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Abstract 

The task of an intelligence agency is to monitor the ideas and behaviors of 
groups that are in conflict with the established system and are trying to 
overthrow the existing system. Monitoring opponents of the political system 
is not the sole task of an intelligence agency; Rather, it is the task of an 
intelligence agency to fight subversive opposition groups. Information 
institutions are an important part of a political system. The fundamental 
theory of the establishment of the state and the political-legal system 
determines the policy of the intelligence agencies. When two words are 
mixed, the breadth of a compound double word is lost and they are limited 
and conditioned by each other, and the word that is combined with the other 
word loses its semantic / functional independence. In this article, the political 
theory of the Intelligence and Security Organization of Iran is considered a 
lexical fusion due to the dual structure of government (republic and Islamic). 
Whenever a theory is chosen from among the various political theories that 
underlie the theoretical basis of government and is the basis for the actions 
of government and its institutional subdivisions (including intelligence 
agencies), the government and the intelligence agency are limited to 
theoretical underpinnings. Using Bernard Crick's model, the author tries to 
show how a change in the fundamental political theory of a state can led to a 
change in the character and actions of a country's intelligence organization. 
 
Keywords: Iran, Government, Intelligence, Government Political Theory, 
Crick’s Model. 
 
 
 
 
 

 

 (Khalilim@um.ac.ir) 

How to Cite: Khalili, M. (2022). The Difficulty of the Theory of Intelligence 

Organization in the Nascent Political System. State Studies, 8(31), -. doi: 

10.22054/tssq.2022.64519.1175 

 

mailto:Khalilim@um.ac.ir
http://orcid.org/0000-0003-2104-6545


  یپژوهفصلنامه دولت 

 67ـ 92 ، صفحات1401 پاییز، 31، شماره هشتمسال 
https://tssq.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/TSSQ.2022.64519.1175 
 

شی 
وه

پژ
له 

مقا
 

ت
یاف

در
خ 

اری
ت

 :
08/

08/
14

00
ش: 

یر
پذ

خ 
اری

؛ ت
10/

11/
14

00
 

IS
S

N
: 

2
4
7

6
-2

8
0

6
 

eI
S

S
N

: 
2

4
7

6
-6

8
2

8
 

 چیستی سازمان اطالعات در نظام سیاسی نوبنیاد 

 رانی، امشهد ، فردوسی مشهد دانشگاه  یاسی سعلوم  استاد   محسن خلیلی 

 

 چکیده 
اندیشه  پایش  اطالعاتی،  سازمان  یک  گروه وظیفه  رفتارهای  و  در    که  استهایی  ها  مستقر،  نظام  با 

می معارضه  کوشش  و  یک  اند  وظیفه  تنها  سیاسی،  نظام  مخالفان  رصد  براندازند.  را  موجود  نظام  کنند 
مبارزه بلکه،  نیست؛  اطالعاتی  گروه  سازمان  سازمان برانداز  جوی  معارضههای  علیه  یک  وظیفه  دیگر   ،

نظام سیاسی  از یک  نهادهای اطالعاتی، بخش مهمی  تأسیساطالعاتی است.  بنیادین  نظریه  و   اند.  دولت 
، گستره  های اطالعاتی است. هنگام آمیختگی دو واژهمشی سازمانکننده خط ، تعیینسیاسی -حقوقی نظام  

ای که در ترکیب شوند و واژه، محدود و مشروط می یکدیگررود و به  می  بین واژگان دوگانه مرکب، از
از را  خود  معنایی/کارکردی  استقالل  گرفت،  قرار  دیگر  کلمه  نظریه  می   دست  با  نوشتار،  این  در  دهد. 

ساخت دوگانه حکومتی )جمهوری و اسالمی(،    دلیل  بهسیاسی سازمان اطالعات و امنیت کشور ایران،  
نظریه میان  از  هرگاه،  است.  شده  محسوب  واژگانی  آمیزش  سیاسی یک  گوناگون  زیربنای    های  که 

نظریه هستند،  دولت  حکومتتئوریک  کردار  مبنای  و  شود  برگزیده  زیرمجموعه  ای  آن  و  نهادی  های 
برگزیده،    نظریۀهای  مایههای اطالعاتی( گردد، دولت و سازمان اطالعات، محدود به بُنسازمان  ازجمله)

آن  می  مقاله  اصلی  پرسش  خصلتی    که  استشوند.  چه  از  انقالب  پسا  ایران  اطالعات  سازمان  نظریه 
دوگانه نظریه حکومت در ایران پسا انقالب   ساخت دلیل  به  که   استبرخوردار شده است. فرض مقاله آن  

و   دوگانگی  نیز،  انقالب  از  برآمده  نظام  اطالعات  سازمان  نظری  ویژگی  است.   گرایی  آمیختهاسالمی، 
، گیری و کاربست( مدل »کریک« و با استفاده از روش توصیفی )و نه بهره  دادن  قرار  نگارنده با سرمشق 

تواند یک دولت، می بنیادین  دهد که چگونه تغییر در نظریه سیاسی  کند تا این موضوع را نشان  تالش می 
 منجر به تغییر در کارویژه و کردار سازمان اطالعات یک کشور، گردد.  

 العات، نظریه سیاسی دولت، مدل کریک اطایران، دولت،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه  
پسا  هاانقالب  پیروزمندان در دوران  می  وظیفه سنگینی  دارند؛  دهند  انقالب  نشان  بایست 

در سیاسی  نظام  برساخته  که  خصلت  حال  چه  از  چه  شدن،  و  است  برخوردار  هایی 
  ترین دردسرهای انقالبیون این استناهمانندی با نظم سیاسی پیشین دارند. یکی از بزرگ

روش چه  از  پیشین،  سیاسی  نظام  دهند  نشان  برکه  بهره هایی  خود  مخالفان  با  مبارزه  ای 
روشمی همان  از  نبایست  چرا  نوبنیاد  سیاسی  نظام  و  است  خوانش  برده  گیرد.  بهره  ها 

دریچه   از  تا  کرد  ترغیب  را  نگارنده  اساسی،  قانون  خبرگان  مجلس  مذاکرات  از  بخشی 
نوپدید انقالبی  نظام  یک  در  اطالعات«  »سازمان  مقوله  به  افکند.  نظری،  نظر  ، زآغا  در، 

 شود: مجلس بررسی نهایی قانون اساسی آورده می وهشت سی ه برشی کوتاه از جلس
به » این   هر  شکنجه  معتقدیم که  ما  است.  یا کسب اطالع ممنوع  اقرار  برای گرفتن  ،  نحو 

دهیم. ولی بعضی از مسائل باید  و غیرانسانی است و رأی هم به این می  یاسالم  یرغ  یامر
از شخصیت  احتماالً چند  ینکه امثلقرار گیرد.    موردتوجه  برجسته را ربودهنفر  اند و  های 

  هاآنسیلی به    چند  اگراز ربایندگان اطالع دارند و    ها ین ادانیم  دو سه نفر هستند که می
 بزنند ممکن است کشف شود. آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟

 دست آورند. عات را بهتوانند آن اطال می همآنهایی دارد که بدون کسب اطالع راه
این  بدهنداگر چند شکنجه  او  به  واقعه مطلب را می  طوری  مثاًل در  استاد مطهری    گوید. 

می فردی  گفتی  یک  تو  بگویند  او  به  اگر  هست.  کسی  چه  ضارب  احتماالً  که  شناسد 
 گوید نه.می

 ضرر این کار بیش از نفعش هست.
هم وجود   درگذشته ندارد با توجه به اینکه دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدق  مسئله

 داشته است؟
مسئله  که  بفرمائید  چیزی    توجه  شدنراه  به  باز  و  است.  شد  باز  راه  این  اینکه  محض 

زنند مطمئن باشید  ها باشد یک سیلی به او بترین جرمخواستند کسی را که متهم به بزرگ
شود. پس این راه را باید بست. یعنی اگر حتی ده نفر از  افراد منتهی می  همه   داغ کردنبه  



 1401پاییز |  31شماره | سال هشتم   |ی  پژوهفصلنامه دولت | 70

سالم جامعه  نشود  باز  راه  این  و  شوند  ربوده  سرشناس  شورای  )مجل   « 1استتر  افراد  س 
 (. 778-777: 1364اسالمی، 

نظریه  مقول   ت تاریخی اهمی   بیانگرای که خواهد آمد،  جمله  خوانیباز سازمان اطالعات  ه 
ترند؟  کدام بدنامه قدیمی دنیا هستند.  و جادوگری، سه حرف گری فاحشه است: جاسوسی، 

پیچیده و  مرموزترند  کدام  است.  )الاختالف  نیست  اختالف   (.17:  1388خلیفه،  ترند؟ 

نوشتار کنونی،   پایهمینوشتارهایی همانند  بر  استوار    پوزیتویستی  شناختیهای روشتواند 
العاتی است. پرسشی  اطهای  سازمان  کارویژهذهنی مهم، عبارت از    نباشد؛ زیرا، پرسمان

نگارنده   این استکه  بوده  آن  پاسخ  دنبال  نظریه  به  اطالعات یک   زیربنایی  که  سازمان 
از    بُنی و دوگانه  دو)که    پیدا  نونظام سیاسی   انقالب دینی است(  است و برآمده از یک 

)و نه کاربست    دادن  قرار  ، نگارنده با سرمشقسبب  بدین هایی برخوردار است.  چه ویژگی
بهره و  کرده    نوشتار  فرضیه  ،« کریک»مدل    مایهدروناز    (گیریعملیاتی  طرح  چنین  را 

  گرا  آمیخته و    گرا  دوگانه،  انقالب  پسا  زمان اطالعات در ایران که نظریه مبنایی سا   است
 شده است.  

ه  توان یک جامعای ذهنی استوار بوده است: نمینوشتار، از همان آغاز، بر دغدغه  نگارش
چشم  سیاسی پاییدن بدون  و  نظارتی  عرصاطهای  های  زیرا،  کرد؛  مجسم  را    هالعاتی 

میدان میان طرف  سیاست،  استجنگ  سر  هایی  بر  افزایش   که  قدرت،  و    کسب  قدرت 
بایست  قدرت، می  نبرد هستند و هم صاحبان قدرت و هم معارضان  حفظ قدرت، در حال
های  سازمان  که وجود   این است مقاله،  ه انگاشتهمدیگر باشند. پیش   پیوسته در حال پایش 

مراقاط و  تعقیب  و  پایش  کار  به  که  والعاتی  رصد  و  ضد  بت  و  جاسوسی  و    سرکوب 
مشغولجاسوسی الزم؛  ،  و  مطلوب  و  بایسته  نه  و  است  حتمی  قواعد  اند،  میان  از  زیرا، 

 
  اقرار  جهت  روانی  یا  بدنی   شکنجه:  بود  مبتنی  اساسی  قانون  نویسپیش  36اصل  بر  ،1358  اساسی  قانون  38  اصل  .1

  اعتبار  و   ارزش   فاقد  سوگند   یا  اقرار   یا  شهادتی   چنین   و  نیست   مجاز   شهادت  به   اشخاص   اجبار.  است  ممنوع  گرفتن 
  شکل  به   ،36اصل  خبرگان،  مجلس  مذاکرات  فرآیند  در.  کندمی  معین  قانون  را   اصل  این  از   تخلف  مجازات.  است
  اشخاص   اجبار .  است  ممنوع  اطالع  کسب  یا  و  اقرار  گرفتن  برای  شکنجه  هرگونه :  یافت  تغییر  اساسی  قانون  38  اصل

  این  از  متخلف.  است  اعتبار  و  ارزش  فاقد  سوگندی  و  اقرار  و  شهادت   چنین  و   نیست  مجاز   سوگند  یا  اقرار  شهادت،  به
-300:  1386  ورعی،:  به  کنید  نگاه   همچنین(.  99:  1368  اسالمی،  شورای  مجلس )  شود می  مجازات  قانون  طبق   اصل
301 . 
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می اخالقی،  نمونهپرشمار  نادر  مواردی  در  غیراخالقیتوان  به  که  یافت  را  بودن    هایی 
های  بودن پذیرش سازمان  دهند. ناچار های اطالعات، گواهی میبرخی رفتارهای سازمان

در جوامع مختلف  ها  عاتی، از لوازم یک جامعه سیاسی است؛ زیرا وجود این سازماناطال 
 یک ضرورت محسوب می شود. 

علمی مباحث  از  بسیاری  در   در  مقد  موجود  جامعه  بر  دولت،  سیاسی،  دانسته  علوم  م 
که در    رفتارهای اجتماعی است شود. این موضوع، حکایت از برتری قدرت، در تنظیم می

دلنام  « دولت »خود،  کالبدی    شکل از  »جامعه  این جمله که  است.    دنیا  بهدولت،    گرفته 
)میناگ،   نیستانبی   ،(68:  1387آمد«  این  پیدایش   گر  از  پیش  وجود    که  دولت، جامعه 

بلکه،   است،    سازوکارها که مملو از    دولتاز آن دارد که پدیدار    حکایت نداشته است؛ 
شود  ظهور رفتارهای اجتماعی را معنادار ساخته است. با دولت است که جامعه شناخته می

دور در  پیشاو  انسان   ه  متفرقدولت،  نمی  ها،  شناخته  و  میبودند  بنابراین،  توان  شدند. 
ترین آن نهاد، مربوط به ابزارهای  ای از نهادها است، که مهمهپذیرفت که »دولت مجموع 

است؛   دارای  اجبار  قلمرو،  کانون  در  آن  دارد،  محصورات نهادهای  قرار  که    جغرافیایی 
کند«  ذاری را انحصاری میگشود؛ دولت در قلمرو خود، قانوننامیده می  « جامعه»معموالً  

پدیدار دولت، عبارت از لحظه تجمیع قدرت و انباشت قدرت،   (.33:  1392دی، محم)گل
را تشخیص داد،    توان آنای خاص، که نمیلحظهدستاورد فرآیندی طوالنی است؛ اما در  

یابد و رابطه  گیرد و تابعانی میساختار و ساختارهایی شکل می شود و ابرقدرت انباشته می
فرمانروا/فرمان  میدوسویه  پیدا  و  بر،  قدرت  تابعان  میان  پیوند  که  زمانی  بنابراین،  شود. 
ساختار قدرت  می  صاحبان  مکان  مند  و  زمان  بر  و  میشود  استوار  لحظه  خاص،  گردد، 

دهند،  با طرح پرسش چگونه ساختارها مردم را تغییر می  گردد.پیدایش دولت پدیدار می
می داده  نشان  ساختارها  قدرتمند  جنبه  شود:ماهیت  نیرومندترین  از  از  »یکی  تلقی  های 

یرومند ظاهر نکه قدرت، خارج از کنشگران قرار دارد، و افراد به  ساختار قدرت، آن است
می کنترل  نیز  همانرا  میکند،  کنترل  را  دیگران  هم،  افراد  این  که  میقدر  توانیم  کنند. 

قدرتان و هم قدرتمندان، در نظامی که خود بخشی  درک کنیم که چگونه مردم، هم بی
 (. 67: 1390)دودینگ،  از آن هستند، اسیرند« 
را    عارض و مخالف ، محکمرانی  ساختاریافته قدرت  ه تجمیعدولت، در همان لحظ خود 

شوند که قصدشان،  پدیدار میدان و شورشیانی  فریند؛ زیرا، در همان لحظه، متمرآنیز می
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انباشت  تخریب افزایش   سازوکارهای  لحظ  و  بنابراین،  است.  تولدقدرت  لحظ  ه    هدولت، 
معارضتول و  مخالف  هست.    د  نیز  ذاتدولت  در  دولت،  دیرپایی  و  ازآنجاکه،    دولت 

سیاسی   بنابراین قدرت  است؛  لحظ   نهفته  همان  آفرینش از  و    پایش دولت،    ه  مخالفان 
پایایی و  پیوستگی  کارویژ  معارضان  می  هدولت،  قدرت  صاحبان  مفروضبنیادین    ه شود. 

»دیگری    ،نوبنیاد   دولت  که  است  این   نوشتار  دیگر پایِش  به  برانداز«    مجبور  و  شورشی 
  ت و بایدونباید خود را از هستی اس  اخالقی   فراکم، غیراخالقی نیست؛ بلکه،  . این حاست

و کردار دولت. در علوم سیاسی،    خارج از نظریه  اخالقیگیرد و نه از معیارهای  خود می
از دولتاست:    موردتوجهاز دولت، هفت عنصر  سخن    نگامه های حاکم  تشکیل جهان 

  باال رقابتی برای کسب قدرت، دست    هز منطق مبارزهژمونی دولت منفرد و تبعیت ابرتر،  
نفع    رد پذیرش،  زوربهاصل توسل    کردن   مهار اصل قدرت مؤثر و نبود موانع برای    داشتن 

و   قانون،    بودن  خصوصیجمعی  خالف  اعمال  هممسئولیت  برابر دولت  ه برابری  در  ها 
موانع آزادی دولت.    دنرسان   حداقل  بهو  ها،  قانون، تدوین حداقل قوانین همزیستی دولت

دولت،نظری دیگر  ه  بنیادین  دارد:   یاصل  مدرن،  دولت  ههم  نیز  هستند؛ ولت/دهای  ملت 
قانونی عالی    باقدرت،  شونده  حکومتگر و  های سیاسی، متمایز از حکومتدستگاهیعنی،  

و برخوردار از  قهریه،    هدعوی انحصاری بر قو   هسرزمینی مشخص و پشتوان  هبر یک ناحی 
 . اقل حمایت یا وفاداری شهروندانحد

 پیشینه پژوهش 
نویسه کمتر  نوشتار،  کانونی  موضوع  با  مستقیم  پیوند  ولی،  در  است؛  شده  نگارش  ای 

ها، به نگارنده کمک رساند تا گمان خود را بپروراند. »محمدی لرد« بازخوانی برخی متن 
( 1386اسی«، »واحدی« )های اطالعاتی و ثبات سی ( در نوشتاری با عنوان »سازمان1390)

( در  1390شدن«، »میرمحمدی« )های اطالعاتی در عصر جهانیدر مقاله »جایگاه سازمان
»سازمانمقاله عنوان  با  تحلیل«،  ای  برای  چارچوبی  خارجی:  سیاست  و  اطالعاتی  های 

( »مدبری«  و  سازمان1397»صالحی«  در  هشدار  بهینه  »چرخه  نوشتارِ  در  اطالعاتی(    های 
( در مقاله »تأثیر کارکرد  1397زاده سوار« و »ناطقی« )ها«، »قربانها و شاخصی: مؤلفهامنیت

الف 1395آبادی« )امنیتی بر امنیت اجتماعی«، »افتخاری« و »قدرتهای اطالعاتی  سازمان
نرم« و   امنیت های اطالعاتی در تأمین های »نقش سازمانب( در دو نوشتار با عنوان1395و 

سازی«، »احمدی میانجی«    و افکار عمومی؛ راهبردی برای امنیت   ای اطالعاتیه»سازمان
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(1374« کتاب  در  اسالمی(  حکومت  در  اطالعات  وزارت  )لزوم  »ترابی«  در 1399«،   )
فعالیت در  تقیه  »جایگاه  عنوان  با  اطالعاتی«، نوشتاری  در   (1375)  ی«کرمان  ی حجت »  های 

در کتابی با    (1387)  ی« عامل  دعموش»  ی«،فقه اسالم  دگاهی تجسس و اطالعات از دکتاب »
 (1390)«  طلب رضوانی«، »در آثار و متون اسالم  ت ی المعارف اطالعات و امن دائرةعنوان »

  ی و بررس  نیی تب ( در مقاله »1394ی« )مانی سل»  ی« ومانی سل«، »اطالعات در اسالم  در کتاب »
فعال  یفقه  در  »ت یامنی  اطالعات  یهاتیتجسس  »  (1369)  ی« رصبوی«،  کتاب    ت ی اهمدر 

د از  اطالعات  و  اطالعات  »اسالم  دگاهیحفاظت  عنوان    (1391)  ی« طبس«،  با  کتابی  در 
جاسوس» فقه  و  »تجسس  فقهی    (1393)  ی« طبسی«،  »مبانی  عنوان  با  دیگری  کتاب  در 

  میتجسس از حردر کتاب »  (1391)  ی« بابوکان  یاکبریعلجاسوسی و ضد جاسوسی« و »
اند. اما، نگاشته  یان آوردهسخن به م« از مباحث گوناگونی،  هیافراد در فقه امام  یخصوص 

نه از جنبه   ندارد و  یش پکنونی،  با نوشتارهای موجود  انگاره، شباهتی  نه از منظر  نگاره و 
ویژه آنکه، از منظر نظریه انتقادی به موضوع پژوهش نگریسته و  دارای نوآوری است؛ به
 ها پنهان مانده است، آشکار گردد. چه بررسی نشده و از دیدهکوشش شده است تا آن

 نظریه سیاسی تأسیس دولت 
سیاست،   علم  درس  نخستین  گفتهاز  سخن  مهم  اند:چنین  به  دولت  ترین  اقدامات 

می  هایجریان مربوط  ما  )رنی،  زندگی  راه  ( 8  :1374شود  و ؛  ندارد  وجود  گریزی 
نقش دولت هم  ها،  زندگی  در  بیش می  ایفاافراد    هاساسی  چنین  کنند:  در  که  کسانی  تر 

کنند و  اند که بنا بر مقررات دولتی کار میهایی زاده شدهدر بیمارستانزیند،  جوامعی می
ها اجازه کار داده است. دولت در برابر  اند که دولت به آنآمده  دنیا  بهبه یاری پزشکانی  

دارد که خواسته یا ناخواسته تا  را وامی  کند؛ دولت مابدرفتاری والدین از ما حمایت می
به مدرسه برویم. ما بر طبق مقرراتی که دولت وضع کرده است،   سالگیشانزدهرسیدن به  

قواعد و مقرراتی که دولت وضع کرده    اساس  برگیریم. ما  کنیم یا طالق میازدواج می
ای  به حرفهیا  اندازیم  میوکاری را راه  کسبکنیم؛  گزینیم یا رها میای را برمیاست پیشه
هرسال بخش  شویم.  و یا بازنشسته میفروشیم؛  خریم یا میاموالی را میورزیم؛  اشتغال می

دولتعمده به  مالیات  شکل  به  را  درآمدمان  از  دستگاه  می  ای  است  ممکن  پردازیم. 
های  آخرین فرم  کههنگامیحاکمه به ما فرمان دهد که به خدمت نظام برویم و سرانجام  

در گورستانی که دارای  حساب مالیاتی را پرداختیم،  و آخرین صورت  کردیم  پردولتی را  
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می  هپروان سپرده  خاک  به  است  پس دولتی  و  داراییشویم  و  کسر  انداز  از  پس  مان 
های  دادگاه  حکمبهشود  دولت برداشت می  هوسیل عنوان مالیات بر ارث بههایی که بهبخش 

با   و  پروانحقوق  همکاریمربوطه  دارای  به    هدانان  دولتی  می  وارثانمانکار  شود  تحویل 
 . است جو  چیرگیگر و جا حاضر و ناظر و مداخلهها، در همهلذا دولت. ( 9: 1374)رنی، 
، وظایفی هم دارند. حالدرعین شوند و  پدیدار می  بنا به دالیلیها، غایاتی دارند و  دولت

که اساسی  پرسش  دو  این  باشند؟دولت حال،  باید  چه  دولت  ها  را  و  هدفی  چه  باید  ها 
پلکانی بر روی همدیگر سوارند و    طرزی  به   ( 139-138:  1383کالوم،  دنبال کنند؟ )مک

هایی دارند،  نداند که مردمش چه خواستهی  دولت سو، اگر  یک  ها مشکل است. ازتمیز آن
آننمی با  ازتواند  باشد.  داشته  مناسب  رفتاری  به  ردیگ  ها،  اگر  از  گونهسو،  مبهم  ای 

که  ها خبر نداشته باشد، بعید است  ها، آگاه باشد ولی از گوناگونی یا اهمیت آنخواسته
 ای مردمان جای خواستههای خود را بهد؛ و اگر خواستهها پاسخ بگویخوبی به آنبتواند به

با    بایستی  ناچارو به  کند  حکمرانیبتواند بر قلوب،    که  اش، جا بزند، بعید استزیر سیطره
اگر نتواند با تمام امکانات مادی و فرا مادی از    افکار عمومی رسوخ کند وقوه قهریه در  

عصیان    تأمین  حتی  شاید  و  بیگانگی  خشم،  خطر  با  برآید،  مردمانش  اولیه  نیازهای 
  هایشان را نادیده گرفته است.شود که خواستهرو میبههایی روگروه 

میوجو  هدربار      بسیاری  دارد:  وجود  دیدگاه  نوع  دو  دولت،  ذاتاً  پن د  دولت  که  دارند 
سوی  به  که  استو نیرویی    یک موجود شرور است، چه موجودیت آن الزم باشد یا نباشد

گرایش   پیشرفتپیداکردهفساد  مانع  آزادی ،  دائماً  و  گردیده  اقتصادی  و  اجتماعی  های 
می تهدید  را  ف بشر  چنین  دیگر  بسیاری  میکند.  دولتکر  که  باالترین  کنند  شاخص   ،

نشانهنیروهای تحر اخالق،  از  بوده و هدفش حمایت  انسانی  اش عدالت، و جوهرش  ک 
است )رودی و دیگران،   قرارگرفتهمبنای دلیل صحیح و رضایت عمومی    قانون بوده و بر

به پرسش46:  1355 پاسخ  پاسخی    (. در  نیاز داریم؟«،  به دولت  ما  ،  انهگرای  کارکرد»آیا 
اداست  شدهارائه این  از ویژگی:  است  برای همگان مطلوب  ثابت همه  های  عا که دولت 

بدون حکومت و در »حالت طبیعی«    تصویری که از زندگی  که  های رضایت استنظریه
گیرند که مردم به  کنند، تصویری تیره از زندگی پر از مشکل است، و نتیجه میارائه می

رسند که داشتن دولت، راه عالجی برای این مشکالت است؛ حال این عالج،  این نظر می
)همپتن،   باشد، چه صرفاً یک عالج  عالج  بهترین  من 136:  1380چه  از  همچنین  ظری  (. 
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موضوع   به  ما    فرمانرواییتاریخی،  که  بپرسد  کسی  اگر  است:  شده  نگریسته  سیاسی 
در    یکدیگرچه ترتیباتی برای زندگی در کنار  -کنیم  امروزه، خودمان را چگونه اداره می

داریم  دولت  -جامعه  را،  ما  امروزه،  که  باشد  این  باید  ما  میجواب  اداره  که  هایی  کنند 
بی برایسابقهقدرت  دولت  گذاشتن   تأثیر  ای  دارند.  ما  زندگی  را  بر  ما  هم   برابر   درها، 

مالی  و  جانی  می  خسارات  شیوهمحافظت  به  را  ما  هم  متعدکنند،  انضباط  های  تحت  دی 
ما  درمی که  را  معیارهایی  هم  و  می  معاشمانها،  آن  اساس  برآورند،  تأمین  با  را  کنیم، 

  آنکنیم و امثال  را بزرگ می  کودکانمان  کنیم،کنیم، سفر میارتباط برقرار می  یکدیگر
آورند. از ها، امکانات فراوانی هم برای ما فراهم میحال، دولتکنند. درعین ، تعیین میرا

جاده تا  گرفته  آموزشی  و  درمانی  و  بهداشتی  خانهخدمات  پارکها،  موزهها،  ها،  ها، 
امروزه ما مخلوق  که    . گزافه نیست اگر بگوییم دستازاین های ورزش و چیزهایی  زمین 

مسل هستیم.  همدولت  اندازه  دولت  هماً  یک  به  برنمی  ازها  وظایف  این  امعهده  ا آیند، 
 (. 36: 1387دولتی باشد که از انجام وظایفش عاجز است )میلر،  هخواهد تبع کس نمیهیچ

  هفلسف ا،  در زیر سیطره و نظارت هستیم؛ ام  آید که ما ناچار از زندگیبنابراین، چنین برمی
نظری  حکومت مبنای  تا چه  زمامداریگری و  و  این زمینه که چگونه  باشد، در  ، هر چه 

به طبقهها ما را تحتِ انضباط درمیاندازه دولت بندی  آورند، تأثیرات شگرف دارد. اگر 
  های مبنای نظریست بزنیم، متوجه خواهیم شد گزینش یکی از گونههای سیاسی دنظام
حکومتدول و  و  ت  گونهگری  از  دکترین یکی  حکومت،    های  و  دولت  چه  رفتاری  تا 

رفتار نحو  اندازه،  در  را  دولت  می  هآن  متمایز  با شهروندانش،  بنابراین، برخورد  گرداند. 
نظری به    مبنای  همپرسش پاسخ  طبقه  هایی  با  سیاسینظام  بندیپیوند  توسطهای   ،  

امنیتی    بخش تارهای انضباطازجمله رف )و    زمامداری  ه مختصاتکنندگران، تعیین حکومت
ا نیز  طو  پرسش العاتی(  بود.  ازاین خواهد  کههایی  می  دست  فرمان  کسی  راند؟  چه 

چگونه   مردم  رضایت  همگانی؟  یا  است  محدود  سیاسی  است؟   دقتبهمشارکت  آمده 
چانه یا  است  تهدید  و  زور  حاصل  از حکومت  حکومت  اطاعت  قدرت  سازش؟  و  زنی 

کند؟ ای در ساختار حکومت، عمل میمتمرکز است یا پراکنده؟ چه نوع نظارت و موازنه
رژیم سیاسی آیا باز و رقابتی است یا انحصارگر؟ موازنۀ بین دولت و فرد و توزیع حقوق  

مسئولیت حکومو  بین  جامعه،  ها  در  اندازه  چه  تا  ثروت  است؟  چگونه  شهروندان  و  ت 
از    شدهتوزیععادالنه   نوع  کدام  اقتصادی  زندگی  در  حکومت  نقش  است؟ 
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زمان، برجا مانده    درگذرباثبات است و آیا    چقدرها را دارد؟ رژیم سیاسی  یافتگیسازمان
آیا   مخالفت  دادن  نشان  واکنش   آمادگیو  و  نیازها  برابر  را  در  )هیوود،  ها  : 1389دارد؟ 

47  .) 
نیز،  این موضوع را می منظری دیگر  از  ترین  . دولت، در عمومیقرارداد  موردتوجه توان 

فرمان از  متشکل  خود،  و  وجه  شیو  فرمانروایانبران  ولی،  آنان،  پ   هاست.  میان  یوند 
حاکمینظریه میهای  پدیدار  را  میت  که  نظریسازد  باشد:  چندگانه  حاکمی تواند  ت  ه 

الهی  مذه )حقوق  نظری  طبیعی  فرابی  عنایتی(،  الهی  حقوق  ملو  حاکمیت  نظریه  ه  ی، 
نظریحاکمی و  مردمی  حاکمی ت  )خوبرویه  دموکراتیک  (.  195-203:  1393پاک،  ت 

نظریه  هرکدام  گزینش  حاز  بدونهای  می  اکمیت،  سبب  رفتار   شود تردید،    مبنای 
نگاه به محیط داخلی یک نظام    هبا شهروندان، تغییر کند؛ حتی، افزون بر نحو  زمامداران

نحو بهسیاسی،  نگرش  فرامله  مینظام  تغییر  نیز،  واضح  ی  میان،  آن  از    که   استیابد. 
های پلیس  شود: روشامر، نیز، متغیر می  ردارهای نظارتی حکومت بر شهروندان تحتک

محاصر احساس که دولت در  این  با  استالین  متخاصم خارجی  قدرت  دائمی  هسری  های 
سازمان  قرار   تبدیل  باعث  عمده اطدارد  نیروی  به  شوروی  کلی   العات  جوانب    هدر 

)هیل،  تصمیم شد  باال  سطوح  در  نظری103:  1387گیری  مبنای  استالینی،  نظام   .)  
 دید. پر را در قالب دشمن می  چیزهمهقرار داده بود که    توتالیتاریسم گری را بر  حکومت

ب، دشمن، تهدید، خطر،  انقال، مزدور، ضدخارجی، بیگانه  واژگان  بودن کاربست  بسامد
امنی  بینفوذ،  بیت،  فروپاشی،  مقولهنظمی،  دکترین  ثباتی،  در  که  بود  پرتکراری  های 

بهاطهای  دستگاه شوروی،  یالعاتی  میوفور،  توتالیتاریسم افت  زینسان،  هم    شد.  روسی، 
تعاملش را با    هکرد و هم، نحونوع نگاه نظام سیاسی شوروی را به شهروندانش، تعیین می

 المللی. نظام بین 

 العات  بایستگی و اهمیت امنیت و اط
ها، کم. بنابراین،  آن  د؛ زیرا، نیازها بسیارند و منابع تأمین جنگنمنابع می  سر  جوامع بر  ههم

می  همدیگرکشورها   تارا  دست   پایند  بیش با  منابع  به  نیازهای  رسی  بیشترین  بتوانند  تر، 
جوامع پس،  نمایند.  تأمین  را  خود  مردمان  با    جمعیت  سیاسی  انسانی،  دستگاه  به  توسل 

خویش سازند.    تری را متوجه جوامعند خطرات کمکن، کوشش می(دولت و حکومت)
را   امنیت  اگر  تهدید  معنی  بهولی   ی  نبود  شک  بدون  نتیجه  جامعبدانیم  و   هک  توتالیتر 
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منطق   با  بود که  اداره میالعاتیاط خودکامه خواهد  اگر    یکاین شود.  ها  است.  واقعیت 
توانند پتانسیل مخالف باشند همگی آنان باید تحت نظر قرار  تمامی افراد یک جامعه می
زبانی    ساز پیدایش رفتاری، حتی سبباین سبک  (.422:  1383گیرند )برودیور و دیگران،  

میخا هم  سیاستص  که  زبانی  هنگامیمی  کار  بهمداران  شد:  نهایتبرند،  به  های  که 
می  « 1گفتار   »نووغریب  عجیب »کتاب نزدیک  در  حقیقت  وزارت  زبان  به  یعنی    شود، 
دارد جنگ صلح است، آزادگی بردگی است، و نادانی  جرج اورول، که اعالم می  « 1984

کاربر  توانایی که  دارد  را  این خطر  بهکلم  داست،  هنر   هکلم  جای ه خوب  یک  به  را   بد 
)هیوود، کند  ام15:  1383تبدیل  سرویس   هر  به ا،  (.  ترین  سرکش   اطالعاتیهای  دلیل، 

)هیل، هستند  حکومت  بوده  122:  1387بخش  زمینه  همین  از  شاید،  و،    که  است (؛ 
  بردن   نام( برای  7و1تا:  بی )باوارات،  « 3ساالری   »پنهانو    « 2پنهانستان »  همچوناصطالحاتی  

وپیوست همبه  کوچک  های از دولت نقشه  ه  و  قوانین  با  نامرئی    مکتوب   غیرهای  نامرئی  و 
 است. شدهابداع

نک  استاین  درست  حکومت  ته  سیاست که  و  به  ها  نیاز  داشتهاطمداران  نیاز  العات  اند. 
استوار    بنیادین   هضیالعات بر این فراط آوری و کسب  ها به جمع و نیز رقبای آن  حاکمان

امکان  وی،  قدرت  و  مقاصد  نیات،  از  اطالع  و  دشمن  از  شناخت  صورت  در  که  بود 
، 1: ج1371تر خواهد بود )نوالو،  مراتب آسانبه  های مهم گذاری و اتخاذ تصمیماستسی 
امّا9 نظری  (؛  به  زیربناییبسته  سیاسی  سرویس فعالیت  نمودن  پنهانحکومت،    ه  های  های 
آورد و    وجود   بهاستکباری    یتواند حالت امنیتی از نظارت عمومی و قانونی، میالعاتی و  اط

ی هم داشته  ها باید قدرت سرطور القا نماید که آنسری دارند این  العات اط به افرادی که  
  العاتاط مراتبی، نظارت و  سلسله  طرزی  به(. بنابراین،  407-406:  1377باشند )ریچلسون،  

دکترین  بر  امنیت،  سیاسیسیا   و  رژیم  یک  در  موجود  میسی  مبتنی  و ،  ه  آموز  گردد 
دستگاه یک  بر  حکومت  سیاسی  فلسفهگر،  و  سیاسینظریه  که  می  استوار  ای  گردد 
العات و برقراری امنیت،  اطنظارت و کسب    در امردارد.    زمامداری  دیدگاهی ویژه به امر

ام  العاتاط   که   استاین موضوع یک هنجار جاافتاده   از  ا دقیقاً  باید در خدمت سیاست 

 
1. Newspeak 
2. Cryptoria 
3. Cryptocracy 
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)بتس،  سیاست  جدال سیاسی باشد  ولی16:  1392مداران جدا  نظام  (؛  از  بسیاری  های  در 
بهانه که    هگذاری عامدانه میان کارویژسیاسی کشورهای دنیا، نوعی فاصله این  به  دولت 

  یمصلحت جمع یشه هست و همیشه هم در کمین است« و حقوق شهروندی  شمن هم »د
می کوشش  اغلب  گرفت]که  یکی  زمامداران،  و  زمامدار  مصلحت  با  بر شود  شود[  ه 

دارد، برتری  فرد،  می  مصلحت  وارد یک چرخاط   هو حوز  شود ایجاد  امنیت،  و    ه العات 
بلکه  درنهایتگردد که  العاتی، میاط نه شهروندان،  تعیین میامدارانزم،  تا  اند که  کنند 

مداران  ها، برخوردار هستند؛ سیاست آزادی، شهروندان در یک کشور، از حقوق و  چه حد
می به چه  تعیین  مدیران  اط کنند  دارند؛  نیاز  برنامهاط العاتی  در  را  نیازها  این  های  العات 

کنندگان  وریآسازی که در آن مسئولیت جمعکنند؛ آمادهالعات لحاظ میاط آوری جمع
جست دادهبرای  میوجوی  تعیین  ضروری  جمعهای  را  اط کنندگان  آوریگردد؛  العات 

داده جمع و  میآوری  گزارش  را  خام  تحلیل های  دادهدهند؛  درگران  با  را   گرفتن   نظر  ها 
گسترداط تخصصی  دانش  و  دیگر  تولیدمی  ارزیابی  ،خود   هالعات  به    کنند؛  را  تحلیل 

تبدگزارش تکمیلی  میهای  مصرفیل  برای  محصوالت  میکند؛  ارسال  شود؛  کنندگان 
میمصرف اتخاذ  سیاسی  تصمیم  را وضع  کنندگان یک  الزامات  از  دیگری  دور  و  کنند 

 (.  16: 1392نمایند )بتس، می
های  سازمان  بندیکرد که تقسیم  توان دقتساده و اندکی قدیمی، می  بندیدر یک تقسیم

  هالعات و نحواطگردآوری    هرژیم سیاسی، در شیو  ه نوعی با توجه بالعات اطجاسوسی و  
شه بر  آنان  نظامنظارت  یک  در  برداشت،  این  مطابق  دارد.  بسیار  تأثیر    روندان، 

سازمان دخالت  هرگونه  از  جلوگیری  و  اط های  دموکراتیک،  سیاسی  زندگی  در  العاتی 
آن مأموریت  جستانحصار  به  درباراط   وجویها  اصلی    هالعات  دیگر  کشورهای 

زار مستقیم  های مخفی، ابخودکامه، سرویس   شده است؛ ولی در یک نظام سیاسیپذیرفته
مأموریت و  هستند  دربرگیرندآن  قدرت  هم  هدامن   هها،  از  است  که  اط   هوسیعی  العاتی 

حکومت است؛ چه در داخل و چه در خارج از مرزها، چه در مورد اتباع داخلی    موردنظر
مور )آلم،  و چه در  بیگانگان  به  (.97:  1372د  بهنظر می  امروزه    شدن  پیچیده  دلیل  رسد 

سازمان اکثر  جهان،  در  امنیتی،  اط های  فرآیندها  و  خود  رفتارالعاتی  از  خودکامانه  های 
می سازماندهندبروز  به  العاتاط های  :  اندازه،  ازنظر  توسعهشدنیز  حرفهیت  و  و  افته  ای 

اند  های اقتصاد و سیاست و اجتماع و فرهنگ شدهزمینه  هد به هم من عالقه  ایفزاینده  طوربه
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را در صدر اهداف خود  شناسایی تهدیدها    ها، موضوعه دولت(. هم58:  1378)رانسوم،  
می زیراقرار  بهدولت  دهند؛  میها  نیز  را  خود  دشمن  استقرار،  یک  محض  نقش  زایند. 

گیری  العات برای تصمیمحداکثر اط کردن    تواند فراهم ت میالعاتی برای دولدستگاه اط 
شرایط    کردن  فراهم عنوان عنصر اصلی نبردهای امنیتی،  در سطوح راهبردی، جاسوسی به

و،   ابزارهای جنگی گسترده،  و  قدرت آتش  از  استفاده حداکثری  برای  مناسب  عملیاتی 
و گرانیت،    هترین جبه امنیتی در گسترده  یسرهای  جنگ -131:  1389ممکن )شموئیل 

این  141و    132 اگر  باشد. حال،  ترد(  اطالعات، حق  بپذیریم که در شاهراه  را  با  نکته  د 
)مویداده است  نظارتی  می17:  1379نیهان،  های  دولت(،  که  پذیرفت  خأل  توان  در  ها 

است. گاهی همین فضای    پیرامونشانر از فضای  هایشان نیز متأثکنند. پس هدفیعمل نم
دولت اهداف  رپیرامونی،  میها  تعیین  طریق  ا  از  شناخت  این  فراهم    « العات»اطکند. 

 (. 27: 1381کارتی، شود )مکمی
خود از طریق حذف دیگری   مدام برای بقای  این، سیاست و قدرت، چیزی جز نبردبنابر

کارویژه چنین  اهمیتنیست.  سبب  اط  ای  و  نظارت  و  امنیت  موضوع  العات  یافتن 
از جنس کنش ه  گردد. زیرا، هممی )  های سیاسی  ، خواندن دادن  رأیرفتار سیاسی رایج 

تلویزیون، گفتروزنامه اخبار  به یک گروه سیاسی،  ها، تماشای  پیوستن  وگوی سیاسی، 
در   و    نهادیکمشارکت  یا    گیر  تصمیمکارگزار  خدمات    نهادیکو  برای  مشورتی 

همایش  در  شرکت  م عمومی،  با  تماس  اجتماعات،  و  تظاهرات  و  رسانهها  و  قامات  ای 
شدن برای فعالیت سیاسی،    نمایندگان منتخب و مقامات حکومتی، کمک پولی، داوطلب

سیاسی پست  یک  کسب  برای  سبب    تالش  آنچه  بلکه  نیستند؛  سیاسی(  پست  حفظ  و 
برابر »دیگری معارض« ها میتدول  برانگیختن  رفتار    ،محافظت کنند  گردد تا خود را در 

م  رایج   غیرسیاسی   اعتصاب  اننداست؛  تحصن همچون  غیررسمی،  اعتراضات،  های  ها، 
قوانین   نقض  مدنی،  نافرمانی  و    دالیل  بهتظاهرات،  )نیوتون  سیاسی  خشونت  و  سیاسی 

 (. 184: 1390دث، ون

 
 Intelligence 
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 العات پیوند میان سیاست و امنیت و اط
معانی در  به  سیاست  از  گوناگونی  تعریف  نوع  هر  در  که  نبریم  یاد  از  است.  کاررفته 

العات،  ه امنیت و کسب اط کنندتأمین   ازجمله، نهادسیاست، حکومت و نهادهای سیاسی  
متمایزکارویژه به    یهای  می  سایرنسبت  سیاست  اوقات  تعاریف  گاهی  سیاست،  »یابند. 

این معنا، سی کردن«   حکومتاز هنر    است   عبارت است یعنی اعمال نظارت از درون  . در 
اتخاذ و اجرای تصمیم از راه  امر   ه شود: عرصهای جمعی  و سیاست، منحصر میجامعه 
بازیگران دولتی   به  و  بهسیاسی است  اوقات،  امور عمومی    مثابهمحدودشده است. گاهی 

عمومی و خصوصی است. در این معنا،    ه است؛ یعنی، اجتماع سیاسی متشکل از دو عرص
به فراسوی عرصسیا به زندگی عمومی  تنگ حکومت    ه ست،  با  کشانده میبرده  و  شود 

دیگر،   (. در معنای14و    12و    10:  1389مدنی )هیوود،    همیان دولت و جامع  گذاری  تمایز
کردن    برطرفسیاست ابزاری است برای    عبارت از سازش و اجماع است؛ یعنیسیاست  

معنا این  زیرادر  رویهدرگیری.  اتخاذِ  یعنی  سیاست  صلح،  میانجیهای  و  آمیز،  گرانه 
و مذاکره و نه زور گری  سخن، سیاست یعنی، سازش و میانجی  دیگر  ؛ و یا بهسازشکارانه 

بارت است از قدرت و توزیع  چهارم، سیاست ع  و اعمال آشکار قدرت آشکار. در معنای
هم منابع   در  سیاست  این وصف،  در  اجتمفعالیت  هکه  در  های  و  انسان   کلاعی  زندگی 

های جمعی و اجتماعی و رسمی و غیررسمی  فعالیت  ه دخیل است. سیاست در کانون هم
ها و نهادها و جوامع قرار دارد. در اصل، سیاست  گروه  هو عمومی و خصوصی و در هم 

توانایی   و  است  نتیج  نیلقدرت  از    ه به  مهم مطلوب  مطلب  دو  اینجا،  در  ممکن.  راه    هر 
می انقالبی،نخستردد:  گمطرح  و  نوبنیاد  سیاسی  نظام  یک  در  سیاست    ی چیست   ،  معنای 

دوممی  شمار  بهمهم   است.  مهم  زمامداری  معنایی  مبنای  همچنین  و  نظام آید  یک  در   ،
حقوقی سیاسی انقالبی،    ـ  و  کنش  چیستی نوبنیاد  و  گریمبنای  امنیتی  و  اط های  العاتی 

 شود. نظارتی، مهم تلقی می
جدید سیاسی دارند، باید   ه عا کنند که نظریس از وقوع انقالب اسالمی، اد اگر ایرانیان، پ

آن  آن مختصات   ازجمله  سازند؛  روشن  کدام  کهرا  از  بگویند  موجود  تعاریف  از  یک 
های  تجربه  فقدان  های موجود در چیست. ولیسیاست را قبول دارند و تمایز آنان با نظریه

از سر بیم و ابهام برخورد  و ادعاها،    ها ی از مقولههنوز با برخ   که   استعملیاتی نشان داده  
دولت  شود.می از  بحث  هنگام  دلیل،  همین  حکومتبه  و    از  بردن  نام  هنگامو  ها،  ها 
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ابهام  حکومت مبانی و کارکرد یک دولت  اسالمی    در عبارت پرسشی  اسالمی،  در باب 
نمونه، اگر بپذیریم    عنوان شود. بهبیان می  (239:  1392شکنی؟« )تنسی و جکسون،    »قالب

حفظ مل  که  از  امنیت  شورش  و  تروریسم  و  خرابکاری  و  جاسوسی  برابر  در  کشور  ی 
با کدام دکترین  اصلی دولت  وظایف باید روشن گردانیم که بر کدام اساس و  ها است، 

د(؛ یک  آورصورت اجرایی درمیمیزان اختیار است و قانون را به  هکنند)دکترین مشخص
نوبنیاد این کارویژه  دولت  انجام میانقالبی و اسالمی،  البته  ها را  برخی جوامع،  دهد. در 

های  ها درست باشد که علت وجودی سرویس شاید در حرف و نه در عمل، این عبارت
هایی  متوجه منافع و هدف  که   است ریزی سیاسی، جلوگیری از ضررهایی  امنیتی و برنامه

جامع  که  است یک  می  هدر  ملی  امنیت  آن  به  ما  و  دارد  وجود  گوییم  دموکراتیک 
دلیل انباشت    دست، بهید کشورهایی ازاین ا، شا(؛ ام41و    17:  1383)برودیور و دیگران،  

معرضتجربه در  و  تاریخی  زیربناینبودن  تهدید  های  الگوی  از  بتوانند  سیاسی،  عمل    ی 
اهداف و   از چیستی  عریف انقالبیونانقالبی، ت  پیدای  نو  در جوامع  خود، دفاع کنند؛ ولی

دموکراتیک برای برخی مردمان   ه شود. جامعتلقی می  مهم  بسیارامنیت ملی و منافع ملی،  
  تأسیس  تازه  نظامدر    که  استبرخوردار است. گمان این    باالیی  بسیارو جوامع از اهمیت  

 واالیی دارد. اهمیتانقالبی ایران، مسائل دیگر 
ضد تعریف  آمددر  مردمگروه  که  استه  انقالب  از  آن  یهایی  بر  انقالب  اثر  که  ها 

گذا یکیا    شتهناخوشایندی  با  اغلب  و  بگذارد  دارد  هماحتمال  میدیگر  تا  دست  شوند 
یا   این مخالفت،  104:  1378واژگون سازند )الکویر،    را  آنانقالب را منحرف ساخته   .)

باشد و  می انقالب  پیروزی  از  بالفاصله پس  نزدیک و  تواند مخالفت درازمدت  میتواند 
توسع  نظامناتوانی    درنتیجه  در  رژیم  شمار  بهجامعه،    ه انقالبی  با  مخالفت  اما،  های  رود. 

میان سرچشمه  منبع  دو  از  و    ،اول  گیرد:قالبی  نظامیان  از  عموماً  که  قبلی  رژیم  نخبگان 
  سازیجستند که در پی خنثیسود میاقتصادی از نظام قبلی    ازنظر هایی هستند که  گروه 

یانقالب هستند. دوم، گروه  انقالب حمایت کرده  اند طرف ا بیهایی هستند که اصوالً از 
بگیرند  خواهند جلویولی می نامطلوب را  مسیر  انقالب در  ،  نیروی ضدانقالب  .حرکت 
  برد: فعالیت نظامی توسط ائتالف ضدیهای گوناگونی، پیش مهای خود را از راهکوشش 

  دست به نظام انقالبی در جانشینی، وبا حمایت از سوی نیروی خارجی، شکست  انقالبیون
در   (.93-92:  1378ها )گلدستون،  انقالبی برای تعدیل یا توقف آن  نظامنهادهای    گرفتن 
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اعتراض، مخالفت، عناد، خراب  مقابل نقد،  نارضایتی،  فقر،  اجتماعی،  کاری،  کمبودهای 
و    مانیفست جامعمخالفت  شدن   عملیاتیشدن  یک  در  می  هها،  کوشش  که  کند  انقالبی 

سازمان باشد،  هم  نظاراطهای  اسالمی  و  امنیتی  و  در  العاتی  دکترین  کدام  اساس  بر  تی 
اقدسلسله  مقابل منفی،  مشارکت  میمراتب  دستگاهام  کشورها،  این  در  آیا  های  کنند؟ 

و نه    نه انقالبی  صورت  این کنند؟ در  نظارتی و امنیتی بر اساس تجارب دیگران رفتار می
بر اساساسالمی یا،  و  انقالبی و دینی رفتار می  های ویژگی  اند.  این  امنیتی  کنند؟ که در 

 صورت باید وجه تمایز خود را با دیگران، روشن سازند.
کریک»  بندی بقهط نظامبرنارد  مختصات  تجمیع  از  فرآیند«  در  حکومتگر  تاریخی،    های 

گران، قرار داده  های سیاسی در اختیار پژوهشار مناسبی را برای تمایز و تفکیک نظاممعی 
ها، از حکومت  انواع حکومت  هپس از پژوهش دربار  که  استاست. کریک بر این باور  

امپراتوری و  وبدوی  اولیه  امپراتوری    شهرهایدولت  های  روم  و  روم جمهوری  و  یونان 
حکومت تا  دولتگرفته  و  فئودالی  حکومت  و  شرقی  استبداد  و  های  اولیه  مدرن  های 

و   مدرن  ملی  جمهوری  کراسی  اتودولت  و  حکومتمدرن  و  مدرن  های  های 
  های غالبهای موجود در ادبیات سیاسی را که سؤالخواه، توانسته است پرسش تمامیت

ها و مسائل اساسی مربوط هستند برشماری نماید و نشان دهد که فهرستی دقیق از پرسش 
بندی نموده و انتظام بخشیده است: من مدّعی  دولت و حکومت را کشف و رده  هبه نظری

فهرست   این  که  جامع    حدی   بههستم  و  انواع    که   استدقیق  تعریف  یا  کشف  احتمال 
توسط تازه حکومت  از  سؤ  ای  به  مهمپاسخ  می  االت  ناچیز  را  مؤلفهدیگر  های  سازد. 

ها،  حکومت  بندیبندی و طبقهمند، برای دستهای تاریخای که وی پس از مطالعهگانهیازده
عبارت است،  اتباع،  برگزیده  نقش  از:  شاخص،  رسمی،    هآموزاند  اجتماعی  ساختار 

نخبه،   گروه  ترکیب  و  حکومت،  شخصیت  شاخص  اقتصاد،  نهاد  مالکیت،  نوع  حقوق 
و بینش  العات،  اط بینش نسبت به انتشار  بینش غالب نسبت به قانون، بینش نسبت به دانش،  

 (. 152:  1378نسبت به خود سیاست )کریک،  
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 هاحکومت بندی گانۀ طبقههای یازدهشاخص  (:1جدول)

 ها شاخص نوع حکومت  ها مؤلفه 

 نقش اتباع 

 ی اجتماع یتفاوتی و ب یانفعال  یبردارفرمان اتو کرات 

 ی مشارکت داوطلبانه و فرد جمهوری 

 ی انفعال  یبردارو فرمان  یا مشارکت توده خواه ت یتمام

 رسمی  هآموز 

 یاز نظام اله  یبخش ،/ حکومت  یهواداری از تکلیف دین اتو کرات 

 ی / غیردین یاز سودمند  یهوادار جمهوری 

 ایدئولوژیک  خواه تمامیت 

ساختار اجتماعی  
 شاخص 

 شده ی بند رده  ی/ طبقات یساختار قشر اتو کرات 

 بزرگ  یطبقۀ متوسط و بورژواز  جمهوری 

 طلب  مساوات  خواه ت یتمام

شخصیت و ترکیب  
 گروه نخبه 

 انحصاری  خودزا و اتو کرات 

 ی باثبات و برخوردار از حیثیت اجتماع یطبقه سیاس جمهوری 

 کامل  یگروه خدمتگزاران مطابق با تحرک اجتماع خواه ت یتمام

 نهاد شاخص حکومت 

 دربار یا کاخ  اتو کرات 

 پارلمان و مجلس شورا و کنگره  جمهوری 

 حزب واحد  خواه ت یتمام

 نوع اقتصاد 

 ی صنعت شایو پ یکشاورز  اتو کرات 

 اقتصاد مختلط بازار و  جمهوری 

 ی اقتصاد جنگ خواه تمامیت 

 
 حقوق مالکیت

 

 شخص و زمین  اتو کرات 

 لیاقت و مالکیت  جمهوری 

 ی عدم وجود مالکیت شخص خواه تمامیت 

بینش غالب نسبت به 
 قانون 

 یعرفی و اله  اتو کرات 

 ی نیو تقن یعرف جمهوری 

 قوانین تاریخ  خواه تمامیت 

بینش غالب نسبت به 
 دانش 

 قدرت  ه بخشی از رمز خفی کپارچه یدانش  اتو کرات 

 ی دانش منقسم و حقایق نسب جمهوری 

 دانش یکپارچه و ایدئولوژیک مبتنی بر تبلیغات حکومت خواه تمامیت 

بینش نسبت به انتشار  
 اطالعات 

 تبدیل شایعه و اقوال شفاهی به نهاد  اتو کرات 

 هااطالعات و برتری رسانه ها و عدم کنترل روزنامه  جمهوری 

 ی کنترل کامل ارتباطات جمع خواه تمامیت 

 
 بینش نسبت به سیاست 

 حکومت برتر از سیاست اتو کرات 

 مخالفت یو نهادینگ  یورز استیتحمل س جمهوری 

 و مخالفت یورز  استیکردن س یتلق  یدسیسه و خرابکار خواه تمامیت 

 (177-161: 1378)کریك،                                              
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 گیری بحث و نتیجه 
نظری/ کارکردی    هگسترشود، هر دو واژه،  دیگری ترکیب می  هبا واژ  ایواژه  کههنگامی

از را  به  می  دست  خود  و  می  یکدیگردهند  محدود  و  کاربردی  مشروط  میدان  شوند. 
تر است؛ زیرا، واژگان  و مقید، کم  های فاقد نشانشده نسبت به کلمهگذاریواژگان نشانه

چنین  . دولت اسالمی و همدهندمی  دست  مرکب، استقالل معنایی و کارکردی خود را از 
در    که  است   شدهیگذارنشانهاسالمی، از آن دست واژگان    و امنیت و نظارت  العاتاط

و میدان عمل   هستند  و نه، اسالمی؛ هر دو، منوط و محدود به هم  ستا  جداآن، نه دولت،  
می  یکدیگر کاهش  آن را  بر  افزون  نظریدهند،  حیث  از  مشروط   همدیگرنیز،    که  را 

بایست معلوم شود که مقومات خود  نمایند، زیرا، دولت، در ترکیب دولت اسالمی، میمی
کدام از  دولتی    را  هر  منظور،  )زیرا،  است  کرده  کسب  تاریخی،  رویدادهای  و  باورها 
بایست معلوم گردد که کدام برداشت و به  اسالمی، نیز می  هواژ  هچنین، دربارنیست(؛ هم

ها وجود دارد و هر دولتی که با یکی از  شوند. آیا اسالمچه دلیل، اسالمی، محسوب می
ای  که هر اندیشهت داشت، دولتی اسالمی است یا آن ها و باورهای اسالمی، مطابق اندیشه

نمی سبب  مسلمانان،  و  درون  نظارت  و  اسالمی  دولت  دولت،  امنیت،  اطشود،  و  العات 
امنی اط و  نظارتالعات  و  آن، می  ت  بر  افزون  بایست روشن شود  اسالمی، خوانده شود. 

 توزیع قدرت در دولت اسالمی چیست.   هنحو
توزیع قدرت در دولت اسالمی یکی    هرسد اگر باور کنیم که نحومی   نظر  در بادی امر، به

شیوه است  از  یادشده  و    بازهمهای  دولت  اسالمی  امنیاطوجه  و  نظارت العات  و    ت 
مغفول می نمیاسالمی،  و  ماند؛  اسالمی  نظارت   العاتاط توان دولتی  امنیت و  اسالمی    و 

نحو آن،  در  که  قدرت،    هداشت  آن  اسالمی  غیرتوزیع  دیگر  میباشد.  معلوم  که  بایست 
و   اسالمی  دولت  نظام  سیاسی  هنجارهای  که  امنی اط شود  و  نظارتالعات  و  اسالمی    ت 

خبر را در    و نظارت و کسب  هاچیست؟ یعنی چه کسی یا کسانی فرآیند تخصیص ارزش
انجام می نیز در مقولدولت  امنی اط   هدهند؟ آیا در دولت اسالمی و    ت و نظارتالعات و 

بایست روشن شود که  هایی وجود دارد یا خیر؟ نیز، میها، راهسالمی، برای آزمون بدیلا
و   اسالمی  دولت  امنی اطدر  و  نظارتالعات  و  ارزش  ت  تخصیص  از  ها،  اسالمی، هدف 

که قائل به برابری  شود و یا آنچیست؟ خودی و غیرخودی دارد و بر نابرابری استوار می
دولت اسالمی و    که  استی است؟ وانگهی این نکته مهم  و حذف مرز میان خود و دیگر 
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امنی اط و  نظارتالعات  و  هنگامی  ت  در  برآیند  اسالمی  و  فرآیند  به  دانشمند سیاست  که 
سه میتوزیع  سیاسی  هنجارهای  خوشهبعدی  از  نمونه  پنج  و  حکومتپردازد  گری  های 

گرا،  طلب سنتی، عوام  مساوات  ، غیرطلب  مساوات، اقتدارگرای  دموکراتیک  لیبرالیعنی  
ها است؟ یک نکته آن از آن  یککدام،  شمارندبرمیاقتدارگرا، را    طلب  مساوات  و غیر
و    که  است اسالمی  دولت  شود  امنیاطگفته  و  نظارتالعات  و  هیچ  ت  از  اسالمی،  یک 

نیست.  آن نظری ها  تأسیس  نظری  هزیرا،  و  اسالمی  امنیاط   هدولت  و  نظارتالعات  و    ت 
هایی که دیگران،  ممکن نیست، به آن دلیل که مسبوق شده است به مؤلفهاسالمی، دیگر  

های  اند. به طریقی امضایی نیز، مشتمل بر بخش ها گفتهاز پیش نوشته و در باب آن، سخن 
  ه، دولت اسالمی و زیرمجموعآنگاهاست.    گرانههای حکومتاز خوشه  هرکداممستحسن  

یابد که  اسالمی، حالتی التقاطی می  ت و نظارتالعات و امنی اط ای آن، یعنی  نهادی/رویه
ای پادرهوا در باب قدرت و حکومت و سیاست،  نه خودش است و نه دیگری، و به نظریه

 گردد. مبدل می
ایم و نیز  گری کشف کردهای برای حکومتمبنایی جداگانه  هاگر ما تصور کنیم که نظری

العات و برقراری  اط مجزایی برای نظارت و کسب    رین رفتاریچنین تصور کنیم که دکت 
های معهود و  ها و دکترین تمایزمان با نظریه  ه مبانی بایست دربارامنیت، در چنته داریم، می

نوبنیاد،    نظری موجود در امر تأسیس حکومتهای  لفهدلیل نماییم. آیا بر مؤ  همرسوم، اقام
مؤلفه یا  میهایی،  مؤلفه  میافزون  کاسته  آن  از  یا  های جدیدی آیا شاخصگردد؟  شود 

گردد؟ دو نکته  های موجود چیزی کسر میشاخص  گردد یا خیر و آیا از میانون میافز
است:   امنی اط یکی،  مهم  و  زاوی  تالعات  کدام  از  را  اسالمی  تأسیس/    ه گاندو  هدولت 

می دقت  امضاء  مورد  آن  ؟قراردادتوان  مقولدیگر،  از  منظور  و    هکه  امنیت  و  نظارت 
که توسط برخی مسلمانان العات در دولت اسالمی، دولت مسلمانان است یعنی دولتی  اط

اسال  از جغرافیای جهان  بخشی  اسالم رخدر  تاریخ سیاسی  در  و  منظ  نمام  یا،  و  ور  شده، 
ب  است و هم محصور    تاریخی  فراهم    که  است تجویزی  معنای هنجاری/  هدولتی اسالمی 

عقاید مذهبی؟   از  باورهای دینی و مشحون  تاریخی، سبب میدر  های  شود شاخصنگاه 
ای بدان افزوده شود و شوند و یا واژه  جابجاگانه تغییری نیابند و اندکی،  های یازدهمؤلفه
کاروکلمه در  اما،  گردد.  کاسته  آن  از  نمییژهای  ایجاد  تغییری  آن،  نگاه  های  شود. 

و  حدس  بر  مبتنی  و  است  ابداعی  زیرا  است؛  دشواری  از  پر  البته  آرمانی/هنجاری، 
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و کالمی.  گمان فیلسوفانه  تجربه  آنچههای  به  بشری،  البته  است،  های  نشده  عینی  آراسته 
بماند، میو اگر پدیده نیست؛   نیابد و در عالم ذهن  به  سخن  آن،    در بابتوان  ای عینیت 

و در آخر، نگفت که پدیدار ذهنی ادعاشده، مشتمل    ها، گفتمیان آورد و از گوناگونی
 هایی است. بر چه ویژگی

واقعیت از  برآمده  چون  کریک  دولتمدل  گوناگونی  باب  در  تاریخی  تنوع  های  و  ها 
است،  های  نظریه به طرح مدلمیحکومت  و    تواند  امنیت  و  در دولت    العاتاطنظارت 

 گرایانه   گمان، نوعی مدل قیاسی و تجویزاسالمی از منظر تاریخی مدد برساند؛ ولی، بی
نمی تشریح کند.  محسوب  و  را توصیف  اسالمی  هنجاری  تأسیسی/  بتواند دولت  تا  شود 

العات در دولت  اطها در باب چیستی ماهیت و معنای  ، در هر دو منظر، پرسش هرحالبه
اند و حکمی قطعی  هر چه باشند، از باب احتمال، محسوبها،  پاسخاسالمی بسیار است؛  

یا    هدربار به سبکاط کسب    ه مقول  فقدانوجود  امنیت  برقراری  و  صادر  اسالمی،    العات 
پرسش نمی نظریکنند.  میان  پیوند  چگونگی  و  چیستی  باب  از  دیگر،  برقراری هایی  ه 

های درخور  ها، پاسخیست به آنباالعات هست که میاط  ت و کسب اسالمیامنی   اسالمی
به دولت    عنوانداده شود.  آیا  امنی اط تواند  می  اسالمی   غیرنمونه،  و  را    ت العات  اسالمی 

  که   است مبنای نظری عملکرد خود قرار دهد یا خیر؟ این پرسش بر این مفروضه استوار  
پذیرفتهانگیز  مجادلههای  بدون بحث برقراری   کمدستایم که  ،  مفهوم  نظر، دو  در عالم 

به  اط  و کسب  امنیت  نشان    سبکالعات  و  باشد  مثبت  اگر جواب  دارند.  اسالمی وجود 
دولت انواع  که  شود  دولت)  اسالمی  غیرهای  داده  لیبرال،  مانند  فاشیست،  های 

د  پیاده کنن  را آناسالمی داشته باشند و  ت و نظارتالعات و امنی اطتوانند مارکسیست( می
اسالمی، ماهیتی متمایز و مشخص ندارد؛ زیرا،    ت و نظارتالعات و امنی اط شود  معلوم می

دولتی  می نوع  هر  با  دمسازتواند  و  خودبه  دمخور  بنابراین،  در  شود.  تشخصی  خود 
امنی اط انعطاف  از حیث محتوا، آنشود و  اسالمی مشاهده نمی  ت و نظارت العات و  قدر 

مسلمانان نیست و بر    موردقبولگمان، این معنا،  بی  لی ندارد.استقال که از خود،    پذیر است
  بافته   جداای  تافتهبرآمده از باورهای اسالمی،    ت و نظارتالعات و امنی اط این باورند که  

لب   ،است دو  مشهور  ه میان  چپمکتب  قیچی  و  راست  و    های  کاپیتالیسم  یعنی  سیاسی 
 سوسیالیسم.  

پرسشی دیگر مطرح می  آیا  شودبنابراین  امنیاط؛  و  نظارتالعات  تواند اسالمی، می  ت و 
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را در کشورداری،    اسالمی  غیرکار خود قرار دهد و مناسبات    هرا پای  اسالمی  غیرمبنایی  
 برفرض اسالمی )  ت و نظارتالعات و امنی اطآیا    که  استجاری نماید؟ شرح پرسش این  

تواند از  آن مطرح نیست(؛ می  بودن  هنجاریتاریخی یا    اینجا که وجود داشته باشد و  آن
باورها و سازوکارهای موجود در نظریهها و مقدمهفرض ،  اسالمی  غیر های  های نظری و 

می سبب  مثبت،  جواب  خیر؟  یا  کند  ویژگی پیروی  اسالمی  دولت  و  اسالم  شود، 
بد  همتشخصان  از دست  تعیخود را  نیابندهند و  امر، در حالی رخ می  .ن    دهد که هم، این 
دین اسالم، ادعایی دیگر داشته و از اکمال دین،    هپرورند  نخبگان   دین و هم،  انآورندگ

گفتهسخن  دو  ها  هر  اگر  رواند.  منفی  جواب  با  شودبهپرسش،  با   رو  تردید  بدون  که 
بایست به این باور، معتقد شد که هم  تری دارد، پس میمدعیات متدینان سازگاری بیش 

امن اط دولت اسالمی و هم   و  نظارتی العات  بر آن  ت و  افزون  که وجود دارند،  اسالمی، 
را تقویت نمایند. بنابراین، در    همدیگرتوانند در کنار هم قرار بگیرند و  منحصراً فقط می

چهارگان احتمالی  پیوندهای  اسالمی/    همیان  دولت  امنی اطالف(  و  نظارتالعات  و    ت 
اسالمی/   دولت  ب(  امنی اط اسالمی،  و  نظارتالعات  و  دولت  سالمیا   غیر  ت  پ(    غیر، 

ت  العات و امنی اط   /اسالمی  غیراسالمی، ت( دولت    ت و نظارتالعات و امنیاط  /اسالمی
طور  چهارم، به  هالوجود است. زیرا، گزین ها، ممکن ، تنها، یکی از آناسالمی  غیر  و نظارت

ا  تنها مقبول مسلمین نیست، که بهای سوم و دوم، نهاصولی، مقبول مسلمین نیست؛ گزینه
 اول که امکان وقوع دارد.   هماند گزین خوانی ندارد؛ میمدعیات آنان نیز هم

اسالمی وجود دارد. امّا،    ت و نظارتالعات و امنی اط نام  ای بهگیریم پدیده حال، فرض می
کارویژه و  مفهوم  و  معنی  شاخصتکلیف  و  میها  سرانجام  اسالمی،  دولت  بایست  های 
پدید آیا  چیست.  که  شود  با  ه  روشن  یا  و  معناست  واجد  استقالل  با  اسالمی،  دولت 

می طرح  پرسش  این  استقاللی،  برداشت  در  چگونه  انضمام؟  را  دولت  مفهوم  که  گردد 
به  آن های زمانی و مکانی،  اختراع کرده و در کدام موقعیت دست آورده است؟ در    را، 

تاریخ  گونه   استقالل  پردازش اسالمی،  دولت  میمفهوم  سپرده  فراموشی  به  زیرا،    شود؛ 
های فیلسوفانه، در  نزدیک به دوازده قرن از مجادله  زمانیمدتپیش از ظهور دین اسالم،  

می سیاست،  و  و حکومت  قدرت  و  دولت  ماهیت  نمی  گذشتهباب  و  ابتکار  است  توان، 
نب   آفرینندگی ساختار و  بعثت  ندولت را مختص عصر  با وت  بنابراین، درک و فهم  مود. 

می درست  چون،  انضمام،  سلیم؛  عقل  هم،  و  است،  آن  بر  گواه  تاریخ،  هم  زیرا،  نماید؛ 
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تاریخ تحول سیاسی   هنظری قدرت در اسالم، در طول  کالمی حیات مسلمین،  /سیاست و 
کژی،  یافتهپرورش با  نسبت  در  کاستیو  و  پاسخ  های ها  سوی  آن،  از  تئوریک،  هایی 

بهدانشمن  هنوز،  اما،  است.  نموده  دریافت  مسلمان،  دولت  دان  که  نیست  معلوم  درستی 
هایی همچون دولت موجود درآیات قرآن، دولت مبتنی  ه پاسخاسالمی چیست؛ زیرا، ارائ

پیامبر خاتم و  ویژه عصر  عملی صدر اسالم به  هموجود در سیر  بر آیات و روایات، دولت
و امنیت    العات اط ندارد.    اتکات  مبهم است و قابلی   و  کلیامام همام، و دولت عصر ظهور،  

 اسالمی نیز، چنین سرنوشتی دارد.  و نظارت
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 منابع 

 الف( فارسی
پی آل ژان  )م،  و  (،  1372یر  ترجمهجاسوسی  ضدجاسوسی  مشهد:   ،  ابوالحسن سروقدمقدم، 

 رضوی، چاپ سوم. قدس آستان
( علی  میانجی،  وزارت    ،(1374احمدی  اسالمیلزوم  حکومت  در  نشر  :قم،  اطالعات    دفتر 

 حوزه. 

نرم،    امنیت  های اطالعاتی در تأمین الف(، نقش سازمان1395آبادی، علیرضا )، اصغر؛ قدرت افتخاری
 . 40-23، صص1395، بهار 17های حفاظتی و امنیتی، شماره پژوهش 

قدرت  اصغر؛  )افتخاری،  علیرضا  سازمان 1395آبادی،  اطالعاتیب(،  راهبردی    های  عمومی؛  افکار  و 
 . 16-1، صص1395، تابستان 19های حفاظتی و امنیتی، شماره سازی، پژوهش  برای امنیت

( عمرهارون  جاسوسیروان  ،(1388الخلیفه،  مؤسسه شناسی  تهران:  شمس،  علی  ترجمه   ،  
 سازان نور. اندیشه

 نا.جا: بیالف کاف، بی ، ترجمهعملیات کنترل فکر  ،تا(باوارات، والتر )بی
یی، تهران: دانشگاه  رضامراد صحرا  ، ترجمهاطالعاتیدشمنان سرویس    ، (1392بتس، ریچارد )

 ی. عالمه طباطبائ
، ترجمه کابک  دموکراسی، قانون و امنیت  ،(1383پل؛ گیل، پیتر؛ تولبرگ، دنیس )برودیور، ژان

 ران.المللی ابرار معاصر تهفرهنگی مطالعات و تحقیقات بین  خبیری، تهران: مؤسسه
( یوسف  فعالیت   ،(1399ترابی،  در  تقیه  اطالعاتی،  جایگاه  امنیت  های  و  حفاظت  مطالعات 
 .80-59، بهار، صص54، شمارۀ15، دورۀانتظامی

( نایجل  جکسون،  استیون؛  سیاست   ،(1392تنسی،  ترجمهمبانی  دره  ،  محسنی  بیدی، جعفر 
 تهران: ققنوس. 

و    ،(1375)  یعل  ،یکرمان  یحجت دتجسس  از  اسالم  دگاهیاطالعات  وزارت    ،یفقه  تهران: 
 ی. فرهنگ و ارشاد اسالم

حقوق  ،  ( 1393)  محمدرضاپاک،  خوبروی مفاهیم  در  دگرگونی  شهروندی:  و  مردم  حقوق 
 ، تهران: شیرازه. عمومی

امن  المعارفدائرۀ  ، (1387)  ی عل  ، یعامل  دعموش و  اسالم  تی اطالعات  متون  و  آثار  ،  یدر 
 . )ع( ینتهران: دانشگاه امام حس ،یو رضا گرمابدری  اری مه یباقرغالمحسین  هترجم

 عباس مخبر، تهران: آشیان، چاپ سوم. ، ترجمهقدرت ،(1390دودینگ، کیت )
هری )رانسوم،  نظامی  ،(1378هاو  و  سیاسی  پژوهشکداطالعات  کتابِ  در  مطالعات   ه، 
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 [ گزیداهتمام  بهراهبردی  سیاسی  ه[  ترجم-مقاالت  مطالعات    هپژوهشکد  هامنیتی، 
 .79-57راهبردی، جلد دوم، چاپ دوم، صص

 یت. قم: زمزم هدا، اطالعات در اسالم  ،(1390محمدرضا ) طلب،رضوان
تهران: مرکز نشر  السازگار،  لی  ترجمه  ،آشنایی با علم سیاست   حکومت:  ،(1374)آستین  رنی،  

 دانشگاهی. 
آشنایی با    ،(1355الیمر؛ آندرسن، توتون جیمز؛ کریستول، کارل کویمبی )رودی، کارلتون ک 

 م. ام ملکوتی، تهران: سیمرغ، چاپ سو بهر ، ترجمهعلم سیاست 
بابک ساعدی، تهران: کیهان،   ، ترجمههای جاسوسی جهانسازمان ،(1377ریچلسون، جفری )
 چاپ دوم. 

مرتضی؛مانیسل )مانیسل  ی،  یاسر  بررس  ن ییتب  ،(1394ی،  فعال  یفقه   یو  در    ی هات یتجسس 
 .102-79، صص1394 تابستان، 84 ه، شمار22، سالفقه ،یتیامن یاطالعات

،  ها و راهبردهایل: چالشهای اطالعات اسرائسازمان(  1389شموئیل، ایون؛ عاموس، گرانیت )
 سازان نور. محمدرضا بلوردی و میترا فرهادی، تهران: اندیشه ترجمه

محمود؛   ) صالحی،  محمد  سازمان1397مدبری،  در  هشدار  بهینه  چرخه  اطالعاتی(،  امنیتی:    های 
 . 26-1، صص 1397، تابستان 26های حفاظتی و امنیتی، شمارۀها، پژوهشها و شاخص مؤلفه 

د  ت ی اهم  ،(1369)  نیحس  ،یصبور از  اطالعات  و  اطالعات  مشهد:    ،اسالم  دگاهیحفاظت 
 ه.فیصح

 نا. قم: بی ،یتجسس و فقه جاسوس ،(1391) نیالدنجم  ،یطبس
 قم: برگ فردوس.  ،یضد جاسوسی و  جاسوس یفقه مبانی ،(1393) نیالدنجم  ،یطبس

تهران:    ،هیافراد در فقه امام  ی خصوص  میتجسس از حر  ،(1391احسان )  ،یبابوکان  یاکبریعل
 دانشگاه امام صادق. 

امنیتی بر امنیت  های اطالعاتی  تأثیر کارکرد سازمان (،  1397زاده سوار، قربانعلی؛ ناطقی، هاشم )قربان
 . 88-65، صص1391، بهار و تابستان 8اجتماعی، دانش امنیتی، شمارۀ

برنارد   حکومت:  ،(1387)کریک،  اصلی  الگو   اشکال  یک  و  نما  فرهاد    هترجم،  یک 
 صفت، تهران: کتاب روز.   مشتاق

  ه [ گزیداهتمام  بهمطالعات راهبردی ]   پژوهشکدۀ  ، در کتابانقالب  ،(1378گلدستون، جک )
پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، جلد دوم، چاپ دوم،   ه امنیتی، ترجم-مقاالت سیاسی

 .102-81صص
 ، تهران: نشر نی.انداز دولت چیستی، تحول، و چشم(، 1392محمدی، احمد )گل

]   هپژوهشکد  «، در کتابنقالب»ا  ،(1378الکویر، والتر )   ه[ گزیداهتمام  بهمطالعات راهبردی 
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مطالعات راهبردی، جلد اول، چاپ دوم،    هپژوهشکد  هامنیتی، ترجم-مقاالت سیاسی
 .113-91صص

( اسالمی  شورای  قانون   ، (1364مجلس  نهایی  بررسی  مجلس  مذاکرات  مشروح  صورت 
 ، تهران: مجلس شورای اسالمی. اساسی جمهوری اسالمی ایران

شورای   )مجلس  مجلس    ،( 1368اسالمی  مذاکرات  مشروح  صورت  از  استفاده  راهنمای 
با معرفی اعضای مجلس  ایران همراه  نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی  بررسی 

 ، تهران: مجلس شورای اسالمی.خبرگان
های اطالعاتی و ثبات سیاسی، مطالعات راهبردی، شمارۀ (، سازمان1390محمدی لرد، عبدالمحمود )

 . 190-153، صص 1390یز ، پای 53
)مک پی  شاون  بحران:    ، (1381کارتی،  مدیریت  در  اطالعات  محور  نقش  درک  بر  درآمدی 

درضا تاجیک، تهران: فرهنگ  ، ترجمه محماطالعات هکنندمصرف-تولیدکننده دوقطبی
 گفتمان. 

 بهروز جندقی، قم: کتاب طه.   ، ترجمهفلسفه سیاسی، (1383کالوم، جرالد کوشینگ )مک
،  کارگیریهای بهها و استراتژی: مفاهیم، محدودهاطالعاتجنگ    ،(1379یهان، جوزف )نموی

 ترجمه احمدرضا ارتقاء، تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقالب
 اسالمی.

 فایی، تهران: نشر ماهی.، ترجمه بهمن دارالشفلسفه سیاسی(، 1387میلر، دیوید )
 ، تهران: نشر ماهی.دارالشفاییبهمن  ، ترجمهسیاست  ،(1387میناگ، کنت )

( مهدی  سازمان1390میرمحمدی،  تحلیل،  (،  برای  چارچوبی  خارجی:  سیاست  و  اطالعاتی  های 
 . 227-191، صص1390، پاییز 53مطالعات راهبردی، شمارۀ 

، تهران: نشر نی، جلد اول اشرف  سیدجواد    ، ترجمهصداهای بیقدرت  ، (1371نوالو، گونتر )
 دوم.و 

ون کنث؛  )نیوتون،  جان  دموکراسی  ،(1390دث،  تطبیقی:  سیاست  نوینمبانی  دنیای  ، های 
 اهلل سردارنیا، شیراز: دانشگاه شیراز. خلیل ترجمه

 ( مرتضی  سازمان1386واحدی،  جایگاه  جهانی(،  عصر  در  اطالعاتی  راهبردی،  های  نگرش  شدن، 
 . 208-207، صص1386، آذر و دی  86و85های شماره

سیدورع )  ی،  روایت  1386جواد  به  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  مستندات  و  مبانی   ،)
 گذار: روند تدوین و بازنگری قانون اساسی، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری. قانون

 حسین بشیریه، تهران: نشر نی، چاپ دوم.   ، ترجمههای دولت نظریه، (1376وینسنت، اندرو )
 خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو. ، ترجمهفلسفه سیاسی، (1380همپتن، جین )
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( کریستوفر  خارجی  ،(1387هیل،  سیاست  متحول  ترجمهماهیت  ط  ،  وحید علیرضا  و  یب 
 مطالعات راهبردی. بزرگی، تهران: پژوهشکده

 حمن عالم، تهران: قومس. ، ترجمه عبدالرمقدمه نظریه سیاسی، (1383هیوود، اندرو )
 عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نی. ، ترجمهسیاست  ،(1389هیوود، اندرو )
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