
  

  

  

  : در هزاره سوم انقالب منابع آشکار

  شناختی اطالعات هستی  چالش
  

  23/6/1390 :تاریخ پذیرش           16/5/1390:تاریخ دریافت

  

  غالمرضا ساالرکیا

  چکیده

کـه   ،که آیا با وقوع انقـالب خبـري   استال ؤاین سبه پاسخ این مقاله، در پی در 

باشـد، چالشـی پـیش روي     کار مـی منابع آشـ هاي عمده آن انقالب در  گی یکی از ویژ

ی اطالعـات را  ختشـنا  هسـتی  موقعیـت  تواند هویت اطالعات قرار گرفته است که می

تحـول در منـابع    ،ابتدا و پس از معرفی مفاهیم اولیه ،بدین منظور ؟دچار تحول نماید

بـه بررسـی    ،سپس .شود ارائه می آوري هاي جمع اطالعات آشکار در ذیل انواع روش

 ،شـفافیت  هاي مختلف اطالعات شـامل  قالب خبري و منابع آشکار بر جنبهثیرات انأت

کننـده اطالعـات،    رابطه تولیدکننـده و مصـرف  ، بودگی کاري و پنهان ، پنهانگویی پاسخ

اخبـار و   هاي اطالعـاتی، حجـم انبـوه    آوري از انحصار سازمان شدن منابع جمع خارج

   .پردازیم می ر اطالعاتد) اخبار(آوري اطالعات  نقش فن قابلیت اعتماد به آنها و

 ،کاري شناختی اطالعات، پنهان هستیچالش انقالب خبري، اطالعات منابع آشکار، : ها هکلیدواژ

  .بودگی پنهان

                                                                                                                                               
 در دانشگاه آزاد اسالمی آوري اطالعات دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت فن  
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  مقدمه

در دهه آخر قـرن بیسـتم کـه بـا فروپاشـی شـوروي آغـاز گردیـد و بـا          تحوالت گسترده 

خالء وجود دگر معتبري را که در پرتو آن ه عالوه بر اینکشدن دیوار آهنین ادامه یافت،  برچیده

روي بخـش اعظمـی     هاي اطالعاتی را تعریف نماید، پیش هاي تهدیدمحور سازمان گیري جهت

اي از کشورهاي  کاري را نیز از بخش عمده ، چادر پنهانهاي اطالعاتی غربی قرار داد از سازمان

 ،اتفاقات آغاز قـرن جدیـد  . بدیل نموداي از اهداف سخت را به نرم ت دنیا برچید و تعداد عمده

گسـترده و   زدگـی  سیاسـت سپتامبر و ناکـامی اطالعـاتی ایـاالت متحـده و      11شامل حمالت 

جملـه    از ،گیـر کشـورهاي بلـوك غـرب     در جنگ غرب با عراق که گریبانسابقه اطالعات  کم

د غیرقابل انکار در کنار رش ،، همه و همه1گر قدس گردید و رژیم اشغال ، انگلیسایاالت متحده

هـاي   اطالعـات و آینـده و چـالش    ،هـا  بـراي مـدت  باعث شده اسـت   2هاي اطالعات آوري فن

گـزاران   و قـانون  ، نـاظران هاي جدي در جوامع سیاسـی از مجریـان   محور بحث ،روي آن  پیش

هـاي اولیـه قـرن     در طلیعـه سـال  . شـود  دانشـگاهی  محققـان و اندیشـمندان   تـا  گرفته سیاسی

المللی تغییر کرده و در مقایسه با آغاز نیمه دوم قرن بیسـتم کـه اغلـب     حیط بینویکم، م بیست

درحـالی کـه   . تـر شـده اسـت    هاي اطالعاتی در آن محیط شکل گرفتند، بسیار پیچیـده  ن سازما

بینـی   صورت معقول و قابل پـیش   به تقریباً ،وقایع از نظر جوامع اطالعاتی ،درخالل جنگ سرد

ایـن رونـد جـاي خـود را بـه      و یکم  در آغاز قرن بیستکرد،  سیر میدرچارچوبی نسبتا خطی 

در ایـن  . داده اسـت تـر   تر و تهدیدهایی متنوع هایی پیچیده تر، چالش فضایی با متغیرهایی سیال

 ،اکنـون  هـم . گـذار تغییـر کـرده اسـت     هاي اطالعاتی براي پشتیبانی از سیاسـت  فضا، نیازمندي

رنـگ باختـه    ،بـود ت اطالعاتی در خالل جنگ سرد برداشت خطی که ویژگی اغلب موضوعا

 ،کل آوري و تحلیل اطالعات و در هاي جمع الزم است در روش ،در محیط امنیتی جدید. است

انجـام رسـد     تعریف دستورکاري مبتنی بر واقعیات به جهتدر بازبینی کاملی  ،آینده اطالعات

                                                                                                                                               
 گر قدس در جنگ عراق به زدگی جامعه اطالعاتی ایاالت متحده، انگلیس و رژیم اشغال براي مطالعه هرچه بهتر سیاست. 1

  :به. ك.ترتیب ر 

(Fitzgerald & Ned Lebow, 2006), (Davies, 2004), (Kahana, 2005). 

2 . Information Technology 
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بینـی تحـوالت    اطالعاتی جهان، در پـیش هاي  تمامی سرویس ، ناکامی تقریباًهاي بارز از نمونه(

  .)است سوریهو کشورهاي، مصر، لیبی، یمن، بحرین، تونس 

. کننـد  فرارسیدن پارادایم جدید اطالعات را مطرح می ،برخی کارشناسان اطالعاتی ،امروزه

و تري فضاي فرایند اطالعات را فرا گرفته  سپتامبر، شفافیت بیش 11پس از واقعه  آنها معتقدند

 .داردتر در معرض آشکارشـدن قـرار    بیش با پیشرفتی تصاعدي، ،دومین حرفه قدیمی دنیا این

هاي اطالعاتی خـود   این است که چگونه سازمان ،نمایند نظران مطرح می صاحبالی که این ؤس

  نماینـد  متناسـب مـی   اسـت، مـدرن   پست ،طور عمده  و به که طالب شفافیت را با فضاي جدید

)Rathmell, 2002 & Wark, 2003(.    

کید کرده و به بررسی ساختارهاي جدید أت برخی بر اهمیت اخبار منابع آشکار ،در این میان

برداري از منـابع   خصوص کارایی در بهرهبه  ،قابلیت تحقق وضعیت جدیدپارادایم سازمانی که 

 .)Steele, 2000, Berkowitz & Goodman, 2000( پردازند می  را داشته باشد،

و فضـاي تبـادل    افزایش اهمیـت منـابع آشـکار    ،بر اطالعات يثیر انقالب خبرأین تتر مهم

طور سنتی نسبت به استفاده از منابع آشکار مطلـع    به ،جوامع اطالعاتی هرچند ،استاطالعات 

 وي. رو در تحلیل اطالعات نـام بـرد   عنوان پیش  به شرمن کنت توان از می ،مثال براي .1اند بوده

بایـد از   ه بخش عمده اطالعات مثبت خارجی سطح باالرد کعنوان ک یدر کتاب ،1966در سال 

در عـین   .)72 :1381شولسـکی،  (، 2»آوري گـردد  طریق مشاهده و تحقیق آشکار و علنی جمع

این  .استبندي نشده  کیفیت و کمیت منابع دردسترس طبقه ،تغییر کرده امروزه چیزي که حال،

هـاي   در سـازمان  گـران شایسـته   آوري و تربیت تحلیـل  بر فنگذاري  سرمایهدگرگونی منجر به 

با تلفیق این دو  .طور اساسی با ارزش و نقش منابع آشکار در ارتباط است  که بهاطالعاتی شده 

چـه  ، س آن اطالعـات منـابع آشـکار   أانقالب خبري و در ر که استال اصلی این ؤموضوع، س

 ؟رود به شمار میشناختی  الش هستیثیر چأآیا این ت وثیري بر اطالعات گذاشته أت

                                                                                                                                               
ها  منابع آشکار همین مثال بس که در ایاالت متحده، سرویس انتشار اطالعات خارجی، براي سال براي تأکید بر نقش سنتی. 1

ناتو، (نماید  آوري، تجزیه و تحلیل و گزارش می است که اسناد و مدارك آشکار اطالعاتی سراسر دنیا را جمع) قرن بیش از نیم(

1389 :87(.  

خبرنامه هفتگی سازمان سیا براي ما که طبیعتاً مهر سري داشت، به ندرت حاوي «: آتوود سفیر ایاالت متحده در کنیا به بیان. 2

  .(Pateman, 2003: 31) .»مطالبی بود که ما قبال در خالصه اخبار یکشنبه مجله نیویورك تایمز ندیده بودیم
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  1و اطالعات خبريانقالب . الف

هاي اطالعاتی نیـز قـادر بـه     سازمانو  گرفتهرا به چالش  اداريهر ساختار  ،خبريانقالب 

ـ    هم بر گام این تحول،. فرار از این واقعیت نیستند ثیر گذاشـته و هـم   أهاي چرخـه اطالعـات ت

انـواع   معرفـی و ارائـه   با مچنین،ه. قرار داده استروي اطالعات   موضوعات جدیدي را پیش

تحمیـل  ، آوري، تغییرات فرهنگی و ساختاري را به حرفـه اطالعـات   جدیدي از ابزارهاي جمع

گیـر در مطالـب منـابع آشـکار، تنـوع       افزایش چشـم   (Berkowitz, 1997: 109-111) کرده است

اي و بنیادي را در جوامع اطالعاتی و  تغییر و تحول ریشه، گسترده و ارزش فزاینده منابع آشکار

  .)93: 1389 ناتو،( کند با دیدگاه مدیریت منابع آشکار و چرخه اطالعات طلب می

در بـه ایـن تغییـرات و     واکنشدر  به ویژه ایاالت متحده، ،بلوك غربدر جوامع اطالعاتی 

. ده اسـت شـ انجام  ،به ویژه در شکل ساختاري ،اصالحات چندي ،ق با شرایط روزیتطب جهت

ـ   ،رات در سـاختارهاي اطالعـاتی  یـ هاي جدید و تغی مدل ، مین هرچـه بهتـر اطالعـات   أبـراي ت

سـاختن ابزارهـاي تحلیلـی و     متناسـب  ه با تغییرات وهکردن ساختار اطالعاتی در مواج منعطف

                                                                                                                                               
العـات بـه عنـوان فراینـد     اطالعات به عنوان محصول اطالعاتی، اط. داراي سه بار معنایی است (Intelligence)اطالعات . 1

  (Lowenthal, 2008). منظور ما هر سه مفهوم است ،در اینجا. اطالعات، و اطالعات به معناي سازمان اطالعاتی

رویدادها، کلمات، اعداد و ارقام و اشکال غیـر مـرتبط و   : (Data)داده . تعریف گـردد  ،در اینجا الزم است برخی مفاهیم مورد استفاده

بخش در  به هر گونه عنصر آگاهی ،به عبارتی. باره یک پدیده که فاقد چهارچوب نظري قابل استناد هستندخام در دسترس در

 .شود داده اطالق می ،مورد یک پدیده

ها در مورد یک پدیـده کـه روابـط آنهـا بـا یکـدیگر        اي از داده   به مجموعه: (Information)) رسانی معلومات یا اطالع(خبر 

اخبار آگاهی خاصی در مورد علت وقوع پدیده یا چگونگی تحول آن  ،البته. شود ومات یا خبر گفته میمشخص شده است، معل

، معادل  Intelligenceو  Informationشدن بین دو واژه  براي تمیز قائل ،در این متن. دهد در طول زمان در اختیار ما قرار نمی

 .عات گرفته شده استرسانی و معادل واژه دوم، اطال لغت اول خبر یا اطالع

هاي پنهـان و   شود که توسط روش ها و اخبار در مورد یک پدیده اطالق می اي از داده به مجموعه: (Intelligence)اطالعات  

 ،در واقـع . باشـد  گـذار مـی   گویی به نیاز سیاست پاسخ ،آوري، تجزیه و پردازش و سپس تحلیل شده و هدف آن آشکار جمع

گـذار   گیري را بـراي سیاسـت   بینی و تصمیم امکان پیش ،رو  از این .نماید نگی پدیده را تبیین میاطالعات علت وقوع و چگو

 .آورد فراهم می

هر چیزي که خروجی یا محصول تفکر بوده و از ارتباط منطقی اخبـار حاصـل شـود، دانـش نامیـده      : (Knowledge)دانش 

گی یا وقوع آن را توضیح داده و قابلیت توضیح حوادث آتـی را  ها یا دالیل چگون دانش در حقیقت به توضیح پدیده. شود می

  .گذاران نیست گوي نیازهاي سیاست پاسخ ولی ضرورتاً ،آورد فراهم می
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 1گیري استراتژیک غافلرین آن هشدار بهنگام براي جلوگیري از توظایف که مهم موقع  بهانجام  

 از. انـد  ریزي شـده  برنامهو اطالعات منابع آشکار ) تی  آي(آوري اطالعات  فن برداري از هرهب با

بـه عنـوان    ،توان به ایجاد سـاختارهاي جدیـد در جامعـه اطالعـاتی ایـاالت متحـده       می ،جمله

   3.نام برد 2مرکز منابع آشکارسیس أت انندم ،آوري مهمترین جامعه اطالعاتی مبتنی بر فن

تمرکززدایی از ساختارهاي اطالعاتی کـه    هاي جدیدي در زمینه العات، قابلیتآوري اط فن

وجود  رود، به ن پیش میکاري به سمت متمرکزشد ثر و جلوگیري از دوبارهؤمدیریت م با هدف

  ).عدم تمرکز در مقابل تمرکز( نمایی در مدیریت اطالعات شده است تناقض موجبآورده که 

افـزاري، تعـداد    افـزاري و نـرم   سـخت  بعـد هـا، در هـر دو    آوري پایین این فن قیمت نسبتاً

س آن أهـاي جدیـد ارتبـاطی و در ر    در شـبکه شده هاي به اشتراك گذاشته  برداران از داده بهره

فـرد    از دسـت رفـتن نقـش منحصـر بـه     . اینترنت و اینترانت را به شـدت افـزایش داده اسـت   

 کثـرت  ،)اي ارههونظیر اطالعات ما(اطالعات  آوري هاي فن هاي اطالعاتی ملی در زمینه سازمان

هـاي   قابلیـت غیردولتی را به دنبال داشـته کـه عـالوه بـر آنکـه       ،بازیگران رقیب و مهمتر از آن

محوشـدن   موجـب  ،اهداف سخت را کاهش داده استتعداد آوري را به شدت افزایش و  جمع

بـه   ،شـود  ن در این عرصـه مـی  هاي اطالعاتی ملی و دیگر فعاال مرزهاي اطالعاتی میان سازمان

 چالشـی  و آن را هسـتند هـاي اطالعـاتی    شـدن سـازمان    رنـگ  کـم مـدعی   اي، عـده اي که  گونه

  .(Rathmell, 2002: 91-99) گرفته استها قرار  سازماناین روي   پیش که دانند می شناختی هستی

کنندگان  صرفانبوه داده و اخبار عینی موجود در منابع در دسترس، برخی م ،از سوي دیگر

به رفع نیاز از این منابع  ساًأتهییج کرده تا ر ،برداران اطالعات اقتصادي اطالعاتی را همانند بهره

از طریق  ،فعالیتی که در گذشته نزدیک ،(Berkowitz and Goodman, 2000: 21-22) ارزان بپردازند

ایـن  . رسـید  به انجام مـی  هاي اطالعاتی تنها توسط سازماناقدامات محرمانه، پیچیده و گران و 

                                                                                                                                               
بـا اتکـا بـه     ،بینـی وقـایع آتـی    ها توسط پیش مهمترین وظیفه جامعه اطالعاتی عبارت است از جلوگیري از وقوع شگفتی. 1

 .(Kuperwasser, 2007) هاي انسانی یا علمی توانایی

2 . Open Source Center (OSC) 

بـرداري از   جامعـه اطالعـاتی در بهـره    ICD 301 National Open Source Enterprise, July 11, 2006دسـتورالعمل  . 3

 http://www.fas.org/irp/dni/icd/icpg101_1.pdf. رك. آوري منابع آشکار تهیه و اعالم شده است جمع
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 نظـر دانسـته و در   آنان را در موقعیتی قرار داده که خود را در فراینـد اطالعـات صـاحب    ،تغییر

حـداقل در قـالبی    ،هاي اطالعاتی ملی این ذهنیت در آنان ایجاد شود که دوران سازمان ،نهایت

  .، به پایان رسیده استنظیر آنچه امروزه وجود دارد ،منسجم

  

  اطالعات منابع آشکاروري اطالعات، فرایند اطالعات و آ جمع. ب

در   آنهـا مجموعـه  ، آوري اطالعات هاي جمع انواع روش بندي در آخرین تالش براي دسته

   :زیر تقسیم شده است موردپنج 

اخبار قابل دسترسی براي عموم که در : 1منابع آشکار آوري حاصل از جمعاطالعات . یک

ها، مجالت، اینترنت،  روزنامه  نظیر رادیو، تلویزیون، ،شود ی منتشر میاشکال الکترونیکی یا چاپ

  ؛ها، تصاویر گرافیکی و نقاشی هاي تجاري، فیلم پایگاه داده

آوري  جمـع دست آمده از طریق   اطالعات به :2یآوري انسان اطالعات حاصل از جمع. دو

  .شود اخبار که توسط منابع انسانی حاصل می

هـاي انتقـالی    شـده از داده  آوري اخبـار جمـع  : 3آوري عالئم ل از جمعاطالعات حاص. سه

و اطالعات عالئم تجهیـزات  ) الینت(، اطالعات الکترونیکی )کومینت(شامل اطالعات ارتباطی 

   ؛)فیسینت(خارجی 

ــار ــع  . چه ــل از جم ــات حاص ــین   آوري داده اطالع ــاي زم ــاي فض ــات : 4ه اطالع

 ؛)ایمینت(شامل اطالعات تصویربرداري  شده از فضاي باالي زمین و تصویربرداري

  : 5گیري و تعیین کیفیت اطالعات اندازه. پنج

هاي فیزیکی اهـداف و وقـایع بـه     هاي کمیتی و کیفیتی نشانه اخبار تولیدشده توسط تحلیل

  ).ODNI, 2009: 12( ؛ها و ماهیت آنها منظور تعیین ویژگی

                                                                                                                                               
1 . Open Source Intelligence (OSINT)  

2 . Human Intelligence (HUMINT) 

3 . Signal Intelligence (SIGINT) 

4 . Geospatial Intelligence (GEOINT) 

5 . Measurement and Signature Intelligence (MASINT) 
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دست آمـده و رقیبـی     منابع غیرمحرمانه بهشود که از  می گفتهبه اخباري  ،واژه منابع آشکار

منابع  ،جامعه اطالعاتی ایاالت متحده . (CRS, 2007: 5-6)آید  آوري پنهان به شمار می براي جمع

هـاي قـانونی توسـط افـراد بـا       آشکار را اخباري که در دسـترس عمـوم قـرار دارد و از روش   

  . (ICDN, 2006)نماید  تعریف می ،استقابل دسترسی درخواست، ابتیاع یا مشاهده 

یـابی   شـود کـه قابلیـت دسـت     می اطالقتر، اطالعات آشکار به اطالعاتی  در تعریفی جامع

توانـد از   اطالعات منابع آشکار می. باشد شده یا الکترونیک می عمومی داشته و به صورت چاپ

ـ    هـاي تجـاري، شـبکه    طریق رادیو و روزنامه یا از طریق بانـک داده  و  کهـاي پسـت الکترونی

این . هاي خواندن الواح فشرده منتقل شود لوازم الکترونیک قابل حمل از قبیل دستگاه ،همچنین

براي مخاطبان منتخب  ،ممکن است مانند رسانه براي عموم یا مانند مطالب خاکسترياطالعات 

هـا و راهنمـاي    داران شـرکت  مربوط به سهام هاي گزارشاعم از   ،منتشر شود که شامل گزارش

شـده، تحـت    بندي شود که طبقه شامل اطالعاتی نمی ،منابع آشکار. هاي محلی باشد ره تلفنشما

هـاي    یـا از راه ) با قانون مالکیت معنوي متفـاوت اسـت  (هاي ناشی از مالکیت بوده  محدودیت

  .)102 :1389ناتو، (شود  مخفی و اقدامات پنهانی کسب می

تفسیر غلط از اطالعات از . آشکار نام دارد آوري از منابع آشکار، اخبار منابع خروجی جمع

حتـی  . گیرند آوري شده را با اطالعات اشتباه می اي این اخبار جمع عده .شود همین جا آغاز می

 گفتهیید شده باشد، به آن اطالعات أصحت آن نیز ت ،عبارتی  پردازش و یا به ،اگر این اطالعات

شود؟ بـراي پاسـخ بـه ایـن      اطالعات تبدیل میپس چه هنگام اخبار منابع آشکار به . شود نمی

  .چرخه اطالعات معرفی شود ،ابتدا اطالعات و سپس ،ال الزم استؤس

  آن، نوع خاصی از اخبار که براي امنیت ملی اهمیـت دارد،   اطالعات فرآیندي است که طی

تیـار  مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفتـه و در اخ     آوري شده، مورد درخواست قرار گرفته، جمع

  .(Lowenthal, 2008: 30) گیرد؛ گذاران قرار می سیاست

چرخـه  . گوییم که به آن چرخه اطالعات می رسد به انجام می فرآینديطی  ،اطالعاتتولید 

  :اطالعات در شکل کالسیک آن عبارتست از
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  چرخه اطالعات): 1(شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .اسـت نظر گرفته نشـده   درهاي پنهان  اي روشبر اي ویژه جاي ،اطالعات نوین در تعریف

 بنـابراین،  .روش پنهان بخش مهمی از مفهوم اطالعـات بـود  که در گذشته،  این در حالی است

شدن انحصار  شکسته که به منزله. کنیم را مشاهده میاولین تغییر در برداشت جدید از اطالعات 

 بـازیگران منجر به ورود  ،ن انحصارشد شکسته این .پنهان در عرصه اطالعاتی است  آوري جمع

و  شـده آوري اخبار و چرخه اطالعات  به عرصه جمع هاي غیرملی و غیردولتی جدید از عرصه

  .شکند این عرصه را می ی دردولت انحصار بازیگر ،نتیجه در

گـذاري اولیـه از سـوي     شود که با هـدف  فرایند تولید می نوعیدر اطالعات  بر این اساس،

  .یابد ادامه می ،آنبه عنوان سنگ بناي  ،آوري داده و اخبار آغاز و با جمعگذاران  سیاست

به نیازي شده، فعالیتی است که  به لحاظ ویژگی تعریف ،آوري آشکار جمع هک  است  مهم آن

ـ  وکسب مجوزهاي قضایی و قانونی   ،بنـابراین . دارداجازه از مراجع عالی سیاسی و حکومتی ن

  1.نماید سطوح، مراتبی را متوجه مجریان نمی آزیدن به آن در تمامی دست

                                                                                                                                               
هایی که در ایاالت متحده بر سر شنودهایی که  آوري اطالعات عالئم و رسوایی براي اطالع از اخذ مجوزهاي الزم در جمع. 1

 (Aid, 2007: 41-59).. ك. ر ،است به بار آوردههاي اخیر  سازمان امنیت ملی این کشور در سال

 :آوري از طرق جمع

 منابع آشکار؛  

 منابع انسانی؛  

 آوري عالئم؛ جمع  

 آوري اطالعات فضاي زمین؛ جمع  

 آوري اطالعات اندازه گیري و تعیین  جمع

  کیفیت؛

 طراحی و هدایت

  بررسی

 آوري داده و خبر  جمع توزیع
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بخشـد، تحلیـل    دمد و بدان معنـا مـی   روح می ،چیزي که به این جسم صلب در عین حال،

 بناهـاي در  خود را با استفاده از سنگ هاي و برداشت معماري است که نظرات ،گر تحلیل. است

کند و در اجراي این  بنا می ترسدسمتناسب با امکانات در اختیار، اجرایی کرده و ساختمانی را 

 ،آوري پس آنچه اخبار حاصل از هر روش جمع. مالحظات فراوانی را پیش روي دارد ،فعالیت

کند، فرایند اطالعات و در  آوري آشکار را به اطالعات تبدیل می جمله اخبار حاصل از جمع من

   1.اطالعات است فرایند و قلب اطالعات تحلیل به عنوان روح ،س آنأر

بنـدي اسـت و    فاقـد طبقـه   ،پـیش از تحلیـل   ،آشکار شده آوري داده و اخبار جمع ،بنابراین

بنـدي   مهر طبقه ،شده پس از تحلیل که خود در جریان تحلیل شکل یافته است اطالعات ساخته

 ،در هر صورت ،)پنهان(آشکار  شده غیر آوري این درحالی است که اخبار جمع .کند دریافت می

 ،اکنون هم .بندي است اطالعات و اخبار آشکار و خام فاقد طبقه دي است و صرفاًبن واجد طبقه

با استفاده از تخصص خود  ،مراکز غیراطالعاتی چندي وجود دارند که کارشناسان آن ،ایراندر 

از این  2.نمایند بندي می اقدام به تولید اطالعات با یا بدون مهر طبقه ،و منابع آشکار در دسترس

سسـه  ؤمگر قـدس،   در رژیم اشغال ،مثال رايب. در دیگر کشورها نیز وجود دارند ،زدست مراک

از . نمایـد  هاي مفیدي را درباره گرایشات سیاسی منطقه تهیـه مـی   آکادمیک استراتژیک، ارزیابی

توان به مرکز مطالعه اسـتراتژیک   دیگر مراکز تحلیلی مبتنی بر اطالعات آشکار در این رژیم می

آویو هستند و مرکـز مطالعـات    دو در دانشگاه تل مطالعات خاورمیانه دایانا که هرجافه و مرکز 

اطالعـات خـود را از    ،سسات غیررسمیؤاین م. اشاره کرداستراتژیک بسا در دانشگاه بارایالن 

هـاي   هاي مرکز دایـان از گرایشـات جنـبش    ارزیابی ،مثال اما براي ،کنند منابع آشکار کسب می

هاي  تر از ارزیابی به طور قابل توجهی دقیق ،1970یاسی آنها در اوایل دهه فلسطینی و شکاف س

  .(Kahana, 2002)بود ) امان(سازمان اطالعات دفاعی 

  :که عبارتند از هاي چندي دارد قبل از تحلیل ویژگی ،آوري آشکار اخبار حاصل از جمع

                                                                                                                                               
مایکل ترنز به نقـل از   ،کند، همچنین یس اسبق اطالعات هند، از تحلیل به عنوان روح اطالعات یاد میپاتاك رئ. سی. دي. 1

 . ك.ر. خواند گر باسابقه سیا، اطالعات را قلب فرایند اطالعات می جک دیویس، تحلیل

(Pathak, 2002 & Turner, 2005) 

  .ره کردتوان به خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران اشا براي مثال می. 2
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  ؛1)اطالعات بندي و عدم نگرانی از نشت عدم نیاز به طبقه(سهولت در توزیع . 1

  ؛ تر پذیري کمو خطر سهولت دسترسی. 2

کردن فرایند اطالعـات در برچیـدن    آوري و هم در کوتاه هم در زمان جمع( سرعت تهیه .3

  .)تحلیل از فرایند

  (Mercado, 2005). هزینه؛. 4

و بدون آنکه تحلیلی  بندي دسته، اخبار توسط گروهی منتخب، گزینش، ترین شکل در ساده

کنندگان توزیـع و تحلیـل اخبـار بـه خواننـده واگـذار        ن انجام شود، در میان مصرفبر روي آ

در  هـاي دولتـی ایـران    خانه ها و وزارت اکنون در برخی سازمان این کاري است که هم. شود می

دربـاره   تواند بینش کلـی را  می ،در مجموع ،این کار .رسد به انجام می قالب گزیده اخبار جراید

  . شود جویی در زمان خواننده می و باعث صرفه دادهکننده قرار  ختیار مصرفدر ااخبار مهم 

  

  آشکار  منابعاطالعات  کنونیوضعیت . ج

، افزایش کمیت و کیفیت اخبـار  داده در زمینه اطالعات هاي روي یکی از مهمترین پیشرفت

ـ  ارزان ،بـه نسـبت   ،منـابع آشـکار   يآور حاصـل از جمـع   اطالعـات . منابع آشکار است و  رینت

تـوان بـراي    می ،بندي پایین به علت طبقه ،همچنین .آید شمار می  آوري به روش جمع ترین ساده

 ،امـروزه . سود جست نیزامع اطالعاتی واز متخصصین و کارشناسان خارج از ج آن آوري جمع

حـال   در (Hulnick, 2002)  رود شـمار مـی    بـه هاي اطالعـات   خون رگ ،اطالعات منابع آشکار

 را به خود اختصاص داده استآوري شده  جمع درصد اطالعات 80تا  70این روش   ،حاضر

(Dupont, 2003: 26 & Hulnick, 2002)   . 1996گـزارش اول مـارس   بـرآورد  ، طبـق  این میـزان 

                                                                                                                                               
توزیع اخبار و اطالعات آشکار  ،هاي حاصل از منابع آشکار، در بسیاري موارد بندي فراورده طبقهعدم به رغم . 1

کننده را براي نامحرمان و  آوري گیري و عالیق سازمان جمع زیرا جهت ،باشد نیز محدود و همراه با حساسیت می

در موضـوعات   خصوصـاً  ،ع عمومی بسیاري از مطالب آشـکار توزی عالوه بر این،. سازد دشمنان معلوم می بعظاً

یـافتن بـراي جریانـات      تواند منجر به تشویش اذهان عمومی، مرجعیت جا و با فراوانی می داخلی در صورت یک

امکـان ارائـه اطالعـات فریـب و      ،نـین همچ. ساز حکومتی نیز شـود   ذهن تصمیم شرقیب سیاسی و حتی تشوی

   .هاي اطالعاتی نیز وجود دارد و عادي از سوي سرویسدار به ظاهر آشکار  جهت
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درصـد   95 تا هاي اقتصادي، نظیر تحلیل ،ها کمیسیون اطالعات ایاالت متحده، در برخی محیط

  . (Snyder, 1997) یابد افزایش می

داشت،  ها دالر هزینه بر می میلیون ،اي که در پایان دهه نود قرن بیستم ویر ماهوارهاتهیه تص

  (Fuchs, 2000).دالر قابل ابتیاع است  30تر از  امروزه با کم

، نماید فعالیت می در عرصه منابع آشکار ایاالت متحده که سرویس انتشار اطالعات خارجی

نـیم میلیـون    ،نمایـد و همـه روزه   زبان خارجی را کنترل می 55ه با شداثر منتشر 3500بیش از 

میلیـون لغـت دیگـر نیـز توسـط پیمانکـاران        ارشد در سرتاسر جهان و نیملغت توسط افسران 

  .) 95 :1389ناتو، (شود  آوري می مستقل در آمریکا جمع

 نیکنـو در قرن معتقد است اطالعات  ،شده منابع آشکار رابرت دیوید استیل، مدافع شناخته

ـ  این روش جمـع . بایستی بر اساس اطالعات منابع آشکار بنا شود بـراي اطالعـات    دآوري بای

   . (Steele, 2000: 105-126) کننده با ارزش تلقی شود مشارکت تر از یک بیش ،تمامی منابع

 ،عنوان نموده بود که امـروزه  ،رئیس اسبق شوراي اطالعات ملی ایاالت متحده ،جان گانون

و بـراي    به قطعه بزرگی از خود کیـک مبـدل شـده    ،طالعات منابع آشکار از خامه روي کیکا

 . (Mercado, 2004) ستا  ضروريتولید تحلیل دقیق، 

وجـود انبـوه   . داردنیـز  هاي خاص خـود را   محدودیت ،اطالعات منابع آشکار ،با این همه

تنهـا بخشـی از ایـن     ،اي ع رسـانه در منـاب  نادرستاطالعات، اخبار غیرقابل اعتماد و اطالعات 

ویـژه اینترنـت، فراینـد      بـه  ،اي از داده و خبر در منابع رسانه اي وسیع گستره. هاست محدودیت

سـوزن در  «از این مشکل با عنـوان   .آوري و پردازش اخبار را با سختی روبرو کرده است جمع

ماند  به این منزله میل، گرفتن بیش از حد این مشک جدي در عین حال، .یاد شده است »کاهدان

وجود حجم گسـترده   ،به عالوه. ها امتناع بورزیم که از تنفس به دلیل وجود آلودگی و میکروب

منـابع   مختص بـه  وبوده  گیر اطالعات ها گریبان سال براي مشکلی است که ،اخبار و اطالعات

به طور آشـکار از   ،)اي . اس . ان(ها، سازمان امنیت ملی ایاالت متحده  براي سال. نیست آشکار

اطالعات تصـویري  نیـز   . عاجز بوده است ،شده گیري رمزگشایی و ترجمه بسیاري از عالئم ره

 . (Hulnick, 2002)شود  مشمول این مشکل می
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کند  ثیر داستان رسانه اشاره میأاست و به ت 1)انعکاس(مشکل دیگر منابع آشکار، مقوله اکو 

حیات بسیار  ،شود تا جایی که داستان اصلی نتخاب و تکرار میاي ا که توسط سایر منابع رسانه

  .(Lowenthal, 2008: 101) 2رسد به نظر می ،تري پیدا کرده و مهمتر از آنچه واقعیت دارد وسیع

با توجه به انبوه اطالعات در  این است که ،نقطه ضعف ویژه اطالعات منابع آشکار

رایند اطالعات را به سمت خود سنگین کرده آوري اطالعات در ف وزن و نسبت جمع ،دسترس

همان  ،شود و این هاي فنی  ویژه روش  به ،آوري باعث مهجورشدن دیگر منابع جمع تواند می و

، انبوه اطالعات آشکار براي حل معضل .گردد اطالعات می مدیرانگیر  توهمی است که گریبان

اند و با واگذارکردن بخشی از  آورده  کاران خصوصی روي هاي اطالعاتی به پیمان سازمان

و تا حدود   سعی در رفع مشکل کرده ،تر به بخش خصوصی بندي پایین طبقه هاي با فعالیت

هایی در قالب  هاي خود با روش آوري بخش خصوصی نیز با نو .اند شدهزیادي نیز موفق 

کاربردي از میان هاي  ها و استخراج داده به حفاظت از داده ،3ها و مدیریت دانش استخراج داده

ها قبل و پیش از انجام  از سال ،براي مثال .هاي خام همت ورزیده است جریان گسترده داده

 2004مصوب سال  ،اصالحات جدید و تصویب قانون اصالح اطالعات و ممانعت از تروریسم

سیس شرکت غیرانتفاعی موسوم أبا ت) سیا(سازمان اطالعات مرکزي  در ایاالت متحده آمریکا،

 را تنظیم و توزیع اطالعات خام  بندي، هاي طبقه که وظیفه پیشرفت در روش 4تل -کیو -به ان

گران در مقابل حجم عظیم اطالعات در دسترس  روي تحلیل  به رفع معضل پیش ،برعهده دارد

هاي خصوصی ممکن است در  اگرچه بخش .(Yannuzzi, 2000: 25-38)اقدام ورزیده است 

به  ،هاي خام حاصله از منابع آشکار ندي مفهومی حجم عظیم دادهب بندي و طبقه دسته

نادرست یا  ازاخبار صحیح  تمیزدر  ،به همان اندازه اما ،هاي اطالعاتی کمک نمایند سازمان

به طور  ،هاي درست و نادرست با گذشت زمان، میزان اخبار و داده. ناکام خواهد بودفریب 

تر  هرچه بیش ،که تفکیک اخبار مرتبط، بهنگام و دقیقاي  به گونه ،یابد مستمر افزایش می

                                                                                                                                               
1 . Echo or Mirroring 

هاي  درصد از فراورده 5تا  3چیزي بیش از  ،هاي مختلف اینترنتی جو در میان سایت تجربه کشف شده است که جست هب. 2

  (Lowenthal, 2008: 101).دهد  اطالعات آشکار را تشکیل نمی

3 . Data Mining & Knowledge Management 

4 . N-Q-Tel 
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اما به سبب رشد  ،موضوع جدیدي نیست ،گسترش اخبار غیرقابل اعتماد. شود تر می مشکل

طور  بهمیزان اخبار نادرست و فریب و تبلیغاتی  ،ها اي و دسترسی جهانی به شبکه منابع رسانه

   .(Hulnick, 2002: 565-579)یابد  ناپذیري افزایش می اجتناب

آوري در خصوص  ، جمعها ر روشگهاي منابع آشکار در مقابل دی از دیگر محدودیت

کشورهایی که در . و کشورهاي سخت است) تروریستی ،به عنوان مثال(هاي زیرزمینی  سازمان

در خصوص این . پذیرد شود یا نشت اطالعات به سختی انجام می آنها انتشار اخبار کنترل می

   .گردند آوري تلقی می س انواع جمعأدر ر ،کماکان اطالعات انسانی و فنی ،دافموارد و اه

  

  ثیرات منابع آشکار بر اطالعات أتمختلف هاي  جنبه. د

را بـا چـالش    اطالعـات  ،اینکه آیا انقالب خبريدقیق در خصوص   به نتیجه دستیابیبراي 

که در معرض این تحـول قـرار    هاي مختلف اطالعات را ، جنبهشناختی مواجه کرده یا نه هستی

  .یمکن ثیر قرار دهد، بررسی میأهویت اطالعات را مورد ت ،گرفته و ممکن است به همین دلیل

  

  بودگی کاري و پنهان گویی و شفافیت و فرهنگ پنهان پاسخ. 1

ویکـم عنـوان    آوري و ارتباطات در قرن بیست در خصوص توسعه فن که با تمامی مواردي

. تــوان نادیـده انگاشــت، جایگـاه اطالعــات در جامعـه اســت    کــه نمـی  گردیـد، موضـوعی را  

سـاالري و   مـردم  در برابر نظامگویی  پاسخ شفافیت و امروزه مجبور به ،هاي اطالعاتی سرویس

هـاي جامعـه    اي هستند که با معیارهاي جامعه، سـنت و قـانون و ویژگـی    انجام وظیفه به گونه

  . مطابقت داشته باشد 1اطالعاتی

تـر   هرچـه بـیش  سازي، جوامع حاضر را  هاي جهانی مدرن و چالش هاي پست ویژگیظهور 

در رویکـردي  .  (Liaropoulos, 2006)آمـاده هیجـان نمـوده اسـت     هـم و    پیچیـده، وابسـته بـه   

یم، کنـ  هـاي اطالعـاتی در قـرن بیسـتم نگـاه      به کارکردهاي سازمانبا دقت چنانچه اي،  مقایسه

هـاي   مهمتـرین وظیفـه سـازمان   در آن، کـه   نـامیم  مـی عات سري ن قرن را قرن اطالآاغراق  بی

                                                                                                                                               
1 . Information Society 



  53شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20

 ،با اینکه این دو وظیفـه  ،امروزه. دبوداطالعاتی، حفاظت اسرار خودي و سرقت اسرار دیگران 

هـاي   وضـعیتی کـه سـازمان    امـا  ،دهستنهاي اطالعاتی  هاي سازمان کماکان بخشی از مسئولیت

ـ . ه استکنند، تغییر کرد می  اطالعاتی در آن فعالیت هـاي   اینکـه سـازمان   یندر این شرایط، تعی

شـفافیت حرکـت کننـد،    اي فراگیر باقی بمانند یا به سـوي   سایه اطالعاتی همچنان پنهان و در

 (Hulnick, 1999 & Carroll, 2001) ساالر است روي جوامع مردم  ال پیچیده پیشؤس

زیرا  ،این فرضیه مهم است. کاري است پنهان صفت شامل لزوماً ،اطالعات معتقدنداي  عده

سرقت  مخفیانه که مهمترین اخبار درباره دشمنان مخفی است و باید بر این امر داللت دارد

کاري به آن اعتبار زیادي  مخفی ،در واقع. یا در در فرایندي پیچیده و پنهان به دست آید شود

ترین  اره بزرگکننده اخباري درب ممکن است تضمین اخبار پنهانبا این حال،  .بخشد می

ها در طول جنگ جهانی دوم درصدد  اگر ژاپنی ،براي مثال. ها نباشند پذیري ها و آسیب موهبت

هاي آمریکایی متوجه شوند که  توانستند از طریق روزنامه بودند، می آوري منابع آشکار می جمع

ود را تغییر الگوهاي رمزنگاري خ ،کدهاي رمز آنها قبل از نبرد میدوي شکسته شده و درنتیجه

کتاب  س آن مصر،أو در ر اعراب افسران اطالعاتی اگر همچنین، .(Treverton, 2006)دادند  می

، قبل از جنگ شش روزه را 1956در سال خاطرات موشه دایان درباره جنگ صحراي سینا 

، شدند که حمله هوایی ناگهانی به هواپیماهاي آنها بر روي زمین متوجه می ،مطالعه کرده بودند

 . (Pateman, 2003: 22)گر قدس در جنگ آتی خواهد بود  اولین اقدام مهم رژیم اشغال

. اطالعاتی است هاي حقیقتی ضروري در فعالیت ،1بودگی کاري و پنهان پنهان ،با این حال

اما نباید  ،آوري اخبار از منظر رقبا و حریفان پنهان باقی بماند هاي جمع الزم است منابع و روش

از پشتیبانی مردم  بایستی ،ساالر در جوامع مردم هاي اطالعاتی که سازمان دور داشتاز نظر 

 ،هاي اطالعاتی بدون اعتماد جامعه، سازمان. برخوردار بوده و جامعه به آنها اعتماد داشته باشد

. دبوو برآوردهاي آنها مورد تردید خواهد  اشتمشروعیت و اعتبار چندانی نخواهند د

                                                                                                                                               
در این عبارت، . هاي اطالعاتی از نگاه همگان گذاشتن بر تمامی فعالیت کردن و سرپوش کاري عبارت است از پنهان پنهان. 1

به معناي انجام  ،)محرمانگی(بودگی  عبارت پنهان. شود شوند و تقریباً خودي و غیرخودي تعریف نمی همه نامحرم شناخته می

بندي  صالح و با رعایت طبقه کردن موضوع از مراجع ذي صورت پنهان است و نه به معناي پنهان فعالیت اطالعاتی به 

  . غیرمتعصبانه براي جامعه خودي
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کردن و هرچه  بندي خارج و از طبقه گیت اطالعات ادعا دارند که غیرمحرمانطرفداران شفافی

بخشیدن منطقی به اقدامات  موجب انسجام ،کردن و درمعرض عموم قراردادن اطالعاتتر شفاف

به  ،در مقابل ،منتقدان شفافیت اطالعات . (Hulnick, 1999) شود محرمانه در معرض عموم می

هاي تحمیلی و خطرپذیري آشکارشدن اسرار را  ند و هزینهپرداز مشکالت این موضوع می

این مزایاي فرهنگ پنهان بودگی، ناشی از رغم مشکالت  به نمایند و ادعا دارند  مطرح می

 . (Carroll, 2001) استصفت بیش از مشکالت آن 

 نامند می 1و یکم را قرن اطالعات عمومی پا را فراتر گذاشته و قرن بیست ،برخی دیگر

(Wark, 2003) . تحت فشار داخلی و خارجی و در  ،براي مثال، هم انگلیس و هم ایاالت متحده

معرفی  عمومی راکافرا به  یاطالعات موضوعاتمجبور شدند برخی  ،هاي اطالعاتی پرتو ناکامی

کردن اطالعات مبري و مشارکت در  خود را از سیاسی ،نمایند تا با ارائه شواهد و مباحثات

انتشار برآورد تهدید برنامه تسلیحات کشتار جمعی عراق در سپتامبر . ه نمایندجنگ را توجی

شده برآورد اطالعات  بندي انتشار متن غیرطبقه ،کمیته اطالعات مشترك انگلیستوسط  ،2002

اي توجیه شوراي  و پخش رسانه 2002ملی سیا درباره تسلیحات کشتار جمعی عراق در اکتبر 

همگی  ،2003کالین پاول، وزیر دفاع وقت ایاالت متحده در فوریه امنیت سازمان ملل توسط 

2ودمین پشتیبانی عمومی بأتوجیه منطقی و اخالقی تصمیم به آغاز جنگ در جهت ت راستايدر 
 

(Wark, 2003).  

. شوند آوري منابع آشکار دچار تناقض می برخی در جمع ،کاري توجه به تعریف پنهان دونب

توان اطالعات نامید؟ ایـن سـوء    ورت آشکار در دسترس هستند را میص  چگونه اخباري که به

 هرچنـد . در مورد اسـرار باشـد   مبنی بر این برداشت است که اطالعات باید و ضرورتاً ،تفاهم

حتی در . کند اما اخبار آشکار را خارج از شمول نمی ،بخش اعظمی از اطالعات این گونه است

 20قامات ارشد جامعه اطالعاتی ایاالت متحـده، حـداقل   اوج جنگ سرد نیز به گفته یکی از م

از طریق منـابع    ،اهداف ترین سخت به مثابه یکی از ،درصد از اطالعات در مورد اتحاد شوروي

                                                                                                                                               
1 . Public Intelligence 

عات کذبی بود که به واسطه آن، سعی البته این کار در راستاي توجیه منطقی و اخالقی تصمیم به آغاز جنگ نبود، بلکه اطال. 2

  .به عراق شکل گرفت هجومدر فریب اذهان عمومی آمریکا و انگلیس و جهان براي 
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 ،آشکار به اطالعات پنهان در مـورد روسـیه   اطالعاتنسبت  ،امروزه .شد آوري می آشکار جمع

. (Lowenthal, 2008: 100)  شـده اسـت    در دوران جنـگ سـرد   80بـه   20فراتر از عکس نرخ 

بندي اطالعات  موید سطح طبقه تواند صرفاً آوري نمی نباید فراموش شود که نوع جمع ،نابراینب

تاجري ایرانی که براي تجارت به برخی شهرهاي کردنشـین  چنانچه  ،عنوان مثال  به. قرار گیرد

فرت خود به عراق نقـل و انتقـاالت   عراق تردد دارد براي دوستانش نقل نماید که در حین مسا

غیرطبیعی افراد مسلح احتماال وابسته به گروهکی خاص به همراه لجستیک آنان را در حـوالی  

یـد اطالعـات   ؤکـه م  آوردهاو اطالعات آشـکاري را فـراهم    ،در واقع ،مرز مشاهده کرده است

جمهـوري اسـالمی    هاي اطالعاتی اگر این فرد براي یکی از سازمان .است) جاسوسی(انسانی 

گونه که خـاطر نشـان    پس همان. گردید لقی میتکرد، اظهاراتش جزء موارد سري  ایران کار می

آوري آن بـه   فـارغ از نـوع منبـع جمـع     را که اخبار گـردآوري شـده   اي شاخص عمدهگردید، 

  .کند، تحلیل است اطالعات تبدیل می

بودن  گو و شفاف پاسخ تر در آخر نباید فراموش کرد که حتی طرفداران جدي بیش

و در  (Carroll, 2001) بودگی اطالعات اعتقاد دارند به پنهان ،اطالعات نیز تحت مالحظاتی

ثیر أدهند که این شفافیت در اطالعات ت صورتی به شفافیت اطالعات روي خوش نشان می

  . بومرنگی نداشته باشد

    

  بر اطالعات رسانی اطالعآوري  فن ثیرأت. 2

 .و تاثیر آن در اطالعات نبایستی بیش از حد اغـراق شـود   رسانی آوري اطالع در اهمیت فن

تـر از قبـل نمـوده     آوري از منابع آشکار را سـخت  جمع  ،خبرياي عقیده دارند که انقالب  عده

هـا توانـایی    رایانه. یدتر را نیز افرایش داده باشدفکسب اطالعات م ،بدون اینکه به همان نسبت

اما میزان اطالعات مکتسبه بـه همـان نسـبت افـزایش      اند،  العات را افزودهپردازش اخبار و اط

  . (Lowenthal, 2008: 101) نیافته است

اما  ،ثیرگذار بودهأآوري اطالعات ت هاي جمع آوري همیشه و در طول تاریخ بر روش فن

ا ب ،آوري اطالعات هاي جمع روش. هرگز نتوانسته است ماهیت اطالعات را دگرگون نماید

آوري در  با پیشرفت فن. به عنوان دومین حرفه قدیمی آغاز گردید) جاسوسی(اطالعات انسانی 
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اطالعات فنی، اطالعات تصویربرداري، اطالعات عالئم و اطالعات منابع  بعد،طول سالیان 

تر از  ثرؤرنگ و بویی م ، یک یا چند روش ،به وجود آمده و تکامل یافتند و هرازگاهی ،آشکار

پیروزي متفقین در جنگ جهانی دوم را مرهون اطالعات عالئم  ،براي مثال. یافتندمابقی 

1.اند دانسته
چه در زمان صلح و چه در  ،جهانی دوم، اطالعات عالئم  تا پایان جنگ ،درحقیقت 

 در عین حال، .)58 :1381شولسکی، (تري داشت  زمان جنگ، از هر منبع دیگر اهمیت بیش

تر و  اهمیتوران نیز نتوانست غیر از هرچه بادر آن د ،اهمیت خود با همه ،اطالعات عالئم

در ماهیت دیگري  مهمثیر أتگذاري،  به عنوان ابزار سیاست ،کردن وظیفه اطالعاتترثرؤم

   .باشد داشتهاطالعات 

خود وزین کرده  دآوري به سو انواع جمع را در میان فه ترازوک آشکار،آوري  جمع ،امروزه

طی سفر طوالنی و  ،دکتر فربنک ،شود در خالل جنگ جهانی دوم دآور میمرکادو یا .است

ها را در چین خریداري و به واشنگتن  با هزینه گزافی نشریات ژاپنی ،سخت خود به ژاپن

پذیر است  لیک امکانیاین کار امروزه با اتصال به شبکه اینترنت و تنها یک ک. کرد ارسال می

(Mercado, 2004).  از با هزار ترفند م یبراي تهیه مجله علمی خارجی مجبور بود 1370،در دهه

در  شاید تهیه مقاله خارجی. آنها برسیمو به کتابخانه عبور کنیم ها  خانه سد حراست وزارت

 .انجامید چیزي بیش از یک ماه به طول می بودن در مراکز قابل دسترس داخلی،صورت موجود

تنها در عرض چند  ،)اینترنت و حساب بانکی(ولیه اختیار داشتن تمهیدات ا با در ،امروزه

در  .میآور خود را به دست می ورد نظراز میان هزاران گزینه پیشنهادشده، مقاله م ،دقیقه

  . آوري نیست هاي جمع یا غفلت از دیگر انواع روش یبه معناي فراموش سهولت این اطالعات،

بر اسرار و نفوذ در آنچه پنهان شده  آمدن ابزار قدرتمندي براي فائق ،تواند آوري می فن

مین أدسترس یا ت با افزایش حجم اخبار در ،آوري همین فن در عین حال،. است، به شمار رود

. آوري اطالعات قرار داده است هاي چندي را پیش روي جمع تر امنیت، پیچیدگی هرچه بیش

  .(Wark, 2003) آن یاما نه شرط کاف ،شرط الزم تغییر بوده است وآوري همیشه محرك  فن

                                                                                                                                               
ا در شـنود و  نهیعنی توانمندي آ. یکی از امتیازهاي اصلی متفقین در جنگ جهانی دوم، برتري آنها در اطالعات عالئم بود. 1

د ارتباطات ژاپن توسط ایاالت متحده اطالق شده و اولتـرا نیـز بـه شـنود     مجیک به شنو. شکستن رمز ارتباطات دول محور

  .(Lowenthal, 2008: 20)کند  ها توسط بریتانیا اشاره می ارتباطات آلمانی
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 این ،البته .هاي انجام وظایف اطالعاتی را تغییر داده است ، روشخبريبا این حال، انقالب 

هاي  روش ،خبريبا توجه به چرخه اطالعات، انقالب . نه ماهیت آن هاست روشتغییر در 

و اصول را دچار تحول کرده ) مرحله چهارحداقل دو مرحله از ( آوري و انتشار اطالعات  جمع

  .خواند میا به خدمت فر این چالش رآمدن ب براي فائق سازمانی جدیدي را

  

  و قابلیت اعتماد به آنها حجم انبوه اخبار. 3

. به معناي اخبار یا اطالعات بهتر نیست الزاماً ،تر انتشار و وجود اخبار یا اطالعات بیش

 .ادرست و تبلیغات بیانجامدتر اخبار ن ممکن است به تولید و انتشار بیش ،تر اخبار بیش

هاي اطالعاتی به   همیشه به عنوان مشکل سیستم ،وجود انبوه اخبار گونه که گفته شد، همان

هایی که توانایی تشخیص عالئم از میان نویزها را دارا  آوري فن ،بنابراین .شمار رفته است

کنندگان و  آوري ي جمعکار را برا ،حجم انبوه اطالعات. اند مد نظر قرار گرفته  باشند، می

از گیري را با معضل روبرو نموده است  ده و تصمیمکربه صورتی دوچندان مشکل  ،گران تحلیل

به  .ها قرار داده است کاري اخبار و داده گیران را در معرض دست تصمیم در مواردي، رو،  این

دریاي پرتالطم گر است که در  این وظیفه تحلیل. آید هیچ چیز ساده به دست نمی طور قطع،

زمان این  ربه مرو ،اي گران حرفه سره را از ناسره تشخیص دهد و تحلیل ،هاي خام انواع داده

   1.آورند قابلیت را همانند همه کارشناسان حرف مختلف به دست می

هاي متعددي را در هر  هاي اطالعاتی داخلی، گزینه اخبار منابع آشکار و شبکههمچنین، 

اما چنانچه اخبار به طرز صحیحی مدیریت  ،اند عات پیش روي قرار دادهمرحله از چرخه اطال

در مدل سنتی اطالعات که بر اساس . و هماهنگ نشود، سیستم دچار ناکامی خواهد شد

انبوه  حجمدر مقابل  ،مراتبی اوامر و برنامه رسمی تمرکزگرایی بنا شده است، زنجیره سلسله

، پارادایم سازمانی منعطفهاي غیرمتمرکز و  لی که شبکهحا در شود، میشکست را پذیرا  ،اخبار

  (Berkowitz and Goodman, 2000: 92-93). است  این پدیدهصحیح براي تضمین مدیریت 

                                                                                                                                               
هایی نیـز وجـود    عالوه بر تجربه و تبحر کارشناسان براي جداسازي اطالعات مفید آشکار از اطالعات انبوه، تکنیک ،البته. 1

دهنده،  افزارهاي خاص تشخیص گیري از برخی نرم نمایند از جمله، بهره ینان را در انجام بهتر فعالیت خود، کمک میدارند که ا

  .اعم از افراد و مراکز ،ها و مراکز و منابع خبري خاصنظر و دقت ویژه پیرامون برخی منشأهاي مورد  استفاده از کلیدواژه
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  هاي اطالعاتی از انحصار سازمان آوري شدن منابع جمع خارج. 4

به  ،نچه در موضوعات و اشکال ماجراجویانه و غیر آ ،بخشی از تهیه محصوالت اطالعاتی

چه از نظر  ،شده توسط بخش خصوصی اطالعات فراهم. هاي خصوصی سپرده شده است بخش

هاي  دانستن زبان .حائز اهمیت است ،چه از نظر سرعت و دقت و مدیریت حجم عظیم اخبار

شناسان و  کارگیري زبان ، بهدر واقع. برداري از اطالعات آشکار است خارجی، کلید بهره

 ،هاي اطالعاتی تمامی سازمان که تقریباً ر مدیریت اطالعات آشکار استاصلی مهم د ،مترجمان

سپتامبر و  11به دنبال حوادث  ،براي مثال. مواجه بوده و هستندمین این نیاز با مشکل أتدر 

کمک آورانه  فن براي تسهیالتبخش خصوصی  ازوجود مشکل برگردان، سیا مجبور شد 

که اولین  گزارش دادم سایمن، دستیار مدیریت رئیس سیا نیویورك تایمز به نقل از جی. بخواهد

هاي  هاي خام از زبان آمدن بر سیل داده آوري براي فائق اولویت اطالعات ایاالت متحده، فن

  .تواند متفاوت باشد با این حال، کیفیت اطالعات تولیدشده می .(Hulnick, 2002)خارجی است 

این اخبار و اهمیت آن براي  آوري بخش خصوصی ممکن است از دالیل جمع 

اهمیت آن عاجز درك مطلع نبوده یا از  ،گذار است گذار و آنچه مورد توجه سیاست سیاست

هاي  بر روي تحلیل گیري آن، عموماً بنا به ماهیت شکل ،عالوه، بخش خصوصی  به. باشد

منابع  ،این حالبا . باشد میمدت متمرکز است و کمتر قادر به تولید برآوردهاي بلندمدت  کوتاه

براي  »دانش« تولید هاي اطالعاتی را در موضوع فرد سازمان  به آشکار نقش منحصر

  . هم شکسته است در ،گذاران امنیت ملی سیاست

کاري را که  پنهان امکانهاي اطالعاتی،  شدن انحصار تولید اطالعات از دست سازمان خارج

 ها یا سوءاستفاده ها مديآنهان کردن ناکارها هراز چند گاهی به دالیلی نظیر پ این سازمان

انجمن  ،براي مثال. ر کرده استمتک، گرفتند در پشت آن پناه می) زدگی حداقل آن سیاست(

هاي فضایی از سایت موشکی کره شمالی در سال  عکس استناد به با ،)فاس(دانشمندان آمریکا 

کمتر از آن است که واشنگتن بسیار  ،استدالل نمودند که تهدید موشکی پیونگ یانگ ،2000

، در بسیاري از موارد ،ایاالت متحدهدر  ،1990تا دهه  ،همچنین .(Mercado, 2005)کرد  ادعا می

هاي در حال وقوع به  سازمان اطالعات مرکزي بود که اولین اخبار را از مسائل و پدیده این

اي به  ان و ارتباطات ماهواره ان .اما از وقتی که شبکه سی ،داد گذاران این کشور ارائه می سیاست
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هاي  از طریق شبکه ،قبل از آنکه سیا آنان را مطلع نمایند ،گذاران اند، سیاست وجود آمده

 (Teitelbaum, 2005).شوند  هاي به وقوع پیوسته مطلع می اي از پدیده تلویزیونی ماهواره

  

  کننده اطالعات رابطه تولیدکننده و مصرف. 5

هاي  حتی در سازمان ،پرده قالب خبري، برقراري ارتباطات صریح و بییکی از پیامدهاي ان

 )کننده مصرف( گذار وجود حجم عظیم منابع اخبار آشکار، سیاست با. باشد مراتبی می سلسله

گران را خود انتخاب و دانلود  شده پیش روي تحلیل قادر است اخبار خام یا اطالعات تمام

کنندگان سازمان  گران یا تولید رسد که دیگر نیازي به تحلیل یبه این نتیجه م ،بنابرایننماید، 

کنندگان را براي دسترسی مستقیم و  این قابلیت، توانایی مصرف ،از نظر تئوري .اطالعاتی ندارد

یابد مدیران واسطه  گذار تمایل می سیاستطی این فرایند، . دهد ارزیابی محصوالت افزایش می

با  ها دسترسی داشته باشد و مستقیماً طور مستقیم به داده  زده و خود به و میانی را دور

شدن سیستم از حالت متمرکز و  خارج( (Dupont, 2003: 24) کارشناسان ارتباط برقرار نماید

شدن ساختار مدیریتی به  متمایل ،به عبارتی .چرخه اطالعاتی به سیستم غیرمتمرکز  تمایل

 یتوجه بیگذاران بر اساس رویکردهاي خود و  استکردن سی ناگفته پیداست عمل). شدن  مسطح

  . نماید گیري می گیر تصمیم ، چه مشکالتی را گریباناي تحلیل اطالعاتی به رویکردهاي حرفه

گران  در راستاي تعامل میان تحلیل نیز بدیلی هاي بی انقالب خبري، فرصتدر عین حال، 

شده توسط کنت، برخی موانع  ارائه در مدل. گذاران به وجود آورده است اطالعاتی و سیاست

گذاران فرض شده که منشاء  گران اطالعاتی و سیاست در زمینه برقراري تعامل بین تحلیل

تمامی این موانع، مدیران اطالعاتی یا فرایند تدوین و تهیه برآوردهاي اطالعاتی رسمی معرفی 

. معنی کرده است را بی این موانع و مشکالت ،این در حالی است که انقالب خبري. شده است

 ،به طور روزانه و مستقیم ،سادگی  توانند به گذاران و کارمندانشان می در حال حاضر، سیاست

دورماندن از گرداب  ،، در شرایط فعلیبدین ترتیب. گران اطالعاتی ارتباط بگیرند با تحلیل

هایی در  الؤس آنها همواره با رگبار. گران بسیار مشکل است منازعات سیاسی براي تحلیل

اخبار تفسیري یا  برايهایی  هاي جاري، تفاضا براي اطالعات یا درخواست خصوص سیاست

 ،عالوه  به. اند مواجه و داخلی المللی بین هاياي رخداد تکمیلی در خصوص پوشش رسانه
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هاي رد و بدل شده  گران، ممکن است پیام گذاران و تحلیل حجم تعامل غیررسمی میان سیاست

 به. ثیر قرار دهدأهاي اطالعاتی را تحت ت شده توسط سازمان یق برآوردهاي رسمی ارائهاز طر

مداران، کنترل این ارتباطات غیررسمی  گران و سیاست خاطر حجم گسترده تعامل میان تحلیل 

افزون بر این، هرگونه اقدام در . است شده امري غیرممکن تقریباً ،توسط مدیران اطالعاتی

مورد انتقاد و نکوهش کارمندان  ،آوري ارتباطی گران به فن دسترسی تحلیل جهت محدودسازي

گذاران  آوري، دسترسی سیاست با توسل به این فن. و کارشناسان اطالعاتی قرار خواهد گرفت

ثیر قرار داده أشود که ممکن است آنها را به شدت تحت ت به قدري گسترده می ،گران به تحلیل

همه . را تنزل دهد و بدون سوگیري نمودن اطالعات کاربردي راهمگر براي ف و توان تحلیل

تشدید  ،و البته (Wirtz, 2007: 139-150)مراتب سازمانی  یعنی فروپاشی سلسله ،اینها

تواند اسرار را از  شود که چه کسی می اي تبدیل می به مسابقه ،گران کار تحلیل .زدگی سیاست

 ،بنابراین. ثرترین حالت پیدا کندؤترین و م ننده و در سریعک اي از اخبار ناخواسته گیج بین توده

تواند به معنی پایان کار تسلط  تر خواهد شد و این می هاي اطالعاتی شفاف عملکرد سازمان

  .(Pateman, 2003: 183)آوري اخبار باشد  اطالعات عالئم در جمع

نزله درخواست جواب و به م ،گر گذار و تحلیل مستقیم میان سیاستارتباط از سوي دیگر، 

گویی اندك باشد، عمق  شک هنگامی که زمان پاسخ بی. برآوردهاي سریع و صریح است

  . ها نیز کاهش خواهد یافت تحلیل

براي هر بخش از مراحل  تقریباًدر آن، خالف چرخه کالسیک اطالعاتی که  بر در آخر،

آوري اطالعات به  فن دشدنبا وار ،امروزه ،داشت وجود مرز واضح و روشنی ،چرخه اطالعات

توان تمایز مشخصی بین  ، این مرز وضوح خود را از دست داده و نمیفرایند تولید اطالعات

در سیکل جدید که اطالعات منابع آشکار بخشی . چرخه اطالعات مشخص کرد مراحل

در نقطه ) گذار سیاست(خالف چرخه سابق که مشتري  بر ،رود شمار می  ناپذیر آن به جدایی

 ،روا و ارزیاب اطالعات دانست را نه تنها فرمانو آغازین وجود داشت، باید مشتري نهایی 

  .شود گر نیز تبدیل می به تحلیل ،بلکه در بسیاري مواقع
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  فرهنگ سازمانی. اه

هاي ماجراجویانه آن شناخته  اي است که در نزد افکار عمومی با ویژگی اطالعات حرفه

. عهده داشته است گیري این نوع برداشت را بر ثیر در شکلأین تتر بیش ،هنر هفتمشود و  می

به عنوان دومین حرفه قدیمی دنیا، بازي  ،جاسوسی یا به عبارت امروزي، اطالعات انسانی

. دده اي را پیش روي بازیگران آن قرار می ه هاي ویژ کاري و فریبی را آفریده که جذابیت پنهان

زي جاسوسی عنوان شدن به خود بادلیل جاسوسی، وارد که یکی از هفتبه همین دلیل است 

هاي  به طور خاص روشو  آوري اطالعات هاي جمع شدن دیگر انواع روشبا وارد. شود می

هاي  ه کماکان در مجموعه انواع روشکآوري اطالعات انسانی با آن ، جمعآوري آشکار جمع

استه شد و جاي خود را تا میزان کمیت آن ک اما اندك اندك از ،باقی ماندآوري اطالعات  جمع

  . ها داد زیادي به دیگر روش

حساب   ري اطالعات بهآو شک روش مسلط جمع اطالعات عالئم، بی  ،هاي اخیر طی دهه

اکنون نیز سازمان امنیت ملی به عنوان  هم ،در ایاالت متحده ،براي مثال. ه استدآم

کننده اطالعات براي جامعه  آوري ترین منبع جمع کننده اطالعات عالئم، اصلی آوري جمع

درصد اطالعات و  60بیش از  ،سپتامبر 11قبل از . آید اطالعاتی این کشور به شمار می

هر روز  ،»توجیه روزانه رئیس جمهور«کلی سري   هاي امنیتی که در قالب گزارش به گزارش

س اطالعات رسید، توسط این آژانس و بر اسا صبح به دست رئیس جمهور ایاالت متحده می

هاي  در استفاده از روش جایی هاین جاب .(Aid, 2007: 41-59) شد عالئم تهیه و تولید می

 ،تر از هیجانات کار اطالعاتی هرچه بیش ،هاي فنی و آشکار انسانی به سمت روش آوري جمع

 ،در حقیقت. کاسته است ،اي بود حرفه  هاي تمایل به انجام این فعالیت که خود یکی از انگیزش

مکان مالقات از پیش هایی نظیر تماس با منبع در  آوري اطالعات کمتر با فعالیت جمع ،امروزه

نظامی در نزد  شبه آید که مستلزم هیجانات، روحیه و فرهنگ عملیاتی و شده به دست می تعیین

هاي یک دفتر  زیر سقف ،بیشتر فعالیت هاي اطالعاتی در جهان امروز. افسران اطالعاتی است

تغییر محیط  .شود انجام می ،فنی از جمله رایانه مجهز است هايه و چهارگوش که به ابزارساد

هاي  هاي مدیریتی و نیازمندي ها، شیوه نه تنها بر هزینه ،اطالعاتی  و ابزارهاي کاري در فعالیت

ت نظامی را نیز به سم بلکه فرهنگ سازمانی عملیاتی و شبه ،گذاشته ثیرأهاي اطالعاتی ت سازمان
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 این تغییر نوع کارکرد و ،به عبارت دیگر. فرهنگ دانشگاهی و غیرنظامی سوق داده است

است به جاي  و فنی هاي ذهنی دفتري که مبتنی بر مهارت اطالعاتی هاي شدن فعالیت جایگزین

 هاي ارتباطی فراوان است، مسلماً و مهارتی متفاوت های هاي عملیاتی که نیازمند توانایی فعالیت

   .ثیرگذار خواهد بودأهاي اطالعاتی ت هنگ سازمانی سرویسبر فر

  

  گیري نتیجه

 کنون هاي اطالعاتی در آینده خواهد بود و تا گر اصلی فعالیتیباز ،اطالعات منابع آشکار

سازمانی مستقل در کنار دیگر   ساالرانه فائق آمده و جایگاه توانسته بر مشکالت دیوان

هاي اطالعاتی به خود اختصاص  هاي سازمانی سرویسآوري را در ساختار هاي جمع روش

. باشد آوري منابع آشکار نمی ایجاد پارادایم جدیدي بر اساس جمعاین به معناي . دهد

در مقایسه با سایر  آوري اطالعات جمعهاي  روشبرخی انواع  ،گونه که در طول زمان همان

اکثر آوري آشکار در  ز جمعامروزه نی ،اند را به خود اختصاص داده نقش غالب ،ها روش

  .آن خود کرده است از راو البته نه منحصر به فرد نقش غالب  ،ها محیط

 ،بـا ایـن حـال    .آوري نخواهد شد هرگز جایگزین دیگر انواع جمع ،اطالعات منابع آشکار

  :تصریح کرده است ،اسبق اطالعات ملی ایاالت متحده مدیر ،کانل گونه که مایک مک همان

اگرچه اهمیت نسبی  ،نقش کلیدي خود را ادامه خواهند داد، آوري هاي جمع شتمامی رو« 

اي  تر یا آینده آوري نیاز به توجه بیش اي از جمع هیچ جنبه. در طول زمان تغییر خواهد کردنها، آ

بـراي   ،به درخشانی اخبار منابع آشکار ندارد؛ دگرگونی و تحول در رویکرد بـه منـابع آشـکار   

   . (DNI, 18 July 2008) »آوري حیاتی است سازي جمع هاي آتی براي هم قیتیابی به موف دست

در حـال   خبـري کننـد انقـالب    استدالل مـی  ،مند به اطالعات منابع آشکار اران عالقهفدطر

هـاي سـنتی    کشورها و کاهش نیاز به اتکا بـر ابزارهـا و روش    تغییردادن بخش اعظم نیازمندي

بـدون   و اقعیت این است که تحلیل در مرکز اطالعات قرار دارداما و ،انسانی و فنی بوده است

آیـد را   دست مـی   ترین شکل به به ساده حتی اطالعاتی که. ستندتر حقایق بدون معنا ه بیشآن، 

 تبـدیل نظر گرفتن تحلیل به عنوان محور  با در ،بنابراین .)28: 1389ناتو، (نیز باید تحلیل کرد 
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بـه عنـوان یکـی از     ،آوري آشـکار  عات، افزایش اهمیت جمـع خبر به اطالعات و محتوي اطال

ـ  تنها بر بخش ،آوري هاي جمع روش هـاي   ثیر گذاشـته و نـه بـر بخـش    أهاي شکلی اطالعات ت

دسـت    بـه  خبـري با همه اهمیت خود که در پرتو انقالب  ،منابع آشکار اطالعات. آنمحتوایی 

هـاي   هـاي مخفـی و دیگـر روش    وشآورده است، هنگامی که با اطالعات به دست آمـده از ر 

علم و  ،دهد که حرفه کاري معرق ظریفی از اطالعات را شکل می کاشی ،آوري ادغام شود جمع

هاي کنـاري   در پازل اطالعات، اطالعات منابع آشکار تکه ،امروزه. هنر را توامان خواهد داشت

 هراطالعات آشکار در مورد  ،در واقع 1.هاي کناري تکه تنهااما  ،اند جورچین را از آن خود کرده

شـدن پـازل اطالعـاتی بـه      در تکمیـل تواننـد   اي هستند که مـی  هاي اولیه مانند سرنخ ،پدیده هر

شدن جورچین و درك مفهـومی   براي تکمیل اما نباید فراموش کنیم که ،گران کمک کنند تحلیل

اطالعـات  . نیـاز اسـت    ،هستندآوري  هاي جمع دیگر روش محصول ها که به دیگر تکه ،تصویر

آورد که منـابع   این موقعیت را فراهم می ،ها کنندگان از دیگر روش آوري جمع برايمنابع آشکار 

 .دنـ هـاي مهمتـر تمرکـز کن    محدود خود را براي رفع نیازهاي اساسی تجهیز و بر روي اولویت

کـه   گونه همان .(Hulnick, 2002)آوري اطالعات است  منابع آشکار محرك فرایند جمع ،امروزه

  :اذعان داشته است ،جوزف ناي در زمان مدیریت شوراي اطالعات ملی ایاالت متحده

تـوان   نـه مـی   ،کـدام  بدون هـر . باشند هاي بیرونی پازل می اطالعات منابع آشکار، قسمت« 

اصلی تمامی منـابع   بنیان ،اطالعات منابع آشکار. دکرتمام  توان آن  چیدن پازل را آغاز و نه می

  .(Sands, 2005) »دتواند همواره جانشینی براي سایر انواع اطالعات باش نمی اما ،تاطالعاتی اس

                                                                                                                                               
ها اضـافه نمـوده، ولـی     یدهمقدار زیادي به شناخت از تصویر پد کتیس معتقد است این انقالب بدون شکپار. 1

جایی که پوشـش    وي کوزوو را به عنوان نمونه ذکر کرد،. که همه چیز را فراهم نموده، غیرممکن استگفتن این

ا با هم نهاما اگر همه ای ،ثر بودندؤاز نظر کمی بسیار م ،هاي روزانه ناتو در بروکسل و سایر منابع ها، گزارش رسانه

آمد، چیزي که بعد از پایان جنگ آشـکار   به دست نمی ،ه در حال اتفاق بودنچشدند، تصویر واقعی از آ جمع می

نگاران کـه   کند که یکی از روزنامه او خاطر نشان می. بسیار محدود بود ،اخبار واقعی درباره حوادث کوزوو. شد

منـابع  . هاي بسیار خوبی ارسال کرده بـود  ه کند، گزارشتوانسته بود وارد کوزوو شود و از داخل آن گزارش تهی

مانند اخبار رسمی   العاده گرایش سیاسی داشتند، مانند دفتر نمایندگی کوزوو در ژنو یا رسمی بودند، دیگر یا فوق

هاي اطالعاتی با استفاده  تصویر واقعی باید توسط سرویس. هاي ناتو نیز بسیار گزینشی بودند گزارش. یوگسالوي

  ).123-124 :1384شاکمن، (آوري با کنار هم قراردادن قطعات مختلف ساخته شود  هاي جمع از روش
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و کننـده   کننده و مصرف مرزهاي اخبار و اطالعات، اقدام و اطالعات، تولید ،يانقالب خبر

تنهـا جوامـع    ،ایـن تغییـرات  . کـرده اسـت   کـدرتر هاي اطالعاتی خصوصی و ملـی را   سازمان

مجبـور   خبـري با انقـالب   هاي سازمانی و فرهنگی خود آوري، چالش فن اطالعاتی را به تطابق

  .نمایند در مقابل تغییر مقاومت می ،هاي دولتی جوامعی که نظیر تمامی سازمان ،کرده است

 جـدي  آشـکار، چـالش    به اندازه منـابع  ،آوري هاي جمع هیچ کدام از روش رسد به نظر می

آوري اسـت   تنها روش جمع روش مذکور، تقریباً .روي جوامع اطالعاتی قرار نداده است  پیش

آوردن  با فـراهم  ،از یک طرف. کند هاي اطالعاتی عمل می اي براي سازمان که به منزله تیغ دولبه

دهد و اهداف  هاي پنهان را کاهش می شیوهآوري اطالعات به  اخبار سریع و ارزان، هزینه جمع

آوردن حضور بازیگران  با فراهم ،سوي دیگر کند و از سخت می سخت را تبدیل به اهداف نیمه

هـاي اطالعـاتی    هاي اطالعاتی، انحصار تولید اطالعات توسـط سـازمان   دیگر در عرصه فعالیت

هاي اطالعـاتی بـدانیم،    اگر تولید اطالعات را فلسفه وجودي سازمان. شکند دولتی را درهم می

شـناختی بـراي    هسـتی  یچالش ،حصاربا درهم شکستن این ان ،انقالب منابع آشکار ،طور قطع به

 به اخبـار بـه  زمان  تولید اطالعات مستلزم توجه هم چوناما  ،هاي اطالعاتی خواهد بود سازمان

چنان در انحصـار   هم ،هاي پنهان هاي مختلف آشکار و پنهان است و روش دست آمده از روش 

شـناختی بـراي    لشـی هسـتی  رسد انقالب منابع آشکار چا نظر نمی  به ،اند هاي اطالعاتی سازمان

کننـده تـوان تولیـد شـناخت توسـط       تکمیـل  ،انقـالب منـابع آشـکار   . اطالعات به شـمار رود 

هـا،   کـاري از ایـن سـازمان    با کنارزدن پرده پنهان ،هاي اطالعاتی است و از سوي دیگر سازمان

ر نـزد  بهبـود عملکردشـان د  تالش آنها بـراي   ،گوبودن این نهادها و همچنین عاملی براي پاسخ

  . آید افکار عمومی، به شمار می

توان براي مـدتی طـوالنی    چرا که آنها را نمی(اسرار زیادي وجود نخواهد داشت  ،در آینده

اما مسابقه براي تشخیص ایـن نکتـه وجـود     ،که ارزش زیادي داشته باشند) مخفی نگاه داشت

هـا سـرهم کنـد تـا      ین روشتـر  تواند اخبار را بـه سـریع   گران می دارد که کدام گروه از تحلیل

  (Treverton, 2001: 217). هایی براي بازار اطالعات به ارمغان آورد نوآوري
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