنطق هاییاسق یا یواقع یهاگزاره یاحصا منبع یه،نظر

 یهنظر یتجرب یهاشاخص ،است یحکم یهاکه همان گزاره یاقضا یگام ششم، بر مبنا در

. هستند یهدهنده نظرشکل یهاارزش واحد یینتع یبرا یها ابزارشاخص ین. اشوندیم ییشناسا

  ؛است یضرور یاکردن قضایرپذآزمون یبرا یتجرب یهاشاخص ییشناسا ،ینبنابرا

 .ردگیشکل می هستند، یهنظر یکه کمربند پژوهش یهنظر یپژوهش یهایهگام هفتم، فرض در

 شود؛یحاصل م یهنظر یستمدر چارچوب س هایهفرض ینا

 یاپرداز یهگام، نظر ین. در اگیردیمورد آزمون قرار م یدر جهان واقع یهدر گام هشتم، نظر و

 یهمستمر نظر یشپاال یا ییدأها و تداده یبه گردآور یپژوهش یبر اساس طرح یگریگر دپژوهش

 کندآزمون  نظریهمورد نظر  یدهمرتبط با پد یا یتا قوام و دوام آن را در جهان واقع پردازدیم

 .(090-094: 0991فرد، دانایی)

چرخه  ،اول تا پنجم بخش دوم یهابخش اول و گام یبا اجرا ،مدل یناساس ا بر

 2 یهاگام یاجرا ،یندوب یشناس. بر اساس روششودکامل شده و نظریه خلق می پردازییهنظر

انجام پرداز آن را یهنظرخود  ینکهبه ا یو الزام مربوط به مرحله آزمون نظریه است ،چرخه 9تا 
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 اب تا گام پنجم مدل بسنده شده است. یزسالح اطالعات ن یهدر نظر بنابراین،وجود ندارد.  دهد،

 است. یرسالح اطالعات به شکل ز یهمدل خلق نظر فوق، یحاتبه توض توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . مدل نظریه سالح اطالعات1شکل 

 

 سالح اطالعات یهنظرمفروض . 2
داشته  یمتفاوت هاییتمأمور تواندیم یرو تداب هایاستس یط،مح یبه اقتضا اطالعاتیسازمان 

 یلاص یتپنهان، جوهره و ماه یتکه فعال شودیم یتلق یسازمان اطالعات یاما تا زمان ؛باشد

فروغ و کمصورت و با  ینا یرشکل دهد. در غ آن ینقش و کارکردها یفایدر ارا سازمان 

سازمان  توانینم یالتسازمان و تشک ینبه ا یگرد ،پنهان یتجوهره و ماه نشدرنگکم

 گفت. یاطالعات
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   شناسی نظریه سالح اطالعاتمسئلهب. 
کارکرد سازمان  و نقش یت،ماه»در قالب  ،سالح اطالعات یهنظر یو معما یاساس یناهنجار

عصر اطالعات که  گفت توانیم ،چارچوب ینا . درشودیظاهر م «در عصر اطالعات یاطالعات

نهادها، جوامع و  یط،بشر اعم از مح یتوانست تار و پود زندگ یجهان اینگرهبن ۀدر قوار

 تحوالت و بعضاً ییررا دچار تغ یگرد یزهایچاز  یاریآموزش و بس رها،ها، کسب و کافرهنگ

 یابیرد آنچه قابل ،راستا یننبودند. در ا یامر مستثن یناز ا یزن یاطالعات یها. سازمانکند یاساس

 ینتدر کانال س ینگره اساسبن یندادن خود با ایقتطب یبرا یاطالعات یهاتالش سازمان ،است

مار به ش پنهان یتفعال یموضوع اساس ،کشف و مواجهه با اسرار ،دور یهااز گذشته .خود است

 یعاتاطال یهاکننده گزارشیدرابطه تول مدار به صورتیاستو س یو رابطه سازمان اطالعاتآمده 

 ی،طراح»که را خود  یسنت یکلهمان س ،چرخه اطالعات ،اساس ینبوده است. بر هم یو مشتر

حفظ کرده است. در  ،بود «مداریاستبه س یرسانو اطالع یلتحل یابی،اطالعات، ارز یآورجمع

 یسنت یالعات با حفظ الگوخود با عصر اط یقتطب یبرا یتالش سازمان اطالعات ،چارچوب ینا

 و رابطه اطالعات و یاطالعات یهاگزارش یدتول یکردهایدر رو ییراتتغ یبرخ یجادبه ا صرفاً

 مدار خالصه شده است.یاستس

اجه مو یکردن اسرار را با چالش بزرگاقبال و امکان پنهان ،عصر اطالعاتکه است  بدیهی

وجود با  .اسرار را به تصرف خود درآورده است یناز دامنه و سرزم یاو بخش عمده کرده

 یهاگزارش»باقی مانده و در کنار  پنهان یتفعال یموضوع اساس ،کشف اسرار هم هنوز ،ینا

ان یکی عنوبه« مداریاستو س یسازمان اطالعات یانم یکننده و مشتریدتول ابطهر»و  «یاطالعات

الی ح این دراست.  یکارکرد سازمان اطالعاتو نقش  یت،ماه ی سنتیالگوگانه در از ارکان سه

و اقتضائات عصر اطالعات  یآورکردن اسرار به مدد فرهنگ، فناقبال و امکان پنهاناست که 

دهنده و یآگاه یهامثابه فرآوردهکه اطالعات )معلومات پنهان( به یاگونهبه شده؛فروغ کم

قرار  رسمختلف در دست یها و مجاراز کانال یشاز پ یشب ،یانمشتر یکننده اسرار برامکشوف

 ی،رآوبه وجود آمده است که به مدد فن یاطالعات یهاسازمان یبرا یاریبس یو رقبا اندگرفته
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فشاگر در و ا سازیمبخش، تصمیآگاه یهافرآورده یداند درتولتوانسته ینترنتو ا یاجامعه شبکه

 .0یندبربا طالعاتیسازمان اسبقت را از  یاز موارد گو یاریبس

 یددر تول یبرق یگرانو ظهور باز یمیچالش پارادا مواجهه با این در یاطالعات هایسازمان

بلکه در نوع و  ،کارکرد سازمانو  نقش یت،ماه یمشکل را نه در الگو ی،اطالعات یهافرآورده

تمرکز بر مشکل از توجه و که در ابتدا فکر کردند  دادند. یصخود تشخ یهاشکل فرآورده

 یعلوماتم یعوس یاربه علت دامنه و گستره بس یزمانیرکه د ییهاگزارش ؛است یخبر یهاگزارش

 یو لشگر یکشور ینمسئول یاردر اخت یبه روش پنهان قابل کسب بود، روزانه و هفتگ که صرفاً

ا که ب است ایندادند. اما واقعیت یبا ولع آن را مورد استفاده قرار م یزو آنان ن گرفتیقرار م

رسانی تحوالت توسط آنها بسیار ای که سرعت دسترسی و اطالعهای خبری ماهوارهظهور رسانه

 .استرسانی خبری به چالش جدی کشیده شده های اطالعاتی در اطالع، مزیت سازمانستباال

تمرکزکردن بر  مشکل، حلراه که پنداشتنددر چنین شرایطی، مدیران و نخبگان اطالعاتی 

 یعاتاطال یهاکه دستگاه یاگونهاست؛ به یکپارچه یو برآوردها یلبر تحل یمبتن یهاگزارش

وارد عصر  0991با آغاز دهه  همزمان با همتایان خارجی خود یران نیز تقریباًا یاسالم یجمهور

 . شدنداطالعات  یلتحل

 یهابا چالشهم  باز ،رسانیاطالع هایشدن و گسترش فناوریو با توسعه جهانیاما به مرور 

 مندتوانجدید و  یرقبا شدن منجر به ظهورجهانی ؛ چونمواجه شدند گذارسیاست یمتعدد از سو

 یهاهرسان ی،اجتماع یهاشبکهی، اندیشکده، و پژوهش یها مرکز مطالعاتده شد.در عرصه تحلیل 

یلی را برای تحل یهابه انواع فرآورده یتر جهانآسان یدسترسکه  ایجاد شد فردمحور

ر د یاطالعات یهامختلف دستگاه هاییتمحدود ین،بر ا عالوه کند.گذاران فراهم میسیاست

 یهابخش یانم یداخل یهارقابت ی،سازمان یاز جمله بروکراس، یلیتحل یهاگزارش یدتول

                                                                                                   
اطالعات  اطالعات بر برای آگاهی از تأثیر انقالب در فناوری یمنبع مفید« جاسوسیانقالب سایبری و تحول در پدیده »مقاله  .0

دنبال پاسخ به این سوال است که این انقالب چگونه بر ضمن تببین ماهیت انقالب سایبری، به این مقاله. (0915)صدیق،  است

ن فرارفتن کردن امکافضای سایبر با فراهمکه  کندنویسنده مقاله استدالل میماهیت و محتوای جاسوسی تأثیر گذاشته است؟ 

گستردگی امکان جاسوسی، باعث ورود بازیگران و ابزارهای جدید به  ،های زمانی و مکانی و در نتیجهجاسوسی از محدودیت

 .جا گذاشته استهعرصه جاسوسی شده و از این طریق، تأثیرات انقالبی و بنیادینی در ماهیت و شکل جاسوسی ب
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 یترعا یبرا یلیتحل یهافرآورده یددر تول یدشد نسبتاً یکارمحافظه یلی،و تحل یاتیعمل

 شداعث ب یلیکار در بخش تحل یزبده برا نگذار و اقبال کمتر کارشناساخطوط قرمز سیاست

. گاهی دنبول افتمق یاننتوانند به شکل برجسته نزد مشتر یاطالعات یهادستگاه یلیتحل یداتتول

 -حقهب بعضاً- هاییهها و گالسرزنش محصوالت تحلیلی دستگاه اطالعاتی منجر به بروز

نجر به م یانمشتر یشناخت هاییریسوگیا آنکه  شدهیف ضع یبه خاطر محتواان گذارسیاست

 و های رقبای دانشگاهیی و ارجاع به تحلیلاطالعات ایهدستگاههای کنارگذاشتن تحلیل

 شده است.گذاران ای توسط سیاستاندیشکده

دند و کر ییمشکل را در ناکارآمدبودن نوع فرآورده شناسا یاطالعات یهادستگاه یزبار ن این

به نظر  .دادند یصتشخ یپژوهیندهو آ ینیبیشپ ،بر هشدار یمبتن یهافرآورده یدحل را تولراه

اظر ن یکه همگ پژوهییندهبینی و آپیش ،یدههشدار ،کاوداده هاییآوروجود فن رسید که بامی

های دهکنندگان فرآوریدتول یگردی در رقابت با اطالعات هایانمزیت نسبی سازماست،  یندهبر آ

 یشترب یناناعتماد و اطمها منجر به این فرآورده تحلیلی است و تمرکز دستگاه اطالعاتی بر

وع ن ینا واقعیت آن است که اما شود.می یاطالعات یهابه سازمان یبه عنوان مشتر یاستمدارس

 دهیچیغامض و پ یکار ،یپژوهیندهآ ،سو یک از مواجه است. یجد با چالش یزکارکرد نو نقش 

 ینچن ی( برایساختار و فرهنگ سازمان ی،انسان یروین از نظر) یاطالعات یهاو سازمان است

قوع و موردهشداردادن در  یابینی پیش ینکها ،تر از آنمهماز سوی دیگر و . یستندآماده ن یکار

 ای بینییشپ ،عین حالدر  .است جهموا یدشد یتعدم قطع با ،یدجد هاییدهظهور پد یارخداد 

ر د اما ،کامالً معتبر باشدفرآورده  یددر زمان تول ممکن است یرویدادوقوع  نسبت به هشدار

 متعدد و یرهایخروج متغ یاورود  در اثر ، ممکن استتا زمان وقوع ید هشدارتولفاصله زمانی 

 رقم بزند.  یگریمواجه شود و ماجرا را طور د ییرمختلف با تغ

از  ،بنا به علل مختلف یزمورد نظر ن یدهدوم و سوم و... از پد هاییراستو یدضمن آنکه تول

در  یترمش هاییو سردرگم یکننده و مشتریدچالش ارتباط موثر تول مداران،تیاسجمله مشغله س

 یااست که پس از وقوع رخدادها  ینهم برای مواجه است. یگریخود با چالش د ،مصرف

 موردمدارک مستندات خود در  کنندیم یفورا سع یاطالعات یهادستگاه ،مختلف هاییدهپد

هند. ارائه د یبه مشتر یارسال یهاگزارش یالهرا از الب یدههشدار در خصوص پد یا بینییشپ
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 ینعالوه بر ا ده است.ن مواجه شیامشتر یاز سو یجد یبا نقدها یمستندات یناما همواره چن

 یرا مکلف به مداخله برا یاطالعات یهاسازمان ،رخداد یا یدهپد بینییشو پ یموارد، هشدارده

 ،چارچوب ین. در اکندیم یمل یتبر اساس منافع و امنشده بینیوضعیت پیشتحقق عدم یاتحقق 

ان درست هشدارش یا بینییشپق به جلوگیری از تحقق وضعیت نامطلوب شوند، چنانچه آنان موف

گذاران اقدام به نقد و ارزیابی همواره برخی از سیاستبر این اساس، و  آیدیاز آب درنم

 کنند. اگر هم نتوانند از تحقق وضعیتو هشدارهای سازمان اطالعاتی می بینیآمیز از پیشمناقشه

 .شوندیسرزنش م یزن یدهپد یادست آخر بابت وقوع آن رخداد  ،نامطلوب جلوگیری کنند

 یرکشور در رکن رابطه مشت یاطالعات یهادستگاه یی،الگوو تحوالت درون ییرتغ ینا خالل در

 یبرا یحلکردن راهیدابه دنبال پ یز( نیاطالعات یهاکننده اطالعات )دستگاهید( و تولیاستمدار) س

مشکل در رابطه رسید که به نظر می . در ابتدااندکارکرد بودهو  نقش یت،خروج از بحران هو

رآورده بر اساس ف یدو تول یاستمدارس یاز سو یازمندین یینتع یعنیکننده یدتول-یمشتر سویهیک

 ینه اب ؛استرابطه  ینکردن ایهدوسو یتالش برا نیز حلراهی است و اطالعات آن توسط دستگاه

 تواندی( میکننده )دستگاه اطالعاتیدو تول یمشتر یاز سو یاطالعات هاییازمندین یصمعنا که تشخ

گذار در مان دستگاه اطالعاتی و سیاستأآفرینی تورغم تالش برای نقشبهیرد. مان انجام پذأتو

سیاست به قوت خود باقی بود و  هم مشکل رابطه مناسب میان اطالعات و ها، بازتعیین نیازمندی

ه ک یاگونهبه ؛شد سویهیککردن رابطه سمعکو یعنیراه حل سوم این وضعیت منجر به طرح 

 یدتول یاطالعات یهافراورده ،کشور یمل یتامن یتخودش از وضع یصبنا بر تشخ یسازمان اطالعات

چالش راه حل سوم این است که گاهی اوقات،  دهد. رقرا یانکند و آن را در معرض مصرف مشتر

زم با شوند، تناسب العاتی تولید میمدیران اطال اساس تشخیص کارشناسان و محصوالتی که بر

 گذاران انتخابی را ندارند.ویژه سیاستگذاران بههای سیاستنیازمندی

مان به مرور زشده که باعث  ی در ارتباط با سیاست،محوربر محصول این، تأکید عالوه بر

مواجه  یجد با چالش یزن، پنهان بوده هاییتو فعال یکه پنهان کار یسازمان اطالعات یتماه

 ی مدنیارقب رو غلبه ب یاستمداراثبات خود نزد س یکشور برا یاطالعات یهادستگاه یراز ؛شود

خود که معلومات  یهاگزارش یهدر مواد اولاند گاهی اوقات مجبور شدهکننده اطالعات، یدتول

های داده واز معلومات پنهان  یبیبا ترک هاییتولید گزارشو به سمت  کرده نظریدتجد ،پنهان است
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 ینا . استمرارکنندحرکت  یعلم و بعضاً ی(، اطالعات آشکار، رسمیکاو)داده یآوربر فن یمبتن

 شد؛ یاطالعات یهادستگاه هاییتدر مأمور ییراتتغ یبرخ یجادا ثباع یخطرناک حت یتوضع

وق ها سدستگاه ینا پژوهانهکارانه و پنهاننپنها یتدورشدن از ماه یکه آنان را به سو یاگونهبه

کرد و  تریقدر عصر اطالعات را عم یاطالعات یهاکارکرد سازمان ونقش  یت،هو یداد و معما

مسئله نشان  یکالبدشکاف ،در مجموع .0همراه شد یزن یاطالعات یهاسازمان زدگییاستبا س بعضاً

 بر یکارکرد مبتن ونقش  یت،در چارچوب ماه یسازمان اطالعات هایدهد که تداوم فعالیتیم

سازمان  یمعما یدو تشد یناهنجار یقبر تعم یربه شرح ز ی در عصر اطالعاتسنت یالگو

 :افزایدیم و تأثیرگذار در کشورداریکار به مثابه سازمان پنهان یاطالعات

  فعالیت در چارچوب الگوی سنتی منجر به تهدیدپنداشتن عصراطالعات شده و تحوالت

 ؛کندپذیری فرض مییبو آس یدکننده تهدیدن تولبه عنواناشی از آن را 

 به دلیل انقالب در در عصر اطالعات یسازمان اطالعات یتاسرار به عنوان ماه کشف ،

 برای شناختیانتشار و توزیع گسترده اطالعات به شدت زیر سوال رفته و بحران هستی

 ؛6آوردی اطالعاتی به دنبال میهاسازمان

 ی اطالعاتی در عصر اطالعات، توانایی هاسازمان مدیریت ت وتداوم الگوی سنتی فعالی

ها را در رقابت با رقبای نوظهور به شدت کاسته گذاری بر سیاستتأثیر این نهادها برای

 ؛است

                                                                                                   
های تحلیلی و دیگر های شخصی، خانوادگی و گروهی در تولید فرآوردهدادن سوگیریدخالت»زدگی ر از سیاستمنظو. 0

های اطالعاتی در رقابت با دیگر تولیدکنندگان اطالعات، گاهی برای جذب بیشتر سازمان «.محصوالت اطالعاتی است

ت گذاران در معرض تولیداشدن، سیاستدر عصرجهانی چونشوند. های خوشایند آنها میگذاران مجبور به تولید گزارشسیاست

عاتی، های اطالنی آنها سازگارتر باشد. سازماندهند که با چارچوب ذهتحلیلی گوناگون قرار دارند، معموالً به محصوالتی بها می

ر های شناختی مدنظاساس تشخیص خود از منافع ملی عمل کنند و به چارچوب ساالر، اگر برهای سیاسی مردمویژه در نظامبه

یلی خود را حلتوانند نیازهای تگذاران میسیاست چون ؛شوندگذاران توجه نکنند، به راحتی توسط آنها کنار گذاشته میسیاست

 .(0910)ساالرکیا و میرمحمدی،  کنندفکرند، تأمین های اطالعاتی که با آنها هماز دیگر تولیدکنندگان فرآورده

سانی رگیری فناوری اطالعبرخی از نویسندگان معتقدند که انقالب منابع آشکار که ناشی از تحوالت عصر اطالعات و همه. 6

 (.Barger, 2005و  0911)ساالرکیا،  های اطالعاتی شده استناختی برای سازمانشاست، منجر به بروز چالش هستی
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 ننده کید( و تولیاستگذار)س یمشتر یانرابطه م الگوی سنتی در اطالعات، در مدیریت

 ؛کارآمد نیست ،شدندر عصر جهانی (ی)دستگاه اطالعات اطالعات

 ،منجر به  ناتوانی الگوی سنتی در جذب و هضم اقتضائات عصر اطالعات و ارتباطات

ت با یکدیگر اطالعا گرانیلکنندگان اطالعات و تحلیآورجمع هایشدن نقشجایگزین

ا ر )به عنوان مولفه حیاتی در چیستی اطالعات( پژوهی و پنهانکاریشود و سهم پنهانمی

 است. کاهش داده

ر عصر د یسازمان اطالعات یکارآمد و موثر برا اییهبه نظر یازن رسدیبه نظر م بر این اساس،

دنبال حداکثر به یا یندخودش نب یروکه عصر اطالعات را روبه اییهنظر ؛یماطالعات دار

 یهاازمانس رایب ییطال یادن خود با عصر اطالعات نباشد. بلکه عصر اطالعات را فرصتدیقتطب

به  ،طور که قبل از عصر اطالعات بودهمان ،کنندهیبانبداند و بتواند از سازمان پشت یاطالعات

 .شود یلو خط مقدم تبد یشروپ یسازمان

 

  واحدهای نظریه سالح اطالعاتج. 
مخصوص  یشناسواژه یکردن موضوع مورد مطالعه خود الزم است به نوعمشخص یبرا هایهنظر

 یهاهآن دسته از جنب یبرا یدبا یهنظر یک یا یرشته علم یک ،اساس ینبه خود مجهز شوند. بر ا

خاص خود را  یزبان فن یااصطالحات  دهد،یجهان که موضوع مورد مطالعه آن را شکل م ینا

به عنوان ارکان سازنده  یم. اما چون از مفاهشوندیم یدهنام یممفاه ،اصطالحات ینا .داشته باشد

رده استفاده ک «مفهوم» یبه جا «واحد»از واژه  یندوب ،شودیاستفاده م هایهنظر یتو هم کل یهنظر

. با (092-0 :0991فرد، دانایی) شود متمرکز یهتوجه به سمت ارکان سازنده نظر است تا صرفاً

 :است واحد اصلی به شرح زیر 4این مقدمه، نظریه سالح اطالعات دارای 

، به منظور فتح یریبر درگ «جنگ»پنهان مانند  یاساس جنگاور واحد اول، جنگاوری پنهان:

با  البته ،طرف مقابل بنا نهاده شده است یئجز یا یکشاندن کلکردن و به سازشیمشکست، تسل

 یاما جنگاور ،معطوف به دشمن است عموماً ینظام یهااول، آنکه جنگ ی؛سه تفاوت اساس

و  ییزیکف یبتخر ،دشمن باشد. دومیرغ یادشمن  تواندیاست که م یفپنهان معطوف به حر

مدرن بنا بر اقتضائات عصر  یهاهرچند جنگ ،دهدیجنگ را شکل م یاصل یتکشتار ماه
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 یجنگاور یتاما ماه روبرو گشته است. یکشندگ یتبا محدود یاطالعات و فشار افکار عموم

، یداستپ آنطور که از نام پنهان همان یکشنده است. سوم، جنگاوریرغ هاییریدرگ، پنهان

در فهم نقش و کارکرد  ،ینبر ا عالوه و آشکار. یرسم ینبرد ،اما جنگ ،پنهان است ینبرد

 ،اطالعات یجنگاور که گفت یدبا یهدر خلق نظر یندوب یشناسبر مفهوم یپنهان مبتن یجنگاور

ان که از خود نش یفیتیآن ک یهموجود است که بر پا یک یتخاص ،صفت است. صفت یک

نوع  یناست. ا همواره موجود یواحد ؛پنهان یجنگاور ،ین. عالوه بر اشودیم یاننما دهد،یم

عناصر سازنده  ینجامربوط به خود و در ا یدهواحدها در همه اوضاع و احوال با موجود و پد

 ،یدهپد یامحاط بر آن موجود  یطظر از شرانصرف یعنی ؛شودیسالح اطالعات همراه م یهنظر

 از(. 091-11 :0991فرد، داناییموجود مورد نظر وجود دارد ) یا یدهدر پد یتآن خاص یشههم

سالح  یهنظر یپنهان، محور و مرکز ثقل واحدها یجنگاورکه گرفت  یجهنت توانیم هایژگیو ینا

 است: یرپنهان به شرح ز یجنگاور یاطالعات است. عناصر مفهوم

 رزشمند ا هایییتسلط بر دارا یابه منظور فتح  ی: نبرد اطالعاتییپنهان ابتدا جنگاوری

 یاها یدنظر از وجود تهدمورد منازعه، صرف یو نهادها هایطها، محدر عرصه یفحر

 .یمنافع مل یبقدرت و تعق یددر قالب تصع یشترو ب یمل یتامن هایپذیرییبآس

 در  یارزشمند مل هایییبه منظور محافظت از دارا ینبرد اطالعات: یپنهان دفاع جنگاوری

 .یمل یتو مخاطرات امن هاپذیرییبآس یف،حر یهاو توطئه هایدبرابر تهد

 یقاز طر یفبه منظور انتقام از حر ینبرد اطالعات :یانهجویپنهان تالف جنگاوری 

 ارزشمند آن. هایییرساندن به دارایبآس

 یا یریگاز شکل یریجلوگ یابه منظور مهار  ینبرد اطالعات :گیرانهیشپنهان پ جنگاوری 

 .یخود یمل یتامن یهعل یفحر یهاو توطئه هایدشدن تهدبالفعل

 تانه وقوع در آس یاتعمل یسازیبه منظور خنث ینبرد اطالعات دستانه:یشپنهان پ یجنگاور

 .یفحر یاز سو

از قدرت ارائه شده که با مالحظه جمع  یمتعدد یفتعار قدرت اطالعاتی: ،واحد دوم

 یا: مجموعهشودیم یفتعر یندر حد تام چن یقدرت اطالعات ،از آن یریگمذکور و وام یفتعار

ده و ارا ی،بر آگاه یمبتن یسازمان اطالعات یآن از سو یریکارگهب هاییو توانمند هایتاز ظرف
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ازمان س یبه هدف برا یابیکننده دستیلهتس ؛را اغوا کند یفکه بتواند حر یاگونهبه یاراخت

او  یبرا ایدشوار کند  یفآن بتواند کار را بر حر یریکارگهبا ب یسازمان اطالعات ؛باشد یاطالعات

به  ،یتو در نها ؛سوق دهد یاقناع یا یاجبار یاو را به سمت همکار ؛یدنما یجادا یتمحدود

را وادار به انجام  اوبه صورت مطلق  یاکند  منع یا ینه یرا از انجام عمل یفصورت مطلق حر

 است: یربه شرح ز یقدرت اطالعات یعناصر مفهوم ،مذکور عریفبه ت یت. با عنا0کند یکار

 یگرفتن زمام امور هدف )فرد، تشکل، نهاد، رسانه، قشر، فضابدست :اطالعاتی تصرف 

 یه شرطب ،گسترده یامحدود  ی،جزئ یا یبه صورت کل؛ یهآن( در سا یرنظا یادولت  ی،کالبد

 یالعاتتصرف اط ،یفتعر یناساس ا سلطه و کنترل برخوردار باشد. بر یژگیکه همواره از و

 :استسطح  سه یرااد

 یتسلط بر تراکنش اطالعات در نودها یبه معنا ی: اشراف اطالعاتیسطح حداقل 

 هدف. گیریمتصم

 که ییهدف تا جا یمحاسبات یستمتسلط بر س یادراک به معنا ی: مهندسیانیسطح م 

 د.باش یشده خودیینتع یشرفتار مطابق با طرح از پ یا یممنجر به اتخاذ تصم

 یاز سطوح اول و دوم و توانمند یبرخوردار یبه معنا ی: سلطه اطالعاتیحداکثر حسط 

 یهدف در راستا یرو حذف اقدامات و تداب یجاداصالح، ا کاهش، یش،افزا یتو قابل

 .یر خودکشو یمل یتامن

 ر متقابل د یدتهد بهباور  یجادامنظور از بازدارندگی اطالعاتی،  :یاطالعات بازدارندگی

ز ا یمانیشده تا سرحد پشیینتع یشدر چارچوب خطوط قرمز از پ یخود طتوس یفحر

 یندر ا است. در موضوع مشخص و در چارچوب حفظ وضع موجود یفاقدام توسط حر

 یمتقابل اطالعات یدباور به تهد یجادعبارت است از ا یاطالعات یبازدارندگ ،چارچوب

                                                                                                   
های پردازی در حوزه مطالعات اطالعاتی، تاکنون پژوهشیکی از مفاهیمی است که به دلیل ضعف کلی مفهوم ،. قدرت اطالعاتی0

 ،جای گرفته و یکی از واژگان کلیدی آن استای که این مفهوم در عنوان آن جدی درباره آن صورت نگرفته است. تنها مقاله

رات است. این مقاله در پی آن است تا تأثی« فناوری و قدرت اطالعاتی: از افزایش شناخت تا ارتقای توان کنترل»با عنوان  ایمقاله

تولید »ه ی نیز بر دو مولفهای نوین بر قدرت اطالعاتی را بازنمایی کند. تعریف این مقاله از قدرت اطالعاتویژه فناوریفناوری به

 (.0910زاده، )قاضی بر آنها استوار است« اعمال کنترل»و « اشراف اطالعاتی»ها یا از پدیده« شناخت
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ربه از ض یمانیپش رحدمتناسب تا س یبه ضربه اطالعات یدتهد یقاز طر یتوسط خود

  .یفتوسط حر یاطالعات

 و  یپاسدار یاز آن برا یریگبهره یو توانمند یتاز ظرف ی: برخورداریاطالعات صیانت

و دفع، رفع،  یفحر یهاارزشمند نظام و کشور در برابر توطئه هایییمحافظت از دارا

 یافزارهاو جنگ یمربوط به آن با استفاده از فناور هایپذیرییبمهار و کاهش آس

 .العاتیاط

 حمله  یاز آن برا یگیربهره یو توانمند یاطالعات یتاز ظرف یدارربرخو :اطالعاتی ضربه

مان ز یبه صورت پروژه دارا یاطالعات یجنگ افزارها و هایآوربا استفاده از فن یفبه حر

 .و مکان مشخص

ی کمک به اداره کشور ،فلسفه وجودی دستگاه اطالعاتهای اطالعاتی: گزارش ،واحد سوم

ترین پل برای رساندن این کمک به مهم ،های اطالعاتیگذاران است و گزارشتوسط سیاست

ی با دو هدف پشتیبان ،گذاران هستندمخاطب آن سیاستهای اطالعاتی که آیند. گزارششمار می

ازمان های سفعالیت اقدامات و موردگذاران در رسانی به سیاستگذار یا اطالعشناختی از سیاست

  ند:شوهای اطالعاتی به دو نوع تقسیم میگزارش ،شوند. بدین ترتیباطالعاتی تولید می

 یل،در چارچوب برآورد، تحل یاطالعات یاهفرآورده یدتول: اطالعاتی شناخت گزارش •

توسط سازمان  یمعلومات پنهان و اختصاص یهکه بر پا یگرو موارد د یینتب ،هشدار بینی،یشپ

 .شودیمحسوب م یگزارش شناخت اطالعات ،شده باشد یهته یاطالعات

با  یاز اقدامات سازمان اطالعات یفیتوص یهاارائه گزارش: یگزارش عملکرد اطالعات •

گزارش عملکرد  ،یپنهان و قدرت اطالعات یعملکردها در عرصه جنگاور یتمحور

 .شودیم یدهنام یاطالعات

و  «یمل یتامن یرهبر»از دو بخش  یمل یتامن ،یهنظر یندر اامنیت ملی:  ،واحد چهارم

 شده است: یلتشک یربه شرح ز یعد مفهوماز چهار بُ ،و در مجموع «یمل یتامن یتوضع»

 و  یکل هاییاستس یینتع یقانون یتکه صالح ییمقامات و نهادها: یمل یتامن یرهبر

و  مربوط یهاآنها توسط دستگاه یاجرا نظارت بر حسنو  یگیریو پ یمل یتامن ییاجرا

 از آنان را بر عهده دارند. یبانیمربوط و پشت یهادستگاه یانم یهماهنگ ،ینهمچن
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 داریملت که پا -دولت یقیدهنده ساخت حقیلاصول تشک: یمل یتها و منافع امنارزش 

کننده و رشددهنده یهو موضوعات مرجع تغذ یمل یتامن یهابه عنوان ارزش ،و ثابت است

 ین. در اشوندیم یینتع یمل یتمنافع امن عنوانبه ،کشور -تدول یماد یتموجود

و رشد هستند و همواره  یقحفاظت، تعم یازمندن یمل یتامن یهامنافع و ارزش ،چارچوب

 یمل یتها و منافع امناز ارزش ی. برخیرندقرار گ یبمورد تعق یبا اتکا به قدرت مل یدبا

 ی،یرپذو سلطه یگرسلطه نفی از ستا عبارت کشور -تدولبه عنوان  یاسالم یجمهور

 انسجام ی،مل یتحکومت، هو یداریثبات و پا ی،ارض یتبقا و تمام ی،استقالل و آزاد

 تیرسم یمل یتامن یتوسط رهبر یمل یتمنافع امن ارزش ،. در ضمنیو اجتماع یاسیس

 د.یابیم

 ز ا یبخش یاتمام  ،که در آن است یتیوضعتهدید امنیت ملی، : یمل یتامن هاییدتهد

در معرض  یفاقدامات حر یهاز ناح یمل یتها و منافع امنسازنده ارزش یعناصر و واحدها

 اریبا احتمال بس هاییدست از تهدا خطر عبارت ،چارچوب یندر ا .خطر قرار گرفته باشد

 ؛یدبرابر عامل و موضوع تهد در پذیرییبآس قابل توجه یزانتحقق و وجود م یباال

 مقابله و یاموازنه  یجادا یتقابل یخود یمل یتها و امنکه طرف پاسدار ارزش یاگونهبه

 یمل یتامن یداتتهد ،راستا یننداشته باشد. در ا یبخشیترا به شکل رضا یددفع تهد

 . یابدیم یترسم یمل یتامن یتوسط رهبر

 از یکدر هر  یکارکرد یا یستمیس ی،وجود ضعف ذات: یمل یتامن هایپذیرییبآس 

که تداوم و رشد منافع  یاگونهبه ؛یمل یتها و منافع امنسازنده ارزش یعناصر و واحدها

 یتامن یتوسط رهبرنیز  ملی یتامن هایپذیرییب. آسکندها را با خطر مواجه و ارزش

 د.یابیم یترسم یمل

 

 سالح اطالعات   یهنظر یواحدها یانتعامل م ینقوان .1

سالح  یهنظر ،یو جبر یبیترت ی،اطبقه ،یتعامل یناز قوان یریگو با بهره یندوب یبر اساس الگو

 .است یربه شرح ز یقانون تعامل سه یاطالعات دارا

 ؛(یبیپنهان است )قانون ترت یجنگاور ییدهزا ،ی. قدرت اطالعات0
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انون )ق پنهان است یجنگاور یکننده خطوط راهنمایینتع ،یتعامل ایدر رابطه یمل یت. امن6

 ؛(یاطبقه

 ؛(یبی)قانون ترت کندیم را یاری یمل یتامن ی،از قدرت اطالعات گیریهپنهان با بهر ی. جنگاور9

ا ر یمل یتامن ی،پنهان و قدرت اطالعات یاز جنگاور گیریبا بهره یاطالعات یها. گزارش4

 .(یبی)قانون ترت کنندیم یاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سالح اطالعات یهنظر یهاواحد یانم یرابطه تعامل .2 شکل

 

ر را ب یسالح اطالعات یهگر نظرکنش گر وپنهان، نقش پردازش یجنگاور 6شکل  براساس

 .است یدر قدرت اطالعات یتکننده رکن ظرفیدپنهان تول یجنگاور ،اساس ینعهده دارد. بر ا

ا پنهان ب یآورجنگ ،یگرد یاز سو .حق تقدم دارد یبر قدرت اطالعات یزمان از نظر ،ینبنابرا

 ،چارچوب ین. در اآوردمیرد یمل یترا در خدمت امن یقدرت اطالعات یت،از ظرف گیریبهره

 یعمل جنگاور یخطوط راهنما ،هبه عنوان ستاد یمل یتو امنه به عنوان نهاد یقدرت اطالعات

ند نقش هرچ؛ دوطرفه است، یمل یتجنگاور پنهان و امن یان. البته رابطه مکندیم یینپنهان را تع

 نیست.کننده ییندادن است و تعمشاوره مورد، ینپنهان در ا جنگاوری
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 سالح اطالعات  یهنظر ی. مرزها2

سازی کند، کوشد آن را مدلشود و میهای جهان واقعی متمرکز میطور که نظریه بر جنبههمان

 دهد و متعاقباًرا نشان میآن ن یهای جهان واقعی مورد توصیف و تبینیز محدوده آنمرزهای 

به این  با عنایت د.کنهایی که قرار نیست تبیین کند، متمایز میقلمرو نظری، نظریه را از جنبه

 .مرزهای نظریه سالح اطالعات به شکل زیر قابل ترسیم است ،توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . مرزهای نظریه سالح اطالعات1شکل 

بسیار وسیع است. بر این  ،طور که در شکل پیداستهمان ،مرزهای نظریه سالح اطالعات

کننده یفعکننده یا تضالمللی که کارکرد تقویتای و بینکلیه نهادها و بازیگران منطقه ،اساس

دهند. دشمنان، قلمرو نظریه سالح اطالعات را تشکیل می ،امنیت ملی خودی را داشته باشند

عناصر اصلی این عرصه  سازها،بازی و آفرین، شرکا، متحدانگران مخرب و اختاللرقبا، کنش

؛ ی هستندهای اساسکننده امنیت ملی نیز اولویتهای تولیدکننده یا تضعیفمحیط هستند. نهادها و

 های نظامی، امنیتی و راهبردی.نهادها و محیط هویژبه
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 سالح اطالعات یهنظر یستمحاالت س. 1

وضعیت همه  ،نسازی شده و در آحاالت سیستم نظریه، وضعیتی از سیستم است که مدل

در طول  ،نظر از فاصله زمانیکه صرف ؛گیرندهای مشخصی به خود میواحدهای نظریه ارزش

 ،مرزهای نظریه ؛مشخص شده ،قوانین ؛توصیف شده ،واحد ،زمان استمرار دارند. در این حالت

به این  توجهشود. با اساس آنها شناسایی می حاالت سیستم نظریه بر ،تعیین شده و در نهایت

 شکل کامل و جامع حاالت سیستم نظریه سالح اطالعات به شرح زیر است: ،توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . حاالت جامع سیستم نظریه سالح اطالعات1شکل 
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 سالح اطالعات  یهنظر یایقضا. 1

را در  ینقش اصل ،هایابیو ارز هابینییشپ ،که در آن یدیمرس یپردازیهاز نظر یااکنون به نقطه

 یتیقگزاره حق یبه عنوان نوع «یگزاره حکم» یا «یهقض»چارچوب  ین. در اکنندیم یفاا یهنظر

 ،شودیده میادر عمل پ ینظر یکه از آن مدل ییهاو بر روش شودیم یفتعر یهنظر ینا مورددر 

 ،هاهینظر یرسا یایسالح اطالعات مانند قضا یهنظر یایقضا ،چارچوب ین. در اهستند متمرکز

ه این دلیل بنه  شوند؛ البتهیم یتلق یقیحق شوند،یاحصا م یهاز خود نظر یچون به صورت منطق

احصا  یبلکه از آن جهت که از بطن چارچوب نظر ،دهدیعالم واقع را نشان م یقتکه حق

 ینتریو ضرور ینو نخست هستندنقطه آغاز پژوهش  ،یحکم یهاگزاره ،اساس این براند. شده

 :0991فرد، هستند )داناییقراردادن آن  یشو در بوته آزمون و آزما یهکردن نظریاتیگام در عمل

 یهظرن یحکم یهاگزاره یا یاقضا ی،پردازیهنظر یبرا یبه چارچوب مدل انتخاب یتعنا . با( 609

 : هستند یربه شرح ز یسالح اطالعات در مرحله نظر

پنهان در کانون آن  یآورمثابه سازمان است که جنگبه اییهنظر، سالح اطالعات یه. نظر0

 است. هشدمثابه کشف اسرار به یاطالعاتفعالیت  یگزینجا ،پنهان یجنگاور ینجاقرار دارد. در ا

ز او استفاده  یقدرت اطالعات یدتول یپنهان برا یانهجوکنش مبارزه ،اطالعات ی. جنگاور6

پنهان هم قدرت  یجنگاور ،اساس ینا . براستی مل یتاز امن یتحما یبرا یقدرت اطالعات

 عاتیو ضربات اطال یاطالعات یانتص ی،اطالعات یبازدارندگ ی،بر مدار تصرف اطالعات یاطالعات

از  تیحما یشده براخلق هاییتاز ظرف گیریبهره یتو هم قابل کندیم یدموثر و به موقع تول

 . کندیم یجادرا ا یمل یتامن

عنوان به ،یبدون قدرت اطالعات یسالح اطالعات، سازمان اطالعات یه. در چارچوب نظر9

ناکام و شکست خورده است.  ی،مل یتاز امن یتدر حما یانهجوش مبارزهنک یکاستراتژ یرهذخ

 یهاضربه یتدر عصر اطالعات، محدودشدن به قابل یافول سازمان اطالعات یتنشانه با اهم

 دکه حداکثر بتوان یاگونهبه ؛ی استمل یتامناز  یتو محدود در حما یمورد عاتیاطال

 .کند یجادبازدارنده ایرمحدود و غ هایییجویتالف

ول و اص یمل هاییاستکننده سیینتع ،یمل یتامن یسالح اطالعات، رهبر یه. در چارچوب نظر4

کننده بر کننده و نظارتیینتع ،یمل یتامن یرهبر ،ینپنهان است. همچن یمبارزات جنگاور
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 یبقو تع هاپذیرییبو آس هاید)مبارزه با تهد یمل یتامن یریتدر مد یسازمان اطالعات هاییتمأمور

از  یکدر هر  یسازمان اطالعات کندیمعنا که مشخص م ینبه ا؛ است( یمل یهاو ارزش عمناف

 ارذگیاستورود س ،با این حال .به سرانجام رساند یدرا با هایییتچه مأمور یمل یتامن یهاجنبه

ورود  یعنابه م عمالً یپنهان و ارکان قدرت اطالعات یارکان جنگاور یبرا یفتکل یینبه تع یمل یتامن

 در اطالعات خواهد بود. یاستدهنده مداخله سو نشان یسازمان اطالعات یتو موجود یاتبه ح

 یاز قدرت اطالعات یریگپنهان با بهره یسالح اطالعات، جنگاور یه. در چارچوب نظر5

و  یکل یاستو س هایتخارج از مأمور یعنی-سربه صورت خود یمل یتاز امن یتحما یبرا

 تیخروج اطالعات از مدار امن یبه معنا -یمل یتامن یرهبر یشده از سویینتع یاصول مبارزات

 خواهد بود. یاستدر س عاتو دخالت اطال یمل

بر  یمبتن یپنهان و قدرت اطالعات یاوراز جنگ گیریبا بهره ی،. گزارش اطالعات2

در  یلم یتامن یبه رهبر ییپاسخگو به دنبال ،یمل یتامن یشناسیطو مح یشناسیتوضع

)گزارش عملکرد اطالعاتی( و ارتقای شناخت رهبری  یو اهداف ابالغ هایاستخصوص س

 پذیری ناشی از آن )گزارشو آسیب هاها و منافع امنیت ملی و تهدیدامنیت ملی از وضعیت ارزش

 ندیمیترضا یابیارز یقاز طر گزارش اطالعاتی ی. سنجش اثربخشاستشناخت اطالعاتی( 

 .آیدمی ستبد ییهاگزارش یناز چن یمل یتامن یرهبر

سنجش  آن با یتبر تصرف اطالعات باشد و موفق یمبتن یدبا ییپنهان ابتدا ی. جنگاور0

 .آیدمیبدست  یفدر اهداف حر یخود یقدرت تصرف اطالعات

کننده مانیپش یدتهد یریبر باورپذ یمبتن یددستانه بایشو پ یانهجویتالف یجنگاور .9

 یخطوط قرمز اطالعات یرشپذ یزانآن با سنجش م یتباشد و موفق یفتوسط حر یاطالعات

 یاطالعات یبازدارندگ ،ترروشن یان. به بشودیم یینتع یفحر یاز سو یشده توسط خودیینتع

و  یینتع یفحر یبازدارنده به صورت شفاف برا یوجود دارد که خطوط قرمز از سو یزمان

ت شکستن آن را نداشته باشد و أجر یفاست و حر شدهآنان درک  یو از سو شده مشخص

وارد شده  یفصورت قاطع و به موقع و قابل درک بر حرکننده بهیمانضربه پش ،اگر شکسته شد

دادن  زیکرده باشد. نشانه آن ن یمانشکستن خطوط قرمز پش تکرارکه او را از  یاگونهبه ؛باشد

 باشد.  یفحر یسازش و عدم تکرار از سو هاییامپ



 21   سالح اطالعات یهنظر

ارزشمند  هایییاز دارا یاطالعات یانتبر قدرت ص یمبتن یدبا گیرانهیشو پ یپنهان دفاع ی. جنگاور1

در  یمل یتارزشمند امن هایییاز دارا یو پاسدارآن با سنجش قدرت حفاظت  یتباشد و موفق یخود

 آمیزفقیتمو یجنگاور ،ترروشن یانبه ب .آیدیبدست م یمل یتامن هایپذیرییبو آس یداتبرابر تهد

 یهابردن علفینب از یبرا یاطالعات یمثابه باغبانبه یانتاست؛ ص یموارد متک ینبه ا گیرانهیشو پ یدفاع

معطوف به  هاییدکمربند مقاوم در برابر تهد یجادا ی،مل یتارزشمند امن هایییهرز از درون دارا

در  یمحاد و بدخ یهاعارضه بردنینب از یبرا یاطالعات یطبابت و جراح ی،ارزشمند مل هایییدارا

 تیارزشمند امن هایییسکانداران دارا یدگاندر برابر د یو و پرتوافکن یارزشمند مل هایییدرون دارا

 هایییان داراسکاندار ینایشدن به قلب بیلتبد ،ینتوانمندتر و همچن یتو هدا هاگیرییمتصم یبرا یمل

 .یاورو  یارمثابه به یاطالعات هاعتماد به دستگا یبرا یمل یتارزشمند امن

 ینقش و کارکرد سازمان اطالعات یت،در ماه یاساس ییراز چند تغ یپنهان حاک ی. جنگاور01

 کننده به سازمان رزمنده خط مقدمیبانیپشت یالتاز تشک یسازمان اطالعات یلداست. اول، تب

و سوم،  ؛اطالعات در جنگ به اطالعات به عنوان موضوع جنگ یلدوم، تبد ؛یریجبهه درگ

 .مثابه فرآورده و محتوا به اطالعات به مثابه سالحاطالعات به یلتبد

ازمان س ی. سنجش توانمنداستپنهان  یجنگاور یعواکنش سر یروین ،ی. ضربه اطالعات00

 د:دار یموارد بستگ ینبه ا یضربه اطالعات یو توانمند یتاز ظرف یدر برخوردار

ر چارچوب د یفحر یمقابله به مثل در برابر ضربه اطالعات یبرا یضربه اطالعات یتوانمند •

  ؛یفاز حر یریگانتقام

 یشدر چارچوب خطوط قرمز از پ یبازدارندگ یمترم یبرا یضربه اطالعات یتوانمند •

ز تکرار ا یفکردن حریمانپش یتقابل ه،مربوط یکه ضربه اطالعات یاگونهبه ؛شدهیینتع

 را داشته باشد. یکننده بازدارندگیفاقدمات تضع

به منظور  یاطالعات گیرانهیشو پ دستانهیشپ یبه عنوان جنگاور یضربه اطالعات یتوانمند •

 ؛یفحر هاییدشدن تهداز بالفعل یریگجلو یا الوقوعیباز حمله قر یریگجلو

  ؛یتصرف اطالعات یاتاز عمل یبه عنوان بخش یضربه اطالعات یتوانمند •

که منجر به بهبود  یاگونهبه ؛یو مانور اطالعات یشنما یبرا یضربه اطالعات یتوانمند •

 .شود یگرانو د یفنزد حر یخود یاقتدار و اعتبار دستگاه اطالعات یبت،ه یر،تصو



 

 

 منابع

 
 انتشارات سمت. ،هایشناسو روش ی: مبانپردازییه( نظر0991حسن ) فرد،ییدانا

 ،یفصلنامه مطالعات راهبرداطالعات،  شناختیی( انقالب منابع آشکار در هزاره سوم: چالش هست0916غالمرضا ) ساالرکیا،

 .0911 ییز، پا59، شماره 04دوره 

 .یپژوهشکده مطالعات راهبرد ،یاطالعات یهادر سازمان یزدگیاستس( 0910)یمهد یرمحمدی،غالمرضا، م ساالرکیا،

 ،یفصلنامه مطالعات راهبردتوان کنترل،  یشناخت تا ارتقا یشاز افزا :یو قدرت اطالعات ی( فناور0910) یرضاعل زاده،قاضی

 .0910، تابستان 52، شماره 05دوره 

 .00، شماره 01دوره  ،یفصلنامه مطالعات راهبرد ی،جاسوس یدهو تحول در پد یبری( انقالب سا0915) یرابراهیمم صدیق،

هشنامه پژو یف،ضع پردازییهوابسته و نظر یشناسمستقل، روش یشناسی: هستیمطالعات اطالعات (0911) یمهد میرمحمدی،

 .سال ششم، شماره دوم ،یاسیعلوم س

 .یپژوهشکده مطالعات راهبرد ،یبر مطالعات اطالعات یااطالعات به مثابه علم: مقدمه( 0916) یمهد میرمحمدی،
Andrew, Christopher and Dilks, David (1984) The Missing Dimension: Governments and Intelligence 

Communities in the Twentieth Century, Urbana, IL: University of Illinois Press. 

Barger, Deborah G. (2005) Toward a Revolution in Intelligence Affairs, RAND. 

Scott, Len and Jackson, Peter (2004) The Study of Intelligence in Theory and Practice, Intelligence and 

National Security, Vol. 19, Summer 2004. 


