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مقدمه
تجزیه و تحلیل »هدف محور« در حوزه ی اطالعاتی به طور عمیقی با نیازهای کارگزاران امنیتی 
مرتبط است. این سبک تحلیل، اطالعاتی را بوجود می آورد که به اصطالح به آنها اطالعات »قابل 
اقدام« می گویند. هدف از استناد به این روش به دست آوردن برآوردی است که منجر به اقدامی 
پنهان در عرصه ی جنگ اطالعاتی می شود. تجزیه و تحلیل هدف محور در علوم اطالعاتی جزء 
کاربردی ترین سبک های تحلیلی است که اطالعات را از تولید به مصرف جاری می سازد. نگاه 
امنیتی دو بازیگر اطالعاتی در قامت دو کشور در یک منطقه می تواند تبیین کننده هدفی باشد 
که در تحلیل هدف محور اطالعات استراتژیک نهفته است. ایران و عربستان به عنوان دو کانون 
قدرت در غرب آسیا که پشتیبان جنگ های نیابتی منطقه ای می باشند، همواره با نگاه دو تهدید 
که رابطه ی دیپلماتیک  کنون  به یکدیگر چشم دوخته اند. از ابتدای انقالب اسالمی ایران تا ا
عربستان با ایران دچار چالش گردیده است، همواره نگاه طرفین به یکدیگر دچار شک و تردید 
عمیق بوده است. عده ای این دیدگاه را ناشی از عمق اختالف فارس و عرب می دانند و آن را به 
پدیده ی تقابالت تاریخی میان ایران و عرب منتسب می نمایند، اما دسته ی دوم بحث شیعه و 
سنی را عنوان می کنند و اصالت تقابل طرفین را در مذهب و ایدئولوژی می دانند ، نگاه سومی نیز 
وجود دارد که بحث ژئوپلیتیکی را مطرح می نماید و دایره ی رقابت و خصومت ایران و عربستان 
را در هاله ی گسترش »عمق استراتژیک« تفسیر می نماید. فارغ از دیدگاه های سه گانه ی مذکور، 
»امنیت« زیربنای هرسه مورد اختالف طرح شده است که شاید عاقالنه تر باشد از ترکیب هرسه 
گردد . نگاه امنیت محور ایران و  مورد در این موضوع استفاده شود تا جانب احتیاط رعایت 
که هر کشور به عنوان واحد سیاسی  عربستان به یکدیگر، به شدت وابسته به اطالعاتی است 
مستقل درصدد کسب آن است. به طور قطع تحلیل اطالعاتی نیز در این زمینه به هدف هر کدام 
از کشورها باز می گردد و یک تحلیل هدف محور با زیربنای امنیتی می  تواند طرفین را در موقعیت 

عمل و عکس العمل در حالت ابتکار اطالعاتی قرار دهد. 
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کشور به یکدیگر، ضرورت واکنش سریع اطالعاتی در  با توجه به نزدیکی جغرافیایی هر دو 
رفتارهای امنیتی متقابل بسیار مشهود است. لذا نزدیک ترین سبک تحلیل به رفتارهای قابل 
اقدام در عرصه ی امنیتی رویکرد تجزیه و تحلیل »هدف محور« است. نگاه به جنگ های نیابتی 
در عراق ، سوریه و یمن همگی نشان از واکنش های سریع هر دو طرف در دفاع از عمق استراتژیک 
و عقب راندن مرزهای اطالعاتی طرف مقابل است. این نگاه به طور حتم ناشی از تحلیلی است 

که با هدف مشخصی هم چون تامین امنیت در خارج از مرزها مرتبط است.

اندیشکده راهبردی تبیین
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1-سبک تحلیل »هدف محور« اطالعات

رویکرد هدف محور طبعًا به ایجاد »مدل« منتهی می شود . مدل ها به قدری در اطالعات، وسعت کاربرد 

که تحلیل گران به ندرت درباره ی آنها به مغز خود فشار می آورند. هدف از این مدل به وجود آوردن  دارند 

تصویری مشترک از هدف است که کلیه ی شرکت کنندگان می توانند عناصر مورد احتیاج خود را در کار ، از آن ها 

بیاموزند و هم چنین می توانند با استفاده از منابع و اطالعات موجود اقدام به خلق تصویر دقیق تری از هدف 

بنمایند .

که مسائل عملیاتی دارند به وضعیت موجود  در دیدگاه »هدف محور« فرایند اطالعات مشتریانی 

اطالعات درباره ی هدف می نگرند و با زیر نظر داشتن تصویر هدف موجود، نیازهای اطالعاتی خود را تعیین 

کار می کنند، نیازها را به شکاف های  کنندگان اطالعات  که با جمع آوری  می کنند. تحلیل گران اطالعاتی 

اطالعاتی یا به اطالعات مورد نیاز جمع آوری کنندگان تبدیل می کنند، تا آنها به بررسی آن اطالعات مشغول 

گردند. سپس اطالعات مورد نیاز به دست آمده، در تصویر هدف گنجانده می شود . از همین تصویر است که 

گروه  کرده و آن را برای مشتریان خود فراهم می آورند. سپس  تحلیل گران، اطالعات قابل اقدام را استخراج 

کرده و نیازهای اطالعاتی جدیدی را عنوان می کنند  مشتریان دیدگاه وسیع خود را به تصویر هدف اضافه 

)کالرک،71-52:1386(. 
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۲-وضعیت اطالعاتی-امنیتی منطقه غرب آسیا

»مجموعه ی امنیتی منطقه ای« به درستی می تواند در ساختارهای مبتنی بر امر اطالعاتی در مناطق، 

خود را نمودار سازد. نگاه به ساحت درگیری های اطالعاتی در غرب آسیا، لزوم بیش از پیش بررسی منطقه به 

عنوان یک کل که بصورت در هم تنیده در حال تولید امنیت است را هویدا می سازد. )بوزان و ویور،54:1388(.

مفهومی که حاصل از درهم تنیدگی امنیت منطقه ای است، کلید واژه ی مناقشات در منطقه است که 

بطور مشخص در این پژوهش میان ایران و عربستان از بعد اطالعاتی مورد دقت و بررسی قرار می گیرد .

مناقشه ی منطقه ای، مناقشه ای تعریف می شود که در داخل یک »مجموعه ی امنیتی« منطقه ای 

صورت گرفته و اعضا گمان می کنند که ارتباط قابل مالحظه ای با امنیت و روابط امنیتی آنها دارد؛ به گونه ای 

که دارای یک عامل خارجی اساسی و مهم است. این تعریف ما را قادر می سازد میان یک مناقشه ی محدود و 

کوچک بین کشوری و یک مناقشه ی منطقه ای تمایز قائل شویم. در درون یک مجموعه ی امنیتی، امنیت 

عبارت است از ایمنی فیزیکی، اما ایمنی میتواند در هر یک از سطوح خارجی یا داخلی هر کشور تهدید یا تقویت 

شود )لیک و مورگان ،56:1392(.

آنچه میان ایران و عربستان در جریان است مناقشه ای فراتر از درگیری اطالعاتی دو کشور است. چراکه 

کشور در سوریه و عراق ادامه دارد. نگاه به تحوالت یمن و  دامنه ی این درگیری ها تا مرزهای اطالعاتی دو 

درگیری های جنوب عربستان نیز حضور این دو کشور را در نقطه ی اصلی مناقشات امنیتی مشهود می سازد. 

نگاه کلی به ساختار اطالعاتی غرب آسیا، بیش از پیش، حضور ساختار های اطالعاتی ایران و عربستان را به 

عنوان دوقطب اطالعاتی منطقه مورد توجه قرار می دهد.
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3-رفتار شناسی متقابل اطالعاتی ایران و عربستان براساس سبک هدف 
محور

رفتارهای متقابل ایران و عربستان باید در سه حوزه ی عراق، سوریه و یمن مورد توجه قرار بگیرد. این 

سه موضوع می تواند نوع رویکرد دو کشور را در قبال یکدیگر و سبک تحلیل طرفین را در امور اطالعاتی مشخص 

نماید. جنگ نیابتی و گروه های واسطه ای که میان این دو واحد سیاسی به نبرد می پردازند، عالوه بر جبهه ی 

نظامی در عرصه ی اطالعاتی نیز به جنگ اطالعاتی می پردازند.

3-1-تقابل اطالعاتی ایران و عربستان در بحران عراق

رویکرد دو طرف در محدود ساختن مرزهای اطالعاتی طرف مقابل در سیاست حمایت از دولت عراق و 

یا گروه های واسطه ای می تواند مورد مطالعه قرار بگیرد. برای درک حضور امنیتی ایران و به تبع آن گسترش 

عمق اطالعاتی ایران کافی است به گزارشات سال 2015  رجوع نماییم. 

در یکی از آخرین گزارش های منتشر شده در مجله ی اینترنتی نیوزویک درباره ی حضور امنیتی ایران 

در عراق با عنوان: )) ایرانیان در عراق چه کار می کنند؟(( اشاره داشته است که ایران قوی ترین کشور حاضر 

در عراق در منطقه است و دلیل این قدرت را هدایت نیروهای امنیتی عراق توسط ایران می داند. در این 

گزارش رفتار امنیتی ایران را عامل اصلی تسلط ایران در عراق ذکر می کند ) NEWSWEEK:2015 (. هم چنان 

کردن تعامالت  گردید، پس از مثبت ارزیابی  که در سال 2015 ارائه  گزارشی  کونومیست طی  که در مجله ی ا

امنیتی ایران در عراق، ایران را به دلیل حضور امنیتی در عراق ، قوی ترین بازیگر در این موضوع تلقی کرد ) 

ECONOMIST:2015 (. نقش ویژه ی ایران در عراق نیز پیش از این به وضوح در گزارشات استراتژیکی مانند 

گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل واشنگتن در سال 2006 به آن اذعان گردیده بود ) csis,2006(که 

اکنون در قالب مستشاری نظامی در کنار ارتش عراق و نیروهای حشد الشعبی قرار گرفته است.درباره ی نقش 

عربستان سعودی در بحران عراق و تقابل اطالعاتی آن با ایران می توان به گزارش »پاتریک کاک بورن« در 

ایندیپندت که در 13 جوالی 2014 منتشر شده است ، استناد کرد . 
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در این گزارش که به وسیله ی یک رسانه ی وابسته به دولت بریتانیا نگاشته شده است، مراحل ارتباط 

سازمان اطالعاتی عربستان با MI6 یا سازمان جاسوسی بریتانیا بسیار مشهود و مستدل است. در این گزارش با 

تاکید بر اینکه سیاست تقابل اطالعاتی با ایران در منطقه را دستگاه اطالعاتی عربستان هدایت می کند، بر تاکید 

این دستگاه به منظور تقابل تمام عیار با ایران و شیعیان منطقه به عنوان حافظ عمق استراتژیک و مرزهای 

اطالعاتی ایران می پردازد. دستگاه اطالعاتی عربستان با تشریح سیاست خود مبنی بر کشتار شیعیان جهت 

تقابل امنیتی با ایران، سعی در نفوذ در شمال عراق را به عنوان حوزه ی نفوذ کلیدی مطرح می سازد.

نگاه به تحلیل های فوق از حضور ایران و عربستان در عراق نکته ای را درباره ی تحلیل طرفین در 

گروه های واسطه ای به طرز مشهود جزء  حوزه ی تقابل اطالعاتی آشکار می سازد؛ جاگیری امنیتی در میان 

سیاست های اطالعاتی طرفین است. بازی با مهره های حکومتی و ضد حکومت و تغییر مواضع جغرافیایی 

شمالی و جنوبی نیز از دیگر نکاتی است که  نشان گر سعی هر دو طرف در محدود سازی عمق استراتژیک طرف 

مقابل و به عقب راندن مرزهای اطالعاتی رقیب است. 

محیط چالش اطالعاتی عراق 
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همان طور که در فرضیه ی اصلی پژوهش بر آن تاکید شد، تنها برآیند سبک تحلیل هدف محور است 

که قادر به ساخت اطالعاتی این چنین برای اقدام به حذف و محدود سازی است، زیرا ویژگی بازتولید نیاز و 

تشخیص شکاف در سبک تحلیل هدف محور می تواند اقدامات و واکنش سریع اطالعاتی را در پی داشته 

باشد. تغییر مهره های اطالعاتی از افراد به حضور ژئوپلیتیکی نشان از بازتولید و شناخت شکاف در نیازهای 

جدید طرفین در حوزه ی اطالعات و امنیت است. این سیر تحلیل که نیاز به سرعت در تفسیر و دقت در اقدام 

دارد می تواند در ساحت سبک تحلیل هدف محور موثر بیفتد. لذا به طرز مشهودی استفاده از این سبک 

انعطاف پذیر در رفتار طرفین در عراق مشهود است.

 

3-۲-تقابل اطالعاتی ایران و عربستان در سوریه  و یمن

حضور اطالعاتی ایران و عربستان در سوریه در سایه ی حضور نظامی گروه های واسطه ای، بسیار مشهود 

است. حمایت عربستان از گروه های تروریستی-تکفیری در سوریه مانند احرار الشام ، داعش و جبهه النصره 

و ارسال تسلیحات به آن ها ، هم چنین پشتیبانی اطالعاتی از این گروه ها جهت حضور در عمق استراتژیک و 

تخریب مرزهای اطالعاتی ایران از سویی و از سوی دیگر نقش مستشاران ایران در سوریه و برآوردهای اطالعاتی 

گروه های تروریستی قرار دارد، همگی موید نبرد اطالعاتی  که در سایه ی تخریب زیربنای اطالعاتی  ایران 

آشکارتری میان ایران و عربستان نسبت به عراق است.

از جهت دیگر نیز در مسائل مربوط به یمن نیز با توجه به سیاست ضربه ی سهمگین نظامی عربستان 

کثر مستشاری فکری و نه نظامی ، در یمن هستیم . عملیات  سعودی ، شاهد حضور اطالعاتی ایران به مثابه حدا

آزاد سازی دیپلمات ایرانی که پیش از بحران یمن توسط وزارت اطالعات ایران، نشان از نفوذ اطالعاتی ایران 

در یمن و شناسایی مرزهای اطالعاتی عربستان در شمال یمن و جنوب عربستان دارد. شاید همین نگرانی 

باعث تشدید رفتار خشن عربستان نسبت به جنبش انصاراهلل و ملت یمن در اتفاقات اخیر باشد.



اندیشکده راهبردی تبیین |بررسی رویکرد »هدف محور« در تقابل اطالعاتی ایران و عربستان/ 8

محیط ترکیبی ایران و عربستان در سوریه شامل حفظ مواضع تصرف شده و عقب راندن نیروهای 

نظامی و در نتیجه کوچک سازی مرزهای اطالعاتی رقیب است. این سیاست اطالعاتی با رویکرد طرفینی در 

عراق متفاوت است، زیرا در عراق امکان تعویض مهره های بازی به صورت چرخشی در حوزه ی نبرد اطالعاتی 

امکان پذیر است، اما در سوریه به دلیل بی ثباتی گزینه ها، ثبات اهداف تصرف شده مهم تر جلوه می نماید. با 

توجه به آنچه در فرضیه ی اصلی به آن تاکید شد، از آنجا که هدف طرفین در سوریه نیز مشابه عراق در عقب 

راندن مرزهای اطالعاتی طرف مقابل و تصرف عمق استراتژیک رقیب است، بدین سبب نیز سبک تحلیل 

هدف محور که منطبق با ساختار تولید نیاز و شناسایی شکاف اطالعاتی و چرخه ی اقدام مناسب از طریق تولید 

اطالعات استراتژیک می باشد، در محیط نبرد اطالعاتی بحران سوریه مشهود است.

 محیط چالش اطالعاتی سوریه

 در مسئله ی یمن با توجه به وزنه ی نظامی عربستان در این کشور و گستره ی احاطه ی اطالعاتی ایران، 

محیط نبرد اطالعاتی دو کشور بسیار متفاوت از سوریه و عراق است. شاید اوج تنش میان عربستان و ایران پس 

از بحران یمن آغاز شد، با کشتار منا و سرانجام در سناریو اعدام آیت اهلل شیخ نمر باقر النمر و حمله به سفارت 

عربستان در ایران به مرحله ی نهایی خود رسید. تحلیلی که »جاش سیگل« در »دیلی سیگنال«، که در تاریخ 

5 ژانویه 2016 منتشر شد، با تاکید بر همین سیر، بر نگرانی کشورهای منطقه ای و بین المللی از لبنان گرفته تا 

اتحادیه اروپا اشاره داشت . در تحلیل وی با تاکید بر وخامت نبرد امنیتی میان ایران و عربستان، نگرانی به وجود 

.)2016,dailysignal( آمده در جامعه ی جهانی را متذکر و سیاست فشار بر دو واحد سیاسی را عنوان می نماید
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 با نگاهی ژرف اندیشانه به این تحلیل می توان ریشه ی نبرد اطالعاتی ایران و عربستان در یمن را درک 

و تحلیل نمود. نیاز طرفین به حضور در عمق استراتژیک رقیب و شکست مرزهای اطالعاتی عاملی بود که 

مانند عراق و سوریه در اولویت دستگاه های اطالعاتی هر دو کشور قرار گرفت. اما با این تفاوت که هر دو واحد 

سیاسی در یمن مجبور به واکنش با وزنی متفاوت هستند. باتوجه به اینکه ایران امکان حضور نظامی در یمن 

ندارد، تنها چتر اطالعاتی برای نیروهای مقابل عربستان از جمله انصاراهلل می تواند چاره ساز باشد. از سوی 

دیگر عربستان نیز به دلیل خطر شکست مرزهای اطالعاتی و رسیدن به مرزهای جغرافیایی از سوی ایران یا 

به عبارت دیگر گسترش  مرزهای عمق استراتژیک ایران تا مرزهای جغرافیایی خود، مجبور به حضور نظامی 

سرکوب گرانه برای حذف نیروهای همسو با ایران است. با عنایت به این که در این زمینه بحث حذف عمق 

استراتژیک طرف مقابل و شکست مرزهای اطالعاتی مطرح می باشد، این بار نیز شاهد ارائه ی سبک تحلیل 

هدف محور در رفتار متقابل هر دو طرف هستیم . زیرا ضرورت تسریع در بازتولید نیازهای درگیر جنگ و شناخت 

شکاف های اطالعاتی در عرصه ی حضور آنی در مرز اطالعاتی طرف مقابل شاخص کارآمدی سبک تحلیل 

هدف محور است.

محیط چالش اطالعاتی یمن
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جمع بندی

رقابت اطالعاتی ایران و عربستان در ساختار امنیتی منطقه غرب آسیا همواره باعث تأثیرات قابل توجهی 

بر کشورهای دیگر در این منطقه بوده است. سوریه ، یمن و عراق به عنوان سه کشور آسیب پذیر منطقه از لحاظ 

امنیتی، به عنوان محیطی برای بازی های اطالعاتی و رقابت امنیتی ایران و عربستان تبدیل شده است. نفوذ 

و گسترش ایدئولوژی طرفینی ، بازی با مهره های سیاسی جهت کسب منافع بیشتر، ثبات و بی ثبات سازی 

به عنوان دو سیاست گسترش عمق استراتژیک ازجمله سیاست های امنیتی بوده است که از طرف ایران و 

عربستان در ساختار امنیتی غرب آسیا دنبال شده و در پی آن تبعاتی برای هر دو کشور به وجود آورده است. 

نگاه به سیاست های اطالعاتی ایران و عربستان در عرصه ی منطقه، نشان از تهدید انگاری طرفینی و در پی 

آن چینش سیاست تقابلی دارد. تهاجم به عمق استراتژیک طرف مقابل به عنوان پایگاه نفوذ رقیب در منطقه 

و شکست مرزهای اطالعاتی از پیچیدگی نگاه سازمان های اطالعاتی و امنیتی ایران و عربستان نسبت به 

یکدیگر حکایت دارد. نکته مهم اینجاست که دو کشور بر اساس کدام سبک تحلیل به این رفتارهای اطالعاتی 

دست می زنند و خود را توجیه می نمایند. سبک شناسی در رفتار متقابل دو طرف، منوط به چرخه ی اقدام و نیاز 

است که در محیط های مختلف برای دو کشور مهم جلوه می کند. سبک هدف محور با در نظر گرفتن تمامی 

ابعاد نیاز طرفین درگیر، شکاف اطالعاتی، نیازسنجی مداوم، جمع آوری منوط به نیاز و ارائه سریع اطالعات قابل 

اقدام، نزدیک ترین سبک تحلیل اطالعاتی استنتاج شده از رفتار اطالعاتی ایران و عربستان نسبت به یکدیگر 

در محیط منطقه ای و بین المللی است. چینش وضعیت بین المللی طرفین و امنیت منطقه ی غرب آسیا ناشی 

از تحلیل هدف محور ایران و عربستان با تاکید بر حذف عمق استراتژیک طرف مقابل و پیشروی در مرزهای 

اطالعاتی رقیب است.
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