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دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

قدرت رنم

تحلیل پیشآیندهای وقوع سیاستزدگی اطالعات
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محمدجواد حضوری

3

حسن دانایی فرد
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چکیده
مقاله پیشرو با مدنظر قرار دادن سیاست زدگی در سازمانهای اطالعاتی به عنوان یک عارضه سازمانی
یا به مفهوم دقیقتر مهمترین آسییید در این سییازمانها ،در ابتدا تالش میورزد مفهوم سیییاسییت زدگی در
سیییازمانهای اطالعاتی را مورد بررسیییی عاتیاتی قرار دهدر در ادامه ،پیشآیندهای سییییاسیییت زدگی یا به
عبارت دیگر بسترهای وقوع سیاست زدگی مورد مطالعه قرار میگیردر سؤال اصتی که نویسندگان در این
مقاله به دنبال پاسخگویی به آن با اتکا به پژوهش میدانی به روش نظریه داده بنیاد با استفاده از ابزار مصاحبه
عایق و همچنین منابع ثانویه میباشییند این اسییت که «پیشآیندهای (بسییترهای وقوع سیییاسییت زدگی در
سییازمانهای اطالعاتی چه اسییت؟» پیش از پاسییخگویی به این سییؤال ،الزم مینااید که نویسییندگان به این
مسئته پاسخ دهند که اساسا « سیاست زدگی اطالعات به چه معناست و مفهوم آن چیست؟» نویسندگان در
نهایت  17عامل که در مجاوع بسترهای سیاست زدگی اطالعات به شاار میروند را اکتشاف و شناسایی
میناایندر
کلیدواژهها :سازمانهای اطالعاتی ،سیاست زدگی اطالعات ،پیشآیندهای سیاست زدگی
اطالعات ،تحتیل اطالعات ،عارضهیابی سازمانی

. 1دانشجوی دکترای مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور تهران -ایران (نویسنده مسئول)
. 2استاد تمام گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور تهران -ایران
. 3دانشیار گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور تهران -ایران
 . 4استاد تمام گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه
سازمانهای اطالعاتی از طریق فراهم آوردن اطالعات منح صر به فرد و به موقع برای خط م شیگذاران
(سیاستگذاران از طریق جاعآوری دادهها و اخبار از منابع پنهان و آشکار ،در امر کشورداری و مدیریت
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آن مشییارکت میورزندر اطالعات در مفهوم دولتی خود ،جزئی از هنر کشییورداری اسییت که بر نیاز یک دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

جامعه متحد سیییاسییی ،برای برخورداری از آگاهی و دانش یا «اطالعات» مربوط به سییایر دگرهای تعری
شیییده حاضیییر در محیط خود متارکز اسیییت(1بوزمان 11 :1382 ،ر وجود اطالعات برای تدوین خطمشییی
(سیاست کارآمد یا راهبردی مناسد ،ضروری استر سازمانهای اطالعاتی به واسطه انحصاری که بر روی
فنآوری جاعآوری اخ بار سیییری دار ند ،م ناسییییدترین فراهم کن نده اطال عات راهبردی جامع برای

پا سخگوی هر دو سؤاالت از پیش پر سیده شده و غیرمنتظره خطم شیگذاران ( سیا ستگذاران با شند»
)(Bets, 2007: 5ر از آنجا که بر اسییای یک ااهارنظر فراگیر ،اطالعات به مبابه قدرت شییارده میشییود،
بنابراین دسییترسییی کنشگران عرصییه قدرت به آن میتواند ،امتیاز بزرگی در پیروزی و توفق آنان بر سییایر
رقبا به شاار آیدر از هاین رو ،نظامهای سیا سی مردم ساالر دنیا ح سا سیت ویژهای بر مراکز تجایع قدرت
اطالعاتی در کشیییور اعاال میکنندر چرا که دسیییترسیییی ناعادالنه یک کنشگر به این مراکز میتواند ،در
برسیییاختن غیرطبیعی اراده عاومی در فرایند توزیع قدرت نقشیییی به سیییزا داشیییته و منجر به تحری

اراده

عاومی در راسییتای منافع کنشگران سیییاسییی نزدیک به این مراکز شییودر از سییوی دیگر ،بیطرفی و عدم
سوگیری سازمانهای اطالعاتی عالوه بر آن که یک قاعده مردم ساالرانه است ،به نوبه خود از جاته قواعد
تکوینی این سازمانها نیز به شاار میآیدر از دیدگاه مردم ساالرانه ،در صورتی که کار شنا سان و مدیران
نهادهای اطالعاتی در فرایند توزیع قدرت ،له یا عتیه یک کنشگر مجاز سیاسی عال کنند ،ضان تخرید
فرآیند توزیع مردم ساالرانه قدرت ماکن است ،منجر به بازتولید سیاستاداران وابسته به نهاد اطالعاتی شده
و از طریق آنها به بازتولید قدرت نامشروع و کنترل نشده در جامعه دست بزنندر
از دیدگاه مدیریت حرفهای سییازمانهای اطالعاتی نیز ،سییوگیری نهاد اطالعاتی ماکن اسییت منجر به
تحری

شیییناخت تولید شیییده توسیییط سیییازمان اطالعاتی از واقعیت بیرونی شیییده و خطر تحری

تصایمگیریها و خط مشیگذاریها (سیاستگذاریها در سطوح مختت

در

اعم از متی ،منطقهای و محتی

را به دنبال آوردر از اینرو ،تاام سیییازمانهای اطالعاتی دنیا بر لزوم بیطرفی و سیییوگیری در فعالیتهای

 .1الزم به ذکر ا ست در ادبیات اطالعاتی ،هنگامی که از اطالعات نامبرده می شود ،مفهوم آن به یکی از سه معنای اطالعات
به مثابه سازمان اطالعاتی ،اطالعات به مثابه محصول اطالعاتی و اطالعات به مثابه فرایند اطالعات باز میگردد.

غالمرضا ساالرکیا و همکاران

اطالعاتی سییرنخ هاه منابع را چه از طریق آشییکار و چه از طریق پنهان دنبال میکنند تا در مواقع ضییروری،

قدرت رنم
تحلیل پیشآیندهای وقوع سیاستزدگی اطالعات

سیاستگذاران به شاار میروند (میرمحادی و ساالرکیا 25 :1393 ،ر در واقع میتوان گفت « سازمانهای

مطالعات

حرفهای اطالعاتی تأکید میکنند و آن را در اخالق حرفهای اطالعات جای میدهند؛ هاانند هاان بیطرفی
که در پژوهش های عتای بر آن تأکید میشیییود و از جاته اخالق حرفهای پژوهشگر به شیییاار میآیدر
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بهطورکتی ،این عدم رعایت بیطرفی که از آن سیییخن به میان رفت ،در سیییازمان های اطالعاتی با نام

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی سیییاسییتزدگی1یاد میشییودر منظور از سیییاسییت زدگی ،دخالت دادن گرایشها و سییوگیریهای فکری و
عاتی در سیییطوح شیییخصیییی ،خانوادگی ،گروهی (حزبی و جناحی در کارکردهای حرفهای اطالعات و

مطالعات

قدرت رنم

مدیریت اطالعاتی استر در شناختهشدهترین شکل ،سیاست زدگی عبارت است از «تالش خطمشیگذاران
(سیییاسییتگذاران جهت شییکلدهی اطالعات در راسییتای اولویتهای اسییاسییی خود» )(Wirtz, 2007ر در
ناونههای پنهان کارانه تر ،سیاست زدگی را میتوان «وفاداری به نگرشها و نتایج سیاسی در فرایند تحتیل
اطالعاتی تحت تأثیر تعامالت با سیا ستگذاران که بع ضی شواهد و دیدگاههای را پو شانده یا آنها را از
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دید دیگران میپوشانند» ) ،(Tereverton, 2008تعری

ناودر بنابراین ،سیاست زدگی طی

گستردهای از

اقدامات را شامل می شود که از یک سو ،شامل سوگیریهای ساختاری نا شی از واب ستگیهای نظاممند به
گروهها و احزاب به آنها است؛ و از سوی دیگر ،دخالت دادن برداشتها ،تفسیرها و منابع فردی در اجرای
کارکردهای اطالعاتی ا ستر 2این طی

را میتوان در مدل سیا ست زدگی ساختاری و فردی برر سی کردر

بازشناسی این دو نوع سوگیری فردی و ساختاری ،منجر به بازشناسی دو نوع سیاست زدگی در سازمانهای
اطالعاتی می شود که به ا صطالح میتوان از آن با نام سیا ستزدگی از پایین و سیا ست زدگی از باال یاد
کردر منظور از سیا ست زدگی از پایین ،دخالت دادن سوگیریهای فردی تو سط اف سر اطالعاتی در فرآیند
اجرای واای

اطالعاتی ا ستر در این نوع از سیا ست زدگی ،تحری

واقعیت از پایینترین سطح سازمان

اطالعاتی آغاز و به سات ست سته مراتد سازمان باال میرودر از آنجایی که سوگیریهای فردی عادتا در
زیر ااهر سازیها پنهان می شوند و میتواند ب سیار متنوع با شد ،شنا سایی این نوع از سیا ست زدگی ب سیار
دشییوار اسییت و به راحتی نایتوان میزان تحری

محصییول اطالعاتی تولید شییده را در مقایسییه با واقعیت

موجود سیینجیدر سیییاسییتزدگی از باال زمانی اتفاق میافتد که سییاختارهای جناحی ،گروهی و گفتاانی،
برداشت مستط و موردنظر خود از پدیدهها و منافع را از طریق کارشناسان یا مدیران اطالعاتی بر فرآیندهای
درونی سییازمان اطالعاتی (اعم از سیییاسییتگذاری کالن اطالعاتی تا عاتیاتهای اطالعاتی تحایل کندر
بارزترین شکل سیاست زدگی از باال هنگامی است که کنشگران سیاسی کشور (مانند احزاب ،گروهها و
1

. Politicization
 .2کارکردهای اطالعات عبارت ا ست از جمع آوری ،برر سی ،ضداطالعات ،اقدام پنهان .این چهار کارکرد در را ستای سه
نقش سااازمانهای اطالعاتی ایفا میشااوند که عبارت اساات از نقش شاانایتی (تولید شاانایت از اهدام مورد ن ر برای
سیا ستگذاران) ،نقش ن ارتی (ن ارت بر مو ضوعاتی که از سوی سیا ستگذار به آنها سپرده می شود) و نقش اجرایی
(اجرای اوامری که سیاستگذار انجام آنها را به سازمان اطالعاتی میسپارد).

مقامات عالی تالش میکنند ،سالیق و برداشتهای سیاسی خود را در مدیریت حرفهای سرویس اطالعاتی
در ابعاد مختت

آن (اعم از مدیریت منابع ان سانی مانند احراز صالحیتها ،گزینش ،ارتقا ،انت صاب مدیران

یا دخالت در شیوه برخورد با سوژهها و مو ضوعات امنیتی و ررر دخالت داده و از این طرق بر کارکردهای
اطالعات تأثیر گذارندر
نوع دخالت خطم شیگذاران ( سیا ستگذاران در فرایند وقوع سیا ستزدگی در سازمان اطالعاتی را
میتوان ذیل دو طی

سیییاسییتزدگی مسییتقیم و سیییاسییتزدگی غیرمسییتقیم جای دادر در سیییاسییتزدگی

مسیییتقیم ،خطمشییییگذاران (سییییاسیییتگذاران خود به طور مسیییتقیم برای دسیییتکاری و تغییر در نتایج

سییییاز مان های اطال عاتی را به گو نهای ت حت تأثیر قرار مید هد که تحت یل های مورد عال قه د خا لت
خطم شیگذاران ( سیاستگذاران تولید شودر از این دو نوع سیاستزدگی با نام سیاستزدگی افراطی و
سیاستزدگی متساهالنه نیز نام برده شده است )(Betts, 2003ر
سیا ستزدگی به خودی خود یک پدیده م ستقل و خودجوش نی ست بتکه متغیری واب سته به متغیرها و
پدیدههای دیگر است؛ که بخشی از این متغیرها ،ریشه در عوامل درون سازمانی دارد و بخش دیگر ،وابسته
به متغیرهای برون سییازمانی اسییتر این عوامل ،مجاوعه پیشآیندهای سیییاسییتزدگی اطالعات را به خود
اختصاص میدهدر
روش پژوهش
استراتژی انجام این پژوهش از نوع کیفی و روش پژوهش نویسندگان متکی بر پژوهش میدانی از طریق
ابزار مصاحبه عایق با کارشناسان اطالعاتی و مشتریان و مصرفکنندگان محصوالت آنان (سیاستگذاران
و همچنین مراجعه به اسناد ثانویه بوده استر پژوهش میدانی مطالعه پیشرو ،بر اسای نظریه مبنایی به انجام
ر سیده ا ستر در روش داده بنیاد ،گردآوری اطالعات و تجزیه و تحتیل آنها به صورت م ستار صورت
میگیرد و در ارت باط مت قا بل با ی کدیگر هسیییت ند .در این روش محقق تالش میورزد با مراج عه به
صیییاحدنظران اکتشیییاف الزم در موضیییوع مورد مطالعه را به انجام برسیییاند تجریه و تحتیل دادهها در این
پژوهش به روش مقایسه پیوسته1انجام شده استر
مراحل انجام مقایسیه پیوسیته عبارت اسیت از1« :ر روش تعیین یا گاارش مقایسیهای مطالد یا وقایع در
طبقات 2ر بسط و اصالح طبقات 3ر ج ستجوی روابط و مضامین بین طبقات 4ر سادهکردن و ترکید دادهها
در یک ساختار نظری منسجم» (سعدی پور 31 :1393 ،ر

1

. Constant Comparative

مطالعات

قدرت رنم
غالمرضا ساالرکیا و همکاران

تحتیلگران بیطرف را تهدید و تنبیه میناایندر سیییاسییتزدگی غیرمسییتقیم عبارت از روشهایی اسییت که

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

تحلیل پیشآیندهای وقوع سیاستزدگی اطالعات

تحتیلهای اطالعاتی وارد عرصیییه دخالت میشیییوندر آنان به تحتیلگران تأثیرپذیر ،پیشییینهاد تشیییویق و
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هدف از انجام این تحقیق که با رویکردی آ سید شنا سانه در چهارچوب عار ضهیابی سازمانی به انجام
رسیییده اسییت ،کشیی
174

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

قدرت رنم

عوامل و زمینههای مؤثر بر وقوع پیامد نامطتوب سیییاسییتزدگی در سییازمانهای

اطالعاتی استر
مفهوم سیاستزدگی
در تبیین مفهوم سیییاسییتزدگی ،از بررسییی واژه آن آغاز مینااییمر پسییوند زده یا زدگی به هر واژهای
اضیییافه شیییود به نوعی حکایتگر آسیییید و خطر اسیییت از قبیل دنیازدگی ،غربزدگی ،عتمزدگی،
رجالزدگی ،عوامزدگی ،سرمازدگی و غیرهر
عتیرغم تاایل عاومی جهت پرداختن به مفهوم سییییاسیییتزدگی در معنای عام آن ،کااکان تعری
پذیرفته شده در میان هاگان از این که سیاستزدگی دقیقا چیست و چگونه میتوان به آن پرداخت وجود
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ندارد ) (Hurrelmann, Gora, Wagner, 2012با آن که سیاستزدگی در شااری از ستسته مباحث متأخر
درباره دستگاه اداری مطرح گردیده اما غالبا با تفاسیر و تعابیر متفاوتی مورد بحث قرار گرفته است (پیترز و
پییر 10 :1384 ،ر استفان مارین نیز معتقد است (« ، 54-32 :2013واژه سیاستزدگی مفهومی است که در
مطالعات اطالعاتی به خوبی تعری  ،مفهومپردازی و عاتیاتی نشیییده اسیییت»ر مارین (هاان معتقد اسیییت
«تعریفی رسای از سیاستزدگی کامال قابل انعطاف بوده و درنتیجه اختالط مفهومی از آن هم در ادبیات و
هم در عال ،عتیرغم ماهیت آن وجود داردر»
جنیفر گالدمن سیا ستزدگی را م شابه مه فرض میکند؛ با آن که نای شود آن را در د ست گرفت یا
مانند رنگ آن را به دیوار زد ،با این حال وجود دارد ،امری واقعی اسیییت و بر رفتار افراد تاثیرگذار اسیییت
)(Marrin, 2013: 36ر
برر سی ادبیات مو ضوع سیا ست زدگی حاکی از این ا ست که این واژه در سه معنا یا سه سطح به کار
رفته است :سطح عام ،سطح مدیریت دولتی ،سطح سازمانهای اطالعاتیر
سیا ستزدگی1در فرهنگ آک سفورد به معنی «عال یا فرایند سیا سی سازی یا ا ستوار ساختن بر پایه
سیاست است؛ در واقع سیاسی شدن چیزی استر» )(Riste, 2009: 180

سیییاسییتزدگی به مفهوم عام عبارت اسییت از انتقال موضییوعات به سییات زمینههای سیییاسییی؛ تغییر
موضوعاتی که قبال سیاسی نبودهاند ،به موضوعاتی سیاسیر در واقع در معنای کتی ،سیاستزدگی فرایندی
اسییت که طی آن ،سیییاسییتگذاران و ناایندگان (منتخبین مرتبط با آنها به تفسیییر حقایق و شییرایط تحت
فضای سیاسی موردنظر خود میپردازندر )(Zurn, 2014: 47-71

از این رو در سطح عام « سیا ستزد گی عبارت ا ست از ا ستفاده از سیا ست (نا سالم به شکل افراطی و
سنجش تاام جنبههای زندگی شخصی و اجتااعی و هنری و ادبی بر اسای آن» (آقابخشی و افشاری راد،
1

. Politicization

 527 :1383ر به عبارت دیگر ،اشخاص ،گروهها ،و سازمانهای مبتال به آفت سیاستزدگی ،شناخت محیط
و مسیییائل پیرامون و افق چشیییمانداز خود را محدود به نگاه از دریچه و روزنهای با شییییشیییهای تکرنگ،
یک بعدی و با صبغه و لعاب جناحی ساخته و تاایالت حزبی و سیا سی ،د ستگاه ادراک و ا ستنباط آنان را
در تشیییخی
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«سیاستزدگی عبارت است از هاهچیز را سیاسی دیدن و الغیر» (افروغ 1388 ،ر
در سطح مدیریت دولتی ،سیاستزدگی دستگاه اداری ،جایگزینی معیارهای سیاسی به جای معیارهای
مبتنی بر شایستگی در گزینش ،ابغا ،ترفیع ،پرداخت پاداش و انتظام بخشی به کارمندان دستگاه اداری استر

(ساسان و الک 182 :1384 ،ر
در هاین راستا رانسام ) (1987: 26سه نوع متفاوت از سیاستزدگی را در کاربرد مفهوم سیاستزدگی
باز شنا سی میکندر 1ر « سیا ستزدگی حزبی» هنگامی که یک سازمان یا یک مو ضوع به م شاجرهای میان
گروههای سیا سی سازمانیافته ،عاوما احزاب سیا سی ایجاد می شود؛ 2ر عامهپ سند کردن یا عاومیکردن»
زمانی که مباحث عاومی درباره موضیییوعات دامن زده شیییده و اغتد به سییییاسیییتزدگی دو حزبی منجر
میشود؛ و 3ر هنگامی که برآوردهای اطالعاتی تحت تأثیر بدنه سیاستگذاری قرار میگیردر
ران سام سیا ستزدگی اطالعات را اینگونه تعری

میکند« :هنگامی که اولویتهای کامال سیا سی بر

فرایند تصایم سازی حاکم است ،فشارهای واضح و دقیقی بر سازمان اطالعاتی اعاال می شود که نتیجه آن
ابالغ اطالعات خودسیییر یا اطالعات دلبخواهی اسیییت که موجد تحری

واقعیت میشیییودر» (Ransom,

)1987: 26

در بافت اطالعات ،مفهوم رایج معنای سیا ستزدگی ،ف ساد در بیطرفیِ نظام اطالعاتی ا ست؛ خواه از
طریق دستکاری عادی روند اطالعاتی توسط تصایمگیرندگانی که میخواهند اطالعات و تحتیل از گزینه
سیییاسییی خاص آنان حاایت کند ،خواه از طریق اقدامات تحتیلگران اطالعاتی که برای تصییایمگیرندگان
آن دسته از اطالعاتی را که تاایل دارند بشنوند ارائه میکنندر (مارین277 :2009 ،
در مجاوع میتوان گفت که عالوه بر آن که مفهوم سیییاسییتزدگی در سییازمانهای اطالعاتی در زیر
مجاوعه مفهوم سیییاسییتزدگی مدیریت دولتی میگنجد ،به دلیل کارکردهای ویژه این سییازمان جنبههای
حرفهایتری را نیز در خود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداختر

غالمرضا ساالرکیا و همکاران

اول ،افزایش فعالیت سیییاسییی کارمندان دسییتگاه اداری؛ دوم ،وجود کنترل شییدید دولت بر دیوانسییاالران

قدرت رنم
تحلیل پیشآیندهای وقوع سیاستزدگی اطالعات

(پیترز ،پییر 11 :1384 ،ر در این سییطح ،کتیفورد و رایت سیییاسییتزدگی را به دو گونه تعری

میکنند:

مطالعات

در سازمانهای اطالعاتی
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در مدیریت دولتی

مطالعات

قدرت رنم

در عام
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شکل  :1معنای سیاست زدگی در سطوح مختلف (محقق ساخته)

مفهوم سیاستزدگی اطالعات و انواع آن
عینیتگرایی ویژگی ذاتی فعالیتهای اطالعاتی به ویژه پژوهشهای اطالعاتی اسییت که محصییول آن،
تحتیلهای اطالعاتی برای سیاستگذاران استر تحتیلگران اطالعاتی هاانند دانشاندان عتوم اجتااعی در
راسییتای عینیتگرایی گام برمیدارند که در صییورت قربانی ناودن آن ،نتایج به دسییت آمده شییدیدا تحت
تأثیر عناصییر سییوگیرانه قرار میگیرد )(Pillar, 2010: 472-484ر همچنین سییازمانهای اطالعاتی در بسییتر
بزرگتری با نام بروکرا سی اداری فعالیت میکنند که رو سای سازمانهای اطالعاتی آن در زنجیره قدرت
سیییاسییی قرار دارندر هاانگونه که گفته شیید ،وایفه مهم سییازمانهای اطالعات پس از جتوگیری از وقوع
غافلگیری ،پشتیبانی از سیاستگذاران استر اما پشتیبانی از سیاستگذاری با طرفداری و جاندداری از
یک سیاست به صورتی که عینیت گرایی در آن به فراموشی سپرده شده باشد ،متفاوت استر اما این نکته
مهم است که فعالیت در محیطی که هاهچیز حول موضوع سیاست میچرخد و حتی ستستهمراتبی باالتر در
اختیار دارد ،بدون آنکه از آن تأثیر پذیرد ،امری سییخت به شییاار میرود و اگر محیط سیییاسییت بر روی
اطالعات تأثیر گذارد به نحوی که محصیییوالت آن را به رنگ و بوی خود آمیخته کند ،سییییاسیییتزدگی
اطالعات به وقوع پیوسته استر
خبرگان ،ماهیت امور اطالعاتی را به هواشییناسییی و پزشییکی تشییبیه کردهاندر این دو عتم هیچ یک جزو
عتوم دقیقه نیسیییتندر اما هر یک از آن ها دارای برخی ابعاد قابل اندازهگیری می باشیییند و مسیییتتزم اتخاذ
تصییایاات و انجام پیشبینیهایی تحت شییرایط پرفشییار و ابهامآمیزند و ناکامی در این امور فورا در نتایج
منفی حا صته انعکای مییابدر در هریک از این موارد ،شک ست باعث انتقادات شدید یا حتی تنبیه می شود
اما موفقیت امری عادی تتقی میگرددر با این حال ،فردی که حرفه او فعالیتهای اطالعاتی اسیییت ،از یک

عامل بازدارنده دیگری هم در رنج است که هاانا دخالتهای سیاسی است :هیچکس توقع ندارد که یک
هواشییینای زمانی که احتاال هوایی بارانی اسیییت ،پیشبینی نااید که هوا آفتابی و صیییاف خواهد بود و یا
آنکه یک دکتر تنها به این دلیل که تشخی

وی خوشایند نیست ،آن را تغییر دهد اما دخالتهای سیاسی

در امور اطالعاتی بارها رخ میدهد (هندل 287 :1389 ،ر
این دخالت های سیا ست در اطالعات یا به عبارت دیگر سیا ستزدگی اطالعات ،پدیدهای پیچیدهای
استر ادبیات اطالعاتی اینگونه بیان میکند که سیاستزدگی آن هنگام به وقوع میپیوندد که تحتیلگران
اطالعات چه از روی تعاد و چه به نحو سهوی به نحوی منحرف شوند که نتایجی را که سیاستگذاران از

ا ست ،رخ داده ا ستر به شکتی که یکی از تحتیلگران اطالعاتی اذعان میدارد « سیا ستزدگی هاانند مه
است؛ با این که نایتوان آن را در دست گرفت و لاس کرد یا آن را مانند رنگ به دیوار زد اما وجود دارد
و

بیییییییر

جیییییییرییییییییان

زنیییییییدگیییییییی

تیییییییأثیییییییییییییییرگیییییییذار

اسیییییییییت»

)(Jervis, 2006: 3-52ر
سیییاسییتزدگی اطالعات از سییات سیییاسییتگذاران میتواند در دو شییکل اهور کندر شییکل اول
بهرهبرداری سیا ستگذاران از اطالعات در جهت جتد حاایت از سیا ستهای خود ا ست که طی آن با
عاومی کردن اطال عات ،ا قدام به منحرف کردن جام عه از برخی جن به های موجود موضیییوع مین اای ند
)Pillar, 2010: 472-484ر( دوم تأثیرگذاری سیاستگذاران بر روی قضاوتهای سرویسهای اطالعاتی و
افسییران اطالعاتی اسییتر الزم به ذکر اسییت آنچه در جامعه عتای اطالعات به عنوان سیییاسییتزدگی به آن
پرداخته می شود ،سیا ستزدگی اطالعات در نوع دوم ا ستر این پژوهش نیز در هاین نوع دوم گفته شده
متارکز استر
منظور از سیا ستزدگی اطالعات ،دخالت دادن گرایشها و سوگیریهای فکری و عاتی در سطوح
شخصی ،خانوادگی و گروهی در کارکردهای حرفهای و مدیریت اطالعاتی استر جان سیر گانون (رئیس
اسییبق شییورای اطالعات متی ایاالتمتحده سیییاسییتزدگی اطالعات را اینگونه تعری

میکند« :تحری

تعادی تحتیل اطالعاتی برای برآورده ساختن درخواستهای سیاستگذاران و مدیران اطالعاتیر در واقع
وفاداری به نگرشها و نتایجی که فرایند تحتیل اطالعاتی یا تعامل با سییییاسیییتگذاران که دیگر شیییواهد و
دیدگاه ها را پوشیییانده یا آن ها را از دید دیگران میپوشیییاند )(Treverton, 2008ر بر این اسیییای ،واژه
سیاستزدگی طی

گستردهای است که یک سات آن ،دخالت سوگیریهای ساختاری ناشی از عضویت

در گروهها و احزاب یا وابستگی به آنها و سات دیگر آن دخالت دادن برداشتها ،تفسیرها و منافع فردی
در اجرای کارکردهای اطالعاتی اسیتر به عبارت دیگر میتوان گفت که دو دسیته از سیوگیریها منجر به

مطالعات

قدرت رنم
غالمرضا ساالرکیا و همکاران

) Wirtz, 2011: 165در این صیییورت ،انحراف واقعی از وایفه ذاتی اطالعات که بیان حقیقت به قدرت
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تحلیل پیشآیندهای وقوع سیاستزدگی اطالعات

آن ها میخواهند برای آن ها تهیه کنند به جای آن که حقیقت را در اختیار آن ها قرار دهند & (Johnson

177

سیاستزدگی می شوند :دسته اول سوگیریها و برداشتهای فردی کارشناسان و مدیران اطالعاتی و دسته
دوم سوگیریها و برداشتهای ساختاری مستط بر کارشناسان و مدیران اطالعاتی استر سوگیریهای
178

فردی ناش یی از تجربیات شییخص یی و برداشییتهای افراد از منافع و مصییالح خود و دیگران اسییتر در این

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی حالت ،تحتیلگر اطالعاتی به صییورتی مغرضییانه اقدام به تحری
برآوردها با حاایت یا مخالفت با یک سیییاسییت خاص ،یک شییخصیییت سیییاسییی و یا یک طرز تفکر کتی
یکسییری مفروضییات ،ارزیابی شییواهد و

مطالعات

قدرت رنم

میناایدر) (Davis, 2007: 144-163ر اما سوگیریهای ساختاری ،نا شی از بردا شتها و اندی شههایی
اسییت که سییاختارها و گفتاانهایی که یک فرد عضییوی از آن اسییت یا خود را عضییو آن میداند ،موجد
آناندر بهعنوان مبال اگر یک کارشییینای اطالعاتی در مواجهه با موضیییوع در دسیییت اقدام خود ،کینه یا
دشانی شخصی خود با سوژه را دخالت دهد یا اساسا در فرآیند فعالیت حرفهای خود ،موضوعات را نه بر

سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396

اسای شاخ

های حرفهای بتکه بر اسای تصور و ان خویش تعیین کند ،ناونهای از دخالت سوگیریهای

فردی در کار اطالعاتی اسیییتر در عین حال وقتیکه یک کارشییینای یا مدیر اطالعاتی ،منافع سییییاسیییی
تعری شیییده خانواده ،جناح یا گروه مورد نظر خود را در سییی یاسیییت گذاری ،تصیییایمگیری و اجرای
کارکردهای اطالعاتی دخالت میدهد ،میتوان گفت که سوگیریهای ساختاری منجر به سیا ستزدگی
اطالعات شدهاندر برخی از پژوه شگران نیز در نو شتههای خود اقدام به باز شنا سی دو نوع سیا ستزدگی
شامل سیا ستزدگی اف سران اطالعاتی و سیا ستزدگی سازمان اطالعاتی ،ناودهاند که بهنوبه خود بیانگر
سطوح فردی و ساختاری سیا ستزدگی ا ست (بنگرید به :خ سروی 1390 ،ر دراینجا باید مجددا این
موضوع را خاطرنشان ساخت که سیاستزدگی اساسا در نظامهای استبدادی موضوعی بحثبرانگیز نیست،
چرا که در این ساختارها ،فرایند تحتیتی حتی در مورد مهمترین مسائل از ابتدا بر اسای طرز فکر و نیازهای
سیا سی رهبر نظام طراحی شده ا ستر ناونه ا ستالین در ه شدار قریدالوقوع حاته آلاان به رو سیه و صدام
حسیییین در بروز جنگ اول ختیج فاری ناونههایی از این مورد اسیییت (رر کر به(Bar-Joseph, 2013: :

)347-369ر هم چنین در هاین اب تدا با ید گ فت ،هر چه ن ظام های حکومتی ا یدئولوژ یک تر باشییی ند ،و
سیاستمداران جنبه اعتقادی قویتری داشته باشند ،امکان سیاستزدگی فرایند اطالعات بیشتر خواهد بود
(بار -جوزف 27 :1394 ،ر
بازشناسی دو نوع سوگیری فردی و ساختاری منجر به بازشناسی دو نوع سیاستزدگی در سازمانهای
اطالعاتی می شود :سیاستزدگی از پایین و سیاستزدگی از باالر منظور از سیاستزدگی از پایین،
دخالت دادن سییوگیریهای فردی توسییط کارشیینای اطالعاتی در فرآیند اجرای واای

اطالعاتی (اعم از

جاعآوری ،تحتیل ،سییوژه یابی ،تهیه گزارش اطالعاتی ،اقدام وررر اسییتر در این نوع از سیییاسییتزدگی،
تحری

واقعیت از پایینترین سطح سازمان اطالعاتی آغاز و به سات ستسته مراتد سازمان باال میرودر از

آنجایی که سیییوگیریهای فردی ،عادتا در زیر ااهرسیییازیها پنهان میشیییوند ،شیییناسیییایی این نوع از

سیاستزدگی بسیار دشوار است و بهراحتی نایتوان میزان تحری

محصول اطالعاتی تولیدشده در مقایسه

با واقعیت موجود را سنجیدر از سوی دیگر ،با عنایت به آنکه سوگیریهای فردی ماکن است بسیار متنوع
با شد (معاوال هر فرد سوگیریهای شخ صی متفاوتی با افراد دیگر دارد  ،مح صوالت اطالعاتی تولید شده
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در چنین فضیییایی به عتت تحری های متنوع از ناح یه سیییوگیری های مختت  ،حالتی کجومعوج به خود دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
میگیرندر حتی اگر بتوان وجود این نوع از سیییاسییتزدگی را تشییخی

داد ،به دلیل آنکه در عال امکان

ا شراف کامل بر گرایشها و بردا شتهای فکری تک تک ا شخاص وجود ندارد ،نایتوان میزان تحری
اطالعات تولیدشیییده را سییینجید و تصیییویر درسیییت را از دل آن بیرون کشیییدر لذا اعتبار و اعتااد به چنین

به این معنا شکل میگیرد که «میبایست بین سیاستگذاران و افسران اطالعاتی یک خط دقیق و روشن و
مشخ

وجود داشته باشدر به طور خالصه میتوان گفت این خط مشخ

این است که افسران اطالعاتی

نه سیاستگذاری میکنند و نه در تحتیلهای اطالعاتی توصیههایی برای سیاستگذاری ارائه میدهندر این
جدایی برای آن اسییت که تحتیل اطالعاتی بیطرفانه باشیید و این مسییئته از این نشییات میگیرد که اگر قرار
باشیید افسییران اطالعاتی توصیییههایی برای سیییاسییتگذاری داشییته باشیید ماکن اسییت ،وسییوسییه شییوند که
تحتیل های جاری خود را به تدریج تغییر دهند تا نشیییان دهند توصییییه های آن ها درسیییت بوده اسیییت»
(Lowenthal, 2010: 437-451).

سیاستزدگی از باال ،وقتی اتفاق میافتد که ساختارهای جناحی ،گروهی و گفتاانی ،برداشت مستط و
مورد نظر خود از پدیدهها و منافع را از طریق کار شنا سان یا مدیران اطالعاتی بر فرآیندهای درونی سازمان
اطالعاتی (اعم از سییییاسیییتگذاری کالن اطالعاتی تا عاتیات حرفهای اطالعاتی تحایل ناایدر بارزترین
شکل سیاستزدگی از باال زمانی است که کنشگران سیاسی کشور (مانند احزاب ،گروهها و مقامات عالی
تالش میکنند سییالیق و برداشییتهای سیییاسییی خود را در مدیریت حرفهای سییرویس اطالعاتی در ابعاد
مختت

آن (اعم از مدیریت منابع انسیییانی مانند احراز صیییالحیتها ،گزینش ،ارتقاء ،انتصیییاب مدیران ،یا

دخالت در شییییوه برخورد با سیییوژه ها و موضیییوعات امنیتی وررر دخالت دهندر بنابراین معاوال نهادها،
د ستگاه ها ،ا شخاص ،فعاالن ،نیروها و احزاب سیا سی که در م صدر قدرت اجرایی ،تقنینی یا ق ضایی قرار
میگیرند بنا بر دالیل زیر تاایل دارند دامنه نفوذ و اشراف خود را به سرویس اطالعاتی گسترش دهندر
انگیزهها و منابع مداخالت سیاسی در امور اطالعاتی (حاجیانی ،بیتا
ال

مداخته در سرویس برای کسد حاایت سرویس از سیاستها و تدابیر خاص نیروهای سیاسی؛

ب مداخته با انگیزه هاسیییو کردن تحتیل ها و خروجی ها و خروجی های سیییرویس با تدابیر جدید
سیاسی؛

غالمرضا ساالرکیا و همکاران

اطالعات م ستقل ،منزه و متقی با شند»(امام خاینی 1363 ،ر لذا یک ا صل اطالعاتی در نظامهای مردم ساالر

قدرت رنم
تحلیل پیشآیندهای وقوع سیاستزدگی اطالعات

سییازمانی در کمترین حد ماکن اسییتر از هاین روسییت که امام خاینی (ره تأکید میکنند که «باید افراد

مطالعات

ج مداخته برای حذف ،کنترل و تحدید رقبای سیاسی؛
د مداخته برای تضعی
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دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

قدرت رنم

قدرت و منزلت سرویس در افکار عاومی و سایر نهادهای سیاسی؛

ه مداخته برای حاشیهنشینی سرویس به سود سایر اعضای جامعه اطالعاتی؛
و مداخته برای سکوت کشاندن و یا مااشات سرویس با شرایط جدید؛
ز مداخته به بهانه ارتقاء کیفیت محصوالت و تحتیلها؛
ح مداخته نا شی از ویژگیهای شخ صیتی سیا ستمداران از این حیث که عالقهمند به شنیدن و دیدن
مح صوالت اطالعاتی ه ستند که خود شان میخواهند و نه آنچه سرویس اطالعاتی ارائه میکند (حاجیانی،
بیتا ر
سیا ستزدگی از باال در صورت وقوع ،در ست سته مراتد سازمانی از باال به پایین حرکت میکند و به
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دلیل آنکه گرایشها و سییوگیریهای جریانها و کنشییگران س ییاس یی معاوال شییناخته شییدهاند ،بهراحتی و
بهسرعت قابلشناسایی استر بر این اسای ویرتز ( 2007این سیاستزدگی را «تالش سیاستگذاران جهت
شکلدهی اطالعات در را ستای اولویتهای سیا سی خود که میتواند به دو شیوه آ شکار و پیچیده ااهر
شود» تعری

میکندر

سیا ستزدگی آ شکار زمانی ایجاد می شود که سیا ستگذاران تعادا تحتیلگران را وادار به ارائه
برآوردهایی در راسییتای تأیید و حاایت از سیییاسییتهای آنها و یا هدایت چهره اطالعاتی در جهت تأیید
اولویتها و منویات سیا سی جاری میناایندر در شرایط سیا ستزدگی شدید حتی ماکن ا ست مدیران
اطالعاتی یا سییییاسیییت مداران به دلیل تهیه اخبار و اطالعات مغایر با عقاید و برنامه های موجود توسیییط
تحتیلگران اطالعاتی اقدام به انتقامجویی و مقابته به مبل با آنها بناایندر به هرحال سیاستزدگی آشکار را
به سیییختی می توان پن هان ن گاه داشییییت چرا که تحت یلگران و مدیران اطال عاتی ،نفوذ گرایش های و
رویکردهای سیییاسییی در گزارشها و تحتیلهای اطالعاتی را به مبابه یک اقدام نادرسییت و غیرمعقول تتقی
کرده و با آن مقابته خواهند کرد )(Wirtz, 2007: 139-150ر
اما به دلیل پیامدهای سیا ستزدگی آ شکار ،مداخته م ستقیم سیا ستگذاران در فرایند سیا ستزدگی
کمتر م شاهده می شودر در عوض سیا ستگذاران و مدیران اطالعاتی ماکن ا ست تحتیل را به روشهای
پیچیدهتر و حتی ناخواسییته تحت تأثیر مالحظات خود قرار دهندر برای ناونه ماکن اسییت آندسییته افسییران
اطالعاتی که با آن ها هاراه ه ستند در ح ضور هاکاران ت شویق شوند درحالی که آنانی که هاراه نی ستند و
مخال اند در حضور هاکاران ،تنبیه و یا مورد سرزنش واقع شوند) (Wirtz, 2007: 139-150ر
البته سیا ستزدگی از باال تا حدی غیرقابل اجتناب ا ست و به دلیل ماهیت واب سته اطالعات به سیا ست،
میزانی از آن طبیعی استر بهعنوان مبال در نظام مردمساالر تغییر در مدیران سیاسی عالی نظام ،بهطور طبیعی
منجر به برخی تغییرات در سیا ستها و نخبگان اجرایی عالی در سرویسهای اطالعاتی می شود که امری

طبیعی و غیرقابل اجتناب استر اما آنچه این نوع از سیاستزدگی را تبدیل به تهدید میکند ،از یک طرف،
رسیییوخ نگرش حزبی و جناحی و اولویت یافتن آن بر معیارهای حرفهای در مدیریت اطالعاتی ،و از طرف
دیگر ،سوءا ستفاده کن شگران سیا سی حاکم از رانت اطالعاتی (که قاعدتا دارای محدودیت در د ستر سی
است عتیه رقبای سیاسی استر حال این پرسش مطرح می شود که چه معیاری برای تشخی
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یا غیرطبیعی بودن دخالت سیا ست پی شگان در اطالعات وجود دارد؟ پا سخ به این پر سش به صراحت در
نظریههای مربوط به چرخه اطالعات ناایان اسیییتر چرخه اطالعات هاانگونه که پیش از این گفته شییید،
شامل مراحل زیر است:

2ر جاعآوری (هر اقدام عاتیاتی دیگر برای برآوردن نیازمندیها یا اجرای دستورکارها ؛
3ر بررسی؛
4ر انتشار یا توزیع محصول تولیدشده اطالعاتیر
دخالت سیا ستپی شگان در اطالعات ،تنها در سیا ستگذاریهای کالن و راهبردی اطالعاتی و تعیین
دستورکار و مأموریتهای سرویس اطالعاتی قابلقبول است؛ به عبارت دیگر در مرحته اعالم نیازمندیهای
اطالعاتی اسییت که کنشییگران س ییاس یی در نقش س ییاسییتگذار و مشییتری ،صییالحیت دخالت در فرآیند
اطالعاتی را دارندر عالوه بر آن در مرحته انتشییار و توزیع اطالعات نیز س ییاسییت پیشییگان ،بهعنوان مشییتری
اصییتی اطالعات ،این حق را دارند که با دسییترس یی به محصییوالت اطالعاتی موردنیاز خود ،ضییان ارزیابی
کیفیت این محصیییوالت در برآوردن نیازهای آنان ،صیییالحیت نظارتی خود بر سی یرویسهای اطالعاتی را
اعاال کنند و طی یک روند بازخوردی ،انتظارات خود از سرویس را بیان و در صورت لزوم تغییرات مورد
نیاز برای باال بردن توانایی آن را پیشنهاد و اجرایی ناایندر
شیییکل دیگر سییییاسیییتزدگی از باال ،تأثیرگذاری سیییاختارهای گفتاانی مربوط به گروههای فکری و
سیاسی غیررسای یا کمتر رسای در درون سرویس اطالعاتی از طریق افسران اطالعاتی وابسته یا نزدیک به
این سییاختارها اسییتر بهعنوان مبال وقتیکه یک کارشیینای اطالعاتی به انجان س ییاس یی یا مذهبی خاص یی
گرایش داشییته باشیید و گفتاان مورد نظر آن انجان را در فعالیتهای خود دخالت دهد ،سییرویس با یک
مورد از سیاستزدگی از باال مواجه استر یا در صورتی که مدیر اطالعاتی تحت تأثیر یا عضو یک حزب
یا جناح باشییید و در مدیریت مجاوعه خود تالش کند که منافع و مصیییتحت جریان و حزب مورد نظرش
تأمین شود ،باز هم با ناونه دیگری از سیاستزدگی از باال مواجهایمر البته این نوع از سیاستزدگی از باال،
درهم تنیدگی زیادی با بردا شت شخ صی افراد از منافع و م صالح خود و نظام دارد که بهنوبه خود ری شه در
گفت اانی دارد که کارشییی نای اطال عاتی خود را کارگزار آن میدا ندر برای م بال وقتی که یک مدیر یا

غالمرضا ساالرکیا و همکاران

است ؛

قدرت رنم
تحلیل پیشآیندهای وقوع سیاستزدگی اطالعات

1ر س ییاسییتگذاری اطالعاتی (هاان طراحی و هدایت که شییامل اعالم نیازمندیها و تعیین دسییتورکار

مطالعات

کار شنای اطالعاتی ع ضو حزب «ال » با شد ،تحتیلهایش از وقایع و مو ضوعات بر ا سای شالوده فکری
گفتاان حزب «ال » خواهد بود و لذا منافع حزب بهطور طبیعی تبدیل به منافع خودش میشیییودر در چنین
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حالتی ماکن است ،حتی بهطور ناخودآگاه ،سیاستگذاریها و تصایمگیریهایش در راستای منافع حزب

قدرت رنم

عینیتری از مفهوم «ا ستقالل اطالعاتی» ر سیدر اگر سیا ستزدگی ری شه در دخالت گرایشها و کن شگران

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی «ال » باشدر
استقالل اطالعاتی
مطالعات
حال ،با تعری و تشریح مفهوم رابطه اطالعات و سیاست و سیاستزدگی میتوان به برداشت دقیقتر و
سیاسی در کار اطالعاتی و نقش تعیینکننده ساختارهای گفتاانی و فکری در تصایمگیریها و تحتیلهای
اطالعاتی دارد ،پس «استقالل اطالعاتی» نیز به معنای رهایی نهاد اطالعاتی از هر نوع « سوگیری پی شینی» در
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مدیریت و اجرای کارکردهای حرفهای اطالعاتی ا ستر در ست ا ست که اطالعات راهبردی باید فعاالنه از
سیییاسییتگذاران و فرماندهان نظامی حاایت کند اما این به معنای برده بودن اطالعات در پیشییگاه سیییاسییت
نیست یا کار ویژه آن تنها تولید چیزی است که سیاستگذاران فکر میکنند احتیاج دارند یا آنچه را آرزو
میکنند ،بشنوندر در واقع استقالل و تاامیت فکری نظام اطالعات ،امری حیاتی است که هم در بتندمدت و
هم در کوتاهمدت برای تولید اطالعات سطح باالیی که حقیقتا در خدمت منافع متی باشند ضروری استر با
این نظر میتوان گفت که «استقالل تشکیالت اطالعاتی از سیاستگذاران امری پیچیده است» (شولسکی،
 279 :1394ر
از نگاه افسییران اطالعاتی ،تنش میان اطالعات و سیییاسییت ،به حوزه سیییاسییت باز میگرددر به نظر آنها
م شکالت از گرایش سیا ستگذاران به عدم توجه به گزارشهای اطالعاتی مغایر با سیا ستهای موردنظر
آنها ناشی می شودر به اعتقاد این افسران ،سیاستگذاران تنها تا جایی به محصوالت اطالعاتی عالقهمندند
که از آنها برای تأیید سیییاسییتهایشییان که به دالیل کامال متفاوت آنها را اتخاذ ناودهاند ،اسییتفاده نااندر
هنگامی که محصول اطالعاتی ،خطمشیهای سیاستگذاران را تأیید نایکند ،آنها یا محصوالت فوق را
نادیده میگیرند و یا سعی میکنند با ف شار سیا سی بر تغییر دادن محتوای آنها ،در این مح صوالت د ست
ببرندر این دیدگاه منجر به شکلگیری این نظریه گردیده است که مهمترین ویژگی هر سازمان تولید کننده
اطالعات ،استقالل آن از سیاستگذاران استر مطابق این دیدگاه ،تنها یک سازمان اطالعاتی مستقل قادر
به مقاومت در برابر فشیییارهایی اسیییت که سییییاسیییتگذاران به شیییکلهای مختت

بر آن وارد میکنند تا

تحتیلهای اطالعاتی آن را با اولویتهای سیییاسییی سیییاسییتگذاران انطباق دهدر این اسییتقالل به سییازمان
اطالعاتی اجازه میدهد که بدون نگرانی از نحوه تأثیر محصییوالت خود بر فرایند سیییاسییت ،کامال توسییط
دادهها هدایت شیییودر به طور خالصیییه این که چنین اسیییتقاللی به خنبی ناودن آنچه که شیییاید بتوان آن را
سیییندروم از بین بردن پیک یعنی تاایل به سیییرزنش پیک یا هاان تحتیلگر اطالعاتی به خاطر ارائه اخبار

ناخو شایند (تحتیلهای اطالعاتی از او ضاع که مغایر با سیا ستهای موردنظر سیا ستگذاران ا ست نامید،
کاک میکند (شولسکی 273 :1394 ،ر
با این حال اسییتقالل مضییراتی را نیز در برداردر شییاید بزرگترین آنها این باشیید که کار اطالعاتی به
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عنوان امری که به فرایند سیاست ربطی ندارد ،تبدیل و یا محسوب شودر این امر بدین جهت رخ میدهد که دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
تحتیلگر اطالعاتی نایداند که چه مسیییائتی به نظر سییییاسیییتگذاران مهمتر اسیییت یا چه راههایی را برای
1

برخورد با آن مسائل مدنظر دارند (شولسکی 281 :1394 ،ر

سیاسی بودن و سیاستزدگی
بای ستی توجه دا شت که میان سیا سی بودن و سیا ستزدگی تفاوت وجود داردر بهطور کتی مرز میان

نوعی عال و م شارکت سیا سی ا ست که شکل سالم و هنجارمند نداردر بتکه بیاارگونه ا ست» (فکوهی،
 1388رفتارهای سیاسی ،عادی و معقول است اما رفتارهای سیاستزده آسیدزاستر
مقام معظم رهبری

(مداته

( 17دی  1383در تبیین تفاوت میان سیاستزدگی و سیاسی بودن میفرمایند:

«ررر استاد باید سیاست زده نباشد؛ نه این که سیاست نفهادررر اما سیاست دانستن و سیاسی بودن ،غیر از
سیاستزده بودن و سیاسی کار بودن استر سیاسی کاری بد استررر این که مرتد هاه کارهایش بر محور
یک انگیزه سیییاسییی باشیید ،بسیییار بد اسییت؛ به خصییوص وقتی که انگیزههای سیییاسییی جنبههای جناحی و
شخصی و حزبی پیدا میکند که این دیگر بد اندر بد میشودررر»
چه دسته اطالعاتی بیشتر در معرض سیاستزدگی قرار دارد؟
آن دسته موضوعاتی بیشتر در معرض سیاستزدگی قرار دارند که یا دربردارنده نتایج سیاسی آشکار
هستند یا به نظر میرسد که از نتایج سیاسی واضح برخوردار باشندر (ترورتون 1388 ،از این رو میتوان 5
دسته اطالعات را بازشناسی ناود که بیش از دیگر موارد مورد توجه سیاستزدگی قرار میگیرد:
ال

اطالعاتی که تأثیر قابل مالحظهای بر مناارات و مباحث مهم سیییاسییت خارجی و داختی داشییته

باشدر
ب برآوردها یا نظرات جامعه اطالعاتی ،مو ضع یکی از طرفین مناق شات در حکومت یا میان حکومت
و اپوزیسیون را تأکید کندر
 .1در پیچیدگی ا ستقالل اطالعاتی همین بس که شول سکی که خود از مفهوم پردازان اطالعاتی ا ست ،هنگامی که در سال
 2003ریا ست دفتر طرحهای ویژه پنتاگون را برعهده دا شت ،خود یکی از سیا ستزدگان حمله به عراق ایفای نقش کرد .در
سال  2006شول سکی ریا ست میز ایران در پنتاگون بود .به دلیل این انت صاب نیویورک تایمز (کروگمن 12 ،فوریه )2007
سؤال کرد «چرا پنتاگون کسی را که مسئول همه اشتباهات عراق است به مسئولیت اطالعات در ایران مینماید»

غالمرضا ساالرکیا و همکاران

تعیین میکندر در بطن سیاسی بودن ،رفتار منطقی و حرفهایگرایی وجود دارد در حالی که « سیاستزدگی

قدرت رنم
تحلیل پیشآیندهای وقوع سیاستزدگی اطالعات

سیا سی بودن و سیا ستزدگی را تاایالت سیا سی و منافع درون سازمانی و برون سازمانی و منافع شخ صی

مطالعات

ج مسائل اطالعاتی که میتواند تبدیل به جناح بازی سیاسی گشته و از ابعاد تخصصی دور شودر
د هرچه سیییاسییتمداران جنبههای اعتقادی و ایدئولوژیک موضییوعیت بیشتری داشییته باشییند ،امکان
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سیاستزدگی و سیاسی شدن فرایند اطالعات بیشتر می شودر البته در این شرایط تحتیلگران اطالعاتی نیز

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی با پیروی از انگیزههای عقیدتی در سیاست و تصایمگیری نیز دخالت میکنندر
ه اطالعات در موضیییوعاتی که میزان اتفاق نظر بین گروه های ذینفع ،اتفاق نظر و ایجاد اجااع در

مطالعات

قدرت رنم

مورد اهداف و ابزارهای پیگیری سیا ستها از سوی متت (افکار عاومی  ،جامعه سیا ستگذاران ،جامعه
اطالعاتی ،با یکدیگر موجد تاکین و پیروی تحتیلگران از شرایط هنجاری می شودر در شرایط ان سجام و
اجااع قوی ،فشار هنجاری ایجاد شده تحتیلگران را به تاکین از خود وادار میسازدر

سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396

پیشآیندهای سیاستزدگی
در متون موجود چه دانشییگاهی و چه عاومی اشییاره شییده اسییت که سیییاسییتمداران امروزه نسییبت به
گذ شته نه چندان دور ،زمان و انرژی بیشتری را برای سیا ستزده کردن د ستگاه اداری صرف میکنندر
(پیترز و پییر 20 :1384 ،ر با توجه به اها یت سیییازمان های اطالعاتی در سیییاخ تار تول ید شییی ناخت و
تصییایمسییازی ،موضییوع سیییاسییتزدگی هنگامی که به این مجاوعه سییازمانها میرسیید ،قوت بیشتری
مییابدر همچنین وقتی نظامهای سیاسی هرچه بیشتر از ساختارهای اقتدارگرا به سوی نظامهای مردمساالر
حرکت میکنند ،میزان تالش برای سیاستزده کردن اطالعات افزایش مییابدر
سیاستزدگی اطالعات هاانگونه که در تنش میان رابطه اطالعات و سیاست بیان شد ،ریشه در عاق
تضاد میان نیروهای مؤثر فرآیند تحتیل و فرآیند تصایمگیری ،هنجارهای حرفهای و سودمندی سیاسی ،و
کیفیتهای مورد نیاز برای دقت در تحتیل و برای نفوذ و تأثیرگذاری در سیا ست قرار دارد (بتس:1392 ،
 88ر این تضییاد بنا به اعتقاد کارشییناسییان معاوال وجود دارد و رسیییدن به یک توازن میان عینیتگرایی و
بیطرفی اطالعات و رابطه بیتنش با سیاستگذاران امری سخت استر
در بررسی پیشآیندهای سیاستزدگی ،سؤال اصتی این است که:
پیشآیندهای (زمینهها) بروز سیاستزدگی در سازمان اطالعاتی چیست؟ در واقع چرا
سازمانهای اطالعاتی دچار سیا ستزدگی می شوند؟ به عبارت دیگر ،متغیرهای مؤثر بر
بروز سیاستزدگی در سازمانهای اطالعاتی چه است؟
به طور کتی اگر سیییاسییتزدگی اطالعات عبارت باشیید از این که اطالعات در راسییتای سیییاسییتهای
منتخد قرار گیرد و نه سیییاسییتگذاری ،آنگاه سیییاسییتزدگی اطالعات در انواع  5گانه زیر منصییه اهور
مییابد:
ال

سیا ستگذاران قادر با شند ،گزارشهای اطالعاتی را آنگونه که میخواهند و میپ سندد مورد

استفاده قرار دهند؛

ب سازمانهای اطالعاتی به منظور اهداف خاص سیاسی تأسیس و به کار گرفته شوند؛
ج مدیران اطالعاتی و اف سران اطالعاتی گاا شته های سیا سی یا واب سته به احزاب و جریانات سیا سی
باشند؛
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د یک نظام کنترل و موازنه ضعی میان قوای حکومتی وجود داشته باشد و باعث شود یکی از قوا بر دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

سایرین تستط یابد؛
ه سییوگیریهای سیییاسییی کارکنان اطالعاتی در تحتیلها و فعالیتهای اطالعاتی به نحوی جایگاهی
برای عرضه پیدا کندر

بروز سیاستزدگی اطالعات یا به عبارت دیگر پیشآیندهای سیاستزدگی اطالعات آورده میشودر
 )1سوگیریهای شخصی افسران اطالعاتی
در بررسی سوگیریهای شخصی افسران اطالعاتی تالش میکنیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که چه
شرایطی در سازمان اطالعاتی منجر به این میشود که افسران اطالعاتی قاعده تکوینی «استقالل و بیطرفی»
را در فرایند حرفهای کار اطالعاتی به کنار نهاده و آگاهانه یا ناآگاهانه سوگیریها و منافع شخصی خود را
در کار دخالت دهند؟ آنچه م ستم ا ست ،هنگامی که سوگیریهای سیا سی اف سران اطالعاتی بر فرهنگ
حرفهای آنها بیش از آنچه میبایست تأثیر گذارند ،سیاستزدگی به وقوع پیوسته استر
بار -جوزف ( 35 :1394به نقل از تومای هیوز ،افسران اطالعاتی را در هنگام مواجهه با سیاست به سه
د سته تق سیم میکندر گروهی که تقریبا در کتیه شرایط در رقابت برای جتد توجه سیا ستگذاران پیروز
میشییوند ،گروه قصااابان میخواند که تکههای خام اطالعات جاری را مطابق با سییتیقه مصییرف کننده
بریده و آن را بدون هر گونه محاسیییبهای منتقل میکنندر 1گروه دوم را گروه نانوایان میخواند که این
گروه ب سیار محتاطتر بوده و تحتیلگران فاقد تع صبات سیا سی ه ستند که اطالعات را به هاراه محا سبات
پخته و خوراک تحتیتی لذیذی تولید میکنندر البته مصییرفکنندگان چندان رضییایتی از محصییول نانوایان
ندارندر این محصول چنان مبهم و پر از احتااالت ،شرط و شروط و تردیدهاست که غذایی هرچند مغذی
و پر سود ا ست اما به مذاق سیا ستگذاران بیمزه و بیفایده میآیدر در میان دو گروه ق صابان و نانوایان،
گروه تولید کنندگان اطالعات جای میگیرندر این گروه تحلیلگر بازار و فرو شنده واسییطه و تولید
 .1سایت و تنا سب سازی اطالعات با سیا ست را میتوان به این دیالوگ فیلم سربداران مقای سه کرد :ایلخان رو به قا ضی
شااارک کرد و گفت :شاارک برای این موضااوک چه اکمی دارد قاضاای شااارک :تا شااما را چه یوت آید شاارعیات آنقدر
فرعیات دارد که هر آن چه ما بگوییم عوام می پذیرند .رانساااام ) (1987: 44از این نوک اطالعات با نام «اطالعات برای
یوشایند»  Intelligence to Pleaseکه اطالعات را تحریف میکند ،یاد مینماید.

غالمرضا ساالرکیا و همکاران

اطالعات و سیاست امری دشوار و تعارض و تنش میان این دو امری اجتنابناپذیر استر در ادامه زمینههای

قدرت رنم
تحلیل پیشآیندهای وقوع سیاستزدگی اطالعات

در هر صورت با توجه به آنچه که گفته شد مجددا تأکید می شود ،د ست یافتن به روابط آرمانی میان

مطالعات

کننده هاچون روانکاوان بین اطالعات و سیاست در رفت و آمد است و میکوشد بر خالء رو به گسترش
موجود میان اطالعات محض و نیازهای جاری و روزمره سییییاسیییتگذاران پتی بزندر هاانگونه که هیوز
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دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

قدرت رنم

ت صور میکند ،سیا ستگذاری و تولید اطالعات در بهترین شرایط ،جاع ا ضداد ا ستر در واقع اطالعات
برترین و کیفیترین آمیزهای است که جامعه اطالعاتی میتواند در اختیار سیاستگذاران قرار دهدر
بار جوزف (هاان ادامه می دهد :در تحتیل هیوز ،دو معیار برای سییینجش کیفیت و ارزیابی افسیییران
اطالعاتی به کار میرود که عبارتاند از کارآیی و سیییودمندی آنان برای سییییاسیییتگذاران و همچنین
پایبندی آنها به اخالق حرفهایر البته از منظر بحث مور نظر ما این دو معیار متناقض ،وزن و مقدار یکسانی
ندارندر بر اسیییای شیییاخ

های حرفهای اطالعات ،نانوایان بر اطالعات سیییازان ارجحیت دارند چرا که

محصول آنان واقعیتهای پیچیده و نامطائن سیاستگذاران را هرچه بهتر بازگو میناایدر اطالعات سازان
سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396

هرچند کارآمد هستند ،اما در معرض آمیختن اطالعات و سیاست قرار دارندر به این ترتید احتاال مداخته
سیا ست و اطالعات در یکدیگر هنگامی به بیشترین حد ماکن میر سد که ق صابان بی تعهد که به معنای
واقعی کتاه تهیهکنندگان پرشییور اطالعات خوشییایند هسییتند ،پیوند دهنده جوامع سیییاسییی و اطالعات با
یکدیگرندر سیاستگذاران هنگامی تخرید اطالعات را دشوارتر مییابند که اطالعات سازان را پیشروی
خود دارند و هنگامی بیشترین مقاومت را در مقابل اقدامات خویش احسیییای میکنند که نانوایان در این
موقعیت جای میگیرندر
جک دیویس ارزیابی سیاسی شده و غیرحرفهای از سوی تحتیلگران را نوعی محصول تحتیتی میداند
که منعکس کننده یکی از دو مورد زیر اسییت1 :ر تالش با انگیزه تحتیلگر برای تحری

حقایق و نظریات

به منظور حاایت از سیاستی خاص یا مخالفت با سیاستی خاص ،موجودیت سیاسی یا ایدئولوژی عاومی؛
و  :2نوعی بیتوجهی م شخ

 ،حتی اگر بدون انگیزه هم با شد ،به ا ستانداردهای این حرفه که باعث تولید

محصوالتی میشود که میتوانند بر فرایند سیاستگذاری تأثیر گذارندر (فرسون و فرسون 249 :1394 ،ما
نیز تالش میورزیم ذیل هاین دو دسته به بسط بسترهایی که بر این دو تاثیرگذارند ،بپردازیمر
 )1-1تالش با انگیزه تحلیلگر در تحریف اطالعات
 )1-1-1فقدان هویت و حرفهایگرایی اطالعاتی
به عنوان یکی از مهمترین عوامل سییییاسیییتزدگی در نزد افسیییران اطالعاتی میتوان گفت که عدم
شکلگیری هویت اطالعاتی ،م ستعدترین شرایط را برای بازتولید سیا ستزدگی در سازمان اطالعاتی به
وجود میآوردر هویت مبنای منافع و کنشهای افراد اسیییتر در واقع نوع کنشهای افراد عایقا ریشیییه در
هویت آنها داردر بنابراین کنش اطالعاتی حرفهای و به دور از سیییاسییتزدگی ،ریشییه در هویت حرفهای
اطالعاتی داردر سییاسییتزدگی نیز نوعی از کنش غیرحرفهای در نزد افسییران اطالعاتی اسییت که ناشیی از
ستطه هویت غیر اطالعاتی در نزد کار شنا سان و مدیران اطالعاتی ا ستر بنابراین عدم شکلگیری هویت

اطالعاتی در نزد کارکنان یا ت ستط هویتهای دیگر در نزد آنان را باید عتت ا صتی کنشهای غیرحرفهای
در نزد آنان به شاار آوردر
از این رو هر نوع هویتی با شییکل دادن به منافع مورد نظر خود ،کنشهای مطتوب خود را در کارگزار
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به وجود میآوردر بنابراین اگر هویتی غیرحرفهای و غیر اطالعاتی بر کارکنان سازمانهای اطالعاتی مستط دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
گردد ،آنگاه با تعری

منافع غیر اطالعاتی در نزد آنان منجر به صیییدور کنشهای غیر اطالعاتی از سیییوی

آنها خواهد شییدر برای مبال یکی از کنشها که مولود ضییع

هویت سییازمانی اسییت ،آنگونه که گیتس

( 7 :2007نیز ت صریح میکند ،این ا ست که تحتیلگران اطالعاتی برای آنکه تحتیلهای تولیدی خود را

یافتن منافع سیییاسییی ،حزبی ،یا شییخصییی به جای منافع و هنجارهای سییازمان ،در نزد سییازمان ،مدیران و
کارکنان آن دارد که این امر نیز به نوبه خود ناشی یی از شی یکلگیری و سیییتطه هویتهای غیر اطالعاتی در
سیییاختار ،مدیران و کارکنان آن اسیییتر هاانگونه که بار -جوزف ( 468 :1394تأکید میکند ،شیییواهد
تجربی مؤید این نظر اسیییت که سیییطح پایین اخالق حرفه ای ،نقش زیادی در ایجاد تاایل به مداخته در
سیاست ایجاد میکندر در چالش میان شخصیت برتر حرفهای و تاایالت سیاسی ،حرفهایگرایی ناکافی به
آن حد تواناند نی ست که بتواند جتوی تاایل و ک شش به سوی جاهطتبیهای سیا سی اف سران اطالعاتی را
سد کندر
در مواردی ،تتقی ادای تکتی

از حضییور در عرصییه سیییاسییت یا توهم تکتی  ،در غیاب یا ضییع

حرفهگرایی اطالعاتی انگیزه و عامتی قوی میشیییود در سییییاسیییتزدگی اطالعاتر از این رو ضیییع

در

حرفهایگرایی اطالعاتی ،مداخته اطالعات در سیاست را تسهیل میکندر
 )2-1-1عضویت یا وابستگی به گروهها و احزاب
عضویت و وابستگی سازمانی و تشکیالتی به یک نهاد واقعی یا مجازی به عنوان یک کنش رفتاری از
سییوی افراد ،یکی از بهترین شییاخ

های عینی جهت شییناسییایی سییوگیریهای فکری و اندیشییهای در

کارگزاران ا ستر کنش رفتاری افراد در ع ضویت و واب ستگی به یک گروه یا حزب ،بیانگر ها سانی منافع
مورد نظر فرد با منافع آن گروه و حزب است که به نوبه خود نشاندهنده تعتق خاطر فرد به هویتی است که
عضویت در آن حزب برایش ایجاد میکندر از هاین روست که استخدام افرادی که دارای سابقه عضویت
مؤثر و عایق در گروهها و ت شکیالت سیا سی و سوگیرانه را دارند ،در سرویسهای اطالعاتی به م صتحت
نیسیییتر چرا که هو یت مسیییتط بر چنین فردی ،یک هو یت غیر اطالعاتی اسیییت و این هو یت منجر به
کنشهایی غیرحرفهای و سوگیرانه از وی میشود که با قواعد و هنجارهای تکوینی سرویسهای اطالعاتی
تناقض داردر

غالمرضا ساالرکیا و همکاران

س ییاسییتزدگی به عنوان یک کنش از سییوی کارکنان یا مدیران سییازمان اطالعاتی ،ریشییه در اهایت

قدرت رنم
تحلیل پیشآیندهای وقوع سیاستزدگی اطالعات

مورد توجه سیاستگذاران سازند ،به خطر انداخته و عینیتگرایی آن را به دست فراموشی سپارندر

مطالعات

همچنین ،عضو شدن کارکنان (پس از استخدام در سرویس اطالعاتی در نهادها ،گروهها و تشکیالت
سیییاسییی و سییوگیرانه نیز به این دلیل مانوع اسییت که در طول زمان و در نتیجه تعامل این فرد با سییاختار
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دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

قدرت رنم

جدید ،منجر به ش یکلگیری هویت جدیدی در افسییر اطالعاتی میشییود که در واقع رقید هویت حرفهای
اطالعاتی اوسییتر در چنین شییرایطی ،تضییاد میان منافع تعری

شییده توسییط هر کدام از هویتها ،منجر به

صدور کنشهای متضاد و متناقض از سوی افسر اطالعاتی میشود که عالوه بر مشکالت اداری و حرفهای
درون سازمانی ،منجر به ایجاد م سائل و م شکالت حفااتی مانند اف شای اطالعات نیز میگرددر امام خاینی
(ره این تناقض را در قالد منافات کار اطالعاتی با وابسیییتگی به جناح ها و گروه ها ب یان میکنند« :تاام
کسییانی که در این وزارتخانه هسییتند باید در هیچ گروه و حزبی نباشییندر وابسییتگی به گروهها ،وابسییتگی
فکری و عاتی میآورد و این با کار شیییاا منافات دارد» (امام خاینی (ره  1363/12 /19 ،قابل دسیییتری از
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صحیفه نور ،جتد  118 :19ر
بنابراین میتوان مدعی شیید که عضییویت در احزاب یا تشییکیالت و گروههای دارای سییوگیریهای
س ییاس یی و فکری ،با تضییعی

هویت اطالعاتی کارکنان و جایگزین کردن منافع حزبی به عنوان مهمترین

انگیزههای کنش فردی ،قطع به یقین میتواند منجر به صدور کنشهای متنا سد با آن منافع حزبی ب شود و
لذا میتوان آن را یکی از منابع و عوامل زمینه ساز سیا ستزدگی به شاار آوردر هم چنین ،از آنجایی که
سیییاختار در تعامل متقابل با کارگزاران و کنشهای آنان شیییکل میگیرد ،میتوان ادعا کرد که حضیییور
کارکنان دارای ع ضویت در احزاب و گروهها در نهاد اطالعاتی ،در طول زمان هویت ساختاری سرویس
اطالعاتی را نیز سیاسی و سوگیرانه خواهد کردر
 )3-1-1تضاد میان منافع فردی با منافع سازمان در غیاب حرفهای گرایی اطالعاتی
وحدت منافع فردی و سییازمانی و در یک راسییتا قرار گرفتن آنها ،به تحقیق ،یکی از عوامل انسییجام
سازمانی به شاار میآیدر ا سا سا در صورتی که سازمان قادر به تعری

منافع م ستخدمین خود با توجه به

هویت و قواعد سییازمان نباشیید ،چشییمانداز اداری و کاری آن مبهم و توام با ناکامی خواهد بودر هاانطور
که در بخشهای قبتی گفته شد ،هویت مبنای منافع است و ریشه تضاد منافع را باید در تضاد یا اختالف در
هویتها جستجو کردر تضاد منافع فردی و سازمانی اگر عایق و بنیادین باشد ،ناشی از تناقض میان هویت
فرد با هویت سازمان ا ستر طبق این تو ضیحات ،به نظر میر سد که صحیحتر آن ا ست که بگوییم ،وجود
تضاد میان منافع فردی کارکنان و منافع سازمان اطالعاتی بیش از آنکه عتت سیاستزدگی باشد ،شاخصی
ا ست که ن شان دهنده وجود ت ضاد هویتی در سازمان ا ست که میتواند زمینه ابتال به سیا ستزدگی را نیز
فراهم آوردر
از این رو ،اگر فرایند شکلگیری هویت اطالعاتی حرفهای در سازمان به در ستی طراحی شده باشد و
مدیران و مؤسیییسیییان سیییازمان ،بر قواعد و هنجارهای تکوینی هویت اطالعاتی پافشیییاری کنند ،کارکنان

سییرویس نیز در تعامل با سییازمان و دیگر کارگزاران تحت سییتطه هویت اطالعاتی قرار میگیرند و آنگاه
ت ضادی میان منافع فردی و سازمانی به وجود نخواهد آمدر اما اگر قواعد تکوینی هویت اطالعاتی ،تو سط
ساختار و کارگزاران رعایت ن شود ،آنگاه کارکنان اندک اندک تحت ستطه هویتهای غیرحرفهای قرار
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گرفته و منافع آنان ،اقتضای کنشهای غیرحرفهای را خواهد داشت که ماکن است ،منجر به سیاستزدگی دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
کنشها نیز بشودر
به عنوان ناونه ،افرادی که تنها به دل یل منافع فردی و بهرهبرداری از فرصیییت حضیییور در سیییرویس
اطالعاتی به اسییتخدام سییرویس درمیآیند ،نباید در فرایند گزینش نیرو توسییط سییازمان اطالعاتی جذب

کنشهای حرفهای را پاداش ندهد و با کنشهای غیرحرفهای که قواعد تکوینی را زیر پا میگذارند مقابته
نک ند ،کارکنان با یادگیری از این رو یه و مشیییاهده ها کارانی که با پیگیری منافع فردی به موقع یت های
بهتری دسییت یافتهاند ،به سییات کنشهایی میروند که بدون توجه به منافع سییازمانی ،تنها منافع فردی را
تأمین میکنندر اما اگر سییاختار بر قواعد تکوینی خود اهایت بدهد ،کارگزاران نیز مجبور میشییوند منافع
خود را متنیاسیییید با قوا عد نهیادی تعری

کننیدر ابتنیای کنش ها بر منیافع فردی بهترین زمی نه برای

کنش سیاستزده از سوی افسر اطالعاتی استر به عنوان مبال اگر کارکنان سازمان اطالعاتی متوجه شوند
که ارتقاء آنها یا تببیت موقعیت شان (به عنوان منفعت فردی در سرکار آمدن یک حزب یا گروه خاص
برون سازمانی یا درون سازمانی ا ست بدون توجه به ماهیت بیطرفانه کار اطالعاتی ،کنشهای خود را در
راستای منافع آن حزب یا گروه تنظیم خواهند کردر
 )4-1-1تأثیر سیاستگذاران بر افسران اطالعاتی و رفتار غلط آنان با اطالعات
سرویس اطالعاتی یکی از ابزارهای در اختیار سیا ستگذاران جهت اداره بهتر امور ک شور ا ستر در
واقع فتسیییفه آنکه واژه «سیییرویس» را در اطالق به این نهادها به کار میبردند ،ارائه خدمات اطالعاتی به
سیا ستگذاران ا ستر اگر سیا ستگذار درک در ستی از تواناییها و نق

ها و به طور کتی ویژگیهای

این ابزار ندا شته با شد ،قادر به ا ستفاده منا سد و کارآمد از آن نخواهد بودر و ضعیت بدتر زمانی ا ست که
سیا ستگذار هیچ شناختی از وجود چنین ابزاری در ک شورداری ندارد و ا سا سا اطالعات را ابزاری برای
کشییورداری بهتر نایداندر در هر دو حالت ،س ییاسییتگذار هاانند مهندی یا تکنسییینی اسییت که به عتت
ناآشییینایی با ابزارهای موجود در جعبه ابزار خود ،مهارت کافی برای اسیییتفاده از ابزارآالت را ندارد و یا
آنکه ا سا سا ن سبت به ابزارهای موجود در جعبه ابزارش آگاهی نداردر عدم شناخت در ست و منا سد از
اطالعات و به ویژه چگونگی استفاده از آن در ک شورداری ،موجد سیاستزدگی و غیرحرفهای شدن آن

غالمرضا ساالرکیا و همکاران

و احتااال حرکت فرد ،به سییات کنشهای غیرحرفهای و س ییاسییتزده خواهد شییدر همچنین اگر سییاختار

قدرت رنم
تحلیل پیشآیندهای وقوع سیاستزدگی اطالعات

شوندر چرا که اولویت منافع فردی در این دسته از کارکنان در ادامه منجر به تضاد میان منافع فرد و سازمان

مطالعات

میشییود و فقدان آگاهی از اطالعات و نشییناختن آن به عنوان یک ابزار کشییورداری ،منجر به کنارماندن
یک ابزار بسیار مفید در اداره بهتر امور میگرددر
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درخصییوص رهبران سیییاسییی در مواجهه با اطالعات هاانگونه که هندل ( 320 :1389تقسیییمبندی

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

مینااید با دو دسته روبرو هستیم ،دسته اول رهبرانی مبل هیتتر و استالین هستند که نایتوانند اطالعاتی را

مطالعات

که نقض کننده عقاید یا سیییاسییتهای آنهاسییت تحال کنندر دسییته دوم راهبرانی هسیتند که برآوردهای

قدرت رنم

اطالعاتی را مانند وحی منزل میپذیرندر عتت این م سئته این ا ست که یک رهبر هیچ سیا ست یا شناختی
درباره موضیییوع پیش رو نداردر به این دلیل او اعتااد کامل به مشیییاوران اطالعاتی خود دارد و نسیییبت به
بردا شت و ق ضاوت خود اطاینان و اعتااد ب سیار کای داردر که البته این گونه اعتااد کامل به اطالعات در
هاه شییرایط از سییوی سیییاسییتگذاران به اطالعات نادر اسییتر در واقعیت رویکرد اکبر رهبران بسییته به
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شییخصیییت و عادات کاری آنها در حد فاصییل دو رویکرد فوق قرار داردر تجربیات نشییان میدهد هرچه
سییاختارهای سیییاسییی خودکامه میشییوند ،رهبران به سییوی نوع اول ،تاایل بیشتری دارند که این گونه
گرایشات در تاام نظامهای سیاسی بر اثر چاپتوسیهای گروههای متاتق تقویت میشودر
هنگامی که سیاستگذاران ارشد در فرایند سیاستگذاری و ک شورداری از اطالعات استفاده نکنند،
مدیران و افسیییران اطالعاتی جهت مقابته با این بیتوجهی ،الجرم به دیگر سی ییاسیییتگذاران (در ردههای
پایینتر یا سیییاسیییتگذاران درحاشیییه نزدیک میشیییوند تا از این طریق ،خأل حضیییور خود در عرصیییه
کشییورداری را جبران کنندر این نزدیکیها اندک اندک منجر به سییاسییشییدن مدیران و افسییران مرتبط با
سیییاسییتگذاران (که بعضییا نیز در حاشیییه بودهاند میشییود و به عتت احسییای نزدیکی که میان مدیران
اطالعاتی با این دسییته از سیییاسییتگذاران وجود دارد ،سییوگیریهایی در کنشهای اطالعاتی به نفع این
س ییاسییتگذاران ایجاد میگرددر هم چنین ،مخالفت آش یکار و تتویحی س ییاسییتگذاران ارشیید با حضییور
اطالعات در سیا ستگذاری ،اندک اندک نوعی مخالفت و سوگیری منفی ن سبت به آنان در نزد اف سران
اطالعاتی را ایجاد میکند که نتیجه آن عدم رعایت بیطرفی و اسییتقالل در کنشهای اطالعاتی نسییبت به
سیاستگذاران حاکم خواهد بودر
مداخته بیمورد سیاستگذاران در عزل و نصدهای مدیران اطالعاتی در حوزههای موضوعی حرفهای
نیز با دامن زدن به پدیده «مدیران سیییاسییی» به نوبه خود یکی از عوامل بسیییار مهم در گسییترش و اشییاعه
سیییاسییتزدگی در درون سییرویس اطالعاتی اسییتر1چنین مداخالتی میتواند ،عامل مؤثری در جایگزین

 .1جیمز کومی رییس معزول ام بیآی تو سط ترامپ مدعی ا ست« ،مدتها ست که باور دارم رییس جمهور میتواند رییس
امبیآی را برای هر دلیلی با بدون هر دلیلی ایراج کند(Volz and Cornwell, 11 May 2017) ».

شیییدن روابط به جای ضیییوابط در ارتقاء و رشییید اداری کارکنان باشییید که به نوبه خود با تضیییعی
شایستهساالری حرفهای در سازمان ،زمینه اقدامات سیاستزده از سوی افسران اطالعاتی را ایجاد میکندر
به نظر میرسیید که عدم درک درسییت و شییناخت دقیق از ماهیت اطالعات و قواعد تکوینی سییرویس
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اطالعاتی توسط سیاستگذاران ،مهمترین عامل کنشهای غیرحرفهای آنان نسبت به اطالعات استر اگر دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
سییاسییتگذاران ارشیید در طول زندگی سییاسیی خود ،به طرزی بایسییته با ابزار اطالعات آشیینا شییوند و از
ماه یت خدمات اطالعاتی مطتع گردند ،میتوان تاحد ز یادی از برخوردهای غیرحرفهای آنان با این ابزار
کشییورداری کاسییتر تجربه س ییاس یی جهان نیز نشییان میدهد که روسییای جاهور آگاه و آشیینا نسییبت به

تضعی

جایگاه و اقتدار سرویس اطالعاتی ،کشور را از خدمات این نهادها محروم کردهاندر

یکی از نکاتی که تاامی سیاستگذاران ارشد باید نسبت به آن آگاه باشند ،آگاهی از مسئولیت خود
در حفظ ا ستقالل و اعتبار نهاد اطالعاتی به عنوان یک سازمان متی ا ستر برای مبال در جاهوری ا سالمی
ایران مقام معظم رهبری (

مداته

درخصوص جایگاه متی وزارت اطالعات تأکید کردهاند« :وزارت اطالعات

مال تاام ک شور است و اصال درست نی ست که بگوییم وزارت متعتق به دولت است ،البته این درست است
که در رأی وزارت یک م سئول دولتی ا ست اما وزارت برای تاام نظام ا ست» (مقام معظم رهبری (مداته ،
 1389به نقل از پژوهشیییکده اطالعات 44 :1393 ،ر سی ییاسیییتگذاران باید بدانند که برخوردهای حزبی و
سوگیرانه با نهاد اطالعاتی اگرچه ماکن است به شکل مقطعی در راستای منافع حزبی و شخصی آنان باشد
اما در میانمدت و بتندمدت ،که توزیع مردم ساالرانه قدرت به طور طبیعی احزاب و سیاستگذاران رقید
را بر سرکار میآورد ،هم به زیان آنان و هم به زیان کشور خواهد بودر بنابراین یکی از قواعد بازی سیاسی
در برخورد با نهادهای اطالعاتی ،برای تاامی سیا ستگذاران از احزاب مختت  ،لزوم برخورد بیطرفانه و
غیر سیا سی با سرویس اطالعاتی ا ستر چرا که نحوه تعامل این مقامات با سرویس اطالعاتی و مدیران و
کار شنا سان آن ،و ااهار نظرات عتنی آنان ن سبت به سرویس ،تأثیر زیادی بر مدیریت سرویس و جایگاه
آن در جامعه دارد که به نوبه خود به طور غیرم ستقیم بر اعتبار وتوانایی سرویس در تولید اطالعات و ارائه
خدمات مورد نیاز سیاستگذاران تأثیر میگذاردر
 )2-1بیتوجهی تحلیلگران
 )1-2-1سوگیریهای شناختی افسران اطالعاتی
منظور از تعصییدهای شییناختی ،خطاهای ذهنی مداوم و قابل پیشبینی در یک جهت معین اسییت که
منجر به قضیییاوتهای آمیخته با اشیییتباه میگردد (هوور 474 :1381 ،در واقع افراد متعصییید دربند یافتن
حقیقت نیسییتند زیرا مطائناند که از قبل میدانند ،حقیقت چیسییت (بتس . 118 :1392 ،این تعصییدهای

غالمرضا ساالرکیا و همکاران

داشتهاندر برعکس سیاستگذاران بیتجربه و ناآشنا به اطالعات ،با اقدامات و کنشهای غتط خود ،ضان

قدرت رنم
تحلیل پیشآیندهای وقوع سیاستزدگی اطالعات

اطالعات ،ضیییان افزودن به اقتدار سیییرویسهای اطالعاتی ،اسیییتفاده بهی نهتری نیز از خدمات اطالعاتی

مطالعات

شییناختی پایه و مایه اصییتی بروز تنش در روابط میان بازیگران اصییتی در عرصییه اطالعات و تصییایم یعنی
تحتیلگران ،م صرفکنندگان و نااران می شود و این هر سه به دلیل برخورداری از تع صدهای شناختی
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دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

قدرت رنم

نایتوانند تعامل خوبی با یکدیگر برقرار کنندر تأمل درباره تعصیییدها نشیییان میدهد که یا قضیییاوتهای
تحتیتی ما به آن میزانی که فکر میکنیم خوب نیسیییتند و یا آن قدر که دیگران فکر میکنند ،بد نیسیییتند
(حاجیانی ،بیتا ر
در یک جاعب ندی از خطاهای ادراکی می توان گ فت که این خطاها ناشیییی از فره نگ ،اعتقادات
ایدئولوژیک ،دکترین های نظامی و انتظارات خود راجع به طرف مقابل هسیییتند که از آن با نام «تصیییویر
آینهای نام برده میشییود ،یا نتیجه تفکر مبتنی بر خواسییتهها میباشییند یعنی وقایع را مطابق با امیدهای خود
در ذهن میپرورانندر )(Handel, 2003: 1-56
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در این میان ،جنبههای اعتقادی و ایدئولوژیک قوی در نزد افسیییران اطالعاتی نیز از عوامل قوی ایجاد
تعصیییدهای شیییناختی اسیییتر آگاهی از چگونه کاسیییتن از این تعصیییبات ،بخش مهای از ادبیات تحتیل
اطالعات را به خود اختصاص میدهدر
 2-2-1اجااع تأثیرگذاران در خصوص یک موضوع بر روی تحتیلگر
میزان اتفاق نظر بین گروه های ذینفع ،اتفاق نظر و ایجاد اجااع در مورد اهداف و ابزارهای پیگیری
سیاستها از سوی متت (افکار عاومی  ،جامعه سیاستگذاران ،جامعه اطالعاتی ،با یکدیگر موجد تاکین
و پیروی تحتیلگران از شرایط هنجاری میشودر در شرایط انسجام و اجااع قوی ،فشار هنجاری ایجاد شده
تحتیلگران را به تاکین از خود وادار میسیییازد (حاجیانی ،بیتا ر چرا که قرار گرفتن تحتیلگر در محیطی
با اتفاق نظر ،عالوه بر آن که سوگیریهای از پیش داشته را تقویت میکند از بروز و اهور فرضیات رقید
و جایگزین که در اقتیت و ضع

قرار دارد ،جتوگیری میکندر

 )2قرابت میان سیاستگذاران و افسران اطالعاتی (بهویژه مدیران اطالعاتی)
شییواهد نشییان میدهد که احتاال وقوع سیییاسییتزدگی زمانی افزایش مییابد که مقامات اطالعاتی با
سیییاسییتگذاران تعامل نزدیک داشییته باشییندر هنگامی که مقامات اطالعاتی فاصییته مناسییبی را با هاتایان
سیاسی خود حفظ میکنند ،به احتاال کمتر با نوعی فشار سیاسی مواجه می شوند که منجر به برآوردها و
اقدامات جهتدار میگرددر برعکس وقتی که آنها خیتی به هم نزدیک شوند ،احتاال زیادی وجود دارد
که سیاستگذاران ،آنها را متقاعد به تهیه اطالعاتی کنند که رضایت آنان را فراهم کندر سیاستگذاران
میتوانند این کار را با بهرهگیری از بتندپروازی و ا شتیاق مقامات و کار شنا سان اطالعاتی برای ح ضور در
فرآیند سیییاسییی انجام دهندر در هر صییورت ،اطالعات ماده خام پشییتیبانی از اطالعات را فراهم میآوردر
ارزش افزوده این ماده خام ،در فرآوری آن در فرایند سیاستگذاری نهفته است که اطالعات دست خود

را از آن تهی میبیندر واقعیت این است که بخش قابل توجهی از قدرت و پرستیژ در دستان سیاستگذاران
اسییت که آن را به ناایش میگذارند و از آن سییود میجویندر اطالعات حرفهای اسییت که ناایشییی برای
بیرون ندارد و حتی هویت کارکنان خود را در دراز مدت به چالش میک شد از این رو ،ب سیاری از اف سران
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سابق کایته اطالعات مشترک انگتیس درباره خطرات غرق شدن در محفل جادویی سیاستگذاران رده

مطالعات

و مدیران اطالعاتی بیرغبت به جابجایی از اطالعات به محافل سیا سی نی ستندر برای مبال یکی از رو سای دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
باال هشدار داده و میگوید« :در آنجا هیجان دیپتااسی ،بیطرفی را غیرماکن می سازدر» (Rovner, 2011:

)9ر سیییاسییتگذاران ،در چنین وضییعیتی این فرصییت را در اختیار دارند که مدیران و افسییران اطالعاتی

اعت قاد یکی از مدیران اطال عاتی ،کار به جایی می رسیییید که برخی از مدیران و افسیییران اطال عاتی به
متیجکهای درباری سیاستگذاران بدل میشوندر
اگر رهبران سیییاسییی از فرصییتهای ایجاد شییده به تبع پیوندهای نزدیک با مقامات اطالعاتی اسییتفاده
نناایند و آنان را نتوانند بهطور منطقی طرفداران سییییاسیییی خود تبدیل کنند ،سیییه گزینه بیشتر پیشرو
نخواهند داشتر یا باید یک چالش مستار با اطالعات را طی کنند؛ یا بایستی مسیر سیاستزدگی اطالعات
را انتخاب و پیامدهای خطرناک آن را بپذیرند و یا به مکتد حفظ فاصیییته پناه برده و اطالعات را از
معادالت سیاسی خود کمرنگ ناایندر
همچنین از آنجا که اطالعات از جاته موضیییوعات بینرشیییتهای اسیییت ،افسیییران و مدیران اطالعاتی
تخ ص

های گوناگونی دارندر در سطوح مدیریتی ،دا شتن تواناییهای حرفهای اطالعاتی در کنار توانایی

مدیریت دولتی و دانش سیییاسییی از جاته پیشنیازهای یک مدیر اطالعاتی به شییاار میآیدر شییواهد نشییان
میدهد ،در سییطح باالترین مقام دسییتگاه اطالعاتی ،سیییاسییتگذاران هاواره بیش از آنکه به تواناییهای
اطالعاتی مدیر ارشد توجه داشته باشند ،همسو بودن سیاسی وی را لحاظ کردهاندر
در واقع تجربه نشیییان میدهد که رهبران تاایل دارند تا مدیران اطالعاتی را انتخاب کنند که حتی اگر
دارای دیگر خصای

مشترک با آنها نباشند ،دیدگاههای سیاسی مشابهی با آنها داشته باشندر خطر این

گرایش طبیعی این اسیییت که چنین مشیییاور اطالعاتی احتااال کمتر در برابر دیدگاه های رهبر مقاومت
میکند یا دیدگاه های متفاوتی در مورد یک موقعیت ارائه می دهدر در نهایت هاکاری بهتری به دسیییت
میآید اما به قیات از دست رفتن کیفیت تحتیلهای اطالعاتی )(Handel, 2003: 1-56ر
این قرابت را میتوان از مهمترین پیشآیندهای سیاستزدگی اطالعات در تبیین نزدیکی میان مدیران
اطالعاتی و سیاستگذاران دانستر این بستر هنگامی پررنگتر می شود که مدیران ارشد اطالعاتی هویت

غالمرضا ساالرکیا و همکاران

نقش مقامات اطالعاتی را از تحتیلگران بیطرف به وابستگان سیاست تغییر میدهدر از این بیشتر حتی به

تحلیل پیشآیندهای وقوع سیاستزدگی اطالعات

دستاندرکار را برای اجرای تصایاات سیاسی مدنظر به استخدام خود درآورندر این کار به طور مؤثری،

قدرت رنم

اطالعاتی سییازمان متبوع را نیز یدک نکشییند یا حداقل به آن بیاعتنا باشییندر تجربیات ثابت میکند داشییتن
هویت اطالعاتی ،مهمترین عامل حفظ حرفهایگرایی در مقابل تاایل به سیاسی شدن استر
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مطالعات

قدرت رنم

 )3جایگاه سازمانی اطالعات در ساختار نظام سیاسی
سیییاسییتزدگی میتواند زمانی رخ دهد که سییاختار بروکراتیک سییازمان اطالعاتی به نحو زیادی به
فرآیند سیییاسییی نزدیک شییودر در این گونه ،طراحی جایگاه سییازمانی سییرویس اطالعاتی به نحوی شییکل
میگیرد که اساسا در بستر ساختار سیاسی قرار گیرندر رهبران سیاسیِ سیاسیکار ،تاایل بیشتری دارند با
سییرویسهایی هاراه شییوند که از نظر اداری ،آمیختگی بیشتری با نهادهای سیییاسییی متبوع دارندر به طور
کتی سیا ستگذاران در تاامی جوامع با توجه به ماهیت کارکردی سازمانهای اطالعاتی نگاهی محتاطانه
به سیییرویسهای اطالعاتی دارندر از این رو تالش میورزند کنترل آن را در اختیار داشیییته باشیییندر کنترل
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سیییازمان اطالعاتی یکی از تناقضنااهای مدیریت دولتی اسیییتر از یک سیییو کارکرد اطالعات در پنهان
کاری نهف ته اسییییت و در واقع ارزش افزوده اطال عات را پن هان کاری تأمین میک ند ،از سیییوی دیگر،
پنهانکاری با شییفافیت و پاسییخگویی که اصییل مسییتم حکارانی خوب اسییت ،در تضییاد اسییتر یکی از
روشهای کنترل سازمان اطالعاتی ،طراحی جایگاه سازمان اطالعاتی در ساختار دولت به نحوی است که
وابستگی سازمان به سیاست ایجاد شودر این ساختار اگرچه اطالعات را در سیاق سیاست در معنای آگاهی
از اولویتها و نیازمندیهای سیا ستگذاران قرار میدهد ،میتواند از بروز و تولید سازمانهای اطالعاتی
خودمحور جتوگیری کندر
در کنار این کنترل ،سیاستگذار میتواند سیاستزدگی غیرمستقیم را در سازمان اطالعاتی شکل دهد
چرا که در این طراحی ساختار نظام ،سیاستگذاران میتوانند جریان ثابتی از منافع را به مقامات اطالعاتی
21

درباره آنچه از برآوردها انتظار دارند ،ایجاد و حفظ کنند ر

برای مبال ،سرویسهای اطالعاتی انگتیس به سیا ست نزدیکترند تا هاتایان آمریکایی آنها و خطی
که اطالعات را از سییاسیت جدا میکند ،گه گاه چندان قابل تایز نیسیتر در ایاالت متحده ،سیرویسهای
اطالعات نظامی ،تابع مصیییرفکنندگان محصیییوالت خود بوده و تعامل نزدیکی با آن ها دارندر سیییایر
سییرویسهای اطالعاتی ،فاصییته بیشتری را حفظ میکنندر به طور مبال ،سییازمان سیییا از جدایی ناادین در
داشتن ستادی خارج از واشنگتن دی سی برخوردار استر عالوه براین ،سیا هنجارهای حرفهای بیطرفی و
عدم جاندداری را گسییترش میدهد که جدایی کارکردی از فرآیند سیییاسییی را تقویت میناایدر به گفته
ریچارد راسل این وضعیت به سرویس اطالعاتی در قیای با سایر اعضای جامعه اطالعاتی ،اقبال بیشتری

 1جالب این که در زمان نگارت این پایاننامه ،تنش میان سیا و رئیس جمهور جدید ایاالت متحده ،ترامپ ایجاد شده است.
کارشناسان نسبت به یطر سیاستزدگی اطالعات که توسط ترامپ در جریان است به طور جدی هشدار میدهند.

را برای تولید اطالعات راهبردی میدهد که خارج از محدوده متعارف سیییاسییت قرار میگیرد (Rovner,
)2011: 9

در جاهوری ا سالمی ایران با آن که برای جتوگیری از خود سری سازمان اطالعاتی ،وزارت اطالعات
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به عنوان مادر جامعه اطالعاتی در زمان تأسییییس در سیییاختار وزارتخانهای زیر نظر ریاسیییتجاهوری و به

را وابسییته به دگرگونیهای توزیع قدرت در رأی نظام س ییاس یی بنااید و یا بسییترهای قانونی در خصییوص

ساختاری ،نوعی از سازماندهی نهاد اطالعاتی در نظام سیاسی است که به طور نظاممند تحوالت درونی آن
سرویس اطالعاتی را به گونهای تدوین کند که به مداخته سیاستگذاران در فرایندهای حرفهای سرویس
اطالعاتی مشروعیت قانونی بدهدر به عنوان مبال اگر سرویس اطالعاتی زیر مجاوعه مستقیم قدرت سیاسی
ناپایدار (مانند دولت در نظامهای مردم ساالر که با انتخابات تغییر میکند با شد و محدودیتی برای مداخته
سیاستگذاران در فرایندهای حرفهای تعیین نشده باشد ،میتوان انتظار سیاستزدگی ساختاری از باال در
اطالعات را داشتر
به بیان یکی از کارشناسان اطالعاتی ،جایگاه سرویس اطالعاتی درنظام سیاسی باید به گونهای تعری
شییود تا «مانند لنگ حاام در حاامهای عاومی به کار هر تازه واردی بسییته نشییود» و به لحاظ سییاختاری
م ستقل و تا حد امکان دور از فرایند سیا ستزدگی تعری

گرددر در واقع در صورت واب ستگی ساختاری

افراطی نهاد اطالعاتی به نهادهای س ییاسییتزده ،با هر نوع تغییر در بازیگران سییاسیی ،اهداف سییرویس نیز
متأثر شده و چون نای شود کل سی ستم اطالعاتی را با سیا ستهای بیرون هااهنگ کرد ،سرویس دچار
عارضه میشود ،نه ماموریتهای محول شده را به نحو احسن انجام میدهد و نه میتواند با سیاسیون جدید
بهطور کامل هاراهی ک ند (چون کل سییییسیییتم هاراه نایشیییوند ر لذا به طور ابزاری مورد بهرهبرداری
سیاستمداران قرار میگیرد و این وضعیت با هر نوع تغییر در بازیگران سیاسی تجدید می شودر نکته مهم
آن ا ست که بعد از هر بار تغییر در بازیگران سیا سی ،تاام کارکنانی که در خدمت سیا ستگذاران قبتی
بودهاند ،دچار ریزش شده و در ا صل سرویس اطالعاتی و به طریق اولی نظام سیا سی ،مت ضرر می شودر به
گونهای که میتوان گفت بیثباتی و غیرحرفهای بودن ،مناسییدترین صییفت برای این سییرویس اطالعاتی
استر میتوان ادعا کرد که تغییرات غیرحرفهای درونی سرویس اطالعاتی بر اثر تغییر در بازیگران سیاسی
 .1سالها ست (میتوان گفت برای دههها ست) بحث پیرامون جایگاه وزارت اطالعات در سایتار ن ام سیا سی مورد بحث
ا ست .این که این سایتار از االت وزارتیانهای یارج شود و گونههای دیگری بپذیرد .برای ک سب اطالعات بیشتر ر.
ک .به( :بیگدلی )1390/2/4 ،قابل دسترسی ازhttp://fararu.com/fa/news/75009 :

غالمرضا ساالرکیا و همکاران

این نوع سیا ستزدگی را میتوان سیا ستزدگی ساختاری نیز نامیدر در واقع منظور از سیا ستزدگی

قدرت رنم
تحلیل پیشآیندهای وقوع سیاستزدگی اطالعات

عنوان یکی از اعضای کابینه دیده شد ،با این حال هاواره تأکید میشود ،وزارت اطالعات نهادی حاکایتی دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
1
استر گرچه هر از چند گاهی به دالیتی این جایگاه مورد سؤال و تشکیک قرار میگیردر
مطالعات

منجر به ناکارآمد شدن و ناکامی سرویس اطالعاتی می شودر در چنین وضعیتی معاوال سرویس اطالعاتی
دسیییتورکاری متفاوت با مأموریتهای ذاتی و حرفهای خود مییابد و هاین دسیییتورکار غیرحرفهای ،مانع
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دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

قدرت رنم

رشد و پیشرفت حرفهای سرویس میگرددر
 )4وابستگی اطالعات از نظر بروکراتیک به سیاست
سیییازمان های اطالعاتی منابع مورد نیاز خود را از سییییاسیییت گذاران دریافت میکند هاانگونه که
مأموریتهای آن نیز توسییط سیییاسییتگذار مشییخ

میشییود؛ چرا که هاانگونه که گفته شیید ،اطالعات

متغیری وابسییته به اطالعات اسییتر در چنین وضییعیتی اگر سییازمانهای اطالعاتی به منظور دسییتیابی به
اهداف خود به سیییاسییتگذاران تکیه نااید ،زمینه تحری

و سیییاسییتزدگی آماده خواهد شییدر در این

صورت سیا ستگذاران ،آن د سته از انگیزهای اداری در سرویسهای اطالعاتی را شنا سایی میکنند که
سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396

امکان استفاده به عنوان اهرم اعاال نفوذ بر محتوای برآوردهای اطالعاتی از جاند آنها متصور استر
اگر سییرویسهای اطالعاتی به سیییاسییتگذاران به منظور دسییتیابی به اهدافشییان تکیه کنند ،تحری
برآوردها امکانپذیر خواهد بودر از سییوی دیگر ،اگر سییرویسهای اطالعاتی نیازی به حاایت یا پشییتیبانی
اداری نداشته باشند ،به سادگی دربرابر فشار ،تستیم نخواهند شدر در چنین مواردی ،سیاستگذاران به دلیل
احتاال موفقیت اندک ،تاایتی برای سیا سیکاری برآوردها نخواهند دا شتر واب ستگی سازمانی ا شکال
گوناگونی داردر در موارد سخت ،سیاستگذاران میتوانند با تهدید به قطع تاامی منابع یا مخدوش کردن
ا ستقاللِ سرویس اطالعاتیِ مورد نظر ،آن را کنترل ناایندر گه گاه سیا ستگذاران سازوکارهای قانونی یا
آییننامهای رو شنی در اختیار دارند که میتوانند از آن برای به خطر انداختن منابع اداری ا ستفاده کنندر در
موارد دیگر ،سیا ستگذاران میتوانند بر پر ستیژ ن سبی سرویس مورد نظر تأثیرگذارندر این اقدام از طریق
فرصییت دادن به آن سییرویس برای شییرکت در فرآیند سیییاسییتگذاری یا با ایجاد محدودیت ،برای انجام
عاتیات مستقل صورت میگیردر
ب سیاری از نااران ،از منطق واب ستگی سازمانی برای تبیین این مو ضوع ا ستفاده کردهاند که چرا بع ضی
سرویسهای اطالعاتی به طور معاول دچار محا سبه غتط درباره تهدیدات د شان میگردندر جورج آلن
یکی از مقامات اطالعاتی مشهور دوران جنگ ویتنام ،استدالل میکند که تحتیلگران اطالعات نظامی ،به
ارسال برآوردهایی ترغید شدند که از منافع نظامی پشتیبانی میکردر به جای تولید برآوردهای متوازن ضد
شورشگری ،در اوایل دهه  1960به آنها دستور داده شد ،گزارشهای پیشرفت کار تهیه کنند (Rovner,
)2011: 9

این کار صییرفا شییاخ

های پیشییرفت کار را نشییان میداد و محتاطانه از دادن هرگونه خبر بد پرهیز

میکردر نشانه نه چندان هوشاندانه این بود که چشماندازهای شغتی آنها بر تاایتشان به اطاعت از فرامین
متکی بودر جان پرادوی و لورنس فریدمن ا ستدالل م شابهی بر این مبنا دارندر آنها معتقدند که انگیزههای

اداری سبد گردید ،سرویس اطالعاتِ نیروی هوایی ،در خالل جنگ سرد ،تهدیدات اتحاد شوروی را در
مقایسه با سایر سرویسهای اطالعاتی ،بزرگتر برآورد کندر زیرا نیروی هوایی به این گونه برآوردها برای
توجیه سرمایهگذاری در زمینه سامانههای موشکی و ناوگان بادافکن نیاز داشتر تحتیلگران ،تحت فشارِ
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نتیجه میگیرد :در سازمانهای اطالعاتی نیز هاانند سایر حیطههای سیا ست اداری ،پاداش به ک سانی داده

مطالعات

پ شتیبانی از منافع سازمانی سرویس اطالعاتی خود بودند و پاداش این اطاعت ،ارتقاء شغتی بودر پرادوی دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

میشود که از منافع سازمانهای خود پشتیبانی کنند )(Rovner, 2011: 9

در هر دو مورد ،م نافع اداری ،آزادی تحت یل را م حدود کرده و بیطرف ما ندن اطال عات ن ظامی را

مطتوب آنان ارسال شودر سیاستگذاران باید با استفاده از این وابستگیها توانایی تشخی

فرصت را برای

دست بردن در اطالعات داشته باشند )(Rovner, 2011: 9

به طور مشابه چنانچه سرویسهای اطالعاتی خود را وابسته بروکراتیک به تشکیالتی ندانند ،زمینههای
سیاستزدگی در آنها از بین میرودر
 )5ایدئولوژی
به طور کتی و به در ستی چنین ت صور می شود که سیا ستمداران هرچه جنبه اعتقادی بیشتری دا شته
باشیییند ،امکان سییییاسیییتزدگی فرایند اطالعات نیز بیشتر خواهد بودر اما افسیییران اطالعاتی نیز چه بسیییا
انگیزههای ایدئولوژیک و عقیدتی داشییته باشییند که در این صییورت احتاال دخالت اطالعات در سیییاسییت
بیشتر خواهد بودر (بار -جوزف 30 :1394 ،انگیزه های ایدئولوژیک و عقیدتی افسیییران اطالعاتی عامتی
است که بر سوگیریهای شخصی افسران اطالعاتی تأثیر میگذاردر

غالمرضا ساالرکیا و همکاران

واب سته به پاداشهای سیا ستگذاران با شند ،گرایشهای آ شکاری وجود خواهد دا شت که برآوردهای

تحلیل پیشآیندهای وقوع سیاستزدگی اطالعات

دشوار ناوده استر منطق مشابهی باید در سطوح باالتر اعاال گرددر اگر سرویسهای اطالعاتی به وضوح،

قدرت رنم

 )6میزان اتفاق نظر
اتفاق نظر در مورد اهداف و ابزار سییییاسیییی (چه خارجی و چه داختی 1را میتوان به چهار زیرگروه
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تقسیییم کرد که عبارتاند از :متت ،جامعه سیییاسییتگذاران ،جامعه اطالعاتی و رابطه اطالعات و سیییاسییتر

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی رانسییام به درسییتی گفته اسییت که سییطح باالی اتفاق نظر متی به سییطح باالیی از جدایی میان اطالعات و
سیا ست میانجامد و پروا ضح ا ست که نبود اتفاقنظر ،نتیجه وارونه به هاراه خواهد دا شتر (بار -جوزف،

مطالعات

قدرت رنم

30 :1394
در این م یان زیرگروه چ هارم اها یت و جذاب یت ویژهای داردر در شیییرایطی که نوعی اختالف م یان
سیییاسییتگذاران بتندپایه و کارشییناسییان اطالعاتی آنان روی میدهد چهار امکان را میتوان پیشبینی کرد:
شاید سیاستگذاران به مهار اطالعات اقدام کنند یا از آن چشمپوشی کنند و افسران اطالعاتی نیز چه بسا

سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396

بر ارزیابیهای خود تأکید ورزیده یا سکوت اختیار کنندر (بار -جوزف30 :1394 ،
 )7افشای علنی
جامعه اطالعاتی وجود خارجی نخواهد داشیییت اگر نیازمندیهای سییییاسیییتگذاران اقتضیییا نایکردر
همچنین «اطالعات امنیت متی به عنوان سریترین کارکرد دولتها شناخته می شود» (O’Connell, 2004:

) 191اما گاهی اطالعات در خصوص افشای اطالعات حسای توسط سیاستگذاران نگران استر هاواره
این ریسیییک وجود دارد که مقامات اطالعاتی با دراختیار قرار دادن اطالعات محرمانه ،اقدام به نشیییسیییت
اطالعات ناایندر گتن هاستدت ( 2011دالیل گوناگونی برای این گونه نشت را بیان میکندر به اعتقاد وی،
این نشیییت گاهی به منظور امتیازگیری سییییاسیییی و گاهی به منظور تقویت جایگاه خود و یا تخرید رقبا به
انجام میرسیییدر گاهی این نشیییت به منظور تحت تأثیر قرار دادن افکار عاومی یا سییییاسیییتگذارن به یک
مو ضوع که به نظر آنان م شکل میآید به انجام میر سد و گاهی این ن ش ست برای ن شان دادن این ا ست که
مشکتی که عنوان میشود آنچنان اهایت ندارد و بزرگناایی شده استر
درهرحال ،هاگان معتقدند که سطح اف شای عتنی ارزیابیهای اطالعاتی ،بر احتاال دخالت اطالعات و
سیییاسییت در یکدیگر تأثیر میگذاردر اما کارشییناسییان در مورد جهت این تأثیرگذاری ،اختالفنظر دارندر
هاستدت معتقد است برای جتوگیری از سیاسی شدن ارزیابیهای اطالعاتی به طور حتم باید از روند عتنی
سازی گ سترده اطالعات ماانعت به عال آوردر از سوی دیگر گیتس چنین ا ستدالل میکند که سری نگه
دا شتن اطالعات موجد لورفتن گاه و بیگاه اطالعات ،بدگاانی کاخ سفید ن سبت به مانع ترا شی ،بازیهای
اداری ،و نگرانی افسران اطالعاتی در مورد امکان سیاسی شدن اطالعات از سوی کاخ سفید یا فاش شدن
اخبار و اطالعات به وسیته سیاستگذاران دیگر میشودر (بار -جوزف30 :1394 ،
 .1البه بار -جوزم تنها به سااایاسااات یارجی تاکید دارد که البته کشاااورهایی که دچار چالشهایی در امنیت دایلی یود
هستند مجبورند سیاستهای دایلی را نیز مدن ر قرار دهند

استداللهای گیتس در مورد سیاست عتنیسازی بیشتر در واقع منطقی است زیرا اینگونه برخورد باز
چه بسا هر چند به طور ناق

 ،پرده ضخیم پنهانکاری را که سوء رفتار در سیاست و اطالعات در لوای آن

روی میدهد ،به کنار زندر البته از دیدگاه گیتس افشییای گزینشییی اطالعات به منظور کسیید حاایت برای
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اسییت و در واقع صییرفا جنبه سیییاسییی دارد و چه بسییا به جای کاهش ،موجد افزایش هرچه بیشتر میزان

مطالعات

ت صایاات امنیت متی کامال قاعدهمند و بدون ایراد ا ستر البته چنین دیدگاهی فاقد ا ستانداردهای حرفهای دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
دخالتهای اطالعات و سییییاسیییت در حریم یکدیگر شیییودر از این رو به نظر میآید مخفی نگاه داشیییتن

محصوالت اطالعاتی از نظر عامه مردم شیوهای مناسدتر از افشای گزینشی اطالعات است؛ اما عتنی سازی

تأثیر گذاری ن یاز های عات یاتی بر تجز یه و تحت یل اطال عاتی نیز بیشتر خوا هد بود و هن گامی این چنین
میشییود که روسییای اطالعات نیازهای عاتیاتی را بر ضییروریات تحتیتی ترجیح دهند و بر هاین منوال نیز
عال کنندر (بار -جوزف 30 :1394 ،در واقع هرچه سیییازمان های اطالعاتی نقش های اجرایی بیشتری
داشته باشند ،تاایل آنان به مداخته در موضوعات سیاسی و میل سیاسی آنان بیشتر میشودر
 )9ماهیت موضوع و محصول اطالعاتی
مح صوالت اطالعاتی را میتوان بر ا سای چند شاخ

به مقولههای مختت

1

تق سیم کردر دو شاخ

برای منظور ما بیشترین کارآیی را دارد که عبارتاند از ماهیت مسیییئته (که مسیییائل مربوط به اهداف و
قابتیتها را در بر میگیرد و کارکرد مح صول (هاچون ه شدار و اعالم خطر ،اطالعات جاری ،اطالعات
پایه و برآورد ر (بار -جوزف32 :1394 ،
میتوان چنین تصیییور کرد که ماهیت فنی و کای مسیییئته هرچه پررنگتر باشییید ،در مقابل نفوذهای
سیاسی مقاومتر خواهد بودر از این رو میتوان انتظار داشت که تواناندیهای دشان فرضی کمتر از نیات
آن دشیییان باعث جتد توجه سییییاسییییون شیییودر دلیل منطقی این تصیییور دو چیز اسیییت :نخسیییت آنکه
سییییاسیییت گذاران احتااال به نیات رقبای خود بیشتر عالقه دارند تا به قابتیت های ایشیییان و دوم آنکه
شییییوههای مربوط به حل مشیییکالت در زمینه تواناندیهای رقید بیشتر جنبه عتای داشیییته و در نتیجه
احتاال مداخته برونی در آن کمتر ا ستر البته تجربه ن شان میدهد که چنین چیزی صحت نداردر پروا ضح
اسییت که مسییائل و مشییکالت مربوط به نیات رقبا نیز به هاینگونه در معرض سییوء رفتار قرار داردر دلیل

 .1نقشهای سازمانهای اطالعات شامل نقشهای اجرایی ،شنایتی و ن ارتی میشود ر .ک به( :میرمحمدی ،ساالرکیا،
.)1393

غالمرضا ساالرکیا و همکاران

 )8حجم نقشهای اجرایی سازمانهای اطالعاتی
هرچه پیوند میان واحدهای عاتیاتی و تحتیتی در داخل هر سیییازمانی مسیییتحکمتر باشییید ،میزان خطر

تحلیل پیشآیندهای وقوع سیاستزدگی اطالعات

منطقی محصوالت از هر دو اینها بهتر استر (بار -جوزف30 :1394 ،

قدرت رنم

اصتی این امر آن است که در سیاست مدرن که دیگر مرز میان سیاست خارجی و داختی چندان مشخ
نیست ،تواناندیهای رقبا به اندازه نیاتشان اهایت داردر (بار -جوزف32 :1394 ،
200

کارکرد محصیییول اطالعاتی رابطه بیشتری با موضیییوع مورد بحث ما داردر هاچنان که بسییییاری از

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

مطالعات صورت گرفته در مورد غافلگیری استراتژیک نشان میدهد ،مداخته سیاسی در هشدارها و اعالم

مطالعات

خطرهای اطالعاتی به ندرت روی می دهد و دالیل این نوع شیییکسیییت اطالعاتی را باید در جای دیگری

قدرت رنم

یافتر این مو ضوع با فر ضیهای منطقی هم را ستا ا ستر مطابق این فر ضیه ،هرچه خطر پیشبینی شده عتیه
امنیت متی بزرگتر و قریدالوقوعتر باشییید ،تاایل سییییاسیییتگذاران و افسیییران اطالعاتی به وارد کردن
مالحظات سیییاسییی در اطالعات حرفهای نیز کمتر خواهد شییدر در اطالعات پایه هیچ گونه سییود و زیان
سیییاسییی تأثیرگذار نیسییتر به هاین دلیل سیییاسییتمداران چندان توجهی به این نوع اطالعات نایکنندر از
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سوی دیگر اطالعات جاری چه ب سا به دلیل رابطه نزدیکی که با سیا ستهای جاری دارد ،توجه سیا سی
بیشتری را جتد کندر از سییوی دیگر ،ارزیابیهای ویژه اطالعات متی و ارزیابیهای عادی اطالعات متی
در قبال مداخته سیا سی ب سیار نفوذ پذیرند چرا که در تعیین سرنو شت مباحث پیرامون سیا ست خارجی و
داختی بسیار ارزشاند هستندر (اقتبای از :بار -جوزف33 :1394 ،
 )10شخصیت سیاستگذاران ارشد (رهبر)
به نظر میرسد سه جنبه از شخصیت رهبران برای منظور مطالعه ما کارآمد باشدر نخستین ویژگی توان
آنان برای کنترل ،راهناایی و راهبری دسییتگاه تصییایمگیری اسییت که جامعه اطالعاتی بخشییی از آن به
حسییاب میآیدر دومین ویژگی ،آمادگی آنان برای پذیرش دادههای اطالعاتی مغایر با ایدههای شییخصییی
خود است و خصوصیت سوم ،توجهی است که به کار اطالعاتی و محصوالت آن معطوف میدارندر (بار-
جوزف33 :1394 ،
رهبران مقتدر اغتد میتوانند دسیییتگاه امنیت متی را تحت کنترل و اراده خویش درآورده و در نتیجه
شدت رقابت بروکراتیک را که منجر به بروز سوء رفتار شخصی درون این دستگاه می شود ،محدود کنندر
اما رهبران ضییعی

موجد میشییوند ،زیردسییتانشییان آزادی عال بیشتری یافته و در نتیجه زمینه رقابت

بروکراتیکی شدید و حتی لجام گ سیخته فراهم می شود که در این حالت مداخته اطالعات و سیا ست در
کار یکدیگر از حد استبنا خارج شده و امری عادی تتقی میشود (بار -جوزف 33 :1394 ،ر
عالوه بر اهایت این عامل باید گفت که دیگر عوامل دخیل در این امر نیز چه بسییا بر خواسییته و توان
رهبران برای کنترل این رقابت تأثیرگذار باشیییندر البته یکی از این عوامل سیییطح اختالفات سییییاسیییی و
بروکراتیک ا ستر هرچه این رقابت در سطحی باالتر و هر چه بیشتر نهادینه شده با شد ،امکان مدیریت
کمتر خواهد بودر دومین عامل عالقه رهبران به کنترل و مهار این قدرت استر چنانچه رهبران بیندیشند که

روش اختالف بینداز و حکومت کن ،بهترین راه مهار کردن نظام اسیییت ،درنتیجه به جای کاهش ،افزایش
این رقابت بروکراتیک مدنظرشان خواهد بود (بار -جوزف 34 :1394 ،ر
قدرت تحال رهبران در پذیرش دادههای اطالعاتی مغایر با عقاید و مصالح سیاسی خود ،تا حد زیادی
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کیفیت تعامل ایشیییان با جامعه اطالعاتی را تعیین میکندر در دو طرف این بازه ،دو قطد رهبران افراطی و دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
تفریطی وجود دارندر برخی تاایل زیادی برای رد اینگونه داده ها دار ند درحالی که برخی به دلیل فقدان
خطمشی یا دانش کافی یا هردو اینها ،تاامی اطالعات را چون وحی منزل میپذیرندر در واقع آزاداندیشی
یا تنگنظری رهبران و مشیییاوران آنان عادتا برآیند فرهنگ و نظام سییییاسیییی موجود اسیییتر رژیمهای

میآورند که در آن استقالل شخصی نقش برتر دارد (اقتبای از :بار -جوزف 34 :1394 ،ر
به طور قطع رهبران نوع بسته ،هیچگونه عالقه خالصانهای به اطالعات منطقی ندارند چرا که میهراسند
با عقایدشییان مغایرت داشییته باشییدر به هاین دلیل ،اینان برای حصییول اطاینان از همخوانی محصییوالت
اطالعاتی ،با نیازها و عقاید سیییاسییی خویش در فرایند اطالعات دخالت میکنند یا آنکه چندان اهایتی به
اطالعات نداده و به این ترتید ارزش آن را به مبابه ابزاری کارا و سیییودمند در سییییاسیییتگذاری از بین
میبرندر البته حتی رهبران تقریبا آزاد اندیش نیز چه بسییا ارزش محصییوالت اطالعاتی را نه تنها بر اسییای
معیارهای حرفهای از قبیل قابتیت دسییترسییی ،تناسیید و درسییتی بتکه بر اسییای تأثیر آن بر سیییاسییت خو
می سییینجندر در واقع بدترین محصیییول اطالعاتی از نظر رهبران ،اطالعاتی اسیییت که تاامی کیفیت ها و
ویژگیهای حرفهای را داشییته باشیید ولی در عین حال تردید برانگیز بوده و مغایر با خطمشییی مورد عالقه
آنها باشد (اقتبای از :بار -جوزف 34 :1394 ،ر
آخرین ویژگی هاانا عالقه شییخصییی رهبران به اطالعات اسییت بدین معنا که هرچه این عالقه بیشتر
باشد تعامل میان سیاست و اطالعات نیز فعالتر خواهد بود (بار -جوزف 35 :1394 ،ر
به طور خالصیییه ،مصیییرفکنندگان آزاداندیش و بسییییار عالقهمند به اطالعات و توان کنترل ابزار
سیییاسییتگذاری ،احتااال رابطهای عاری از هرگونه تعصییبات سیییاسییی را با جامعه اطالعاتی ایجاد خواهند
کردر مصییرفکنندگان مسییتبد و تنگنظر اطالعات که تنها به اطالعات پشییتیبان خود عالقه دارند ،احتااال
ف ضای الزم را برای ف ساد و تخرید هر چه بیشتر فرآیند اطالعات فراهم میآورندر البته این نتایج به دلیل
دیدگاه رهبران نسبت به اطالعات حاصل نای شود و تا حد زیادی وابسته به دیدگاه افسران اطالعاتی آنان
نیز استر (بار -جوزف35 :1394 ،
در مجاوع باید گفت «اطالعات ندای وجدان یک جاع اسیییتر تفکر مبتنی بر خواسیییت گناه اصیییتی
مردان قدرت است» )(Handel, 2003: 1-56

غالمرضا ساالرکیا و همکاران

دموکراتیک ،آزاداندیشیییی بیشتری را در رهبران ایجاد میکنند و فضیییای سییییاسیییتگذاری را در پی

قدرت رنم
تحلیل پیشآیندهای وقوع سیاستزدگی اطالعات

اسیییت بدادی ،رهبرانی بسییی ته و ت نگنظر و مشییییاورانی چاپتوی و ب تهقر بانگو میپرورا ندر فره نگ های

مطالعات

 )11نوع نظارت بر اطالعات
نظارت متغیر مؤثری بر سیاست زدگی بر اطالعات استر نظارت اجرایی ،تقنینی ،قضایی و رسانههای
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عاومی در صورت ضع

مهمترین عامل ایجاد پیشآیندها و ب سترهای سیا ستزدگی و در صورت کارا

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

بودن مهمترین عامل جتوگیری از وقوع سییییاسیییتزدگیاندر هنگامی که نظارت دقیقی بر فضیییای ماتو از

مطالعات

پاردادوکس سازمان اطالعاتی اعاال نشود ،این پیام را برای مخاطبان مخابره مینااید که میتوانند و اجازه

قدرت رنم

به سییوءاسییتفاده و سییوء رفتار دارندر شییاید به صییراحت بتوان گفت نوع نظارت بر اطالعات مهمترین بسییتر
سیاست زدگی یا عدم سیاست زدگی را برای سازمان اطالعاتی فراهم میآوردر
 )12کثرتگرایی تحلیلی
برخی کبرتگرایی تحتیتی را عامتی برای مقابته با تعصد و یکجانبهگرایی اطالعات قتاداد میکنندر
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کبرتگرایی تحتیتی میتواند عامتی برای جتوگیری از تأثیر اجااع بر سیییاسییتگذاران شییود اما از سییوی
دیگر کبرتگرایی راه را برای مساعد کردن شرایط دخالت سیاستگذاران باز کندر
هنگامی که سیا ستگذاران با ارزیابیهای متفاوت و حتی مغایر با یکدیگر روبرو می شوند ،آگاهانه یا
ناآگاهانه احتااال آن دسییته از ارزیابیهای همخوان با ارزیابیها یا نیازها و اولویتهای سیییاسییی خویش را
بدونت توجه به کیفیت حرفهای ارزیابیها بر میگزینند (بار -جوزف 31 :1394 ،ر در واقع با وجود تعدد
گزینههای تحتیتی ،سیا ستگذاران میتوانند به جای انتخاب حرفهای به انتخاب سیا سی روی آورند چرا
که امکان آن فراهم استر
در شکل  2مجاوع پیشآیندهای سیاست زدگی در سازمان اطالعاتی به تصویر کشیده شده استر

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
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قدرت رنم
مطالعات

غالمرضا ساالرکیا و همکاران

تحلیل پیشآیندهای وقوع سیاستزدگی اطالعات

نتیجهگیری
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دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

قدرت رنم

سیییاسییت زدگی میوه مانوعه و یک گناه فاجعهبار در اطالعات به شییاار میرود که تناول آن سییقوط
اطالعات به حضیض را در پی خواهد داشتر به هاین دلیل «بسیاری خطر دوخته شدن قبای اطالعات را به
اندازه دیدگاههای مقامات سییییاسیییی به عنوان بدبختی نهایی نظام اطالعات دریافتهاندر» (معاونت پژوهش و
تولید عتم 264 :1394 ،ر از آنجا که اطالعات در بسییتر سیییاسییت متولد و رشیید و ناو میکند و بدون آن از
حیز انتفاع سییاقط اسییت ،نایتوان انتظار داشییت اطالعات را از سیییاسییت به طور کامل جدا کردر در این
صییورت ،تولیدات و فعالیتهای اطالعاتی در سیییاق نیازمندیهای سیییاسییتگذاران نخواهد بود و بیربط
بودن را به دنبال خواهد داشیییتر از این رو ،مقداری از سییییاسیییتزدگی در سیییازمانهای اطالعاتی امری
اجتنابناپذیر است؛ «اجتناب ناپذیر بودن آن نه به دلیل سقوط اخالقی سیاستگذاران و یا افسران اطالعاتی
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اسییت و نه به خاطر قاعده هسییتیشییناختی که دانشییاندان عتوم اجتااعی هاواره از آن نگراناند؛ سیییاسییت
زدگی اجتنابناپذیر است زیرا اطالعات برای خدمت به سیاستگذاران ایجاد شده است و در عین داشتن
ویژگیهای منح صر بهفرد ،در ساختاری قرار دارد که تو سط سیا ستگذاران اداره و سرپر ستی می شود»
(اقتبای از (Pillar, 2010: 472-484 :اما تنها مقداری سیییاسییت زدگی قابل قبول اسییتر انتخاب اقتضییایی
شییرایط ،مهمترین وایفه مدیریت اطالعاتی اسییتر در این انتخاب اقتضییایی ،تنها کاری که میتوان کرد و
میبای ست در جهت د ستیابی به آن تالش ناود ،کا ستن از دامنه نو سان آونگ حرکت اطالعات از جدایی
کامل از سیا ست از یک سو و در ب ستر کامل سیا ستگذاران از سوی دیگر ا ستر در این شرایط تالش
میشییود با یافتن و قرار گرفتن در محدودهای که هم میزان تأثیرگذاری بر سیییاسییتگذار حفظ شییود و هم
دقت و صیییحت اطالعات تضیییاین گردد ،از خروج از این محدوده به عنوان محدوده مجاز با توسیییل به
روشهای گوناگون ماانعت به عال آورده شودر
در این مجال تالش گردید تا تعریفی دقیق از سیییاسییتزدگی اطالعات به عنوان عارضییهای در سییازمان
اطالعاتی ارائه شودر سپس به عنوان اولین گام در عار ضهیابی سازمانی ،ب سترهای مولد و محرک سیا ست
زدگی اطالعات به صورت اکت شافی شنا سایی و معرفی گردیدر این ب سترها شامل  17عامل گردید که در
شکل  2به صورت کتی به ناایش کشیده شده استر
به عنوان تحقیقات آتی الزم اسییت تا در پژوهشهایی دیگر ،فرایند وقوع سیییاسییتزدگی ،تبعات آن و
در آخر راههای پیشگیری و کاهش سیاستزدگی در این سازمانها مورد بررسی و مطالعه قرار گیردر

منابع
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مطالعات

قدرت رنم
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تحلیل پیشآیندهای وقوع سیاستزدگی اطالعات

 افروغ ،عااد ( ، 1388/9/2آفات سیاستزدگی ،روزنامه مردمساالری ،شااره 2229ر آقابخشی ،عتی و افشاری راد ،مینو ( ، 1383فرهنگ عتوم سیاسی ،تهران :نشر چاپارر امام خاینی (ره ( ، 1363صحیفه نور ،جتد  ،19بیانات امام خاینی در دیدار با مسئولین وزارت اطالعات ،قابل دستریازhttp://www.ghadeer.org/BsnText/1694 :
 بار -جوزف ،یوری ( ، 1394مداخته اطالعات در سیییاسییت کشییورهای دموکراتیک ،ترجاه :معاونت پژوهش و تولیدعتم ،تهران :دانشکده اطالعات ،چاپ سوم (چاپ اول 1381 ،ر
 بتس ،ریچارد کر ( ، 1392دشانان سرویس اطالعاتی ،ترجاه :دکتر رضا مرادصحرایی ،دانشگاه عالمه طباطباییر بتس ،ریچارد کر ( ، 1392دشانان سرویس اطالعاتی ،ترجاه :دکتر رضا مرادصحرایی ،دانشگاه عالمه طباطباییر بوزمان ،آدا بر ( ، 1382اطالعات استراتژیک و کشورداری ،ترجاه و انتشار :پژوهشکده مطالعات راهبردیر بیگدلی ،محادتقی ( ، 1390/2/4اطالعات ،سازمان یا وزارت ،قابل دستری از:http://fararu.com/fa/news/75009
 پژوهشکده اطالعات ( ، 1393اطالعات و والیت :توصیهها و فرمانها ،دانشکده اطالعاتر پیترز ،گی و پییر ،جان ( ، 1384رویکردی تطبیقی به سیا ستزدگی د ستگاه اداری تالش برای کنترل ،ترجاه :محادصفار ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورر
 ترورتون ،گرگوری افر ( ، 1388تحتیل اطالعات :بین سییییاسیییت زدگی و نامربوط بودن ،ترجاه :معاونت پژوهش وتولید عتم ،دانش اطالعاتی ،سال سوم ،شااره  ،9دانشکده اطالعاتر
 حاجیانی ،ابراهیم (بیتا  ،تقریرات درسی :تحتیل و تصایم ،منتشر نشدهر سا سان ،شارلوت و الک ،ریچل ( ، 1384د ستگاه اداری انگتیس :برر سی م سئته سیا ست زدگی ،در بیر گی پیترز وجان پییر (ویراسییتاران  ،رویکردی تطبیقی به سیییاسییت زدگی دسییتگاه اداری تالش برای کنترل ،ترجاه ،محاد
صفار ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورر
 سعدیپور ،اسااعیل ( ، 1393روشهای تحقیق در روانشناسی و عتوم تربیتی ،تهران :نشر دوران ،چاپ ششمر شول سکی ،آبرام ( ، 1394نبرد بی صدا :درک دنیای اطالعات ،ترجاه :معاونت پژوه شی ،تهران :دان شکده اطالعات،چاپ هفتم (چاپ اول 1381 :ر
 فر سون و فر سون ،کاترین هیبس و گاندول ( ، 1394تفکر انتقادی در اطالعات راهبردی ،ترجاه :معاونت پژوهش وتولید عتم ،دانشکده اطالعاتر
 فکوهی ،ناصیییر ( ، 1388جامعه ما و سییییاسیییتزدگی ،سیییایت انسیییانشیییناسیییی و فرهنگ ،قابل دسیییتری از:http://anthropology.ir/article/2135.html
 مارین ،اسییتفان ( ، 2009تحتیل اطالعاتی و تصییایمگیری :چالشهای روششییناختی ،در :دکتر عتی عتیخانی (، 1394آرا و نظریهها در اطالعات ،دانشکده اطالعاتر
 معاونت پژوهش و تولید عتم ( ، 1394تحتیل هشدار ،دانشکده اطالعاتر -مقام معظم رهبری (مداته ( 17دی  ، 1383دیدار با جاعی از روسای دانشگاهها ،قابل دستری از:
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