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  مقدمه

 همهی اسیساست و رهبران  حاکماناهداف  نیتر مهمی از کهمواره ی ،يداریپاثبات و 

همواره  زینی اسیس شمندانیاند. ندینمای خود را جاودانه اسیسدارند نظام  شیگرا کشورها

ي رضروریغزائد و  ای را عبارت از نظم و ثبات یاسیسنظام  کارکردو  استیسهدف  نینخست

ی نموده و تلق ها حکومتیی با اقتدار ارویروبه منظور  ژهیوبه  ،خشونت ارتکابِ دادن جلوه

ي افرادهمواره  در عین حال،. ننددا یمی اسیسي نهادهاي ناکارآمد نشانهی را اعتراضي ها کنش

ها  نسل همهي برا ،ی بشراسیس خیتارو  کنند یمزمامداران خود شورش  هیعل کهوجود دارند 

پس از «معتقد است » رابرت گار تد« که همچنان. ی را ثبت نموده استتیوضعو  عیوقا نیچن

در سطح جهان  ها حکومتي برانداختن برا زیآم خشونت، اقدامات کنون تای دوم جهانجنگ 

ی شاهد اسیس خیتار ،بیترت نیبد. )24 :1376 ر،گا( »ي بوده استسراسرات از انتخاب تر عیشا

 زیآم مسالمتها، ترورها، اعتصابات و تظاهرات  ، شورشها انقالبی، داخلي ها جنگ تکرار

به صورت  ،یاسیسی ثبات یب ثیحاز  ،ي مختلفکشورها تیوضع ،حال نیعی در ول ،بوده

 شکلی به سرعت مردم، اعتراضات سوم جهان يکشورهای برخدر . ي متفاوت استریگ چشم

نادر  عیوقانوع  نیا ،ییاروپاي کشورهاي از ا پارهدر  کهی صورت، در ردیگ یمآشوب به خود 

ي ها راهی به داخلي ها کشمکش تیهدای جوامع در برخی ابیکام ،قتیحقدر . است

ی از کی است یهیدب. قابل مالحظه است اریبس ،ي جهان سومکشورهابا  اسیقدر  زیآم مسالمت

  .ی استران حکم وهیشدر نوع و  ،با هم کشورهاي ها تفاوت

و مردم را  رانان حکم رابطه، حل کایآمری اسیسعلوم  برجستهي ها چهرهی از ک، یندبالمیلچارلز 

، استفاده از زور کمی و ستیبقرن  در شانیابه نظر . اجبار، مبادله و اقناع: داند یم ممکناز سه راه 

ي سازوکارهاتفوق . دینما یم لیتحمها  ی به دولتفراواني ها نهیهز، آشکاريِ جبري اه روشو 

ي سلطه بر شهروندان را محدود براها  ي دولتاقتصادي ابزارها، زینی دولتي اقتصادهابازار بر 

در  آنها ریفراگی و حضور همگاني ها رسانه، با گسترش روزافزون طیشرا نیادر . سازد یم

و  حاکمان انیمي حل مناسبات براابزار  نیمؤثرترو  نیبهتری، اقناع زندگگون ي گوناها عرصه

حفظ ثبات  ،البته. )7 :1380 ن،آرنسو وپراتکانیس (آحاد مختلف مردم است  انیم زینمردم و 

 ازمندینی از سه عنصر اجبار، مبادله و اقناع متفاوت باتیترکبه  ،ی مختلفاسیسي ها میرژدر 
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ی تیامني راهبردهاي برای از سه عنصر را مختلفی، سهم اطالعاتي ها زمانسااز  کاست و هر ی

به  ،یاسیسو حفظ ثبات  جادیاي برای، اطالعاتي ها سازمانی رخب. درنیگ یمخود در نظر 

اجبار به وجود  قیطرثباتی سیاسی پرداخته و ثبات را از  شناسایی و سرکوب علل فاعلی بی

نظارت مستمر بر  قیطردولت از  کارکردرا بر بهبود تالش خود  ،گریدی برخ. آورند یم

ي اقناع برا زینهاي اطالعاتی  سازمانی از بعض. اند نموده متمرکزی دولتي ها دستگاه عملکرد

ي برااي  قائل شده و نقش برجسته یاسیسي اقدام برای عموم افکار تیهدایی در بسزا تیاهم

از  کی است نوع خالص هر یهیبد. مایندن ایفا می استیسنگرش شهروندان در حوزه  رییتغ

ي ها ارزشی، اطالعاتهر سازمان  بلکه ،شود ینم افتی یاطالعات ستمیساقدامات فوق در 

  .ردیگ یمی خود در نظر اطالعاتي راهبردهاي هر اقدام در برای مختلف

 در ها حکومتی اصلی از موانع کی ،یاسیس یثبات یب کهاست  نیای اصل مسئله، ین اساسار ب

 نیادر . دهد یمقرار  ریتأثرا به شدت تحت  آنهاي کارآمدی بوده و عمومي کارکردهاي فایا

ي براي راهبردي زیر برنامهی، اطالعاتي ها سازمان يها ضرورت نیتر مهمی از کی ،طیشرا

ي افزار نرمگرفتن آهنگ تحوالت  با سرعت ،نکهیا ژهیوبه . ی استاسیسی ثبات یب کاهش

ي، زیر برنامهی به دسترس، زمان شدن یجهاندر عصر  ،)ياقتصاد(ي زاراف سختو ) یفرهنگ(

گرفتن  نظر درشده و با  کمتری اجتماعي ها دهیپد قیدق نییتبي و انتقال دستورات و ساز آماده

ي برامتحول شده و  زینی اطالعاتي ها سازماني است ضروری، انساني ها تیمحدود

 نیا ،نیبنابرا. ی داشته باشدآمادگ) زیتجوی، نیب شیپ، نییتب( دیجدیی به تحوالت گو پاسخ

چه  قیطراز » هاي اطالعاتی سازمان« هسؤال است ک نیاي براپاسخ  افتنپژوهش در صدد ی

یی به گو پاسخي برا؟ شوند یمی اسیسی ثبات یبگذاشته و مانع  ریتأث» یاسیسثبات «ی بر سمیمکان

عامل  که» یواسطي رهایمتغ« قیطراز هاي اطالعاتی  سازمان کهپرسش، فرض شده است  نیا

 هیفرضي برا بیرق هیفرض. باشند رگذاریتأثی اسیسبر ثبات  توانند یم ،ی هستنداسیسی ثبات یب

ی به صورت اسیسثبات  ری باطالعاتي ها سازمان ریتأث کهاست  نکته نیای معطوف به اصل

ی ثبات یبمفهوم ثبات و  پژوهش، ابتدا نیاي ها هیفرضي آزمون برا. است واسطه یبو  میمستق

ی با اسیسعوامل مؤثر بر ثبات  ،شده و سپس حیتشري مختلف کردهایروی با استفاده از اسیس
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ترکردن  مؤثرترین راه براي روشن لیفراتحل. یی خواهد شدشناسا 1لیفراتحلاستفاده از روش 

 ،در پایان .)169 :1385 د،فرسهرابی( اي از مطالعات تجربی است نتایج مختلف در مجموعه

 تیفعالي براي انداز چشمی و بررسی اسیسی بر ثبات اطالعاتي ها سازماني رگذاریتأث سمیمکان

  .ارائه خواهد شد ،یاسیسي ثبات راستای در اطالعاتي ها سازمان

  

  یاسیسی ثبات یبشناسی ثبات و  مفهوم .الف

ي تئوری، فاقد تماعاجي علوم ها حوزهي از اریبسمانند  زینی اسیسی ثبات یبثبات و  حوزه

و  شمندانیاند. آن باشد دیمؤی تجربي مختلف ها آزمون کهجامع و مورد توافق است 

 رغم یعل(ی ثبات یبی از ثبات و گوناگون فیتعار ،یاسیسی و علوم شناس جامعه پردازان هینظر

اختالف  معلول ،سو کاز ی فیتعار نیای گوناگونتنوع و . اند ارائه داده )شدن آن ی پنداشتههیبد

ي ها تیموقعو  طیشرامعلول  ،گریدي سوثبات بوده و از  مسئلهنسبت به  آنها کردیرودر 

در قالب  توان یمی را اسیسی ثبات یباز ثبات و  فیتعار نیتر مهم. ی مختلف استمکانی و زمان

  .ي نمودبند طبقه کردیروهفت 

 حکومتي دارا کها یی رها نظام» یاسیسانسان « کتابدر  پستیل: تداوم کردیرو .یک

اند،  داشته داریپا تریتوتال حکومتی نیمعي ها سالدر طول  ااند ی مستمر بوده کیدموکرات

 کند یمی معرف» ثبات یب«اند،  دو حالت در نوسان بوده نیا نیب کهیی را ا آنقلمداد و » باثبات«

از نظام  یخاصی به عنوان تداوم نوع اسیسثبات  ،رویکرد نیادر . )34 :1383 ،یپناه(

 .شود ی تعریف میاسیس

ی از حوادث خاصیِ وقوع انواع فراوانبا  میمستقی به طور مستمر و ثبات یب: رویکرد تجربی .دو

ي ها نظام نیباز نوسانات  تر عیوسی چارچوبي دارای ثبات یب بنابراین، .کند یم رییتغی، اسیس

ی با ثبات یب، میزان کردیرو نیادر . )35 :1383 ،یپناه( است کیدموکرات ریغو  کیدموکرات

  . شود که قابل مشاهده هم هستند، سنجیده می» کننده ثبات یب«حوادث  تکرارمیزان 

                                                                                                                                               
1. Meta Analysis 
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مثل چند (مدت  کوتاهی اسیسي ها تیوضعسو بر  کاز ی ،کردیرو نیا: یستیژورنالرویکرد  .سه

ی، فیالتکلببا ی ثبات یب ،گریدي سودارد و از  دیتأک) چند ماه حداکثر اچند هفته ی ،روز

. )67 :1387 ،يآبادعظیمی دولت( شود یممترادف در نظر گرفته  تیقطعی و عدم سردرگم

 کشوردر نگاران بر اساس فضاي عدم اطمینان یا وقوع حتی یک حادثه  روزنامه ،نیبنابرا

  . کنند یمی اشاره ثبات یببه  ،خاص و در زمان خاص

: ی بر دو دسته از عوامل استمبتنی حکومت ی هراسیسثبات  نجایادر : یستمیس کردیرو .چهار

ی فرعي ها ستمیس ریسای انجام دهد و با خوبي خود را به ها ژهیکاروی اسیسنظام  نکهیای کی

 ،یاجتماعی نظام اصلي ها حوزه انیم ،نکهیای داشته باشد و دوم متقابلجامعه تبادل و روابط 

به طور منظم  کهی باثبات است وقت یاسیسنظام . دیاین دیپد دیشدی و عدم تعادل ناهماهنگ

، بازده و بازخورد ندیفرآها،  و در مدار داده کند لیتبدرا به بازده  آنهاها،  داده افتیدربا 

ی باثبات در نگاه اسیس، نظام کردیرو نیادر . )35 :1383 ،یپناه( نشود جادیاگسست 

ی آن خروج دیبا که دشو یمی در نظر گرفته اجتماع ستمیس اهیس جعبهی، به صورت حداقل

، ستمیسي حفظ تعادلِ برا کهی باثبات است نظامي، حداکثردر نگاه . ی باشدنیب شیپقابل 

ی و اسیسي روهایندر اثر تعارض  زینی اسیسی ثبات یب. ي به استفاده از قدرت نباشدازین

 دجایا ،باشند یم ستمیسی خروجي بر رگذاریتأثقادر به  که بیرقي قدرتمند روهاینوجود 

  .گردد یم

ی باثبات اجتماعی و اسیسي ها نظامی، اسیس تیمشروع دگاهیداز : تیمشروع کردیرو .پنج

و  تیحمادر جهت  کنشي برای لیدالاوقات،  شتریبمردم در  اکثردر آن  کهیی هستند آنها

گسترده و  اریبساست  ممکناز نظام  تیحما لیدال بیترکتنوع و  ،لکن. ي نظام دارندبقا

ي ازهاین شیافزادر آن  کهی ستمیس کردیروخالف  بر. )36 :1383 ،یپناه( شدبا دهیچیپ

 ،کردیرو نیا، در شود یمی ثبات یبمنجر به  ،مانده است پاسخ یب حکومتتوسط  کهجامعه 

 حکومت عملکردي مردم و ها خواسته نیب شکاف ،یاسیس تیمشروع کهاست  نیاتصور بر 

 تیمشروعوجود . شود یم مدت کوتاهحداقل در  ،یسایسی ثبات یبرا پوشش داده و مانع از 

 حکومت فیضع عملکردو  ها ینابسامانقدرت تحمل مردم نسبت به  شیافزای موجب اسیس

  .شود یم
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 ،در آن کهی است حالتی اسیسثبات  ،1تیاسم. یس. یب شهیانددر : يهنجار کردیرو .شش

ی اسیساز انتظارات نقش ی ناشي ها محدودهي واقع در رفتاري الگوهاي جامعه از اعضا

ي الگوهاي مخصوص به خود است و هنجارهای بر مبتني ا جامعههر . منحرف نشده باشند

 :1385 ،يسروخواجه( ندیآ یم دیپدي جامعه هنجارهای مرتبط با اسیسي ها نقشي از رفتار

هنجارها و اهداف افراد  انیمي سازگاری توافق و اسیس، شرط ثبات اتینظر نیادر . )98

ی سابق توسط اجتماعي هنجارها که ابدی یمی بروز هنگامی ثبات یب ،نیبنابراامعه است و ج

  . شود شکستهی از مردم گروه

ی اسیسی ثبات یبمطلوب از ثبات و  فیتعر، 2ساندرز دیویدبه اعتقاد : یاتیعمل کردیرو .هفت

. ی بداندنسبو  مستمر دهیپدی احتراز نموده و آن را ثبات یبی ثبات و سطح کیتفکاز  دیبا

 رییتغبا گذشت زمان  کشوری در ثبات یبنشان بدهد چگونه سطح  دیبا فیتعرآن  ،نیهمچن

 نیااز . )117 :1380 ز،ساندر( ردیبپذی را اسیسی ثبات یبی از متفاوتانواع  دیبا زینو  کند یم

به  کهاست  کننده ثبات یبی اسیسی انواع حوادث برخی نسبی ناظر بر فقدان اسیسثبات  ،رو

 :1380 ز،ساندر( کند یمی بروز اسیساز ابعاد نظام  کچالش در هر ی ای رییتغ جادیاصورت 

مقامات ) 1: ی در نظر گرفته استاسیسي ها نظامي برای اساسسه بعد  ،ستونیا دیوید. )11

بر حل مناقشات در درون  حاکم کهی حقوققواعد (ی اسیس میرژ) 2؛ )حکومت(ی اسیس

) ی مرتبط هستنداسیس کار میتقس هیپای از افراد بر گروه(ی اسیسمعه جا) 3؛ )نظام است

 فیتعرو  ستونیای اسیسبا در نظر گرفتن ابعاد نظام  ،بیترت نیابه . )120 :1380 ز،ساندر(

  .داده شده است شینما ریز شکلدر  کهی متصور است اسیسی ثبات یبساندرز، شش نوع 

                                                                                                                                               
1 . B. C. Smith 
2. David Sanders 
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 یاسیسی ثبات یبانواع : 1شکل

  

  

  

  

  

  

  

  )121 :1380 ز،ساندر(

  

ی ثبات یبي براچند بعد  ای کی کهرا  گرید اتینظري از اریبس ،ساندرز شده توسط یمعرف اریمع

به عقیده بسیاري از . (Jong-A-Pin, 2006: 10-11) دهد یمپوشش  ،اند ی در نظر گرفتهاسیس

 ;Alesina et al, 1996; Siermann, 1998; Gasiorowski, 1999; Fosu, 2001( نمحققا

Miljkovic and Rimal, 2008; and Kieh, 2009(ثباتی سیاسی با تعداد تغییرات با قاعده و  ، بی

 ,Alesina and Perotti( ربرخی دیگ. (Kieh, 2009: 2)شود  قاعده در حکومت مشخص می بی

1996; Gupta et al, 1998; Rodriguez, 2000; Blanco and Grier, 2000 ( معتقدند هر

. (Xu, 2011: 3-4) ثباتی سیاسی ارزیابی شود تواند به عنوان بی اي از آشوب اجتماعی می هدرج

خواند،  ثبات یبی را در هر مقطع از زمان اسیسآن نظام  لهیوسبتوان به  کهي اریمع ،به هر حال

جامعه نسبت  ای میرژ، حکومتها در  و چالش رهاییتغعدم وقوع  ابا وقوع ی کهي است اریمع

 که کننده ثبات یب عیوقا همه رفتیپذ دیبا ،البته. )106 :1382 ،يسرو خواجه( دارد میمستق

ی از انحرافبه عنوان  دیبا ،کنند یم جادیای اسیسجامعه  ای میرژ، حکومتدر  رییتغ اچالش ی

ي ها زمانو  ها مکانی است هنجارها در هیبد. خاص در نظر گرفته شوند ستمیسهنجار همان 

  .کنند یمفرق  گریکدبا ی ،مختلف
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گانه چارلز  ي سهها حل راهي هفتگانه فوق با کردهایرو بیترک قیطربتوان از  رسد یمبه نظر 

ي ها میرژدر اغلب  حکومتی اصل فهیوظ. نمود جادیای اسیسي ثبات برای مدل، ندبالمیل

نظر  ی درفیطبه صورت  توان یمي جامعه را ازهاین. ي جامعه استازهاینیی به گو پاسخ ،یاسیس

ی مانند منیاي ازهاینشروع شده و با  دنیآشامی مانند خوردن و ستیزي ازهایناز  کهگرفت 

. شود یمیی و عزت نفس ختم شکوفامانند  ،یرواني ازهاینو به  افتهادامه ی مسکنو  پوشاك

موفق به  حکومت کهی صورتدر . دینمارا برطرف  ازهاین نیاانتظار دارند  حکومتمردم از 

صورت گرفته و  ندبالمیل» مبادله«اه حل ر ،شده توسط جامعه باشد ي مطرحازهاینبرآوردن 

 حکومت» يکارآمد«به عنوان  طیشرا نیا ،پژوهش نیادر . شود ینم جادیای در جامعه تینارضا

ي اتباع خود ازهاینبه صورت مطلق تمام  تواند ینمی حکومت چیهی است هیبد. شده است ریتعب

ی تینارضاي اتباع عقب ماند، ازهایناز سطح  حکومت کارکردسطح حال اگر . را پاسخ دهد

. ی شودخنث ،گریدتوسط عوامل  ای کردهی ظهور ثبات یببه صورت  تواند یم که شود یم جادیا

 نیادر . است ندبالمیل» اجبار«حل  ، راهدینمای خنثی را تینارضا تواند یم کهی عواملی از کی

ی، شهامت و جسارت ابراز آن تینارضااتباع با وجود  کهت ی اسزانیمبه  حکومتاجبار  ،طیشرا

به عنوان  طیشرا نیا ،پژوهش نیادر . ی بر ترس مردم استمبتنی اسیسرا ندارند و ثبات 

ی خنثی را تینارضا تواند یم کهی عواملاز  گریدی کی. شده است ریتعب حکومت» يالیاست«

 طیشرا کند یماتباع را قانع  کهی سمیمکانی عنی. است ندبالمیل» اقناع«حل  ی بر راهمبتن، دینما

علوم  اتیادبدر . رندیبپذي رغبت و عالقه رواز  بلکه ،ي اجباررومستقر را نه از  حکومت

ی است حالتی اسیسثبات  ،نیبنابرا. شود یم ریتعب حکومت» تیمشروع«به  طیشرا نیای اسیس

 توان یمشروط را  نیا. قرار باشدي مختلف برها نسبتبه  ،هر سه شرط فوق ادو و ی ای کی که

از  کفواصل آن از هر ی زانیمي درون مثلث بوده و ا نقطهی اسیسثبات  که دیناممثلث ثبات 

  .شروط خالص مشخص است
  

  مثلث ثبات:  2شکل
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 طیشراآمدن  وقوع آن مستلزم فراهم کهاست  دهیچیپي ا دهیپدی اسیس، ثبات فیتعر نیادر 

ي ساده ا دهیپدی اسیسی ثبات یب ،بالعکس. ی استاجتماعی و اسیس راتییتغ ندیفرآفوق در 

ی است هرچه نقطه هیبد. ابدی یمظهور و بروز  ،طیشرااین ی از کرفتن ی نیببا از  کهاست 

ی ول ،خواهد بود دارتریپاباشد،  تر کینزد) يکارآمد(ی مثلث فوقانی به گوشه اسیسثبات 

  .است شتریب، ترند کینزد) الیاست(گوشه چپ مثلث  به کهی نقاطي برای ثبات یباحتمال وقوع 

  

  یاسیسی ثبات یبعوامل مؤثر بر ثبات و  .ب

 ستمیسمارشال از  نییتب شود یمی، تالش اسیسی ثبات یب ای عوامل مؤثر بر ثبات یبررسي برا

ی مختلف در علم اتینظری بحث قرار گرفته و اصلمحور  ،آن نیادیبنی و ابعاد اجتماع

گرفته  نظر دری ستمیسی به عنوان اجتماعمارشال، نظام  دگاهیددر . طرح شودچارچوب آن م

ی بوده و حالت چندسطحي و ا شبکه دهیچیپبا روابط  نیادیبني سه بعد دارا که شود یم

  .ی داردخوداصالحی و خودسامانی، میخودتنظي، خودکار

 
 یاجتماع ستمیس: 3شکل

  

  

  

(Marshall, 2008: 3)  
  

  

ي روهاینی و انسانی عوامل عنی( ستمیسیی ایپووجه  انیمي ا دهیچیپروابط ، ستمیس نیادر 

هر . برقرار است) یکیزیفی و اجتماع تیوضعی ساختار و عنی(یی آن ستایاو وجه ) یطیمح

ضعف در هر  ای تیمحدودگذاشته و هر گونه  ریتأث گریدي اجزابر  ،گانه ي سهاجزای در تحول

نظام  زیآم تیموفقرشد . کند یممحدود  زینرا  گریدي جزاا شرفتیپ، نیادیبناز ابعاد  کی

یی کارابه بیان دیگر، . ي آن استدیکلیی در ابعاد افزا همی و خوان هموجود  ازمندینی اجتماع
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وابسته به  زینتحول هر بعد . ي استدیکلهماهنگ ابعاد  رییتغی و جمعوابسته به عمل  ستمیس

 رشیپذ« ،یدومیی را در نظر دارد و کارا که» یعملی هماهنگ«ی کی. ی از دو عامل استبیترک

ي حفظ برا 1بست نیملو ریتعببه  کهی حالتی عنی ،است تیمشروعمراد از آن  که» داوطلبانه

 جادیا ستمیسیی ایپو ندیفرآدر  کهی هم مشکالت. ي به استفاده از قدرت نباشدازینتعادل 

به صورت مؤثر  مشکلاگر در عین حال، . ي آن استدیکلاز ابعاد  ک، منبعث از هر یشود یم

 دیباگانه  ابعاد سه زین ستمیس لیتحل ندیفرآدر . خواهد نمود ریدرگحل نشود، تمام ابعاد را 

ی به عنوان اطالعاتازمان س ،مدل نیادر . (Marshall, 2008: 4) رندیگهمزمان مورد توجه قرار 

ي نقش نموده و هم فایاروند توسعه  ی هم درستیبای، تیحاکمی و نهاد ران حکمي اجزای از کی

 گریداز  زینی ران حکم تیفیکنظارت بر  ،نکهیاضمن . دینمادر حل و فصل تعارض اقدام 

  .ی استاطالعاتي ها سازمان فیوظا

باید اذعان داشت که ادبیات موجود فاقد  ،براي شناسایی متغیرهاي مؤثر بر ثبات سیاسی

براي مثال، تعداد کمی از . ثباتی سیاسی است بیهاي تجربی استوار در خصوص علل  فرمول

بر ) Alesina and Perotti, 1996; Aleisna et al, 1996; and Rodriguez, 2000( تمطالعا

 ;Fosu, 2001(برخی . اند ثباتی اقتصادي و سیاسی تمرکز کرده ارتباط همزمان بی

Gasiorowski, 1999; and Jong-A-Pin, 2009 (ثباتی  و معلولی بین بی معتقدند رابطه علت

 ;Gupta et al, 1998(گران  بالعکس، بسیاري از پژوهش. سیاسی و توسعه اقتصادي وجود دارد

Siermann, 1998; Miljkovic and Rimal, 2008; Blanco and Grier 2008 (کنند  تصدیق می

در مجموع، . اند هثباتی سیاسی مشاهده نمود ثباتی اقتصادي و بی که رابطه علت و معلولی بین بی

اند، متغیرهاي مستقل مختلفی را مورد  ثباتی سیاسی انجام گرفته مطالعاتی که براي تبیین علل بی

بندي  را در سه مقوله اقتصادي، اجتماعی و سیاسی طبقه آنهاتوان  اند که می آزمون قرار داده

 اریبسی اسیسی ثبات یب ایی مانند ثبات میمفاهیِ علّروابط  نییتع ،اگرچه. (Xu, 2011: 4) نمود

 لیفراتحلبا استفاده از روش  ،در این پژوهشاما هاي آماري است،  دشوار بوده و نیازمند تحلیل

شده توسط محققین دیگر، علل  هاي انجام تالش خواهد شد از طریق سنتز نتایج پژوهش

از علل  کی هربدیهی است . اجتماعی مارشال شناسایی شود ستمیسثباتی سیاسی در درون  بی

                                                                                                                                               
1. Melvin Best 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  163 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ یاسیهاي اطالعاتی و ثبات س سازمان

ارتباطات  لیدلی به ول ،رندیگ یم تأنشی اجتماعي نظام دیکلی از ابعاد کاز ی ،یاسیسی ثبات یب

 ،ي مثالبرا. را در ابعاد دیگر نیز یافتآنها  توان ریشه اجتماعی، می ستمیساي  و شبکه دهیچیپ

ی ول ،دارد حکومتدر روش  شهیر ،یاسیسی ثبات یبی به عنوان عامل دموکراساگر فقدان 

در  ،رو نیااز . مشاهده نمود زینیی از آن را در ابعاد توسعه و تعارض ها شهیر توان یمهمزمان 

از  کهر ی ابآنها  یاصلبدون توجه به ارتباط  ،یاسیسی ثبات یب افقط به علل ثبات ی ،قسمت نیا

  .شود یمفوق پرداخته  گانه سهابعاد 

  

 ینسب تیمحروم .1

 انیمتحمل است  رقابلیغی شکافی عمدتاً حاصل تصور تینارضابه نظر تد رابرت گار، 

 »است داشته باشد لیمااستحقاق داشتن آن را دارد و « کند یمو آنچه احساس » آنچه فرد دارد«

ی، اجتماعو شتابان  عیسر رییتغ ،کردیرو نیادر . )249 :1388 ،یگلپایگان وزاده  سیف(

 تیمحروم« کهی نیمعی اجتماعی شناس روان يها سمیمکان قیطری شده و از تلق کننده ثبات یب

رفتار  ،در واقع. گردد یمی اعتراضي ها جنبش، موجب شود یم دهینام» یسرخوردگ« ای» ینسب

ي و ساختاري ها تعادلی محصول عدم تینارضای و تینارضا جهینت ،مردم زیآم خشونتی اسیس

ی است مدع توننگیهانت. )86 :1387 ،يآبادعظیمی دولت( ي در جامعه استکارکرد

ی یا افتگی توسعهي باالیی با سطح کشورها. ی دارداسیسثبات  بای هممارتباط  ،ونیزاسیمدرن

 کردیروي مدعا. )90 :1387 ،يآبادعظیمی دولت( ندداري شتریبثبات  ،یافتگین توسعه

ی اسیسیی از ثبات باالي با سطح اقتصادي رشد باالسطوح  کهاست  نیای نسب تیمحروم

  .کند یم دیتشدی را اسیسی ثبات یبي، اقتصادسرعت شتابان رشد  ای نرخ باال یول، همراه است

  

 یاسیسي ها فرصت .2

، ستین زیآم خشونتی اسیساعتراضات  کننده نییتعی عنصر تینارضامنابع،  جیبسي تئوردر 

 کنند یم نییتعرا  کشوربار در  ی خشونتاسیسدامنه و شدت تضاد  ،»ها ساختار فرصت« بلکه

ي برادولت، دامنه فرصت اعتراض را  سرکوب اتساهل ی. )86 :1387 ،يآبادی دولتعظیم(

جوزف  ،اساس نیهمبر . )92-91 :1387 ،يآبادعظیمی دولت( دهد یم رییتغي مخالف ها گروه
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 ز،ساندر( داند یمی ثبات یبی اصلی را علت اسیسی و اجتماع کنترلي ها زمیمکانضعف  ،ينا

ي اقتدار نهادهای از ضعف دولت و ناشی را اسیسی ثبات یب زین 1گدالیمجوئل . )42 :1380

ي معنابه  ،حکومتی در اقتدار کاستبه نظر هانا آرنت، هرگونه . )46 :1387 ،يدالور(داند  می

به نظر اپتر و  ،باالخره. )214 :1385 ،يازغند( است زیآم خشونتي ها کشمکشدعوت به 

 دارد یمي را بر آن و ،يروزیپی به ابی دستاحتمال  ژهیوبه  ،ها ، برداشت فرد از فرصتنیآندر

 سرکوبي با ها حکومت ،البته. )21 :1380 ن،آندری واپتر ( دینما شرکتی اعتراضتا در جنبش 

ی احتمال بروز اعتراضات ول ،کنند کنترلی را اسیسی جمعي رفتارهاباال اگرچه قادرند 

  .دهند یم شیافزا زیني را انفجار

  

 یالملل نیبي ساختارها ی وخارجعوامل  .3

 نییتبو  فیتوصجهت در ی بررسدر هرگونه  کشورها نیبروابط  تیاهمی بر وابستگسنت 

 2کاکرافتبه نظر  ،ي نمونهبرا. )89 :1387 ،يآبادعظیمی دولت( کند یمي پافشاری اسیس عیوقا

جان فوران، به باور . )42 :1380 ز،ساندر( است هیسرمای تجارت و وابستگی، ثبات یبمنبع مهم 

 ،يازغند( رندیگ یماز نظام صورت  رونیبعوامل  ریتأثی، تحت اسیسي ها کشمکشها و  تنش

گران براي این فرضیه که به صرف وجود وابستگی،  تعداد کمی از پژوهش ،البته. )214 :1385

ر به ه. )185 :1387 ن،طالبا( اند شواهد تجربی یافته ،شود ثباتی سیاسی در کشور ایجاد می بی

المللی در کشور  ها، هر چه نفوذ عوامل خارجی و ساختارهاي بین بر اساس این نظریه ،حال

  .یابد ثباتی سیاسی افزایش می بیشتر باشد، احتمال وقوع سطوح باالتري از بی

 

 یاسیسی آنوم .4

 جامعهنسبت به قواعد  گران کنشدر آن  کهی است تیوضعی اسیسی آنوم، میدورکدر نظر 

شدن  یصنعت، میدورکاز نظر . ی نداردتیمطلوب شانیبراي از آن قواعد رویپندارند و ی التزام اسیس

: ی است که سه روند را در پی داردآنومی اصلي، علت اقتصادشتابان  رییتغ ای عیسر

                                                                                                                                               
1. Joel s. Migdal 
2. Cockeroft 
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اقوام گذشته به  که ، همچنانمیدورکبه نظر . یی خودخواهانه و نابرابريفردگرا، ونیزاسیسکوالر

به عدالت  ،یکنوني ایدني خود ادامه دهند، اقوام بقاداشتند تا بتوانند به  ازین مشتركی مانیا

ثباتی، عدم  علت بی نیتر مهم ،هینظردر این . )329-320 :1382 ،يکوثر وزاده رجب( ازمندندین

هاي دینی است که در دورانی از رشد سریع  التزام مردم به قواعد اخالقی منبعث از ارزش

هاي  هاي ابالغ شده توسط حکومت با ارزش در این وضعیت، ارزش. گیرد اقتصادي صورت می

  .مورد قبول جامعه در تعارض است

  

 تیمشروع کاهش .5

 میرژ تیمشروعبودن سطح  نییپای، ثبات یبمنبع  نیتر یاصل، 2لریمو  1تزیهوروو دهیعقبه 

 تیروعمشی را برابر با اسیسثبات  زین 3روستو. يا دانکوارت. )41 :1380 ز،ساندر( است

  . )97 :1385 ،يسروخواجه( داند یمنهادها  تیمشروعبه همراه  حاکمانی شخص

مشروعیت ترتیبات  داللت بربرخی معتقدند ثبات سیاسی یا وجود وفاق مداوم در جامعه، 

گیري پدید  سیاسی جامعه دارد که در نتیجه سطوح مختلف مشارکت مردم در فرآیند تصمیم

برخی نیز میان امنیت سیاسی و ثبات سیاسی ارتباط . (Tsurutani, 1968: 918) آمده است

ی نظام صبغه کمتر که استیی دهایتهد از صحبت ،یاسیس تیامن دربرقرار نموده و معتقدند 

  . )45 :1390 ،یکرم وزاده عباس( کشورهاست تیمشروع با مرتبط و داشته

طبیعی  ،از این رو. تیکی از ابعاد مثلث ثبات اس ،در بخش پیشین ذکر شد که مشروعیت

در صورت فقدان . ثباتی سیاسی شود است کاهش مشروعیت موجب افزایش احتمال بی

مشروعیت براي دولت، به ویژه هنگامی که اجبار حکومتی نیز ضعیف است، هر نوع شکاف 

ثباتی را در پی خواهد  هایی از بی بین نیازهاي فزاینده مردم و کارکردهاي حکومت، جلوه

  .داشت

  

  

                                                                                                                                               
1. Horowitz 
2. Miller 
3. Dankwart A. Rustow 
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 ی و مذهبیقومنوع ت .6

ی اجتماعي ها منزلتي مختلف و ها فرهنگی با اجتماعي مختلف ها گروه کهي ا جامعهدر 

ها،  ، تفاوتها یناهمخوانی در اثر اسیسي ها یثبات یبشاهد بروز  توان یممتعارض وجود دارند، 

ه است منجر ب ممکنی و مذهبی قومتنوع . )215 :1385 ،يازغند( ها بود و ستم ضاتیتبع

، کایآمری در کش نسلعامل  کهاقوام مختلف گردد  انیمی در نژادپرستي حس ریگ شکل

ي ا رابطهادعا، آنت  نیا لیتکمدر . (Opondo, 2007) ي بودتلریهی و آلمان بوسني، وگوسالوی

ی و زوال اسیسی ثبات یببا دو موضوع  کشور هری مذهب ای یقومي بند میتقس درجه انیممثبت 

برخی نیز . (Annett, 2001: 596) نمود کشف کینئوکالسي رشد الگوده از با استفا حکومت

ثباتی سیاسی  هاي بی گر علل و ریشه تواند تبیین هاي تئوریک که می چارچوب زمعتقدند یکی ا

ی ملدولت  کهیی کشورهادر  ،البته. (Kieh, 2009: 2) ي قومی و مذهبی استها یچندقطبباشد، 

 توان ینمي است، برابری بر مبتنبوده و روابط  کپارچهی کله مثابه دولت ب ستمیسگرفته و  شکل

  .کندی عمل ثبات یبعامل به عنوان منشأ  نیاانتظار داشت 

 

 یدموکراسضعف  .7

 تیوضعافراد جامعه، ادعا نمود  انیمی همبستگضمن تأکید بر تکامل  ،لیتوکوی الکس

ی اسیسي ها بحراناز  زیآم تیموفق ي عبوربرایی ساختارهامنجر به تحقق  کشوردر  کیدموکرات

بسیاري از دانشمندان . )229 :1385 ،يازغند(گردد  ی میاسیسی و تحقق ثبات اجتماعو 

 ،یامیرکواسم(معتقدند دموکراسی ابزار قابل اعتمادي در راستاي بقاي وضع موجود است 

ه تغییر اجتماعی رسد سیستم دموکراسی بالغ، قادر است مسائل وابسته ب به نظر می. )56 :1389

و به وسیله افزایش ظرفیت ایجاد صلح،  (Lambach & Gamberger, 2008: 30)را جذب کرده 

 آورد وجود بهثبات سیاسی را  ،هاي مادي و انسانی و در نتیجه شرط الزم براي انباشت سرمایه

(Haque, Santhirasegaram, & Younis, 2007: 208) .سیاسی هاي  برخی معتقدند رژیم ،البته

بسیار دموکراتیک و بسیار اقتدارگرا بیشترین میزان ثبات را داشته و کمترین ثبات سیاسی 

 ,Gates) مربوط به رژیم دورگه اقتدارگرایی است که باالترین سطح مشارکت سیاسی را دارد

Hegre, Jones, & Strand, 2006: 893) .توان نتیجه گرفت که تحقق  با این توضیح، می

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  167 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ یاسیهاي اطالعاتی و ثبات س سازمان

سیاسی » رقابت«و » مشارکت«نیازمند تحقق هر دو عنصر  ،ه عنوان روش حکومتدموکراسی ب

خواهان مشارکت حداکثري در کنار رقابت حداقلی هستند که  اقتدارگرا مهینکشورهاي . است

  .با ماهیت دموکراسی ناسازگار است

  

 حکومتی در مخالفت با اجتماع جنبشوجود  .8

 مطالبه، امروزه شهروندان با ستمیبقرن  ی در خاللاسیس مشارکتبا توجه به افزایش 

تعداد  آنکهبا . هستند زیآم اعتراضي ها جنبشبه  وستنیپدر پی  ،ي گوناگونها خواست

، تحصن و میتحریی، مایراهپاز جمله تظاهرات،  زیآم اعتراضدر اقدامات  کنندگان شرکت

 زیآم اعتراضي تارهارفی تعداد ولاست،  کاهشروز به روز رو به  ،سیپلي روهایني با ریدرگ

انسان  کتابدر  1پستیل موریس. )18-17 :1380 ن،آندری واپتر ( است افتهی شیافزای تازگبه 

و اصول  نیقوانی مهم در مخالفت با اسیسی را وجود جنبش ثبات یبی اصلعلت  ،یاسیس

ی، اجتماعي ها جنبشبرخی معتقدند وجود  ،البته. )28 :1380 ز،ساندر( داند یم حکومت

ی اجتماع مشکالتتقاضاها و ه کنندنوعاً بازگو بلکهنیست،  کننده ثبات یبي مخرب و ها دهیپد

ي آنان در دل ها خواسته لیتحلمردم از راه  ندهیفزاي ازهاینیی شناسابه حساب آمده و 

ی، دولت را اجتماعي ها جنبش. )657 :1382 ،یشفیع( است لیتحلی قابل اجتماعي ها جنبش

و مقررات  نیقوانمجموعه آنها  .انندد یمآور  الزام ماتیتصممسئول اتخاذ اختالفات و  حکَم

 ادولت ی ،نکهیابسته به . ی آن هستنددگرگونو  رییتغسؤال برده و خواهان  ریزرا  حاکم

ي مختلف به ها شکلی اجتماعي ها جنبش، دموکرات برالیل اباشد ی سرکوبگر حاکم حکومت

بازتاب  زیآم اعتراضي ها جنبشگفت  توان یم ،در مجموع. )237 :1388 ر،یمی( رندیگ یمخود 

ی دولت، خشونت فروپاشي، اقتصادیی چون فقر ها دغدغهي مهار برا انیروا فرمانیی تواناعدم 

 نیاي حل برافشارها  کهی حالدر . هستند ستیز طیمحي نابودی و مذهبی، عدم تساهل قوم

ي برآوردن براو منابع الزم  امکاناتی اسیس، اگر رهبران ابدی یم شیافزابر دولت  مشکالت

دولت  هیعلی اعتراض يها نداشته باشند، جنبش اریاختي متخاصم در ها گروهانتظارات 

 .ی خواهند شدده سازمان

                                                                                                                                               
1. Seymour Lipset 
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 دگرسازی اسیسفرهنگ  .9

ی را ژگیو نیا دگرساز ستمیس. داند یمی منازعه اصلرا عامل  دگرسازي ها ستمیسداندروف 

 گاه چیه ،ستمیس نیای در عنی ،ي استخودی و دروني روهاینت حذف همواره در جه کهدارد 

ی از ناشامر  نیای وجود داشته و دائمیی از تعارض ها نشانه بلکه ،ردیگ ینم شکلی کپارچگی

 نیگزیجاي زیغرمسائل  به بیان دیگر،. ی استواقعی تیامنعدم تحمل افراد بوده و فاقد ابعاد 

ی کی زین مانیپ اهللا بیحب. )13 :1383 ،یمتق( گردد یمنازعات ي در مگر محاسبهی از ناشمسائل 

 که داند یمی مردم تراش دشمنی در برخی از کشورها را عادت اسیسی ثبات یبی اصلاز علل 

برخی معتقدند فرهنگ . )132 :1384 ن،پیما( گذشته است حاکمپادشاهان ه سالهزاران  راثیم

ی از رهبران سیاسی است که از طریق ایجاد تاکتیک دقیق توسط برخ نوعی دگرسازسیاسی 

دشمن خارجی، توجیه قابل قبول براي تمرکز قدرت، بسیج منابع و حذف رقیبان داخلی فراهم 

ي را بخشی از دگرسازچه اقدام  ،به هر صورت. (Enterline & Greig, 2008: 891) کنند می

یم، تأثیر آن در خصوص فرهنگ سیاسی به حساب آوریم یا آن را نوعی سیاست در نظر گیر

  .گیرد سیاسی مورد تردید قرار نمیثباتی  افزایش بی

  

 ياقتصاد مشکالت .10

. ی وجود دارداسیسی ثبات یبي با اقتصاد مشکالتارتباط  دییتأي برای فراوانی تجربشواهد 

 ،ي تورمباالی و نرخ اسیسی ثبات یبي باال درجه انیم کهنشان دادند  گایوو  سنیا ،ي نمونهبرا

 که دیرس جهینت نیابه  نایآلس. (Aisen & Veiga, 2005) ی مثبت وجود داردهمبستگ عینو

» نزیهاجف «. (Alesina, 1996: 1224) شود یمی اسیسی ثبات یب شیافزادرآمد نابرابر باعث 

ی در اسیسي ثبات براي، شرط الزم اقتصادرشد  عادالنهگسترده و  عیتوز کهاذعان نمود 

 نهیزمی در ناکام ،رمنیزبه عقیده دوهان و . (Haynes, 1996: 61) تي جهان سوم اسکشورها

  . )91 :1378 ن،زیرم ودوهان ( شود یمی منجر اسیسی ثبات یببه  ،ياقتصادرشد 

 داند یمی اسیسی ثبات یبي را عامل نابرابري، فقر، فساد، تورم و کاریبی مثل عوامل ،مارشال

(Marshall, 2008: 3) .ریتأث، کالني اقتصاد رهایمتغنشان دادند  ،رییگر نیابرو  بالنکو زایلوئ 

 کیپاتر ،نیهمچن. (Blanco & Grier, 2009: 76) ی دارنداسیسی ثبات یبی بر منف دار یمعن
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احتمال  ،ياقتصادرشد  کاهش، با کیدموکراتي کشورهادریافتند که در  ولفلدری یجبرندت و 

سرعت  شیافزااقتدارگرا،  ای کیدموکرات مهیني اکشورهاما در  ،ابدی یم شیافزای اسیسی ثبات یب

. (Brandt & Ulfelder, 2010: 1) شود یمی اسیسی ثبات یبمنجر به  کهي است اقتصادرشد 

ثر ؤثباتی سیاسی م بر بی ،برخی از دانشمندان معتقدند نرخ رشد درآمد و سطح درآمد ابتدایی

هاي نظامی حکومت منجر به  ایش هزینهافز ،البته. (Miljkovic & Rimal, 2008: 2454) هستند

در . (Blomberg, 1996: 649)ولی مانع رشد اقتصادي است  ،شود ثباتی سیاسی می کاهش بی

د و نبر میثباتی سیاسی و اجتماعی رنج  توسعه از بیشترین میزان بی حال درکشورهاي  ،نهایت

  .(Karunanithi, Garmestani, Eason, & Cabezas, 2011: 77)جز تحمل ندارند  هیرا

 ،ثباتی سیاسی گرفته در خصوص ثبات یا بی صورتبدیهی است بیشترین حجم مطالعات 

هاي اقتصادي که بیانگر  کاستی. ثباتی سیاسی است مربوط به ارتباط مشکالت اقتصادي با بی

کند  شکافی میان ملت و دولت ایجاد می ،ناکارآمدي حکومت براي تأمین نیازهاي مردم است

ثباتی سیاسی  جبران نگردد، به احتمال بسیار زیاد منجر به بی الیاستر با مشروعیت یا گاکه 

  .خواهد شد

شناسایی شد » رسانه آزاد«شایان ذکر است که در خالل این پژوهش، متغیر دیگري به نام 

رغم اهمیت فراوان، ارتباط آن با ثبات سیاسی از طریق متغیرهاي واسط مذکور صورت  بهکه 

هاي آزاد و ثبات سیاسی  داري بین رسانه ارتباط مثبت و معنی ،گران برخی پژوهش. دگیر می

کننده ثبات سیاسی از طریق  ، رسانه آزاد تضمینآنهابر اساس تجربیات . اند مشاهده نموده

 ،همچنین. (Armah & Adu Amoah, 2010: 56) باشد کاهش احتمال فساد و اختالس می

فشار درونی و بیرونی  زیرا ،شوند اجتماعی می- ثباتی سیاسی بیهاي آزاد موجب کاهش  رسانه

اي عمل کنند که بهترین امیال شهروندان به  کنند تا به گونه هاي متبوع خود وارد می بر حکومت

معتقد است  1وسیري ژوفر ،انیم نیادر . (Pal, 2011: 18) جاي منافع حاکمان برآورده شود

 اریع درآوردن تمام کنترلي تحت براي غلط تالش تژاستراي جهان سوم مبتال به کشورها

ی خود هستند؛ اسیسو استمرار ثبات  لیتحصبه منظور آنها  رتینظا ندیفرآ تیهداها و  رسانه

ی در اسیسشهروندان از نظام  تیتبعی و ابیارزثبات را در نبود هرگونه نقد و  کهیی کشورها

                                                                                                                                               
1. Geoffrey Reeves 
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عالوه بر ده متغیر  ،در این پژوهش ،ابراینبن. )89 :1381 ،يافتخار( دانند یمی حاالت تمام

هاي  از طریق نحوه تعامل آن با دستگاه ،هاي اطالعاتی بر ثبات سیاسی فوق، تأثیر سازمان

  .رسانی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت اطالع

ولی در  ،شود ي تأکید مینگر یعلگرا بر  هاي طبیعت با توجه به اینکه در رهیافت

 استفاده شود» انگیزه«در امور انسانی از » علت«توصیه شده است که به جاي هاي دیگر  رهیافت

 ،»عوامل«یا » علل«هاي  توان به جاي واژه ، در این پژوهش نیز می)310 :1387 ،یبهشتحسینی(

ی ثبات یب ،بر این اساس. »وجود فقر انگیزه شورش است« ،براي مثال .استفاده نمود» انگیزه«از 

، محرك، واسطه یبي، فور، ایپوي، ساختار( تهاي مختلفی اس یا انگیزه ي عللدارای اسیس

، در قالب ده علت یا انگیزه آنهاکه بدون توجه به نوع  )مانند آنهاو  کاهنده، کننده عیتسر

گانه فوق، داراي  از متغیرهاي ده کی هرتوان استدالل نمود که  می ،بنابراین. بندي شدند دسته

شده،  تحقیقات انجام لیفراتحلد بر ثبات سیاسی نیستند و فقط بر اساس تأثیر برابر یا همانن

  .و ثبات سیاسی مورد تأکید قرار گرفته استآنها  وجود رابطه مستقیم میان

  

  یاسیسهاي اطالعاتی در ثبات  نقش سازمان .ج

گیري در  گیري از غافل پیش ،اطالعاتی يها سازمانفلسفه وجودي و هدف اصلی فعالیت 

بر . (Coyne & Bell, 2011: 23) هاي مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی است عرصه

هاي غیر دولتی یا افراد،  انگیز از سوي کشورها، سازمان هر حادثه ناگوار یا شگفت ،این اساس

مسئولیتی که بر دوش  ،بنابراین. (Hedley, 2005: 436) شود نوعی شکست اطالعاتی تلقی می

بسیاري از . از حجم و اهمیت بسیاري برخوردار است ،عاتی نهاده شدههاي اطال سازمان

ارائه اطالعاتی خود  يها سازمانمتناسب با مسئولیت فوق را به اختیارات و امکانات کشورها، 

قضاوت ، »شکست اطالعاتی«به » گیري استراتژیک غافل«تعبیر هر نوع از  ،بنابراین .اند داده

  .است ارانگذ استیستوسط  اي منصفانه

گیري استراتژیک را بر عهده  گیري از غافل اطالعاتی که وظیفه پیش يها سازمانبراي 

وظیفه سازمان اطالعاتی، کسب  نیتر یاصل. متفاوت تعریف شده استه فیوظدارند، سه 

آنها  گیري در فرآیند تصمیم تواند یماست که  ییها دهیپدشناخت مورد انتظارِ سیاستمداران از 
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دو بعد آشکار و پنهان در نظر گرفته شود، وظیفه سازمان  ،اگر براي هر پدیده .قع شودثر واؤم

اطالعاتی، نظارت بر عملکرد  يها سازمانوظیفه دیگر  .اطالعاتی، تولید شناخت پنهان است

. شده استاتخاذبه منظور اجراي بهینه تصمیمات  ،کشور صحیح افراد و نهادهاي مختلف

است که در راستاي پیشبرد اهداف  ییها اتیعملاطالعاتی، اجراي  يها سازمانه فیوظآخرین 

این  به .کند یممخاطراتی براي کشور ایجاد  ،بوده و انجام آن به صورت آشکارگذاران  سیاست

براي  توان یم ،بنابراین. شود یمگفته » 1اقدام پنهان«در ادبیات اطالعاتی،  ها اتیعمل از نوع

 در نظر گرفت» اجرایی«و » نظارتی«، »شناختی«وظیفه متمایز  اطالعاتی سه يها سازمان

   .)29 :الف1390 ،يمیرمحمد(

هاي  فعالیتهاي اطالعاتی، سه وظیفه مذکور از یک سو معطوف به مقابله با  در سازمان

حفظ کارکرد صحیح و سالم ماشین  همعطوف ب ،و از سوي دیگر بدشمن، حریف یا رقی

، وظیفه طالعاتی به عنوان بخشی از ماشین حکومت مرکزياسازمان یعنی  ،حکومت است

سازمانی که خود  ،در اینجا. (Davies, 2010: 29) محافظت از کل ماشین را بر عهده دارد

فعالیت اطالعاتی  هدف را ساختار و اجزاي مختلف دولتبخشی از کل ماشین حکومت است، 

شود که نتیجه  گفته می» عملیات تحکیمی«ی، هاي اطالعات به این نوع اقدام سازمان. دهد قرار می

  .آن باید تقویت کشور و ممانعت از تضعیف آن باشد

هاي مختلف آشکار و  اگر دولت به عنوان ماشین در نظر گرفته شده است، بایستی بخش

ي هم داشته باشند تا بتوانند به عنوان ها ژهیکاروبه هم ارتباط داشته و شناختی از  ،آنپنهان 

. (Davies, 2010: 42) خروجی مطلوب تولید نموده و بازخورد صحیح دریافت نمایندسیستم، 

موجب سهولت در گردش مؤثر چرخه  ،شناخت نهادهاي آشکار و پنهان حکومت از هم

هاي دولتی  در صورت وجود ارتباط و شناخت متقابل، سازمانبه بیان دیگر، . شود اطالعات می

هاي اطالعاتی، نیازهاي خود را تدوین و در اختیار  ازمانبا توجه به امکانات و مقدورات س

سازمان اطالعاتی نیز قادر خواهد بود نیاز مشتریان را  ،در مقابل. دهند سازمان اطالعاتی قرار می

توسط (سازي  ارتباط میان فرآیند تصمیم ،همچنین. به صورت کاربردي و دقیق برآورده نماید

                                                                                                                                               
1. Covert Action 
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موجب اتخاذ تصمیمات به  ،)توسط رهبران کشور(گیري  مو فرآیند تصمی) سازمان اطالعاتی

  .شود تر می صورت عینی

. دهد یمانجام فعالیت  نوع، چهار خود گانه سهبراي انجام وظایف  ،سازمان اطالعاتی

الف؛  1386 میرمحمدي،( و اقدام پنهان اطالعات ضدآوري اطالعات، تحلیل اطالعات،  جمع

Johnson, 1997: 501( .ناظر بر فعالیتی است که با هدف دسترسی به  ،اطالعاتآوري  جمع

کننده پنهان نگاه داشته  آوري شود از نظر سازمان جمع گیرد که تالش می اطالعاتی صورت می

شده پس از ارزیابی و سنتز  آوري اخبار جمع ،است که طی آن يفرآیند ،تحلیل اطالعات. شود

فعالیتی است که  ،اطالعات ضد. گیرد رار میبه اطالعات تبدیل شده و در اختیار مشتریان ق

مقصود از . گیرد شده انجام می بندي براي ممانعت از دسترسی غیرقانونی افراد به اطالعات طبقه

و هدف  گرفتهاقدام پنهان، فعالیت فیزیکی یا تخریبی است که علیه اهداف مورد نظر صورت 

چه ممکن است براي اهداف ثانوي اگر  ،اولیه آن کسب شناخت یا ممانعت از شناخت نیست

  .صورت گیرد) تأثیرگذاري بر تحلیل حریف(و حتی تحلیلی ضد اطالعاتی  ،اطالعاتی

را با دیدگاه  سیاسی ثباتتوان نقش سازمان اطالعاتی در خصوص  می ،با این مقدمات

اي از عناصر متعامل  مجموعه ،سیستم. سیستمی و تصور دولت به عنوان ماشین تبیین نمود

. )14 :1376 ن،دورا( کنند یمدر ارتباط با محیط پیرامون خود، هدفی را پیگیري است که 

 مثلاي  سیستم بسته. تقسیم نمود 3و خودپایدار 2، پویا1ایستاه دستبه سه  توان یمرا  ها ستمیس

 ساختار توسط شده لیتحم يمند قانون اساس بر ثر با محیط و فقطؤبدون ارتباط م که ساعت

مانند اما به سیستمی . شود یمسیستم ایستا نامیده  ،کند یم عمل اش یذات یعلّ نیقوان و یدرون

، باشد یمو تطبیق با محیط که در ارتباط با محیط نیازمند ایجاد تغییر در عناصر خود بدن انسان 

بین دو سیستم فوق قرار  ،مانند سیستم دماي بدن يسیستم خودپایدار. گویند سیستم پویا می

با توجه به  .)18 :1376 ن،دورا( یعنی سیستم ایستایی که محیط و عناصر آن پویا هستند ،دارد

 يها ستمیستمایل دارند ماشین حکومت از نوع  ها حکومتاین موارد، بدیهی است تمام 

یعنی ممانعت  ؛خودپایدار باشد و ثبات سیاسی به عنوان ارزش، ناظر بر این خودپایداري است

                                                                                                                                               
1. Static 
2. Dynamic 
3. Hemostatic 
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وظیفه سازمان  ،ر این حالتد .، حکومت و جامعه سیاسیرژیم سیاسی تغییرات در بروز از

یعنی شناسایی تغییرات محیط و عناصر پویا با  ،حفظ خودپایداري سیستم است ،اطالعاتی

در ثبات سیاسی،  نقش سازمان اطالعاتی بنابراین،. هدف حفظ ایستایی ماشین حکومت

تعامل پیچیده با عناصر و محیط ماشین  ثباتی از طریق گیري از وقوع بی بینی و پیش پیش

. به صورت خطی و مستقیم تصور نمود توان ینمبدیهی است این نقش را . باشد یمحکومت 

شوند، انتظار  ثباتی سیاسی می هاي مختلفی که منجر به بی با توجه به علل یا انگیزه ،در مجموع

. ایفا نمایند صرف براي حفظ ثبات تري از استیال و اجبار رود سازمان اطالعاتی نقش پیچیده می

تنها  ،به منظور بسیج منابع ،ثباتی فرصت سیاسی براي عوامل بیگیري  شکلممانعت از  ،البته

هاي  نقش سازمان ،ادامهدر . هاي اطالعاتی در قبال ثبات سیاسی است یکی از وظایف سازمان

بخش پیشین، مورد بررسی و شده در  اطالعاتی در ثبات سیاسی با توجه به متغیرهاي شناسایی

  .گیرد تحلیل قرار می

  

 ینسب تیمحرومسازمان اطالعاتی و  .1

ی انسان تیامن و شده قلمداد مباحثی کانون محور ،یزندگ تیفیک دار،یپا تیامن اتینظر در

 ،یکرم وزاده عباس( است ثبات ازیی اتکا قابل درجات به دنیرسي برا ها مؤلفه نیتر مهم از

مردم و نخبگان  ندهیفزاتوانند عواملی را که به انتظارات  هاي اطالعاتی می انسازم. )39 :1390

 تیوضعی از تینارضاشناسایی نموده و با ایجادکنندگان احساس  ،زنند دامن می حکومتاز 

 ،ثابت بوده ازهاینیی به گو ي پاسخبرا حکومتیی توانادر شرایطی که . مقابله نمایند ،یاجتماع

هاي اطالعاتی با کمک ابزارهایی چون  است، سازمان شیافزا حال دری انتظارات مردم ول

ها کاهش  ها را به اقناع خواست ي خواستریگ شکل توانند نسبت عملیات روانی تحکیمی می

ي ساز شفافهاي دولتی را در  سازمان توانند یمهاي اطالعاتی  سازمان ،گریدي سواز . دهند

 ،ی و قابل برآوردمنطقمردم را در سطح  تمردم یاري نموده و انتظارابراي  کشورمقدورات 

هاي اطالعاتی رقیب یا دشمن، افزایش احساس  هاي فعالیت سازمان یکی از زمینه. ندینما کنترل

 ضداقدامات  دبایهاي اطالعاتی  سازمانرو،  از این .محرومیت نسبی در اتباع خودي است

 :Harber, 2009) کار گیرنده ا سوءاستفاده دشمن یا رقیب بی خود را براي مقابله باطالعات
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وظیفه شناختی سازمان اطالعاتی در قبال محرومیت نسبی، ارائه شناخت معتبر واقع، در  .(221

  .باشد یم گذاران استیساز نیازهاي شهروندان به 

 

 یاسیس فرصتسازمان اطالعاتی و  .2

اجتماعی فرصت ابراز اعتراض خود  هاي مقصود از فرصت سیاسی، مقاطعی است که گروه

، منازعه دهد یمقرار  ها گروه یکی از مواقعی که این فرصت را در اختیار .کنند یمرا پیدا 

گیري از وقوع فرصت  براي پیش. )93 :1387 ،يآبادعظیمی دولت( نخبگان سیاسی است

رژیم سیاسی و به  تولید شناخت از میزان اقتدار هاي اطالعاتی سازمانسیاسی، وظیفه شناختی 

وظیفه نظارتی  .ستها اعتراض مدیریتمیزان انگیزه پلیس و نیروهاي امنیتی براي  ،ویژه

در  کهیی ها فرصتی و اسیسي ها تیفعالکنترل فرایندهایی است که به  ،سازمان اطالعاتی

 حکومتي برا تر مناسب نیجانشی معرفبه  ،ژهیوه و به دیبخشمعنا  ،مخالفان است اریاخت

بیشتر وظیفه اجرایی سازمان اطالعاتی که نوعی عملیات روانی است، . پردازند یمجود مو

و  (Clark, 2006: 2) گران شورش براي یاعتراضدر اجتماعات  شرکتي ها نهیهزدادن  نشان

و فقدان  براي حفاظت از نظام سیاسی ،دولتیي روهاین در نزدنمایش اقتدار و اراده الزم 

 قانع کنندی را اعتراضي ها جنبش توانند یمهاي اطالعاتی  سازمان .ستآنها اختالف نظر در میان

  .ی بسیار اندك استاسیس راتییتغي براآنها  تیموفقاحتمال  که

 

 یالملل نیبي ساختارهای یا خارجسازمان اطالعاتی و عوامل  .3

. ستاسی در پی داشته باشد، وابستگی اقتصادي ایبی ثباتی س تواند یمیکی از عواملی که 

در این زمینه، تولید شناخت از میزان ریسک هاي اطالعاتی  سازمانوظیفه شناختی  نیتر مهم

. (Huang & Słomczyński, 2003/2004: 87) وابستگی در مراوده اقتصادي با بیگانگان است

ي نقاط ساز برجستهکه با  است عواملیمعطوف به کنترل ، وظیفه نظارتی سازمان اطالعاتی

اقتصادهاي  محركي، اقتصاد نهیزمدر  ژهیوبه  ،مستقر حکومتي ها يریپذ بیآسضعف و 

به  کشوردادن  با وابسته نشان اشده و ی کشوري ساز ثبات یبي مداخله و برای خارج سیاسی

سازمان در همین راستا، وظیفه اجرایی . شوند ی میاسیس تیمشروع کاهش، موجب گانگانیب
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 غیتبلی دولت مستقر و خواه استقاللی تداعبه منظور ریب عملیات ف اجرايتواند  می ،اطالعاتی

ي مداخالت برا بیگانگانه اراد ،در این صورت. است یوابستگیی از رهاي براي آن ها تالش

  .شود یمسست  کننده ثبات یبی اسیس

  

 یاسیسی آنومسازمان اطالعاتی و  .4

میزان آنومی و ، تولید اطالعات عینی در خصوص هاي اطالعاتی سازمانوظیفه شناختی 

. مداران است عدم التزام به قواعد اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه و ارائه آن به سیاست

عدم التزام افراد جامعه به  تکرارو  غیتبلکه با  استعواملی وظیفه نظارتی آن شامل کنترل 

استه یا که خو عواملیاست براي  نیهمچن .دهند ی را گسترش میاسیسی آنومی، اخالققواعد 

ي را بر فردمنافع  ندینما یم قیتشوی، افراد را اجتماعدادن قواعد  ناخواسته با ناعادالنه نشان

ی آنوم شیافزاي راستادر  ،ی افرادخودخواهحس  کیتحر قیطرداده و از  حیترجی جمعمنافع 

علیه  پنهان اقدام تواند یموظیفه اجرایی سازمان اطالعاتی در این راستا، . دارند گام برمی

   .کنند که به نحوي براي افزایش آنومی سیاسی تالش میباشد هایی  ها و سازمان رسانه

، ها سوژهتشدیدکننده آنومی باشد، آنگاه که از  تواند یمخود سازمان اطالعاتی نیز  ،البته     

برخورد آنها  مظنونین و متهمین سوءاستفاده کرده و یا با شکنجه، خشونت و بداخالقی با

به قواعد اخالقی به جامعه  سازمان اطالعاتی ، نوعی عدم التزام(Nabeel, 2009: 55) کند یم

وقتی خود حکومت بر اساس عدالت، قانون و اخالق عمل  ،در این شرایط. شود یممنعکس 

  .از جامعه انتظار داشت هنجارهاي تعریف شده توسط حکومت را بپذیرد توان ینم، کند ینم

 

 تیمشروع کاهشسازمان اطالعاتی و  .5

همواره باالتر از سطح  ،یاسیسمردم از نظام  ندهیفزاانتظارات  کهاست  نیافرض بر 

در . شود یمپوشانده  کیدئولوژیا هیتوجهمواره با  زین خأل نیا. ی استاسیسي نظام کارکردها

، تولید شناخت عینی از میزان مشروعیت هاي اطالعاتی سازمانوظیفه شناختی  ،طیشرا نیا

 وظیفه نظارتی آن. (Jackson, 2009: 117) باشد یم گذاران استیسو ارائه آن به  تحکوم

نظارت بر عملکرد نهادها و کارگزاران مختلف حاکمیت براي جلوگیري از کاهش مشروعیت 
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وظیفه اجرایی  .ها یا ناکارآمدي اجزاء نظام سیاسی است نظام سیاسی در اثر کژکارکردي

با عملکرد منفی خود که است  نهادها، افراد و کارگزارانی قدام علیهاطالعاتی نیز ا يها سازمان

کمک ی مشارکتی و فرصتی، قانونی، عیتوزی شهروندان در ابعاد اسیس ينابرابر به افزایش

هاي اطالعاتی  سازمان ،همچنین. دهند می کاهشی را اسیس تیمشروع ،ند و بدین ترتیبکن می

نموده  کیتحری شهروندان را اسیسی و تعهد اسیسلق حس تع ،عملیات روانی قادرند به کمک

 میترم، به شود یمي از آن حاصل رویپدر  کهی عموممنافع  فیتوصدولت و  تیحقان دییتأو با 

اطالعاتی  يها سازمانمشروعیتی که ه شیرکه است  یدعمجکسون  .دولت بپردازند تیمشروع

 ,Jackson) شود یمادي و امنیت جستجو براي حکومت ایجاد کنند، در تعادل میان آز توانند یم

یعنی وضعیتی که نه به بهانه آزادي، امنیت از شهروندان سلب شود و نه به بهانه  ،(120 :2009

  .مدنی محدود گردد يها يآزادامنیت، 

  

 ی و مذهبیقومسازمان اطالعاتی و تنوع  .6

اطالعاتی نقش هاي  ی هستند، سازمانمذهبي و نژادی، قومي تنوع دارا کهیی کشورهادر 

یکی از وظایف . ی دارندمذهبی و قومي ها چالشی و ممانعت از ملی همبستگیی در حفظ بسزا

 يها تیعصبگیران در خصوص میزان  ارائه شناخت به تصمیم، هاي اطالعاتی سازمانشناختی 

ارائه  ،همچنین. فعال قومی و مذهبی است فعال و نیمه يها شکافقومی و مذهبی در کشور و 

ي ها یناهمخوانو  ها ينابرابر شینماو کشورهایی است که با  ها جریانار در خصوص هشد

وظیفه نظارتی . کنند ی را فراهم میاسیسی ثبات یباقوام و مذاهب گوناگون، موجبات  انیم

گیري از اقدامات غیرقانونی و  از افراد و نهادهاي دولتی و پیش هاي اطالعاتی، مراقبت سازمان

 توان یموظیفه اجرایی سازمان اطالعاتی را  .علیه اقوام و مذاهب مختلف استها آن آمیز تبعیض

اتباع  مشتركبا حس  کپارچهی کلدولت به مثابه  غیتبل ها از طریق چالش فیتلطدر راستاي 

منافع ملی  تواند یمویلیام نولت معتقد است که تنها در شرایطی سازمان اطالعاتی . ارزیابی کرد

یکی . اعم از اکثریت و اقلیت در آن حضور داشته باشند ،که اقوام مختلف کشوررا پیگیري کند 

نظامی، دیپلماسی و هاي  حکومت، وجود اقوام مختلف در دستگاه تساهل قومی يها شاخصاز 

  .(Nolte, 2009: 29) اطالعاتی است
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 یدموکراسسازمان اطالعاتی و ضعف  .7

خود را به  امیپبتوانند  کهی دارد گران طارتبای به وجود بستگی، دموکراسو تداوم  جادیا

بتوانند  کهاست  ازمندینی مخاطبانبه  زینو منصفانه به مخاطبان ارائه دهند و  حیصري ا گونه

. )8 :1380 ن،آرنسو وپراتکانیس ( دهند زیتم کارانه بیفرمطلب را از گفتار ه منصفانه ارائ

فه دارند شناختی از وضعیت و روند وظی ،به عنوان نهاد حاکمیتی ،تیهاي اطالعا سازمان

در کشورهایی  ،به ویژه. گیران قرار دهند در اختیار تصمیم) به عنوان شیوه حکومت(دموکراسی 

زیرا از سازمان اطالعاتی  ،این وظیفه خطیرتر است ،که در حال گذار به دموکراسی هستند

 تر کیدموکراتي اختارهاسکشور به سوي  وستهیپی و جیتدرآرام،  حرکتبراي  رود یمانتظار 

 پایش توان یمرا  اطالعاتی يها سازمانوظیفه نظارتی . ثر باشدؤم ،ثباتی سیاسی بدون بروز بی

 دیتشدموجب  ،نظام خارج از چارچوبدانست که ها و منازعات سیاسی  رقابت آن دسته از

 ،همچنین. )مانند تقلب یا تخلف انتخاباتی( شوند یمی اسیسی و اجتماعیی واگراها و  چالش

ي دولت گفتاري و ساختاري ها شالودهروزافزون  فیتضعکه با  ییها انیجرو  افرادنظارت بر 

ی ناتوان خارجی و داخلی به امور ده سامان، دولت را در )خوانند یم کیدموکرات ریغرا  آنه ک(

معتقد  توننگیهانت. ، وظیفه سازمان اطالعاتی استآورند ی را فراهم میثبات یبنموده و موجبات 

ي بازقواعد  روالو  هیرونخبگان در خصوص  تیرضاتوافق و  ،یدموکراس جادیااست الزمه 

دولت تالش تحکیم دموکراسی نیازمند  نیز ویچ به نظر لفت. )43 :1381 ن،هانتینگتو( است

 مندبه ویژه در مراحل اولیه، نیاز ،چنین اقداماتی. استهاي ساختاري  براي کاهش نابرابري

هایی است  این اقدامات موجب نقض پیمان. استهاي افراطی و بدون توافق عمومی  سیاست

 يها استیسکنترل بدیهی است  .)201 :1384 ک،ویلفت( اند که منجر به ایجاد دموکراسی شده

  .اطالعاتی است يها سازمانشوند، وظیفه  میسیاسی ثباتی  بیبه  نجرمافراطی که 

  

 حکومتی مخالف عاجتما جنبشسازمان اطالعاتی و  .8

اجتماعی مخالف را شامل  يها جنبشاطالعاتی در مقابل  يها سازمانگري مارکس کارکرد 

ساختن ور شعلهآوري اطالعات، محدودنمودن جریان منابع براي جنبش، تضعیف فعاالن،  جمع

 ودالپورتا ( داند یماقدامات خاص  ،و در نهایت ها گروهمنازعات درونی میان کادر رهبري و 
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ارائه هشدار به موقع به  ،هاي اطالعاتی سازمانوظیفه شناختی  ،بنابراین. )299 :1384 ،ییاند

به جنبش  شدن که قابلیت تبدیلاست مردم  جدیدسیاستمداران در خصوص بروز نیازهاي 

 تا، نظارت بر نهادها و کارگزاران دولتی است وظیفه نظارتی سازمان اطالعاتی .را دارداجتماعی 

برداري  و امکانات نظام سیاسی در راستاي اهداف جنبش اجتماعی مخالف نظام بهره از بودجه

نهادهاي دولتی منعکس هاي  ها و نظرات نخبگان مخالف حکومت در سیاست نکرده و دیدگاه

هاي  از طریق عملیاتدر این خصوص آن است که  اطالعاتی وظیفه اجرایی سازمان .نگردد

  .مقابله نمایندتی دشمن یا حریف در جنبش اجتماعی نفوذ اطالعابا ی، اطالعات ضد

  

 دگرسازی اسیسسازمان اطالعاتی و فرهنگ  .9

پروري برخی  وظیفه شناختی سازمان اطالعاتی در قبال اقدامات دگرسازي و مخالف

نهادها و ه زیانگنخبگان سیاسی کشورها، ارائه شناخت به رهبران کشور در خصوص اهداف و 

ا رویکردي انحصارطلبانه، همواره نیروهاي خودي و درونی رژیم را به است که ب ییها انیجر

سازمان اطالعاتی به عنوان نهاد حاکمیتی و حافظ وظیفه نظارتی . کنند یمغیرخودي تبدیل 

ي روهاینکه در جهت حذف است عواملی  ، کنترلکشوردر  بیرقی اسیسي روهاینمنافع 

ی فعال اسیسي روهاینهمواره  ندینما یمی سع ،ندهیفزای تراش دشمني برآمده و با خودی و درون

ي ها فرهنگی برخدر  ،البته. ی سوق دهنداسیسي مخالفت با نظام سوی را به اسیسدر نظام 

هاي  ، سازمانشود یم فیتعر ونیسیاپوزها با دشمن و  ی افراد و گروهاسیس تیهو کهی اسیس

 1زدگی که نوعی سیاست ندینما فایای فعالي نقش پرور ونیسیاپوزدر  توانند یماطالعاتی 

بر اساس وظیفه اجرایی خود  ،سازمان اطالعاتی. (Betts, 2002: 5) شود یم محسوباطالعات 

معارض به  لیتبدي راستای در حتفرهنگ تساهل، مدارا و گفتگو بوده و ه کنند تقویت تواند یم

ی، معرفتن آستانه تحمل دفزوبا ا تواند یمعملیات روانی . قدم بردارد بیرقمخالف و مخالف به 

قدرت منجر  تمرکزي از ریجلوگبه  ،گریدي سوو از  کالیراد ونیسیاپوز لیتعدسو به  کاز ی

 .شود

                                                                                                                                               
1. Politicization of Intelligence 
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 ياقتصاد مشکالتسازمان اطالعاتی و  .10

توان در تالش آن براي  وظیفه سازمان اطالعاتی براي ایجاد ثبات سیاسی را می نیتر مهم

ي اقتصاد تیامن ماندل، رابرت. عه اقتصادي جستجو کردرفع مشکالت اقتصادي و نیل به توس

 از هم خدمات، و کاالها نیتأم قیطر از جامعه مردمی زندگ وهیشي ارتقا و حفظ زانیم را

ی اصل کارگزار نیز دولت .داند یمی الملل نیبي بازارها در حضور هم وی داخل عملکردي مجرا

 وزاده عباس( دهد یم قرار خود الشعاع تحت را طبقات و ها شرکت است که ياقتصاد تیامن

تبیین وضعیت اقتصادي کشور و نیازهاي  ،وظیفه شناختی سازمان اطالعاتی .)44 :1390 ،یکرم

اي تنظیم  است تا بتوانند شیب توسعه اقتصادي را به گونه رانیگ میتصمتصادي جامعه براي اق

  . ثباتی سیاسی روبرو شود کنند که با کمترین چالش و بی

جاسوسی اقتصادي است که منافع بسیاري را  ،هاي اطالعاتی ی دیگر از وظایف سازمانیک

شده در واحد زمان  اگر توسعه میزان کار انجام. (Herzog, 2008: 306) نماید عاید کشورها می

اي توسعه خواهد یافت که میزان پیشرفت آن در مقطع زمانی معین دچار  تعریف شود، جامعه

هاي اطالعاتی قادرند دانش و تجربه قابل  سازمان. )52 :1380 ب،میرعرحاجی( تحول گردد

کسب در واحد زمان را از طریق جاسوسی اقتصادي و علمی افزایش دهند و منجر به توسعه 

   .قادرند بازارهایی براي محصوالت داخلی شناسایی کنند ،همچنین .تر کشور شوند سریع

 نترل معامالت تجاري براي مقابله با فساد استک ،وظیفه نظارتی سازمان اطالعاتی     

(Herzog, 2008: 304)، از اقدامات را  اي اما وظیفه اجرایی سازمان اطالعاتی، طیف گسترده

ها مایلند اطالعاتی در مورد خود عرضه کنند که واجد  در برخی مواقع، دولت. شود یمشامل 

و  المللی نفوذ در نهادهاي بیناز طریق تی هاي اطالعا سازمان که این مهم توسط. باشد منافعشان

 ردیگ یمصورت  گذاري المللی با هدف کاهش ریسک سرمایه آمارهاي بین يکار دست

(Herzog, 2008: 307). ی اطالعات ضدهاي  مقابله با جاسوسی علمی و صنعتی از طریق روش

 ی استبراي حفظ تولیدات انحصاري و قدرت رقابت در بازار جهان ینیز اقدام مهم

  . )4 :ب1386 ،يمیرمحمد(

دادن  نشان کمرنگو ي دولت کارآمدو القاي  یاسیسي نظام دستاوردها غیتبل ،در نهایت

اطالعاتی است که  يها سازمانیکی دیگر از وظایف  ،ي، فقر، فساد و تورمکاریبی مانند مسائل
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بدیهی است این  .جلوه دهد تیاهم یبی و معمولی را در اذهان مردم اسیس مشکالت تواند یم

ثباتی در  براي ممانعت از بروز بی ،به هر حالولی  ،تواند ثبات پایدار ایجاد نماید نمی روش

  .مدت مفید است مقاطع کوتاه

بر ثبات به صورت غیر مستقیم متغیري است که » رسانه آزاد«که ذکر شد،  گونه همان

 ،دوران حاضره اندازخود، به  خیتاری از زمان چیهرسد بشر در  به نظر می. سیاسی مؤثر است

 لیوساشدن مردمان، گسترش  یاسیسی از عوامل مهم کی ،ادیزی نبوده است و به احتمال اسیس

و  دادهایرواخبار و اطالعات مربوط به  انعکاسی با گروهي ها رسانه. ی استجمعارتباط 

مطلع  گریکدی لیمسارا نسبت به آنها  و کردهمردم ارتباط برقرار  انیمی، اجتماع لیمسا

مردم و  دیعقانظرات، انتقادات و  انعکاسي و آور جمعها قادرند با  رسانه ،نیهمچن. سازند یم

 ه،عطارزاد( و مردم را برقرار سازند حکومتامور  اندرکاران دست انیمي عمودمسئوالن، ارتباط 

 تیریمدزومات ی از ملکنگرش اتباع ی رییتغی، اسیسي رهبران برا ،به ویژه اینکه .)17 :1381

به  نیز موضوع نیاسابقه . باشد یمخطابه  ای امیپي آن، ابزارها نیتر مهماز  کهی است اجتماع

خطابه باز ه لیوسي به رگذاریتأثو  انیبی معاناز افالطون و ارسطو در مورد علم  شیپدوران 

د مشغول ، توجه فالسفه را به خوکلماتهنر تسلط بر ذهن انسان با  ،در آن زمان. گردد یم

ی جهاندو جنگ  نیبی زمانه دور، به دهیپد نیای در مورد علمه مطالعاما شروع  ،داشته بود

 وترکان ( را منتشر نمود» یجهاندر جنگ  غاتیتبلفنون « کتاب ،گردد که هارولد السول برمی

نگرش تحت  رییتغی در موضوع متنوع اریبس قاتیتحق زین شانیاپس از . )48 :1387 ف،کجبا

ي ها مدلصورت گرفت و  مانند آنهاو  عهیشا، غاتیتبلی، روان اتیعمل، 1یاقناعارتباط  نیعناو

هاي  نقش سازمان ،انیم نیادر  که دیگردی معرفآن  رییتغیی نگرش و شناساي برای متنوع

  .برجسته است اریبس ،غاتیتبلاطالعاتی به عنوان طراحان 

گسترش  شده موجب دارد، ها دولت يارگذ استیس بر که ییبسزا ریتأث و ها رسانه تیاهم

 یتیحاکم حوزه در دیجد چالش گر یتداع کهتعبیر شود  »اطالعات انفجار«رسانه به 

 روبرو یعموم افکار فشار با را ها دولت ،سو کاز ی ،یرسان اطالع سهولت رایز. هاست دولت

 صورت به رهنگف و اخبارموجب انتقال  اطالعات یالملل نیب انیجر ،گرید طرف از و ساخته

                                                                                                                                               
1. Persuasive Communication 
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 توان یم ،بنابراین. ي جهان سوم شده استکشورهادر قبال  ژهیوبه  ،نابرابر و نامتوازن یانیجر

 دنتوان یماما  ،کنند یم عمل منازعه و یثبات یب دیتشد جهت در غلبا ها رسانهادعا کرد 

 در ابزار بهمثا به دنتوان یمآنها  .دنباش داشتهی اسیسدر خصوص ثبات نیز  یمتعارض يکاربردها

پرداخته و  سوء اطالعات و تساهل عدم تعصب، اشاعه هب ،باشند منازعه حل ای منازعه خدمت

 توانند یم چنانکه .نشانند فروخشونت را  و منازعهیا  دنکن عمل سرکوب ابزار کبه عنوان ی

ی اجتماعي ها شکافترساختن  و ژرف دنیبخش آورند، قادر به وسعت دیپدی همگنی و وستگیپ

ي ضد توسعه را در دئولوژیاتوسعه باشند و هم بذر ه دهند بشارت توانند یمهستند؛ هم  زین

 کهی کاذبو ثبات  تیامنحس  کهوجود دارد  زین امکانن یا ،نیهمچن. بپراکنندي جامعه فضا

بنابراین  .)18 :1381 ،عطارزاده( ی دور سازدنیع لیمسارا از  ها ذهن، ندینما یمها القاء  رسانه

 تواند یمه به مثابه ابزار در خدمت افراد و نهادهاي دیگر است که یکی از این نهادها رسان

  .سازمان اطالعاتی باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سازمان اطالعاتی

  متغیرهاي واسط

سیاسی، عوامل خارجی، آنومی سیاسی، مشروعیت، هاي  محرومیت نسبی، فرصت

 جتماعی، فرهنگ سیاسی، مشکالت اقتصادياهاي  مذهبی، جنبش - تنوع قومی

 رسانه

 ثبات سیاسی

 سیاسیهاي اطالعاتی در ثبات  نقش سازمان: 4شکل 
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  يریگ جهینت

انقالب اطالعات . ی توفنده قرار گرفته استاطالعاتانقالب  نوعیدر متن  جهان امروز

و فرهنگ  فکردر حوزه آن  ریتأث نیتر عمدهقدرت و اقتدار دارد و  تمرکزبا  معکوسي ا رابطه

ی مواجه زندگی از سومجهان با موج « کهي تافلر را ادعا نیا .)58 :1381 ک،تاجی( دهد یمرخ 

منجر  استیس ،ها و از آن جمله ی حوزهتمامی در ثبات یبی و ناآرامبه بروز  تینهادر  کهاست 

و » چیدگی زندگی اجتماعیپی«توان در نتیجه افزایش  می )65 :1381 ،يافتخار( »شود یم

و » پیچیدگی«رسد  به نظر می. در نتیجه انقالب اطالعات تفسیر نمود» ارتباطات انسانی«

را براي رهبران سیاسی توجیه » فعالیت اطالعاتی«دو عنصري هستند که لزوم  ،»ارتباطات«

دود به هاي اطالعاتی در ایجاد ثبات سیاسی مح در دیدگاه سنتی، نقش سازمان. نمایند می

هاي مدرن، تعاریف  ولی در دیدگاه ،ثباتی سیاسی است شناسایی و سرکوب علل فاعلی بی

هاي  تري براي سازمان نقش پیچیده ،تري از ثبات سیاسی ارائه شده و به طور متقابل پیچیده

 نیاي برای پاسخ افتنپژوهش در صدد ی نیا ،راستا نیهمدر . اطالعاتی تعریف شده است

گذاشته و  ریتأث» یاسیسثبات «ی بر سمیمکانچه  قیطراز » هاي اطالعاتی سازمان« کهسؤال بود 

هاي  سازمان کهپرسش، فرض شد  نیایی به گو پاسخي برا؟ شوند یمی اسیسی ثبات یبمانع 

 ریتأثی اسیسبر ثبات  ،ی هستنداسیسی ثبات یبعامل  که» یواسطي رهایمتغ« قیطراطالعاتی از 

و  میمستقی را به صورت اسیسی بر ثبات اطالعاتي ها سازمان ریتأثنیز  بیرق هیفرض. گذارند یم

انجام شد، نشان  لیفراتحلپژوهش که به روش  نیاحاصل از  جینتا. در نظر گرفت واسطه یب

 ریمتغ« کی عنوان بهی اسیس تثبا بر» مستقل ریمتغ« عنوان بههاي اطالعاتی  سازمان ریتأثداد 

ي ها فرصت ،ینسب تیمحروم چون» يا واسطهي رهایمتغ« باها آن لتعام نحوه در ،»وابسته

دموکراسی، ی، مذهبی و قومتنوع ، تیمشروع ،یاسیسی آنومعوامل خارجی،  ،یاسیس

رسانه  ،البته. ابدی یم ظهور و بروزي اقتصادمشکالت  وهاي اجتماعی، فرهنگ سیاسی  جنبش

و به عنوان گانه فوق  سطه متغیرهاي دهآزاد نیز متغیري است که تأثیر آن بر ثبات سیاسی با وا

رقیب ه در هیچ یک از مطالعات تجربی مورد مشاهده، فرضی. پذیرد صورت میابزار نوعی 

امکان است که پیچیدگی موجود در تعاریف نوین از ثبات سیاسی  به دلیل این امر، .اثبات نشد

  .کند علیتی ساده را نفی می هاي تک تبیین

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  183 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ یاسیهاي اطالعاتی و ثبات س سازمان

قرار داده  1دانشگاه دنورسازي خود که در  در سیستم شبیه کایمرآ یملاطالعات  يشورا 

 افزایش خواهد یافت 2025سیاسی در جهان تا سال  یثبات یببینی نموده که  شده است، پیش

(Hughes, Hossain and Irfan 2004, 8) .هاي انقالبی که  برخی دیگر معتقدند ظهور قدرت

 ثباتی در مناطق مختلف جهان خواهد بود یقادر به تغییر جهان هستند، عامل اصلی ب

(Archambault, 2006: 15) . تري از پایان  جهان به صورت رادیکال کنند یمبرخی دیگر ادعا

نمودن سیستم  به دلیل افزایش فشار براي دموکراتیزه ،ثباتی این بی. جنگ سرد تغییر خواهد کرد

   .(Reychler, 2011: 16) المللی خواهد بود بین

ی و معرفتي، فناوره حوزي شگفت در ها یدگرگونی از ناش تتحوالاین رسد  به نظر می     

ي ا لحظهی حت که رسند یمآسا از راه  چنان برق ،راتییتغاین  .باشد شدن یجهان شتابناكروند 

ي را اقتصادی و فرهنگی، اسیسي ها عرصهي در راهبردي ریگ غافلي گزاف بها تواند یمدرنگ 

 و بزرگ گذار ،يبشر جوامعشاید این گفته صحیح باشد که . یل نمایدها تحم بر حکومت

 يها یشناس روش ی وشناس معرفت ،هینظر ؛اند کرده آغاز را رتیح عصر به خود ساز خیتار

 و دهیچیپ يها سامانهه ینظر آشوب،ه ینظر شیدایپ .اند گرفته قرار دیترد معرض در ياریبس

  .)1388 ،خزایی( استآشوبناك  دوران نیا بر يازآغه نقط تنها باز، يها سامانهه ینظر

 يها يفناورها به کمک  انسان يایدن شدنتر کوچک وشدن جهان  اي با توجه به روند دهکده

، ممکن است دهد یماجتماعی را در میدان واحد قرار هاي  و پدیده ها انسانکه به ناچار  دیجد

ثر ؤبر آن نیروي م توانند ینماشند که اکنون متغیرهایی بر ثبات سیاسی تأثیر داشته ب ،در آینده

مجازي که قادر به هاي  هاي اجتماعی و شبکه رسانهبرخی معتقدند  ،براي نمونه .اعمال کنند

در خصوص  هاي اطالعاتی چالش براي سازمان نیتر مهمدادن به نگرش مردم هستند،  شکل

 یثبات یببینی  ، پیشرسد یم به نظر ،بنابراین .(Fyffe, 2011: 12) خواهند بود حفظ ثبات

را وادار به آنها  اطالعاتی خواهد بود که يها سازمانعمده  يها چالشیکی از  ،سیاسی

بدیهی است در این . خواهد نمود ندهیآی نیب شیپدهی فعالیت علمی و عملی براي  سازمان

  .کارکردهاي متفاوتی داشته باشند توانند هاي اطالعاتی مختلف می سازمانروند، 

                                                                                                                                               
1. Denver 
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هاي اطالعاتی بر ثبات سیاسی به صورت غیر مستقیم و با واسطه است  تأثیر سازمانچون 

آوري اطالعات است تا اقدام پنهان، در  جمع ،ترین وظیفه سازمان اطالعاتی مهمدر عین حال، و 

اقدام «شود تا  بهتر محقق می» اقدام شناختی«توان استدالل نمود ثبات سیاسی با  نتیجه می

عملیات اطالعاتی ویژه براي دوران  نوعی» اقدام پنهان«به دلیل اینکه  ،همچنین. »پنهان

در رابطه با متغیرهاي » اقدام پنهان«ضرورت است، میزان توسل هر سرویس اطالعاتی به 

ثباتی سیاسی آن  توان به عنوان معیاري براي شناسایی میزان ریسک بی گانه این پژوهش را می ده

هاي  سازمانشناختی، نظارتی و اجرایی براي ه فیوظسه رمحمدي می. کشور معرفی کرد

ی تعریف نمود که اگر آن را به صورت طیف در نظر آوریم، در شرایطاطالعاتی در کشورداري 

که غلظت نقش  قدرهر تر بوده و  ، انتهاي شناختی طیف پررنگبرقرار است ثبات سیاسی که

ثباتی در  توان آن را به عنوان شاخصی براي بی می ،سازمان افزایش یابد) اقدام پنهان(اجرایی 

هر  ،در اینجا .)ب 1390 ،يمیرمحمد( به شمار آورد ،اي که تحت اقدام پنهان قرار گرفته حوزه

خود را با توجه به شاخص فوق سنجیده و به این  یثبات یبثبات و  زانیم تواند یمرژیم سیاسی 

  .نیازمند اعمال قدرت است ،عادل سیستمنکته دست یابد که به چه میزان براي حفظ ت

اطالعاتی در حفظ ثبات سیاسی را  يها سازمانراهبردي که از طریق آن بتوان نقش 

بستگی  يریگ میتصمافزایش داد، به نحوه تعامل عوامل اطالعاتی و مقامات دولتی در فرآیند 

رند به عنوان عامل هاي اطالعاتی انتظار دا از سازمان کشور رهبران ،به طور معمول. دارد

اما در جهان توفنده کنونی،  ،برسانندآنها  ی را به اطالعنیب شیپهشداردهنده، تهدیدات غیر قابل 

اي و تغییر واقعیات اجتماعی به صورت پویا، غیرخطی و  هاي شبکه شدن چالش به دلیل مسلط

هاي اطالعاتی  ازمانس ،و به این دلیل ابندی یمبروز غیرمنتظره  جدید به صورت تهدیداتسریع، 

 در جهان امروزي، امکان ایفاي نقش سنتیِ ،بنابراین. نیستندآنها  بینی تعقیب یا پیشدر به قا

 هاي اطالعاتی وجود ندارد براي سازمان» رانیگ میتصمرائه هشدارهاي استراتژیک به ا«

(Cavelty & Mauer, 2009: 123) .هاي اطالعاتی  انتظار دارند سازمان معموالًَگذاران  سیاست

 ز این رو،ا .(Hulnick, 2006: 959) تصمیمات دهنده آن باشند، نه شکلآنها  پشتیبان تصمیمات

ولی احتمال کمی  ،دنشنیده شو رانیگ میتصمهشدارهاي اطالعاتی اگرچه ممکن است توسط 

عات که وظیفه تولید اطالهاي اطالعاتی  سازمان به بیان دیگر،. وجود دارد که به آن عمل کنند
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گذارانی  نیازمند ارتباط با سیاست گیري براي تأثیرگذاري در فرآیند تصمیم را بر عهده دارند،

  .کشند هستند که براي هشدارهاي اطالعاتی انتظار نمی

که تغییرات بسیار سریع واقع شده و فرصت  آیندهدر محیط  نتیجه گرفت توان یم ،بنابراین

هاي اطالعاتی براي ایجاد  راهبرد سازمان نیبهترکند،  می ها سلب شناختن را از افراد و سازمان

» ایفاي نقش هشداردهنده«به جاي » گذاري مشارکت در فرآیند سیاست«ی، اسیسو حفظ ثبات 

عوارض و  ربا توجه به تمرکز عناصر اطالعاتی ب ،در این شرایط. (Dahl, 2010: 799) است

هاي مختلف سیاسی، اقتصادي و  در زمینهتصمیمات راهبردي  عواقب امنیتی هر تصمیم، اگر

ثبات سیاسی انداز نسبی براي  چشمتوان  اطالعاتی اتخاذ شود، می حضور عناصربا  اجتماعی،

محدود شود، به علت  هشداربه ارائه  روش دستگاه اطالعاتی اگر در مقابل، .تعریف کرد

پس از اتخاذ تصمیم در اجتماعی، احتمال اینکه هشدار اطالعاتی هاي  تغییرات سریع پدیده

فقدان تخصص به دلیل  ،همچنین. ابدی یمگذاران قرار گیرد، افزایش  اختیار سیاست

به هشدارهاي ، ممکن است آنهاتوجهی و فراموشی  یا بی در موضوعات امنیتی رانیگ میتصم

  .موقع دستگاه اطالعاتی نیز کارکرد مورد انتظار خود را نداشته باشد

باید مورد توجه قرار گیرد، معطوف بر این است که پیشنهادي در روش  نکته ظریفی که     

 شودنزدگی اطالعات منجر  به سیاست ،گذران و افسران اطالعاتی ارتباط نزدیک میان سیاست

(Treverton, Jones, Boraz, & Lipscy, 2006: 30).  در صورت حضور مکرر افسران اطالعاتی

حتمال تأثیرپذیري عناصر اطالعاتی از مقامات دولتی افزایش گیري راهبردي، ا در فرآیند تصمیم

که افسران اطالعاتی را از  ییها زهیانگو  ها آموزشوجود قوانین،  ،در این شرایط. خواهد یافت

  . رسد یمطلبی دور نگاه دارد، ضروري به نظر  فرصت
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  منابع

  

 ،، مترجم محمدرضا سعیدآباديی و تغییر اجتماعیاعتراض سیاس؛ )1380(و جارلز اف آندرین  ،دیوید اي ر،اپت

 .پژوهشکده مطالعات راهبردي: تهران

  .سقوم: تهران ،شناسی سیاسی ایراندرآمدي بر جامعه ؛)1385( علیرضا ،ازغندي

مجموعه  ،ا.ا.اجتماعی ج-ها و ثبات سیاسیرسانه رد  ،»ايثبات سیاسی رسانه« ؛)1381( اصغر ،افتخاري

  .پژوهشکده مطالعات راهبردي: تهران ،تمقاال

 فصلنامه سیاست ،»دموکراسی از بروز انقالبات سیاسیه بررسی نقش بازدارند« ؛)1389( ایوب ،امیرکواسمی

  .58-39 ، 2شماره , 40 ) دانشکده حقوق و علوم سیاسی(

، ترجمه اقناع استفاده و سوء استفاده روزمره از: عصر تبلیغات ؛)1380( و الیوت آرنسون ،آنتونی س،پراتکانی

  .شسرو: تهران ،کاووس سیدامامی و محمدصادق عباسی

، شماره راهبرد ،»هاها و شاخصبه سوي شناخت گونه: درآمدي بر ثبات سیاسی« ؛)1384(محمدعادل ،پناهی

  .)42- 34(ویکم، بهار  سی

  .مقل: تهران، ثباتی پایدارناامنی و بی ،ایران ؛)بی تا( الهحبیب ن،پیما

ها و ثبات رسانه رد ،»ها در ایران امروزشناسی رسانهرسانه، وانموده و امنیت؛ آسیب« ؛)1381(درضامحم ک،تاجی

  .پژوهشکده مطالعات راهبردي :تهران ،سیاسی

، فصلنامه توسعه علوم رفتاري دانشگاه اصفهان ،»نگرش چیست؟« ؛)1387( و محمدباقر کجباف ر،هاج ن،ترکا

  .57-48: 1 شمارهول، ویژه روانشناسی اجتماعی، سال ا

المللی هاي سیاسی و بینفصلنامه رهیافت ،»معماي زمان در توسعه« ؛)1380بهار ( مهرداد ب،میرعرحاجی

  .56-49: 2 ،)دانشگاه شهید بهشتی(

توسط عباس  ،رهیافت و روش در علوم سیاسی رد ،»فرآیند پژوهش« ؛)1387( سیدعلیرضا ،بهشتیحسینی

  .تسم: نتهرا ،348- 303 ،منوچهري

 ، در1388بهمن  4 ،»چیستی و چرایی مطالعات آینده« ؛)1388( سعید ،خزایی

http://www.ayandehnegar.org ) 1389, 12دستیابی در اسفند.(  
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10، 169-171.  

 ،»1376محرومیت نسبی و چرخش رأي در انتخابات دوم خرداد « ؛)1388( و حسین گلپایگانی ن،حسی ه،زادسیف

  .266-247 ،3، شماره 39، دوره ه سیاستفصلنام
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  .سال ششم، شماره سوم

مجله  ،»اثر وابستگی اقتصادي بر کشمکش سیاسی شورشی« ؛)1387پاییز و زمستان ( محمدرضا ن،طالبا

  .193- 165 ، 4و  3شماره , 9 ، سالیرانشناسی ا جامعه

فصلنامه مطالعات  ،»سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار« ؛)1390بهار ( و کامران کرمی ،هادي ه،زادعباس

  .57-31 ، 1شماره  ،14 سال ،راهبردي

  ،سیاسی ها و ثباترسانه رد ،»مطبوعات و ثبات سیاسی در جمهوري اسالمی ایران« ؛)1381( مجتبی ه،عطارزاد

  .پژوهشکده مطالعات راهبردي: تهران

: تهران ،منازعات نخبگان سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوري اسالمی ایران ؛)1387( امیر ،آباديعظیمی دولت

  .مرکز اسناد انقالب اسالمی

ت پژوهشکدة مطالعا: تهران ،زاد، ترجمۀ علی مرشديکنندها شورش میچرا انسان ؛)1376( رابرت تد ر،گا

  .راهبردي
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  .ندانشگاه تهرا: تهران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،رساله دکتري ،اآمریک

هاي اطالعاتی در سیاست نقش سازمان«. لرد؛ مصاحبه توسط عبدالمحمود محمدي)ب 1390( میرمحمدي، مهدي

  ).1390 08 02(، »خارجی
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