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با ارائه دو فرضیه مکمل بر آن است که نوع نظام سیاسی و برداشت از امنیهت
ملی در کشورهای مختل  ،متغیرهای تعیینکننده حوزههای تأثیر سازمانههای
اطالعاتی در کشورداری بهشهمار مهی آینهد .بهر ایهن اسهاس اقتهدارگرایی در
مدیریت کشور ،موجب گستردگی دستورکار سهازمانههای اطالعهاتی شهده و
مردمساالری ،باعث محدود شدن حهوزهههای تهأثیر سهازمانههای اطالعهاتی
می شود .از سوی دیگر ،برداشت تقلیل گرایانه یا یکپارچه از امنیهت ملهی نیهز
بهه نوبهه خهود منجهر بهه محهدودیت یها گسهتردگی دسهتورکار اطالعها

در

کشورداری میشود.
واژگان کلیدی :سازمانها رطالعا،ی ،اشورمرر  ،نظام سیاسی ،رمنیذت ملذی،

نظامها سیاسی روصدررگ ر ،نظامها سیاسی م ممساالر
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مقدمه
یکی از نخستین پرسشهایی که در افکار عمهومی ،دانشهگاهیان و سیاسهتگهااران،
پس از پایرش اولیه نقش سرویسهای اطالعاتی در کشورداری ،مطری میشود ایهن
است که حوزههای اثرگهااری و حضهور سهرویسههای اطالعهاتی در عرصههههای
مختل ه

کشههورداری تهها کجاسههت و چههه عههواملی در تعیههین محههدوده حضههور

سازمانهای اطالعاتی در عرصههای مختل

کشورداری نقش دارند بهعبار

دیگر

چگونههه یههک موضههوع سیاسههی ،اجتمههاعی ،فرهنگههی یهها اقتصههادی در دسههتورکار
بهطور بنیادی تعری

کرده و به آنها مشروعیت میدهند

پاسخ به این پرسش ،بهعنوان هدف مقاله حاضر ،مستلزم نهوعی نظریههپهردازی
بنیادی برای تبیین حوزههای تأثیر سازمانهای اطالعاتی و مأموریتههای آن اسهت.
هر نوع پژوهش نظری مستلزم تبیین و پیشبینی است با ایهن رویکهرد بایهد گفهت،
فعالیت پژوهشی قابلتوجهی برای تبیین و پیشبینی نقش سازمانهای اطالعهاتی در
پشتیبانی از سیاستگااری (یا همان حهوزهههای تهأثیر اعهم از خهارجی و داخلهی)
بهعمل نیامده است .بدون یک نظریه اطالعا  ،تصهمیمگیهری در مهورد نقهشهها و
مأموریت های مناسب اطالعا

بسیار مشهکل اسهت .ههدف نظریهه ،ایجهاد ارتبهاط

منطقی میان تکههای متعدد با تبیین یا پیشبینی رابطه بین متغیرها و مشخ

کهردن

م لفهههههای علهی اسههت .نظریهه درواقههع امههور را سههادهسههازی مهیکنههد .منظههور از
نظریهپردازی در اطالعا  ،بهکار بردن متغیر اطالعا

برای تبیین رفتارههای دولهت،

فرایند تصمیمگیری یا یک نظریه سیاسی و یها تبیهین موضهوعا

خهاص اطالعهاتی

نظام سیاسی ،امنیت ملی و حوزههای تأثیر سازمانهای اطالعاتی در کشورداری

سازمانهای اطالعاتی قرار میگیرد و چه عواملی مأموریتههای ایهن سهازمانهها را

مانند علل شکست اطالعاتی ،نقش سازمانهای اطالعاتی در دموکراسهی ،و نقهش و 215

مأموریتهای سازمانهای اطالعاتی است .کالس نور معتقد است« ،هنوز هیچ نظریه
قانعکنندهای درباره اطالعا

وجود ندارد ،نه یک نظریهه توصهیفی 1وجهود دارد کهه

چگونگی کارکرد اطالعا

را شری دهد و نه نظریهای هنجاری ارائه شده اسهت کهه

وضع مطلوب اطالعا

را تجویز کند ....تها زمهانیکهه یهک نظریهه نداشهته باشهیم،

معیارهای الزم برای قضهاو

و ارزیهابی دربهاره خهوب و بهد بهودن اطالعها

یها

روشهای بهبود آن را نخواهیم داشت» ).(Knor, 1964: 46-47
نیاز به اطالعا

و اخبار ،شامل اخبار جمعآوریشده به روشهای پنهانی ،یکی

از ویژگیهای ذاتی سازمانهای انسانی در تمام فرهنگها در طول تاریخ بوده است.
این نیاز آنقدر بدیهی و مسلم بهنظر میرسهد کهه در نگهاه نخسهت ،نظریههپهردازی
درباره آن ضرورتی نمییابد .اما بهعلت پرسشههای زیهادی کهه دربهاره نقهشهها و
مأموریتهای اطالعا

وجود دارد ،باید نظریهای برای پاسخ به این پرسشهها ارائهه

شود .این پرسشها عبارتند از )1 :چرا سازمانهای اطالعاتی بهوجهود آمهدهانهد )2
در چه شرایطی بهوجود آمهدهانهد  )3چهرا ایهن سهازمانهها بهر برخهی اههداف و
مأموریتها تمرکز میکنند و برخی دیگر را کنار میگاارند
معماهای زیهادی دربهاره چرایهی و چگهونی توسهعه و عملکهرد سهازمانههای
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اطالعاتی وجود دارد .اطالعا

را دومین حرفه قدیمی جهان برشهمردهانهد

(Polmar

) ،and Allen, 1997: ixاما این حرفه تا مد ها عملی فردی و دیرسهازمانیافتهه بهود و
بهردم نقش مهماش در زندگی فردی انسانی ،تنها پس از ظهور دولت و سازمانهای
مدرن اطالعاتی جایگاهی گسترده در تحوال

اجتمهاعی بشهری بههدسهت آورد .در

اکًر موارد ،کشورها در دوران صلح ،فعالیتهای اطالعاتی نداشهتهانهد .امها در دوره
جنگ ،سازمانهای اطالعاتی بهطور ویژه برای تأمین نیازمندیهای اطالعاتی نظهامی
تأسیس شدهاند .برای مًال ایاال

متحده بهعنوان یکی از کشورهای پیشرو در امهور

اطالعاتی تنها پس از ورود به جنگههای جههانی اول و دوم بهه ضهرور

تأسهیس

سازمانهای اطالعاتی پی برد و همانگونه که هارولد فورد میگوید« :ایاال

متحهده

آخرین قدر

بزرگی بود که فعالیتهای اطالعاتی را در دستورکار قهرار داد

(Ford,

1. Descriptive

) .1995تکامل و تأسیس سرویسهای اطالعاتی انگلستان نیز تحت تأثیر جنهگ بهوده
است .در طول تاریخ ،جاسوسی در بریتانیا دو بار به اوا خهود رسهیده اسهت ابتهدا
هنگام جنگهای ناپلئونی و بار دوم هنگهام جنهگ جههانی اول

)1929: 75

.(Ludecke,

همچنین بیشترین تکامل سهازمانههای جاسوسهی در بریتانیها در دوران جنهگههای
ناپلئونی اتفاق افتاده است و جنگ جهانی اول دورهای است که اساس و پایه سیستم
مدرن اطالعاتی بریتانیا در آن هنگام بنا نهاده شد ).(Ludecke, 1929: 29
بهاینترتیب میتوان گفت ،شکلگیری و تکامل اطالعا  ،ارتباط تنگهاتنگی بها
جنگها داشته است بهگونهای که بسیاری از نویسندگان ،تکامل نهادهای اطالعهاتی
مدرن درب را تحت تأثیر جنگ جهانی دوم و جنگ سرد میداننهد

(Rathmell, 2002:

) .87-104دوران جنگ به دو علت عامل تأسیس یا تکامل سازمانههای اطالعهاتی در
بسیاری از کشورهای دنیا است .جنگ ،از یکسهو ،شهرایطی را ایجهاد مهیکنهد کهه
سرشار از ابهام ،تردید ،ندانستن و ترس ناشهی از عهدم آگهاهی اسهت .ایهن شهرایط
بهطور خاص احساس نیاز به دانستن و شناخت را نهزد سیاسهت گهااران و رهبهران
اطالعاتی است .از سوی دیگر ،در زمان جنگ حیاتیترین و مهمترین ارزش ملتها
یعنی «امنیت و بقا» به مخاطره میافتد .انسانها در شرایط صلح و زمانی که نیازههای
اولیه آنها بهشکلی منظم و بدون وقفه تأمین شود ،دلیلی برای آینهدهنگهری ،فعالیهت
بیشتر ،خطرپایری و دانستن بیشتر از دنیای اطرافشان نمهیبیننهد .امها هنگهامیکهه
موجودیت آنها بهخطر بیافتد ،حتی ضعی ترین انسان نیز واکنشهی شهدید در برابهر
تهدید از خود نشان میدهد و به فکر یافتن راههی بهرای جلهوگیری از آن مهیافتهد.
انسان در رنا و سختی آفریده شده است و دوران سختی است کهه او و هرآنچهه را
که انسانساخت است ،میسازد .دوران جنگ نیز دورهای سخت در زندگی دولتها
بهشمار میآید که با تهدید امنیت و بقا ،دولتمردان را مجبور به یافتن چارهای برای
گریز از این مهلکه میکند و نخستین پیشنیاز هر راهبردی در جنگ ،شناخت است.
شناخت مهمترین زیرساخت تأمین امنیت چه در دوران جنگ و چه در زمهان صهلح
است.

نظام سیاسی ،امنیت ملی و حوزههای تأثیر سازمانهای اطالعاتی در کشورداری

کشورها بهوجود میآورد و همین نیاز ،محرکی برای تأسیس و تکامل سهازمانههای

بنابراین پاسخ دو پرسش نخست روشن اسهت :سهازمانههای اطالعهاتی بهرای 217

تأمین نیازهای شناختی سیاستمداران و دولتمردان تأسیس مهیشهوند و جنهگهها
بهدلیل تهدید امنیت و بقای انسانها ،مناسبترین بستر برای درک نیاز بهه اطالعها
و شناخت در طول تاریخ بودهاند .نگاه کوتاهی به تاریخ بشری در  100سال گاشهته
نشان میدهد که جنگ و صلح بهعنوان مهمترین نمادهای سیاست بینالمللی بهطهور
مستقیم در توسعه ،عقبماندگی ،نهادسازی و حتهی شهکلگیهری تفکهرا
درون کشورها نقش داشته است .به همین نسبت ،اطالعها

ملهی در

نیهز بههعنهوان مفههومی

مرتبط با امنیت و جنگ رابطه بسیار نزدیکی با این پدیده بینالمللهی دارد .اطالعها
زاییده ناامنی حاصل از جنگ و سهاماندههیشهده در صهلح از تهرس جنهگ بعهدی
است(.)1
پاسخ به پرسش سوم ،درواقع نشاندهنهده ضهرور

نظریههای دربهاره نقهش و

مأموریتهای سازمانهای اطالعاتی است .مأموریت ها و اهداف عملیاتی (دستورکار
اجرایی) سازمانهای اطالعاتی از کارکردهای آن متمایزند .کارکردهای سهازمانههای
اطالعاتی رابطهای ذاتی و وجهودی بها ایهن سهازمانهها دارنهد ،امها مأموریهتههای
اطالعا  ،ویژگی ماهوی اطالعا

بههشهمار نمهیرود و توسهط سیاسهتمهداران و

حکومت تعیین میشوند بنابراین برای پاسخ به این پرسش و ارائه نظریههای دربهاره
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نقش و مأموریت اطالعا

باید از دریچه نظری «وابسهتگی اطالعها

بهه سیاسهت»

(میرمحمهدی و محمهدی لهرد )1387 ،بهه موضهوع بنگهریم .براسهاس ایهن نظریهه،
اطالعا  ،متغیری وابسته به سیاست است .برنامهریزی ،تعیین دسهتورکار اجرایهی و
سیاسههتگههااری اطالعههاتی توسههط سیاسههتمههداران انجههام م هیشههود و مبتن هیبههر
نیازمندیهای شناختی آنها طراحی میگردد .دستگاه اطالعاتی چیزی جز یهک ابهزار
نیست (بلک و موریس ،)610 :1372 ،ابزاری که سیاست گااران و دولتمردان از آن
برای شناخت و یا اعمال سیاستهای خود در راستای تهأمین امنیهت و منهافع ملهی
استفاده میکنند .نهادهای اطالعاتی ،نهوعی از سهاختارهای اداری تخصصهی اعمهال
قدر

و اقتدار دولتها هستند که توسط حکومت شهکل گرفتههانهد و هسهتیشهان

وابسته به بازی قدر

حکومتها اسهت .سیاسهت بههمًابهه تهدبیر امهور حکومهت،

نهادهای اطالعاتی را بهعنوان ابزارهایی برای اعمال اقتدار عالیهاش بهوجود میآورد.
بهعبار

دیگر سیاست بهمًابه بستری است کهه اطالعها

در آن قهرار دارد و درون

آن بستر عمل میکند .اطالعا

بهخودیخود موجودیت ندارد و بهعنوان بخشهی از

نظام سیاسی عمل میکند .پیتر گیل نیز براساس همین ایده ،با تقسیم حکومتهها بهه
سه دسته سلسلهمراتبی ،امنیتی و نظهامی بهر آن اسهت کهه سهرویسههای امنیتهی در
هرکدام از این حکومتها اشکال و دستورکار متفاوتی خواهند داشت ).(Gill, 1994
همانگونه که دونووان میگوید اطالعا
سیاست است .او رابطه میان سیاست و اطالعها

یک پدیده وابسته و شهریک کوچهک
را بها ایهن جملهه توصهی

کهرده

است« :موشهای اطالعاتی و شیرهای سیاستگااری» ) .(De Valk, 2005: 32وابستگی
اطالعا

به سیاست در هر دو بعد سیاستگهااری داخلهی و خهارجی وجهود دارد.

کارکردهای اطالعا

هم در خدمت سیاستگااری داخلهی قهرار مهیگیرنهد و ههم

میتوانند نیازمندیهای اطالعاتی و اجرایی سیاستگااری خارجی را پوشش دهنهد.
عالوهبر سیاستگهااریههای داخلهی و خهارجی کهه در تعیهین نقهش و مأموریهت
اطالعا

م ثرند ،سیاست امنیتی دولتها تأثیری عمیقتهر بهر اطالعها

تأثیرپایری بیشتر اطالعا

دارد .علهت

از سیاستهای امنیتی ،نیازهای اطالعاتی سیاستگهااری

و خارجی است .سیاست امنیتی دولت بیانگر دیدگاه دولتمردان و سیاسهتگهااران
به تهدیدها و موانعی است که بر سهر راه تهأمین امنیهت و منهافع ملهی وجهود دارد.
تعری

دولتمردان و سیاستگااران از امنیت ،ضمن آنکهه نهوع و شهکل تهدیهدها

علیه امنیت ملی را تعیهین مهیکنهد ،ناشهناختهههای سیاسهتگهااری و موضهوعا
ضهروری بهرای شهناخت توسهط آنهان را نیهز مشهخ

مهیسهازد .بههایهنترتیهب،

سیاست گااری امنیتی نهتنها نیازمندیهای اطالعاتی خود را بهعنوان مأموریهتههای
سازمانهای اطالعاتی بر آنها تحمیل میکند ،بلکه با جهتدادن بهه سیاسهتگهااری
داخلی و خارجی ،بهطور دیرمستقیم ،در شکلگیری انتظارا
اطالعاتی تأثیر میگاارد .اساساً تعریه

آنهها از سهازمانههای

امنیهت نهزد سیاسهتگهااران ههر کشهوری

مهمترین عامل تعیینکننده و جهتدهنده به سیاستگااری داخلی و خارجی است.
بهاینترتیب میتوان گفت ،متغیرهای نظام سیاسی و امنیهت ملهی بنیهادیتهرین
م لفههای تأثیرگاار بر سازمانهای اطالعاتی هستند .نویسنده بها طهری فرضهیهههای

نظام سیاسی ،امنیت ملی و حوزههای تأثیر سازمانهای اطالعاتی در کشورداری

امنیتی و از سوی دیگر تأثیر نگرشها و دیدگاههای امنیتی در سیاستگااری داخلی
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اطالعاتی در کشورداری است:
 .1برداشت از امنیت ملهی در ههر کشهوری تعیهینکننهده نقهش سهرویسههای
اطالعاتی در کشورداری است.
 .2نوع نظام سیاسی ،تعیینکننده مرزهای تأثیرگااری سرویسهای اطالعاتی در
کشورداری است.
 .1امنیت ملی و دستورکار سازمانهای اطالعاتی
اساساً سیاستگااری بهویژه سیاستگااری خارجی و امنیتی بدون وجود اسهتراتژی
امنیت ملی بیمعنی است .تا زمانیکه اسهتراتژی امنیهت ملهی یهک کشهور مشهخ
نباشد ،نمیتوان از سیاست داخلی ،خارجی و حتی امنیهت ملهی آن کشهور صهحبت
کههرد (یههزدی .)37 :1384 ،اسههتراتژی امنیههت ملههی درواقههع نقشههه راهههی بههرای
سیاستگااری و اقدام در عرصههای مختل
توجه به وابستگی اطالعا

کشورداری بهشمار میآید بنابراین بها

به سیاست ،مأموریتها و نقش سازمان اطالعاتی بهطور

مستقیم تحت تأثیر استراتژی امنیهت ملهی و برداشهت رهبهران از امنیهت ملهی قهرار
میگیرد و ازآنجاکه سازمانهای اطالعاتی ،محصول دوران نهاامنی و جنهگ هسهتند،
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سیاستهای امنیتی و برداشت هر کشور از امنیتملهی و تهدیهدا

علیهه آن ،نقهش

م ثرتری در تعیین نقش و مأموریت سهازمانههای اطالعهاتی برعههده دارد .امنیهت،
هدف بنیادین تمام دولهتهها اسهت (محمهودنژاد 97-98 :1381 ،اخهوان کهاظمی،
 )17 :1386و سازمانهای اطالعاتی ابهزاری بهرای تهأمین و جسهتجوی آن

(Pathak,

) 2003و سیاستگااری آگاهانه درباره آن بهشمار میروند .بنهابراین ارائهه نظریههای
درباره نقش و مأموریتهای اطالعها

و حهوزهههای تهأثیر آن مسهتلزم بازشناسهی

جایگاه آن در تأمین امنیت و سیاستگهااری امنیهت ملهی خواههد بهود .تعهاری
برداشتهای مختل

و

از مفهوم امنیت ملی و سیاستههای امنیتهی کشهورها یکهی از

عوامل تعیینکننده میزان و نوع نقشها و مأموریتهای سازمانهای اطالعاتی است.
تعری

کالسیک از امنیت ملی ،آن را رهایی از اجبار ،تهاجم ،مداخله و تهدیهد

خارجی میداند و امنیت را مادی و سرزمینمحور تعری
مضیق و سنتی ،تعری

مهیکنهد و بها رویکهردی

امنیت را به حوزههای سخت نظامی و اقتصادی محدود مهی

کند (میرمحمدی 1390 ،رهپیک .)46 :1387 ،این برداشت تقلیهلگرایانهه از امنیهت،
نقش اطالعا
تهدیدا

را صرفاً محهدود بهه عرصهه نظهامیهدفهاعی و تمرکهز بهر دشهمن و

خارجی کرده و تأمین امنیهت ملهی و سیاسهتگهااری امنیهت ملهی را در

ارتباط تنگاتنگ با سیاستگااری خارجی قرار میدهد.
در برداشهت سههنتی از امنیهت ،مأموریهتهههای اطالعهها

بهیش از سههایر ابعههاد

سیاستگااری ،متأثر از سیاستگهااری خهارجی و دفهاعی اسهت و وظیفهه اصهلی
سازمانهای اطالعاتی ،محدود به جمهع آوری اطالعها

از بهازیگران بهینالمللهی و

تهدیدهای خارجی علیهه امنیهت ملهی و تهأمین نیازههای شهناختی سیاسهتگهااری
خارجی و دفاعی خواهد بود .براساس همین برداشت از امنیت و درهمتنیدگی آن با

سیاست خارجی ،رابر

جرویس معتقد است ،اطالعا

استراتژیک با ابعاد متعددی

از سیاست ارتباط پیدا میکند و به همین دلیل بدون ارائه نظریهه سیاسهت خهارجی،
اگر نگوییم سیاست بینالملل ،امکان نظریهپردازی درباره آن وجود نخواههد داشهت
).(Jervis, 1986-1987
اطالعاتی را دگرگون خواهد کرد .برای نمونه اگر برداشت کالسیک و تقلیلگرایانهه
از امنیت را کمی گستردهتر کرده و تهدیدا

معنایی و فرهنگی خارجی را نیز در آن

بگنجانیم ،انتظار ما از نقش و مأموریتهای سازمان اطالعاتی متفاو
توجه به تهدیدا

خواههد شهد.

معنایی در گفتمان امنیتهی یهک کشهور بهه ایهن معنهی اسهت کهه

دولت مردان ،حفظ ،تقویت و استمرار ارزش هها و هنجارههای بهومی را در تضهمین
امنیت و بقای ملت و نظام سیاسی م ثر میدانند و هرآنچه کهه موجهب تضهعی

یها

تغییر این ارزشها و هنجارها و بهطورکلی شیوه زنهدگی بهومی شهود ،تهدیهد علیهه
امنیت ملی بهحساب میآورند بنابراین اگر تعری

امنیت ملی در کشوری نزدیک به

این برداشت باشد ،سازمانهای اطالعاتی آن نقش و مأموریت جمعآوری اطالعها
از اقداما

فرهنگی خارجی تضعی کننده امنیت ملی را نیز برعهده خواهند داشت.

اگرچهه برداشهت دوم در مقایسههه بها برداشههت نخسهت ،بههه علهت دربرگیهری
تهدیدا

مادی و معنایی ،گستردهتر و جامعتر است ،اما همچنان به علت بیتوجهی

نظام سیاسی ،امنیت ملی و حوزههای تأثیر سازمانهای اطالعاتی در کشورداری

هر تغییری در تعری

امنیت ،هرچند انهدک ،مأموریهت و نقهش سهازمانههای

به امنیت داخلی ،تقلیلگرا بهحساب میآید .برداشت تقلیلگرا از امنیت ملی بههطهور 221

خاص محصول رویههای کشورهای دربی در قرن بیستم است .امنیت ملهی در ایهن
کشورها ،بهعلت نبود تهدیدا
خارجی تعری

امنیتی جدی داخلی ،صهرفاً بها توجهه بهه تهدیهدا

شده است .تحت تأثیر این تعری  ،در سرتاسر قهرن بیسهتم ،سهنت

اطالعاتی حهاکم بهر دهرب ،رویکهرد تقلیهلگرایانهه بهه مأموریهتهها و نقهشههای
سازمانهای اطالعاتی در کشورداری بود.
بااینحال بررسی تاریخ تحول دولته ملتها در قرن بیستم نشان مهیدههد کهه
کشورهای دیردربی ،رویکرد متفاو

و گستردهتری نسبت به امنیت ملی داشهتهانهد

که برداشت سوم از امنیت ملی را شکل داده است .در برداشت سوم از امنیت ،امنیت
ملی بهمعنی رهایی از تهدید خهارجی و داخلهی علیهه نظهام سیاسهی و شههروندان،
استمرار فرهنگ ،ماهب و ارزشهای بومی (بهطور خاص ارزشهای موردنظر نظهام
سیاسی) و تأمین رفاه و سعاد

مادی شهروندان تعری

میشهود .ایهن برداشهت را

میتوان رویکرد گسترده یا موسع به امنیت دانست که مفهوم امنیهت را در دو حهوزه
سخت ونرم شامل ابعاد سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و نظامی تعریه
کنههد (رهپیههک .)46-47 :1387 ،ایهن تعریه

از امنیهت ملهی ،درواقههع ،ترکیهب دو

برداشت نخست از امنیت ملی با درنظر گرفتن تهدیدا
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مهی

داخلهی اسهت و بهه همهین

دلیل جامعترین برداشت از امنیت ملی بهشمار مهیرود و شهامل تمهام ابعهاد امنیهت

(سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) و تمام انواع تهدید علیهه آن اسهت .دیویهد
رادمن با چنین برداشتی امنیت ملی را تعری میکند :دفاع از تمامیت ارضی ،تقویت
پایهههههای اقتصههادی و صهیانت از ارزشههها ،نمادههها و سههاختارهایی کهه از هویهت
منحصربهفرد یک ملت حفاظت میکنند ).(Rodman, 2005: 1
در اکًر کشورهای جهان سوم ،کم وبیش چنین برداشتی از امنیهت حهاکم بهوده
است .تجربههای تاریخی و بستر سیاسیهاجتماعی کشورهای جهان سوم ،بهرخالف
کشورهای دربهی ،اهمیهت تهدیهدهای داخلهی را در برداشهت آنهها از امنیهت ملهی
پررنگتر کرده و آنها را مجبور به توجه همزمان به تهدید خهارجی و داخلهی کهرده
است و چهبسا توجه به امنیت داخلی ضهرور

و اولویهت بیشهتری در مقایسهه بها

تهدیدهای خارجی داشته باشد (مانند رویکرد سازمانهای اطالعاتی و امنیتهی عهراق
در دهه  1990در زمان صدام حسین یا رویکرد ساواک در زمهان رژیهم پهلهوی) .در

چنین کشورهایی ،سازمانهای اطالعاتی ،مأموریتهای گستردهای برعههده خواهنهد
داشت :جمعآوری اطالعا

از تهدیدا

مهادی و معنهایی داخلهی و خهارجی .ایهن

درحالی است که برداشت نخست از امنیت ،مأموریتهای اطالعا
کارکردهای اطالعاتی بر تهدیدا

را صرفاً اعمهال

خارجی مادی می داند و برداشت دوم مأموریتها

را براساس تهدیدهای خارجی مادی و معنوی تعیین میکنهد .مًهالههای زیهر تهأثیر
هرکدام از برداشتهای سهگانه بر مأموریتهای اطالعا

را نشان میدهند.

سنت تقلیلگرایانه درباره نقش سازمانههای اطالعهاتی ،ریشهه در تجربههههای
تاریخی ،اجتماعی و ژئوپلیتیکی ایاال

متحده در قرن بیستم و برداشت ایهن کشهور
مطالعها

از امنیت ملی دارد .ازآنجاکه ایهن کشهور مههمتهرین منبهع تولیهد ادبیها

اطالعاتی در جهان بهشمار میآید ،این سنت نیهز در بسهیاری از محافهل دانشهگاهی
مربوط به مطالعا

اطالعاتی رایا شده است .با توجه بهه اینکهه ایهاال

متحهده در

طول قرن بیستم با تهدیدهای امنیتی جدی داخلی روبهرو نبود و مهمترین تهدیهدها
علیه امنیت ملی آن در بسهتر دو جنهگ جههانی ،ریشهه در سهرزمینههای خهارا از
سرزمینهای تحت حاکمیت امریکا برنامهریزی شدند و بر این اساس سهازمانههای
اطالعاتی این کشور نیز بهطور خاص برای مقابله بها تهدیهدا

خهارجی علیهه ایهن

کشور طراحی شدند .از سوی دیگر سیاست جهانی امریکا پس از جنگ جههانی دوم
و تعری

جههانی امنیهت و منهافع ملهی در ایهن کشهور ،جههتگیهری کارکردههای

اطالعاتی این کشهور را بیشهتر بههسهمت خهارا از کشهور سهوق داد و بسهیاری از
سازمانهای اطالعاتی امریکا در قرن بیستم مأموریهتههای داخلهی نداشهتند .اعتبهار
فرضیه باال در مورد ایاال

متحده را میتوان در تعاری

نهادهای نظامی و اطالعاتی

امریکا از امنیت ملی این کشور مشاهده کهرد .فرهنهگ اصهطالحا

نظهامی وزار

دفاع امریکا امنیت ملی را اصطالحی شامل دفاع ملی و روابط خارجی ایاال
تعری

متحده

میکند که مصادیق آن عبارتند از )1 :برتری نظامی یها دفهاعی در برابهر ههر

دولت خارجی یا گروهی از دولتها  )2موقعیت مطلهوب در روابهط خهارجی )3
موقعیت دفاعی مطلوب که قادر به مقاومت موفقیتآمیز در برابر اقهداما
یا تخریبی آشکار و پنهان از داخل و خارا از امریکها باشهد

خصهمانه

(Department of Defense,

نظام سیاسی ،امنیت ملی و حوزههای تأثیر سازمانهای اطالعاتی در کشورداری

حاکمیت این کشور داشت ،سیاستهای امنیت ملی این کشور بها اههدافی خهارا از
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 .2002:دایرةالمعارف اطالعاتی امریکا نیز امنیت ملهی را یکپهارچگی سهرزمینی،

حاکمیت و آزادی اقدام بینالمللی برای امریکا تعری

میکند و اقهداما

اطالعهاتی

مرتبط با امنیت ملی را شامل تمام ابعاد سیاستهای نظامی ،اقتصادی ،سیاسی ،علمی
و فناوری حکومتهای خارجی که تهدیدی بالفعل یها بهالقوه علیهه امریکها باشهند،
میداند ) .(Watson, et.al, 1990: 382همانگونه که تعاری
سیاستمداران و نهادهای اجرایی ایاال

باال نشان میدهد ،برداشهت

متحهده از امنیهت ملهی تأکیهد چنهدانی بهر

تهدیدهای داخلی و مأموریتهای داخلی سازمانههای اطالعهاتی ندارنهد .برداشهت
امریکا از امنیت ملی و شیوه طراحی نهادهای امنیهت ملهی در ایهن کشهور در سهال
 ،1947براساس پیشفرض نبود تهدیدا
به اینکه تعری

امنیت ملی بهشهد

امنیتی داخلی شکل گرفته بود ،اما با توجه

وابسهته بهه زمینهههها و تجربههههای تهاریخی،

جغرافیایی و فرهنگیهاجتماعی دولتها است ،برداشت برونگرایانه ایهاال

متحهده

از امنیت ملی در اوایل قرن بیستویکم تحت تأثیر تجربههای امنیتی جدید ناشهی از
حادثه یازده سپتامبر ،دگرگون شد و در پی آن نقش و مأموریهتههای سهازمانههای
اطالعاتی امریکا نیز تغییر کرد .بهردم اینکه رویکرد سنتی امریکایی معتقهد بهه عهدم
دخالت و حضهور سهازمانههای اطالعهاتی در امهور داخلهی (بها اسهتناد بهه اصهول
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دموکراسی لیبرال) بود ،اما پس از حادثه یازده سپتامبر که برای نخستینبار در تاریخ،
امنیت ملی امریکا را از درون مرزهایش به چالش کشید ،بالفاصله دگرگونیهایی در
رویکرد دولت امریکا نسبت به امنیت ملی و نقش و مأموریتهای اطالعا
آمد .دشمنان امریکا همواره خارا از مرزهایش تعری

بهوجود

شده بودند و به همین دلیهل

تهدیدهای امنیتی آن نیز همیشه در خارا از کشور جستجو مهیشهدند .تحهت تهأثیر
این تعاری  ،نقش اولیه سازمانهای اطالعاتی امریکا جمعآوری اطالعا

از خهارا

از مرزهای این کشور تعیین شده بود .تجربه امریکها در جنهگ جههانی اول و دوم و
جنگ سرد نیز بر اعتبار این تعاری
جدید ،با تصور نبود تهدیدا

افزود و سیاستمداران امریکایی تها آدهاز قهرن

امنیتی داخلی (یا بیاهمیهت بهودن آن) ،بهر رویکهرد

تقلیلگرایانه نقش سازمانهای اطالعاتی پهای فشهردند .امها بها وقهوع حادثهه یهازده
سپتامبر ،برداشت آنها از امنیت ملی تغییر کرد و توجه به تهدیهدهای امنیتهی داخلهی

 224افزایش یافت .استراتژی امنیت ملهی امریکها در سهال  2010بها رویکهردی جهامع و

گسترده ،امنیت ملی امریکا را با تأکید خاص بهر تهدیهدا
اصلی از داخل مرزهای این کشور تعری

علیهه مهردم و سهرزمین

کهرده و بهیش از  2صهفحه از اسهتراتژی

امنیت ملی را به امنیت داخلی اختصاص داده اسهت ).(The White House, 2010: 17-19
تأکید بر تهدیدهای درونسرزمینی و امنیت داخلی در استراتژی امنیهت ملهی ،نقهش
سازمانهای اطالعاتی را نیز بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار داده و بهصهراحت یکهی
از نقشهای جامعه اطالعاتی امریکا را پشتیبانی اطالعاتی از امنیت داخلی ذکر کهرده
است ) .(The White House, 2010: 15بهاینترتیهب در سهالههای اخیهر و تحهت تهأثیر
اقداما

اصالحی در جامعه اطالعاتی امریکا ،ادبیا

داخلی» توسعه یافته است

)2007

جدیهدی در مهورد «اطالعها

 .(Berkowitz,این ادبیا

بر لزوم توجهه بهه نقهش و

مأموریتهای سهازمانههای اطالعهاتی در عرصههههای داخلهی زنهدگی شههروندان
امریکایی تأکید میکنند و بها اشهاره بهه وجهود تهدیهدهای امنیهت داخلهی در درون
مرزهای امریکا ،خواهان نقش بیشتر سازمانهای اطالعاتی در امنیت داخلی هستند.
رژیم صهیونیستی نمونه دیگری است که نشان دهنده تأثیر برداشت تقلیلگرایانه
با مشکالتی در درون خود دست به گریبان است ،اما از تهدید داخلهی خاصهی (کهه
ظرفیت تهدید امنیت ملی آن را داشته باشد) رنا نمیبرد ،ولی با تهدیدا

خهارجی

فراوانی روبهرو است که این ملت جعلی را از سایر کشهورها متمهایز مهیکنهد .ایهن
رژیم کوچک همچون یک دده سهرطانی در میهان کشهورهای مسهلمان منطقهه سهر
برآورده است و در طول تاریخ 60ساله خود تمامی آنها را تهدید علیهه امنیهت ملهی
دانسته است .تجربیا

امنیتی رژیهم اسهرائیل و موقعیهت جغرافیهایی آن مههمتهرین

عاملی است که برداشت تقلیلگرایانه از امنیت ملی را بر آنها تحمیهل مهیکنهد .ایهن
رژیم در شش دهه گاشته هفت جنگ تمهامعیهار را از سهر گارانهده اسهت :جنهگ
اسههتقالل ( ،)1947-1949جنههگ س هینا ( ،)1956جنههگ شههشروزه ( ،)1967جنههگ
فرسایشهی ( ،)1967-1970جنههگ رمضههان (یهوم کیپههور ،)1973 ،جنههگ اول لبنههان
( )1982و جنگ 33روزه بها لبنهان ( .)2006اسهرائیل در طهول شهش دههه گاشهته،
سالها در دو یا سه جبهه درحال نبرد بوده است .از اوایل دهه  1950تا اواخهر دههه

نظام سیاسی ،امنیت ملی و حوزههای تأثیر سازمانهای اطالعاتی در کشورداری

از امنیت ملی در نقش و مأموریت سازمانهای اطالعاتی است .رژیم اسرائیل اگرچه
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داشت .با امضای موافقتنامه صلح با مصر در سال  ،1979جبههه جنهوبی از حالهت
بحرانی خارا و تهدید خارجی بر سوریه و لبنان در مرزهای شهمالی متمرکهز شهد.
جمهوری اسالمی ایران نیز در سه دهه گاشته همواره یکهی از تهدیهدا

منطقههای

قدرتمند علیه رژیم اشغالگر محسوب شده و در سالهای اخیر بهطور خاص برنامهه
هستهای جمهوری اسالمی ایران بزر ترین تهدید برای امنیت ملی اسهرائیل قلمهداد
شده است ) .(Farson, et.al., 2008: 572موقعیهت همیشههجنگهی اسهرائیل نیهز موجهب
اهمیت مضاع

اطالعا

و سازمانهای اطالعاتی نزد سیاستمهداران و رهبهران آن

شده است .در اثر نیاز مبرم به اطالعا
نیا

برای مهدیریت شهرایط جنگهی و آگهاهی از

دشمنان پیرامونی که اسرائیل را بهطور کامل دربرگرفتهاند ،ایهن رژیهم کوچهک

چندین سهازمان اطالعهاتی قدرتمنهد را بهرای جمهعآوری اطالعها

از کشهورهای

اسالمی همسایه ایجاد کرده اسهت و تقریبهاً ههدف تمهامی سهازمانههای اطالعهاتی
اسرائیل (موساد ،شینبث و امان) بهطور مستقیم یا دیرمستقیم جمهعآوری اطالعها
از کشورهای اسالمی و مقابله با آنها است .این رژیم در مقایسه با نظامهای سیاسهی
دیگر ،بیشترین درصد از تولید ناخال

ملی را در بخش اطالعها

اسرائیل را میتوان تنها ساختاری نامید که در صور
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هزینهه مهیکنهد.

بیتهوجهی بهه امنیهت ملهی و

بالطبع اطالعا  ،از صفحه جغرافیا محو خواهد شد .کشهوری کهه کهمعهرضتهرین
کشور جهان است ،باید بهترین سرویس اطالعاتی جهان را داشهته باشهد

(Raviv and

) .Melman, 1991: 1بهاینترتیب اسرائیل مجبور است بهرای تهأمین امنیهت ملهی خهود
توسل به اطالعا

را همواره در صهدر رویههههای کشهورداری قهرار دههد .جامعهه

اطالعاتی اسرائیل وظیفه دارد با فعالیت پنهان ،امنیت رژیم اسهرائیل را تضهمین کنهد
) .(Raviv and Melman, 1991: 75نمونه اسرائیل نشهان مهیدههد کهه چگونهه وضهعیت
جغرافیایی و تجربیا

تاریخی بر شکلگیری و تداوم برداشتی خاص از امنیت ملهی

و در پی آن تعیین دستورکار و مأموریت سازمانهای اطالعاتی تأثیر میگاارد.
سومین نمونه برای نشان دادن تأثیر برداشت از امنیت ملهی بهر مأموریهتهها و
نقشهای سازمانهای اطالعاتی ،کشورهای اسالمی هستند .معمهوالً در دولهتههای
اسالمی ،امنیهت در مفههومی بسهیار وسهیع و شهامل تمهام ابعهاد بههکهار مهیرود و
درعینحال امنیت فرهنگی از تأکیدی ویژه برخوردار است (رهپیهک .)47 :1387 ،در

کشورهای اسالمی و البته اکًر کشورهای شهرقی ،منظهور از امنیهت ملهی در مرحلهه
نخست ،حفاظت از شیوه پایرفتهشده زندگی مردم است که با نیازهها و آرمهانههای
نظام سیاسی سازگار میباشد و پس از آن فارغ بهودن از تههاجم یها فشهار خهارجی،
براندازی داخلی و زوال ارزشهای سیاسی ،فرهنگهی ،اجتمهاعی و اقتصهادی اسهت
(نصرتی .)31 :1388 ،همانگونه که از تعری

باال مشهخ

کشورهای شرقی و اسالمی شامل تمام ابعاد امنیت ،تهدیدا

اسهت ،امنیهت ملهی در
سخت و نرم و سطوی

داخلی و خارجی است .بهعنوان یک مًال عینی ،م لفههای امنیت ملی در جمههوری
اسالمی ایران مبتنیبر اعتقاد و ایمان به شریعت اسهالم (اصهل دوم قهانون اساسهی)،
اصل والیت فقیه بهعنوان هسته اصلی حکومت و نظام سیاسهی ،حفهظ اسهتقالل در
عرصههای مختله

اقتصهادی و نظهامی ،حفهظ تمامیهت ارضهی ،حفهظ وحهد

و

همبستگی ملی ،حمایت از مستضعفان و مظلومان جهان ،حفظ بنیان خانواده و حفظ
محیط زیست است (رهپیهک 116-153 :1387 ،نصهرتی ..)53-70 :1388 ،بهر ایهن
اساس هر آنچه م لفههههای بهاال را تضهعی

کنهد ،تهدیهدی علیهه امنیهت ملهی در

ایران شامل جنگ هشتساله بها عهراق ،اقهداما

ضهدانقالب داخلهی و اقهداما

مداخلههای کشورهای خارجی ،باعث شده اسهت کهه برداشهت مقامها

و

جمههوری

اسالمی ایران از امنیت ملی ،برداشتی جامع االبعهاد باشهد .ازهمهینرو سیاسهتههای
امنیتی ایران ضمن توجه به توسعه توان دفاعی ،نظامی و اقتصادی ،به توسعه و حفظ
گفتمان فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی نیز اهمیت مهیدهنهد .توجهه بهه ابعهاد معنهایی
امنیت و تهدید موجب شده است مفههوم برانهدازی نهرم و نظریههپهردازی در مهورد
تهدیدهای نرم و جنگ نرم پیش و بیش از آنکه در کشورهای دربی مفههومپهردازی
شود ،در جمهوری اسالمی ایران مورد بازشکافی قرار گیرد .چنین برداشتی از امنیت
ملی ،مأموریتهای سازمانهای اطالعاتی را نهتنها به حوزه ارائه شناخت از اقداما
تهاجمی دشمنان خارجی در ابعاد مادی و معنهایی (ماننهد تههاجم نظهامی و تههاجم
فرهنگی) ،بلکه مقابله با تهدیدا
چگونگی نگاه به ابعاد مختل
نگاه به ابعاد مختله

داخلی نیز سوق خواهد داد.
امنیت نیز اهمیت دارد .نگاه مستقل به هر بعد یا

نظام سیاسی ،امنیت ملی و حوزههای تأثیر سازمانهای اطالعاتی در کشورداری

جمهوری اسالمی ایران بهشمار خواهد آمد .تجربههای تهاریخی جمههوری اسهالمی

بههصهور یهک کهل دارای تعامهل ،پیامهدههای مختلفهی بهر 227

سازمانهای اطالعاتی خواهد داشت .معموالً در نگهرش موسهع ،امنیهت را بهه ابعهاد
فردی ،اجتماعی ،نظامی ،سیاسهی ،فرهنگهی ،اقتصهادی ،حقهوقی و زیسهتمحیطهی
تقسیم میکنند که میتوان آنها را در دو سطح داخلی و خارجی بازشناسهی کهرد .در
نگرش سنتی به امنیت ملی ،تحت تأثیر ایده تمایز میان سپهر سیاسی داخلی با سهپهر
سیاسی خهارا از مرزههای سهرزمینی ،امنیهت داخلهی و امنیهت خهارجی جهدای از
یکدیگر فرض میشوند .ازهمینرو قرن بیسهتم شهاهد تأسهیس نهادههای اطالعهاتی
داخلی و خارجی متمایز و جدا از یکدیگر بود (برای مًال میتوان بهه سهازمانههای
اطالعاتی انگلستان و فرانسه اشاره کرد که دو سازمان متفهاو

مسهئولیت دو حهوزه

داخلی و خارجی فعالیت اطالعاتی را برعهده دارند) .البتهه ایهن رویکهرد بیشهتر در
کشورهای توسعهیافته دربی حاکم بوده است و کشورهای شرقی الگهوی سهاختاری
متمایزی در تأسیس سازمانهای اطالعاتی داشتهاند.
در کشورهای شرقی (مانند کشورهای اسالمی) بر اثر تجربهههای امنیتهی عینهی
این کشورها ،تفکیک و تمایزی میان ابعاد و سهطوی مختله

امنیهت وجهود نهدارد.

امنیت ،مفهومی یکپارچه و چندوجهی است که تأمین آن نیازمند توجه ههمزمهان بهه
تمام ابعاد و وجوه بوده است .بهعنوان مًال کشوری مانند جمهوری اسالمی ایران بها
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تهدیدا

داخلی سهخت (ماننهد تهرور ،بمهبگهااری و ،)...تهدیهدا

داخلهی نهرم

(گسترش نگرشهای مارکسیستی ،لیبرالیستی و فرقههای ماهبی افراطهی و تحریفهی
مانند وهابیت و بهائیت) و همزمان با تهدیدهای خارجی سخت و نرم (شامل جنهگ
هشتساله و طریهای رسانهای با هدف تغییر بافت فکری نخبگان و افکار عمهومی
جامعه ایرانی نسبت به حاکمیت) روبههرو بهوده اسهت .از سهوی دیگهر بسهیاری از
تهدی هدهای داخل هی نههرم و سههخت ،ریشههه در حمای هتهههای خههارجی و پشههتیبانی
کشورهای بیگانه داشتهاند (مانند حمایت دولت عهراق از سهازمان مجاههدین خلهق
ایران یا منافقین ،تحریمهای یکجانبه یا چندجانبه بیگانگان علیه کشور و راهانهدازی
شبکههای فارسیزبان رادیویی و تلویزیونی با هدف تأثیرگهااری بهر نگهرش افکهار
عمومی جامعه ایران توسط دشمنان خارجی مانند رادیو فردا و شبکههای مهاهوارهای
فارسیزبان) و در برخی موارد نیز عناصهر داخلهی ،عامهل تحریهک بیگانگهان بهرای
تشدید اقداما

نهاامنیسهاز علیهه جمههوری اسهالمی ایهران بهودهانهد :ماننهد اقهدام

فریبکارانه سازمان مجاهدین خلهق ایهران یها منهافقین در تشهدید فشهارهای جامعهه
بینالمللی علیه برنامه صلحآمیز هستهای ایران ،یا اقداما

برخهی از فعهاالن داخلهی

حقوق بشر در صدور قطعنامههای شورای حقهوق بشهر علیهه ایهران (گلشهنپهژوه،
 .)1387این تجربیا
میان تهدیدا

نشاندهنده عدم تمایز امنیهت داخلهی و خهارجی و پیوسهتگی

داخلی و خارجی است ازاینرو در بسیاری از کشورهای شرقی (کهه

با تجربههای امنیتی متفاوتی روبههرو بهودهانهد) سهازمانههای اطالعهاتی متمرکهزی
همزمان مسئولیت امنیت داخلی و خارجی را برعهده داشهتهانهد .بههعنهوان مًهال در
جمهوری آذربایجان «وزار

امنیت ملی» بهطور هم زمان پشتیبانی اطالعاتی داخلهی

و خارجی را برعهده دارد و در جمهوری اسالمی ایران نیز وزار

اطالعا

بهعنوان

نهههاد مههادر اطالعههاتی( )2مسههئولیت تههأمین نیازهههای اطالعههاتی داخلههی و خههارجی
سیاستگااران را عهدهدار است.
بهطورکلی ،ازآنجاکه سازمانهای اطالعاتی همزاد نهاامنی بهودهانهد و بها ههدف
ایجاد یا کمک به ایجاد امنیت تشکیل شدهانهد ،بایهد گفهت تعریه

امنیهت ملهی و

دارد .نوع برداشت از امنیهت نههتنهها حهوزهههای تهأثیر سهازمانههای اطالعهاتی در
کشورداری ملی را جهت میدهد ،بلکهه فراتهر از آن در نهوع سهازماندههی جامعهه
اطالعاتی کشورها نیز م ثر است .تا زمانیکه کشورها ابعاد مختل

امنیت را متمهایز

از یکدیگر بدانند ،سازمان دهی نهادهای اطالعاتی در آن کشورها دیرمتمرکز خواههد
بود .این درحهالی اسهت کهه درک درههمتنیهدگی و یکپهارچگی امنیهت ،منجهر بهه
سازماندهی متمرکز سرویسهای اطالعاتی میشود.
شکل شماره ()1
تعریف موسع از امنیت

رویکرد گسترده به نق
اطالعات در کشورداری

تعریف مضیق از امنیت

رویکرد تقلیلگرایانه به نق

نظام سیاسی ،امنیت ملی و حوزههای تأثیر سازمانهای اطالعاتی در کشورداری

سیاستگااری امنیتی ،راهبری اصلی سازمانهای اطالعهاتی در کشهورها را برعههده

اطالعات در کشورداری
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شکل شماره ()2
تمایز ابعاد امنیت

سازماندهی غیرمتمرکز

درهمتنیدگی و یکپارچگی

سازماندهی متمرکز

ابعاد امنیت

 .2نظام سیاسی و حوزههای تأثیر سازمانهای اطالعاتی
یکی دیگر از متغیرهایی که در تعیین حهوزهههای تهأثیر سهازمانههای اطالعهاتی در
کشورداری ملی م ثر است ،نوع نظام سیاسهی حهاکم بهر کشهورها اسهت .ازآنجاکهه
اطالعا  ،متغیری وابسته به سیاست است ،نوع نظام سیاسهی (یها در ادبیها
نوع رژیم سیاسی) با تعری

دربهی

مفهوم امنیت و جهتدهی به سیاست (در ابعاد داخلهی

و خارجی) ،نقش اساسی در سیاستگااری و سازماندههی اطالعهاتی دارد .اگرچهه
کارکردهای اطالعا

در تمام کشورهای جهان فهارغ از نهوع نظهام سیاسهی یکسهان

است ،امها نقهشهها و مأموریهتههای آن و حهوزهههای تأثیرگهااری اطالعها
کشورهای مختل

در

وابسته به بستر سیاسیهاجتماعی ،تجربههای تاریخی و نوع نظهام

سیاسی کشور است .نوع نظام سیاسی و سیاستهای آن در ابعاد داخلی و خهارجی،
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نقشها و مأموریتهای متفاوتی برای سازمانهای اطالعاتی ایجاد میکند.
مفهوم نظام سیاسی دربرگیرنده نهتنها نهادهای سیاسی رسمی ،بلکه همهه انهواع
فعالیت سیاسی در جامعه است (عالم .)149 :1381 ،نظامهای سیاسی ،سهاختارها یها
الگوهایی از فعالیت سیاسی هستند که تداوم و ارزش آنها به خودشهان بسهتگی دارد
(اونیل .)20-23 :1386 ،درواقع یک نظام سیاسی آنچنهان در زنهدگی مهردم هماننهد
یک هنجار یا ارزش جای گرفته است که بهسادگی از جها کنهده نمهیشهود و تغییهر
نمیکند .نظامهای سیاسی به شیوه نگرش ما نسبت بهه جههان شهکل مهیبخشهند و
تعیین میکنند که ما چه چیزی را ارزشمند و دارای اهمیت بدانیم .نظامهای سیاسهی
قواعد و هنجارهای بنیادین سیاست را تعری

میآورند .ازآنجاکه هنجارها و ارزشها را تولید میکنند ،به انواعی خاص از فعالیهت
سیاسی اجازه بروز میدهند و در مقابل ،از بروز انواعی دیگهر جلهوگیری مهیکننهد.
عالوه بر این ،نظام سیاسی اهداف درازمد
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میکنند و زمینه رفتار سیاسی را پدیهد

زندگی انسانی در حهوزهههای فهردی و

جمعی و در ابعاد مختل

سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی را تعری

میکنهد.

بهاینترتیب میتوان گفت ،نظامهای سیاسی اثری عمیق بر شیوه اجرای سیاسهت در
یک کشور دارند .دانشمندان علوم سیاسی ،سیاست را مبارزه بر سر رهبری و کسهب
در اجتماع انسانی میدانند .بهعبار

قدر

دیگر سیاسهت ،مبهارزه بهر سهر قهدر

بهمنظور گرفتن تصمیمها برای جامعه است (اونیل 4 :1386 ،و  .)23بههایهنترتیهب،
میتوان گفت ،نظامهای سیاسی شیوه مبارزه بر سر قدر
را تعری

و تصمیمگیری برای مردم

میکنند و با تعری

اهداف ،آرمهانهها و ارزشهها ،چگهونگی اسهتفاده از

و ترتیبها

الزم بهرای رسهیدن بهه مقهام تصهمیمگیهری را فهراهم

ابزارهای مختل

میآورنهد .در کشهورهای مختله

در نهوع نظهام سیاسهی ،شهیوه

بهه دلیهل تفهاو

حکومتداری و تدبیر امور و روشهای مدیریت مسائل عمومی متفاو

است .تأثیر

شکل نظام سیاسی در ههر کشهور بههطهور خهاص در سیاسهتگهااری و مهدیریت
موضوعا

منعکس میشود .منظور از سیاستگهااری نیهز فراینهد ههدفگهااری و

تعیین ابزارها و شیوههای رسیدن به اههداف ،شهامل گهزینش مسهائل و موضهوعا
تجههویز و انتخههاب یههک راهحههل از میهان گزینههههههای موجههود اسههت (آقابخشههی و
افشاریراد.(Satyendra, 203: 582 515 :1383 ،
شکل شماره ( .)3انواع نظامهای سیاسی برمبنای میزان نق

دولت در مدیریت سیاسیـاقتصادی جامعه

مدیریم سیاسی مرد سا ر

1

4
مدیریم استیادی دستوری

مدیریم استیادی بازاری
2

مدیریم سیاسی استدارگرا

3

نظام سیاسی ،امنیت ملی و حوزههای تأثیر سازمانهای اطالعاتی در کشورداری

مهم ،شناسایی و طراحی راه حلهای مختل

برای برطرف کردن مسائل و درنهایهت
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برای نشان دادن تأثیر نوع نظام سیاسی بر حوزههای تهأثیر سهرویسههای اطالعهاتی
ابتدا باید انواع نظام سیاسی را تعیین کرد .در ادبیا

علوم سیاسی ،نظامهای سیاسهی

را میتوان از لحاظ شیوه تدبیر امور در حوزههای اقتصادی و سیاسهی بهه دو دسهته
مردمساالر و اقتدارگرا (یا راستگرا و چپگرا) تقسیم کرد .بهاینترتیب همهانگونهه
که شکل شماره ( )3نشان میدهد ما با چهار نوع کلی از نظامههای سیاسهی روبههرو
خواهیم بود .مهمترین ویژگی شکل شماره ( )3این است کهه نظهامههای سیاسهی را
برمبنای میزان نقش دولت در مدیریت سیاسیهاقتصهادی جامعهه (تصهمیمگیهری در
حوزههای سیاسی و اقتصادی) تقسیم بندی کرده اسهت .دسهته نخسهت ،نظهامههایی
هستند که دولت در آنها کمترین نقهش را در مهدیریت سیاسهی و اقتصهادی جامعهه
برعهده دارد .در چنین نظامهایی دولهت از لحهاظ سیاسهی ،مهردمسهاالر و از لحهاظ
اقتصادی مبتنیبر نظام بازار است .دسته دوم نظامهایی هستند که مهدیریت اقتصهادی
در آنها مبتنی بر اصول بهازار آزاد و مهدیریت سیاسهی براسهاس اقتهدارگرایی انجهام
میشود .در چنین نظامهایی دولت نقش کمتری در تهدبیر امهور اقتصهادی دارد ،امها
حوزههای سیاسیهفرهنگی به شد

زیر نظر و کنترل دولت قهرار دارد .دسهته سهوم

نظامهایی هستند که مهدیریت اقتصهادی و سیاسهی جامعهه در آنهها اقتدارگرایانهه و
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دستوری است .در این نظامها دولت در تمام حهوزهههای زنهدگی اجتمهاعی دخیهل
است .دسته چهارم نیز نظامهایی هستند کهه اقتصهاد دسهتوری دارنهد ،امها مهدیریت
مسائل سیاسی در آنها مردمساالرانه پیش مهیرود .درواقهع مههمتهرین تفهاو

ایهن

نظامهای سیاسی ،در میزان کنترل سیاسهیهاقتصهادی جامعهه توسهط دولهت ،میهزان
مشارکت مردم در تصمیمگیریها و آزادی برای رقابت برسر بهدست آوردن قهدر
رهبری و تصمیمگیری است.
با توجه به تفاو

میزان دخالت دولت در امور جامعه در اشکال مختل

نظهام

سیاسی ،میزان دخالت و حضور سازمانهای اطالعهاتی بههعنهوان یکهی از ابزارههای
اعمال اقتدار دولت در مسائل مربوط به جامعه نیهز در نظهامههای مختله

متفهاو

خواهد بود .بر این اساس در نظامهای نوع اول کهه مها بها دولتهی ضهعی

و کمتهر

مداخلهههگههر روبهههرو هسههتیم (بههه علههت حاکمیههت مههدیریت بههازاری در اقتصههاد و
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رقابت و تصمیمگیری زیاد است) ،سازمانهای اطالعاتی نقش بسیار اندکی در امهور
داخلی جامعه دارند .در نظامهای سیاسی نوع دوم ،دخالت دولت در امور اقتصهادی
اندک است ،اما مسائل سیاسی و فرهنگی همچنان در کنترل دولهت قهرار دارنهد .در
این نظامها سرویسهای اطالعاتی بهموازا

میزان مداخله دولت در مسائل اقتصادی

و سیاسی ،در این حوزهها تأثیر خواهند داشهت .بهه ایهن معنهی کهه سهرویسههای
اطالعاتی در موضوعا

سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی داخلی حضور خواهند داشهت

اما میزان تأثیرگااری معنهی دار آنهها در حهوزهههای اقتصهادی انهدک خواههد بهود.
نظامهای سیاسی نوع سوم ،نماد دولت قدرتمند و مداخلهگهر در تمهام عرصههههای
جامعه است .در این نظامها کنترل باال و مشهارکت ،آزادی و رقابهت در پهایینتهرین
سطح خود قرار دارد ازاینرو انتظار میرود که سرویسهای اطالعاتی نیهز در تمهام
ابعاد سیاستگااری و تصمیمگیری ملی دخالهت داشهته باشهند .در نظهامههای نهوع
چهارم ،دولت اقتصاد را بهشکل دستوری و اقتدارگرایانه مدیریت مهیکنهد بنهابراین
کنترل و مداخله اقتصادی در جامعه زیاد است .اما حوزهههای سیاسهیهفرهنگهی بها
مدیریت مسائل اقتصهادی) در ایهن حهوزههها دارد ازایهنرو در چنهین نظهامههایی
سرویسهای اطالعاتی نیز دخالت کمتری در مسائل عمومی سیاسیهفرهنگی داشهته
و در مدیریت اقتصادی کشور فعالترند.
خاطرنشان میشود که چارچوب نظری باال بیشتر در مورد مداخله اطالعا

در

سیاستگااریهای داخلی معتبر است .زیرا در بسهیاری از نظهامههای نهوع اول کهه
براساس چارچوب یادشده شاهد کمترین دخالت دولت در سیاستگهااری هسهتند،
سازمانهای اطالعاتی نقش زیادی در سیاستگااری خارجی ایفا میکنند و برعکس
ممکن است در کشورهای کامالً اقتدارگرا از نوع سوم ،باوجود نقش سهرویسههای
اطالعاتی در تدبیر امور داخلی ،این سرویسها نقش چنهدانی در سیاسهت خهارجی
ایفا نکنند .دلیل این مسئله آن است که نقش اطالعا

در سیاستگااری خهارجی و

بینالمللی کشورها مبتنی بر استراتژی امنیت ملی و سیاست خارجی هر کشور اسهت
و نوع رژیم سیاسی بیشتر در مورد حضهور اطالعها

در حهوزهههای داخلهی مه ثر

نظام سیاسی ،امنیت ملی و حوزههای تأثیر سازمانهای اطالعاتی در کشورداری

کنترل اقتدارگرایانه کمتری روبهرو هستند و دولهت دخالهت انهدکی (در مقایسهه بها
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سیاست گااری خارجی است (میرمحمدی .)1390 ،ایهن درحهالی اسهت کهه میهزان
نیازمندی اطالعاتی سیاستگااران در کشورهای مختل

متناسب با میهزان درگیهری

بین المللی آنها (راهبردهای سیاسهت خهارجی) ،متفهاو

اسهت .سیاسهت خهارجی

انزواگرایانه نیازمند اخبار و اطالعا

کمتری اسهت ،درحهالیکهه سیاسهت خهارجی

مداخلهگرایانه نیازمندی اطالعاتی بیشتری دارد .نوع اطالعا
نوع سیاست خارجی مورد پیگیری متفاو
نیازمند اطالعا

مورد نیاز نیز برحسب

است .سیاسهت خهارجی نظهامیگرایانهه

نظامی است (مانند نیازمندی امریکا در زمهان جنهگ جههانی دوم و

جنگ با عراق و نیازمندی اطالعاتی ایران در زمهان جنهگ هشهتسهاله) ،نیازمنهدی
اطالعههاتی سیاسههت خههارجی تجههاری ،اخبههار و دادههههای اقتصههادی اسههت (ماننههد
نیازمندیهای چین برای تسخیر بازارهای جهانی) .سیاست حفظ وضع موجهود نیهز
برای جلوگیری از تغییر در الگوهای نظم بینالمللی و حفهظ سهلطه گفتمهان مسهلط
نیازمند اخبار و اطالعها

سیاسهی ،اجتمهاعی ،اقتصهادی و نظهامی اسهت .سیاسهت

خارجی انقالبی هم به عنوان وضعیت عکس حفظ وضع موجود ،نیازمنهد اطالعها
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی از گفتمان مسهلط بهرای بههچهالش کشهیدن آن اسهت.
بنابراین میتوان گفت ،مأموریتها و نقشهای سازمانهای اطالعاتی در حهوزهههای
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خارجی و بینالمللی بهطور مستقیم تحت تأثیر سیاست خارجی هر کشور هسهتند و
نوع سیاست خارجی کشور است که در تعیین میزان تأثیر اطالعا

در این حوزههها

م ثر است.
بهههطههورکلی در پرتههو چههارچوب نظههری بههاال مههیتههوان گفههت ،در کشههورهای
دیرمردمسهاالر (ماننهد رژیهمههای اسهتبدادی ،اقتهدارگرا و تمامیهتخهواه) دسهتگاه
اطالعاتی بازوی اجرایی رژیم برای کنترل شهروندان است .به همین دلیل در چنهین
نظامهایی ،سازمانهای اطالعهاتی نقشهی فراگیهر و گسهترده برعههده دارنهد .امها در
کشورهای مردمساالر (نظهامههای سیاسهی مبتنهی بهر انتخابها

آزاد) ،دسهتگاهههای

اطالعاتی اساساً برای کنترل شهروندان تشکیل نشدهاند و فعالیهتههای ایهن نهادهها
تحت کنترل شدید پارلمان ،افکار عمومی و دیگر نهادهای نظهارتی قهرار دارد .البتهه
سنتهای مردمساالری و اقتدارگرایانه مختل  ،مأموریتها و نقهش متفهاوتی بهرای
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تعیین میکنند .در مردمساالریها یا نظامهای اقتدارگرای سکوالر ،نهادهای

اطالعاتی هیچ نقشی (یا نقش کمتری) در حفظ ارزشهای دینی و مهاهبی دارنهد و
تحت تأثیر سیاست حاکم بر کشور ،توجهی به این امور نشان نمهیدهنهد .در مقابهل
در مردمساالریهای دینی (مانند جمهوری اسالمی ایران) یها نظهامههای اقتهدارگرای
دینی (مانند عربستان سعودی) ،حفظ ،استمرار و جلهوگیری از تضهعی

ارزشههای

دینی و ماهبی هاحتماالًه یکی از مأموریتهای سازمانهای اطالعاتی است.
مسئله بعدی در مورد تأثیر نظام سیاسی بر مأموریتهای اطالعا  ،بهه تغییهر و
دگرگونی در کارگزاران سیاسی مربوط می شود .کهارگزاران قهدر

سیاسهی در ههر

کشوری (بهویژه در کشورهای مردمساالر) متناسب با احزاب و جریانهای پیروز در
رهبر یک کشور اقتدارگرا (مانند تغییر رهبهران حهزب کمونیسهت

انتخابا  ،یا مر

در شوروی سابق و چین) تغییر میکنند .تفکر ،سالیق و جهتگیریههای سیاسهی و
شیوههای مدیریتی مختل

رهبران ،احزاب و جریانهای گوناگون ،عامهل مهمهی در

تغییر مأموریتها و نقشهای سازمان اطالعاتی بهشمار میرود .اساسهاً رویکردههای
مختل

رهبران کشور نسبت به اطالعا

در خالو عمل نمیکند ،بلکه بخشی از فرایند بزر تر تصمیمسهازی

است .مهرور ادبیها

اطالعهاتی نشهان مهی دههد کهه نیازمنهدیهها و اولویهتههای

تصمیمگیران و جهتگیری کهاری آنهها مبنهای جمهعآوری و تحلیهل سهازمانههای
اطالعاتی قرار میگیرد .بهعنوان مًال پهس از آنکهه بیهلکلینتهون در سهال  1992بهه
ریاستجمهوری امریکا رسید ،بهعلت جهتگیهری اقتصهادی سیاسهتههای حهزب
دموکرا

در دهه  ،1990نیازمندیهای اطالعاتیهاقتصادی به یکهی از اولویهتههای

سیاستگااران امریکایی تبدیل شد .به همین دلیل جمعآوری اطالعا

اقتصهادی از

رقبای امریکا نیز بهعنوان یکی از مأموریهتههای جامعهه اطالعهاتی امریکها در دههه

 1990تعیین شد .در رژیم صهیونیستی ،دیویدبنگوریون ،اسحاقرابین و موشهدایهان
بهعنوان نخستوزیرانی با سوابق نظامی ،بهردم استقبال از محصوال
اطالعاتی ،به نظرا

سهازمانههای

شخصی خود بیشتر از تحلیلهای سازمانهای اطالعاتی اعتمهاد

میکردند .در مقابل ،نخستوزیران دیرنظامی مانند لویاشکول ،گلهدامایر و شهیمون
پرز ،بهطورکلی به گزارشهای اطالعاتی اهمیت بیشتری مهیدادنهد Laqueuer, 1985:
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است .اطالعا

در مأموریهتهها و نقهش اطالعها

مه ثر

) .223لاا میتوان ادعا کرد که ویژگیهای شخصیتی رهبران و سیاستگهااران ارشهد 235

هر نظام سیاسی نیز یکی از عوامل مههم در تعیهین حهوزهههای تهأثیر سهازمانههای
اطالعاتی بهشمار میآید.

نتیجهگیری :نظریه نقش و مأموریت اطالعات
هههدف ایههن مقالههه شناسههایی عوامههل اصههلی تعیههینکننههدة دسههتورکار اطالعهها

در

کشورداری بود .استداللهای این نوشتار نشهان مهیدههد کهه نهوع نظهام سیاسهی و
چگونگی برداشت رهبران از امنیهت ملهی تعیهینکننهدهتهرین عوامهل در دسهتورکار
اطالعا

هستند .البته الزم به یادآوری است کهه چگهونگی برداشهت رهبهران یهک

کشور از امنیت ملی ،لزوماً تحت تأثیر نوع نظام سیاسی نخواهد بود و ممکهن اسهت
رهبران نظامهای سیاسی مشابه ،برداشتهای مختلفی از امنیت ملهی داشهته باشهند و
حتی میتوان به درستی ادعا کرد که ممکن است رهبران یهک نظهام سیاسهی ،بهدون
تغییر در نوع نظام ،در شرایط مختل

برداشتههای مختلفهی از امنیهت ملهی داشهته

باشند .بهعنوان مًال هند و آلمان هبهعنوان دو کشور مردمساالره هریک برداشتهای
مختلفی از امنیت ملی دارند که تحت تأثیر عوامل دیگری دیر از نهوع نظهام سیاسهی
بوده است .برداشت مدیران نظام جمهوری اسالمی ایران از امنیت ملهی نیهز در سهه
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دوره جنگ ،سازندگی ،و اصالحا  ،باوجود ثبا

نوع نظهام سیاسهی ،تفهاو ههای

قابلتوجهی داشته است (ولیپور زرومی .)1381 ،بهاینترتیب برای ارائه یک الگوی
نظری عام در مورد تعیین حوزههای تأثیر و مأموریتههای اطالعها

در نظهامههای

سیاسی میتوان گفت ،حوزههای تأثیر سرویسهای اطالعاتی بههعنهوان یهک متغیهر
وابسته ،در کشورهای مختل

تحت تأثیر نوع نظام سیاسی و استراتژی امنیهت ملهی

است .بااینحال ،همهانگونهه کهه در بخهش پیشهین گفتهه شهد ،نقهش و مأموریهت
سازمانهای اطالعاتی وابسته به نیازمنهدیههای فراینهد سیاسهتگهااری در سهطوی
داخلی و خارجی است .درواقع سیاست گااری ،متغیر واسهطهای اسهت کهه ارتبهاط
میان متغیرهای مستقل دوگانه شامل نظام سیاسی و برداشت از امنیت ملی را با متغیر
وابسته دستورکار اطالعا  ،برقرار میکند .شکل شماره ( )4این الگوی نظری عام را
نشان داده است:

نو) نظا سیاسی
سیاسمگ اری دارلی و رارجی
برداشم از امنیم و
استراتژی امنیم ملی

وزههای تأثیر و ماموریمهای
سازمان اطالعاتی

*
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پینوشتها
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 .1ازآنجاکه دیدگاه باال ،گزارهای کلی در مورد شکلگیری اطالعها ارائهه مهیدههد ،بایهد
خاطرنشان شود که منظور از ناامنی و تهدید امنیت ،صهرفاً تهدیهدا ناشهی از جنهگههای
بیندولتی نیست .در تعداد دیگری از کشورهای دنیا جنگهای داخلهی و تهدیهدا امنیتهی
داخلی منجر به درک ضرور شناخت و تأسیس سازمانهایی برای تولیهد آن شهده اسهت.
بهعنوان نمونه تأسیس ساواک در ایران در نیمه دهه  ،1330ناشی از احساس تهرس شهاه از
تهدیدا امنیتی داخلی علیه سلطنت خود بود .سالهای ابتدایی دهه  1330و مشکالتی کهه
رژیم پهلوی در زمان مصدق با آن روبهرو شهد ،بسهتری اسهت کهه نیهاز بهه یهک سهازمان
اطالعاتی برای تولید شناخت از تهدیدا امنیتی داخلی علیهه رژیهم پهلهوی را بهرای شهاه
مشخ کرد( .برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به :مظفهر شهاهدی ،سهاواک ،تههران :م سسهه
مطالعا و پژوهشهای سیاسی.1386 ،
 .2ایده وزار اطالعا بهعنوان نهاد مادر اطالعاتی بهر مهواد  10 ،7 ،5 ،2 ،1و  14قهانون
تأسیس این وزارتخانهه در سهال  1362مبتنهی اسهت (بنگریهد بهه :قهانون تأسهیس وزار
اطالعا  ،نشریه چشمانداز ایران ،شماره  ،1362 ،4ص .)16-17
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