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که در قوانین مختلف مندرج شده( هن  منردم و   ) تیحاکل در نگاهباید نقش فعالی ایفا نلایند. 

 صنور   بنه ، بخشنی  دارنند   عهنده  ربن ی ا ژهین وامنیت نقش  نیتأماطالعاتی در  های سازمانه  

مستقی  و نهادی. رابطه اطالعا  و منردم طنی    صور  بهو غیرنهادی و بخش دیگر   یرمستقیغ
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 مقدمه

که از بدو پیروزی انقالال  االاکنو      ساالر مردمنظام جمهوری اسالمی نظامی است 
ااحاد و حضور مردم به پیشبرد اهالدا    بر هیاکاحکام اسالمی و  و اوجه به دیاأکبا 

گالاارا  از نالو     اطالعات با مردم و سیاست خود پرداخته است. در این میا   رابطه
ی برخالوردار اسالت.   ا العالاد   فالو  اهمیالت خالاو و    و ازروابط اسالتراایی  بالود    

اطالعات با این دو مرجع  ارابالا  اناالاانای داهالته و باله دنبالا  کبالل مقبولیالت        
 ین دو منبع قدرت است.حداکثری در ا

  رابطه اطالعات و ساالر مردمی ها حکومتمردم در  لیبد یببا عنایت به نقش 
و  ۱۳۸۱در سالا   « همایش اطالعات و امنیالت پایالدار  »مردم طی دو دور  در قالل 

اوسط دانشاا  اطالعالات و امنیالت    ۱۳۹۵در سا   «همایش ملی اطالعات و مردم»
رابطه مالردم و   دهد یمهد  نشا   گرفته است. مطالعات انجام بررسی قرار ملی مورد

یی همالرا  بالود    هالا  لینشی پس از پیروزی انقال   با فراز و ها سا اطالعات طی 
در اظهارنظرهالای   بعضاًکه  اند داهتهاست. عوامل مختلفی در بروز این مبئله نقش 

ی هالا  دگا یداست.  گرفته اهار  قرار    نخباا  و اقشار مختلف جامعه موردمبئوال
از زیبت محالیط   متأثریدی اا انتقادی است که أیهد  هامل طیفی از نظرات ا مطرح

 هالای  دسالتاا  سیاسی  فرهنای و اجتماعی افراد یا سالط  اطالال  انالا  از عملکالرد     
اطالعاای بود  است. این مطالعالات باله دلیالل سیرسفارهالی بالود   وییگالی پالرو          

به ارائه و اجویز ی  الاوی مطلو  درخصالوو   اند نتوانبتهپیوهشی را نداهته و 
ند. بیشالتر مطالعالات پیشالین  جنباله     هالو خالت    یرا رابطه اطالعات و مردم در ج.ا.ا

اوصیفی داهته و در موارد معدود با رویکرد انتقادی یا هنجاری به مبئله ناریبالته  
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ی ا عالقاله مبالتقل نیالز    پردازِ هینظرو  فکر سازی ها کانو هد  است. از طر  دیار 
لالاا پاسالب باله ایالن دالعف در        دهند ینمدرخصوو پرداخت به این حوز  نشا  

ادبیات نظری اطالعات  خارج از جامعاله اطالعالاای قابالل جبالتجو نخواهالد بالود        
از محافلِ فکری اطالعالاای   اوا  یمی مطلو  پاسب مبئله را  انها ساز یسنبنابراین 
 د.کرمطالبه 

ی امنیتالی زیالادی از اهدیالدات    هالا  لینشال سا  گاهته  کشور فالراز و   ۴۰طی 
را  طلباناله  و اقالدامات اجزیاله   هالا  اهو اا  سخت گرفته مثل جنگ احمیلی و کوداا

. احوالت پیچید  دو دهه اخیر در منطقه و رویکرد استکبار پشت سر گااهته است
هالد  فضالای    ی و فراگیالر اورنال فبرای ایجاد احوالت ساختاری در منطقه  پیشرفت 

یالالافتن ا    هالالد  اهدیالالدات و انالالو   یا نقطالاله  اراباطالالات  هالالد یا هالالبکهسالالایبر  
کالرد  اهالدا  و    ی دهمنا  برای عملیالاای ها یزیر برنامهو  ها یطراحهد   ار د یچیپ

در درو  جوامالالع از طریالالو نفالالوگ فرهناالالی  اجتمالالاعی  سیاسالالی و  شالالا یها برنامالاله
سالخت باله    کرد  ماهیت اهدیالدات از حالالت سالخت و نیماله     اقتصادی و سو  پیدا

اهدیدات نرم و ... باعث هد  اا ابهامات و عدم قطعیالت نبالبت باله محالیط      سمت
رو   اطالعاای را به افکالر وادارد کاله هالرایط پالیش     های سازما امنیتی بیشتر هد  و 

هد  با چه مبائلی باهند؟ متغیرهای اصلی و  چاونه خواهد بود؟ باید اماد  مواجه
و اضالمین کالرد و    نیاأمیت ملی را امن اوا  یمد؟ از چه طریقی امنا  کد اأثیرگاار

 جامعه را برای رسید  به اهدافش یاری رساند.
قرار دارد  «ارابا  مردم و اطالعات»حادر در حوز   پیوهشبا اوجه به اینکه 

گرفته که در محدود  احقیو مودالوعیت   بررسی قرار مواردی مورد صرفاًرو  این از
ی اطالعاای ااکنو  بیشترین ها بت یسکه  دیا یمداهته است. از سوابو امر به دست 

ی با بخشی از اقشالار جامعاله متمرکالز    ا حرفهی خود را روی ی  رابطه گاار هیسرما
کرد  اا از طریو جلل مشارکت انا   اخبار و اطالعات امنیتی را کبل نمود  و بالا  

. این روش در دیننماامنیت کشور اقدام  نیاأمهای اطالعاای  نببت به خألپرکرد  
 دکنال  نیاالأم اطالعالاای را   یها سازما دهه گاهته اوانبته بخشی از نیازهای  چهار

اوجهی از مبائل اطالعالاای و امنیتالی باله     کرد  اعداد قابل (. با کوچ۱۳۹۷ مدبری )
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 هالای  اوریفنال حوز  امنیت نرم و پررنگ هد  نقش فضالای مجالازی و اسالتفاد  از    
اخبالار و اطالعالات    گوناله  نیاکاهش دسترسی مردم به  بالطبعحوز   نیدر اپیشرفته 

اطالعالاای  هالاهد نوسالا  رابطاله خبالری مالردم بالا         یهالا  سالازما  برای کمال  باله   
اطالعاای هبتی   البتاله هناالام بالروز حالوادو اروریبالتی مثالل االرور         های سازما 

ی یا حمله اروریبتی داعش به مجلس هورای اسالالمی در سالا    ا هبتهدانشمندا  
بجبالتانی   ) رسانی خبری مردم رهد پیدا کرد  روند اراباطی و اطال  مجدداً  ۱۳۹۶
این خود گویای این امر اسالت کاله نوسالانات خبالری  حالاکی از کالاهش        ( و۱۳۹۷

بلکه علل مختلف دیاالری روی ا     نظام یا سیبت  اطالعاای نیبت اعتماد مردم به
بالود  اسالت. دهالمنا  نظالام طالی سالالیا  متمالادی االالش زیالادی بالرای            اأثیرگاار
گرفتن مالردم از حاکمیالت یالا رودررو     افکار عمومی جهت فاصله ی رویاأثیرگاار

احاد جامعه را در برابر  اند نتوانبتهلیکن ااکنو    اند داهتهداد  انا  با حکومت  قرار
 هالای  سالازما  حا  در مالواردی کاله عملکالرد نظالام یالا       درعین .دهندحاکمیت قرار 

سالواری و   نداهته  موج همرا  بهاطالعاای با ابهاماای مواجه بود  یا هفافیت الزم را 
صورت مقطعی باله اعتمادبخشالی از مالردم     عملیات روانی سناین دهمن اوانبته به

 (.۱۳۹۷هفیعی  ) نببت به حاکمیت و سیبت  اطالعاای خدهه وارد سازد
ساالری دینی و اینکاله اعتمالاد مالردم     بود  مردم در نظام مردم با اوجه به محور

اطالعاای اسالت و همراهالی    های سازما رای نظام و ب یسنا گرا پشتوانه و سرمایه 
و  لیبالد  یبال و همکاری انا  برای احقو اهرا  اطالعاای و حل معضالالت امنیتالی   

لاا بازسازی و اقویت سط  اعتماد مردم و رساند  ا  باله   .استجایازین  رقابلیس
    و مبالتحک  بمانالد  شالد هرایط متغیر  متزلالز  ن  ریاأثسطحی از پایداری که احت 

. هد  این احقیو ارائاله الاالویی اسالت کاله بتوانالد رابطاله       دینما یمری دروری ام
اطالعات و مردم را بهینه ساخته و به سمت هرایط مطلو  سو  دهد. با اوجه باله  

الاوی مطلو  رابطاله اطالعالات و   » کهاصلی احقیو این است  پرسش  باالمطالل 
عی این احقیالو نیالز   های فر پرسش «است؟مردم در جمهوری اسالمی ایرا  چاونه 

رابطاله   .۲مالک و معیارهای رابطه میا  اطالعالات و مالردم چیبالت؟     .۱عباراند از: 
 فعلی اطالعات و مردم چاونه است؟
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ی از منالابع  ریال گ بهالر  احقیو با  لاا    کیفی استاستفاد  موردی ها داد ماهیت 
 افتاله ی ساخت همصاحبه نیم همرا های احقیقاای( به  ای و فیش ثانویه )اسناد کتابخانه

 رسید  است. به انجامبا خبرگا  و احلیل مودوعی 
و  نیار مه هد  که  متعددی منتشر های  ازمینه رابطه اطالعات و مردم کت در
اسالت کاله در    مجموعه مقاالت اولین همایش اطالعات و مالردم ها   ا  نیار منبج 

نوهالته مجتبالی امالدنی     یدار هالهریاری و مالردم   کتالا  هد  است.  جلد منتشر پنج
ی از مصاحبه با روحانیو   کارگزارا  نظام  دانشااهیا   نماینالدگا  ادوار  ا مجموعه

کاله در برخالی    اسالت مجلس هورای اسالمی  نظامیا   اصحا  رسانه و هنرمنالدا   
سالاالری   مالردم است. کتا    پرداختهفصو  به بحث رابطه مردم و سازما  اطالعاای 

ت پیوهش و اولید عل  دانشکد  اطالعالات باله چالا     که اوسط معاون اطالعاتو 
 پرداختاله رسید  به مودو  رابطه مردم و دولت و مبائل نظارت در ابعاد مختلالف  

که از مجموعه مقاالت  یههرونداطالعات  حری  خصوصی و حقو  است. کتا  
است در حوز  حقو  هالهروندی باله    (۵جلد )ین همایش ملی فقه اطالعاای نخبت

اطالعالاای در   های سازما نقش » های ارائه مطالبی در این زمینه پرداخته است. مقاله
وجالو  حفالن نظالام    »لالرد و   نوهته میرمحمالدی و محمالدی   «ینید ساالر مردمنظام 

زمینه احقیو نیالز   نوهته الهام و موسوی در «ینیخماسالمی در اندیشه سیاسی امام 
 گرفته است. ی قراربردار بهر که مورد  اند ساختهح مطالبی مطر

 . تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری١

و  هالا  وا  باله افالاوت گهنیالت خواننالدگا  مقالاله از مفهالوم هالر یال  از          تیال با عنا
  جهت همارایی گهن مخاطل و نویبالند   باله اعریالف    استفاد  مورداصطالحات 

 است: هد   پرداختهعملیاای وا گا  کلیدی 

 تعاریف و مفاهیم .١-١

: مشارکت در اصطالح به هر کنش اجتماعی که از طریو ا  افراد مشارکت. ۱-۱-۱
اطالال    هالوند  یمال سالهی     ی کاله اهالدا  معینالی دارد   ا افتهی سازما ی ها تیفعالدر 

 دار هالد  در اعریفی دیار مشالارکت باله کالنش     (.۶۴۵: ۱۳۷۰)ساروخانی  گردد یم
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و اجتماعی )به معنی ازادی درونی( با وییگی کنش متقابالل میالا  کنشالار و     ارادی
زمینه اجتماعی و محیطی او  قبو  اگاهانه انجام امری یا بخشی از امالور در هالکل   

و بالرای هالد     ازیال ن  رسبت  معاددت  معاونت  همیاری و همکاری از روی میل
بالر فراینالد    اأثیرگااروامل یکی از ع عنوا  بهو  هود یمبهبود زندگی اجتماعی گفته 
محبالنی  اسالت ) هالد     مختلالف مطالرح   نظالرا   صاحلامور و اوسعه ملی از سوی 

 (.۲۹۷: ۱۳۷۷ابریزی  
موقعیت  هرایط یا ودالعیتی(  )امام نمای چیزی  نهییا: الگوی مطلوب .۱-1-2

و مایل هبتی  احقو یابد که با این اعبیر  الاوی مطلو   ی    یخواه یماست که 
و باله نحالو    دهد یمطرح پیشنهادی است که انتظارات ما را از دنیای خارج اودی  

چه چیزهایی برای مالا  [که  کند یممشخص  (پیچیدگی نیبا کمترو )ساد  و روهنی 
کاله مالنق  و    الاوی مطلو  هما  نظام انتظالارات مالا هبالتند     درواقع. ]مه  است؟

ی خالود را از اینالد    هالا  داهالت  چش منظ  هد  است به این معنی که ما اوقعات و 
را در قالالل الاوهالای مطلالو      مالا  یعملکردهامودو   محیط  پدید   سازما  یا 

 (.۳۱۳: ۱۳۹۵  زندی)  یکن یمارائه و مشخص 
از مجموعه حقو  و امتیازاای کاله باله    عبارت است: حقوق شهروندی. 1-1-3

بالر   ههروندا  ی  کشور در چارچو  نظام حقالوقی و اجتمالاعی ا  کشالور مبتنالی    
یا به  هود یمدو اصل بنیادین ههروندا  اعطا  عنوا  بهکرامت انبانی و منع ابعیض 

(. در اعریفی دیار  حقو  هالهروندی  ۳۱۱: ۱۳۹۶کرمی  هود ) یمرسمیت هناخته 
و نیالز   باهالند  یمقی که افراد به اعتبار موقعیت ههروندی خود دارا به مجموعه حقو

 د  استهاطال    کند یممجموعه قواعدی که بر موقعیت انا  در جامعه حکومت 
(. به حقو  و اکالیف ههروندا  در برابالر دولالت  حقالو  هالهروندی     ۳۱۴  هما )

 کنالد  یماعیین که چاونای ا  را قانو  اساسی و قوانین مدنی کشور  هود یمگفته 
 (.۳۵۶: ۱۳۹۶)کهوند  
: نظارت در لغت به معنی ناریبتن  مراقبت  حراست و هاهد نظارت .1-1-4

است. در اصطالح حقوقی نظارت به معنی بررسی ممیزی و ارزهالیابی   بود  ناظرو 
 منظالور  باله هد  یا در دست انجام و انطبا  ا  بالا قالوانین و مقالررات     کارهای انجام
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  در اعریفی امالد   (۹: ۱۳۹۱جمهوری   ا  اجرایی است )ریاستجلوگیری از انحر
که نظارت عبارت است از کنتر  و بررسی اقدامات ی  مقالام و نهالاد حکالومتی از    

مانالد  اقالدامات    سوی مقام و نهادی دیار که سایت ا   حصالو  اطمینالا  از بالاقی   
قانونی است. در حقیقت منظور از نظالارت  کنتالر  قالدرت     حدودوثغوردر  ادهد ی

رو نظام نظارای باید در حالتی از اعاد  و اواز  باهالد االا باله     این است  از باقدرت
از قدرت متراک  نظالارای منجالر ناالردد     سوءاستفاد دد خود ابدیل نشود یعنی به 

 (.۲۰: ۱۳۹۰)راسب 
و  استو نااهداری  داهتن ناا کرد    : صیانت به معنای حفنصیانت .1-1-5

ی انبانی سالازما   ها هیسرماکه هد  ا  حفن  هود یمبه مجموعه اقداماای اطال  
با اقویت عنصر بازدارندگی درونی از طریو ارویج فرهنگ صحت عمل  ارهالاد و  

 (.۱۳۹: ۱۳۹۳)عصاریا  و جراحی دربا    استی کارکنا  ساز اگا 

ی خالاو و  هالا  تیال فعالله سازمانی  : اطالعات را در سه مقواطالعات .1-1-6
بررسالی کالرد.    اوا  یم برگرفته که طیفی از دانش و احلیل را در افتهی پرورشاخبار 

 اطالال  مفهوم اطالعات به مصادیو سالاختار و نهالاد اشالکیالت    به لحاظ سازمانی  
در این ودعیت اطالعات معنای فراگیری داهالته و هالامل هرگوناله اقالدام      .هود یم

  فکالوری ) هالود  یمال اهکار و احرکات مختلف در حوز  نیروهای خودی و دهمن 
 این احقیو منظور از اطالعات  هما  سازما  اطالعاای کاله نهالادی   در .(۲۸: ۱۳۹۲
از اهدیالدها و   ی و مقابلاله بالا ا  دسالته   ریشایپی  نیب شیپقانونی و مبئولیت  است

ی منافع ملی که از سوی دهمنا  یا حریفا  سیاسی نظام خالودی پیایالری   ها لیاس
یی که بالرای اضالعیف یالا    ها فرصتی از بردار بهر و نیز مبئولیت کشف و  هود یم

 دارد. بر عهد را  دیا یمبه وجود  ها ا نابودی 

یونبکو متشکل از کارهناسا  برای هفافیت  یالملل نیب: نشبت مردم. 1-1-7
هالرح مفصالل و اسالتانداردی از وا   مالردم ارائاله       ۱۹۸۹مفاهی  حو ملت در سالا   

در ایالالن اعریالالف مالالردم عبارانالالد از یالال  گالالرو  از افالالراد انبالالانی کالاله در  .کنالالد مالالی
سالنت   .۱ :ی زیالر مشالترک هبالتند   هالا  ییگال یواز امام یا بعضالی از   هد  برخوردار

  وحدت زبانی .۴  هماونی فرهنای .۳  هویت نیادی یا قومی .۲  ااریخی مشترک
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زندگی اقتصادی  .۷  پیوند اردی .۶  واببتای و همببتای دینی و ایدئولو ی  .۵
حادر منظور از مردم امامی افراد دارای اابعیالت ایرانالی بالود      پیوهشدر  .مشترک

نالیادی  زبالانی  دینالی      یهالا  افالاوت که در حوز  سرزمینی ایرا  زنالدگی کالرد  و   
بالا   .دهالو  ینماز احاد جامعه از دایر  مفهوم مردم   ی چیهاقتصادی منجر به خروج 

سیاسالی و حتالی ایالدئولو ی  منجالر باله اغییالر        نظالر  اختال اوجه به این اعریف  
 .گردد ینمجامعه ایرانی و مردم عضو این جامعه  حدودوثغور

 مبانی نظری. 2-١

و امنیت دولت را مورد بررسی قرار دهالی   یال  ماهیالت    اگر رابطه بین امنیت فرد 
 قالرارداد »متناقض در این رابطه قابل مشاهد  اسالت. جالا  الک در اعریالف مفهالوم     

لاا بنیا    هود یمرفع نیازهای مردم اشکیل  جهتمعتقد است که دولت « اجتماعی
اعمالا  دولالت بالر     جهیدرنتدولت بر پایه ردایت مردم احت حکومت قرار دارد و 

. در این دیدگا   دولت چیزی سیالر از  هود یما  بر منافع مردم ارزیابی  ریاأثاساس 
  مجموعه اجزاء ا  نیبت و از برخورد بین مردم و دولت باید احتراز کالرد )بالوزا   

مبالتقی  یالا    طالور  باله (. از طر  دیار مردم بالا اهدیالدهای ببالیاری کاله     ۵۶: ۱۳۷۸
هبتند. این اهدیالدات نقالش مهمالی در     رو روبه  دهو یماز دولت ناهی   یرمبتقیس

 .۱ :اسالت   یاقبال  قابالل که در چهالار دسالته کلالی     کند یمزندگی هخصی مردم ایفا 
اهدیالدات ناهالی از اقالدام     .۲  اهدیدات ناهی از ودالع و اجالرای قالوانین داخلالی    

 یهالا  االالش اهدیالدات ناهالی از    .۳  یالا افالراد   ها گرو سیاسی یا اداری دولت علیه 
خالارجی دولالت    یها استیساهدیدات ناهی از  .۴  به کنتر  دستاا  دولتمربو  

(. برای رویارویی با این اناقض درونی و گاای  درورت دارد که روابط ۶۱هما : )
 یهالا  سالازما  بین مردم و دولت مورد بررسی قرار گیالرد. بالا اوجاله باله کنشالاری      

در  بالاال ات منطقالی  اطالعاای در هر چهار حوز  اهدید مورد اهار  و وجود اعارد
هر نظام سیاسی )فارغ از ایدئولو ی حاکمیت(  رابطه اطالعات و مالردم بالر مبنالای    

در بررسی رابطه اطالعات و  انجاکه از. قابل بررسی است دینی یساالر مردمنظریه 
بالر مودالو  را دارا    ریاالأث  نیاالر  مهال  « اطالعالات » و «مالردم » مردم  دو بعد اساسالی 

در « جایاالا  مالردم  »و « جایاا  اطالعالات » لاا در این بخش  مبانی نظری  باهند یم
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 .گرفته است بررسی قرار دینی مورد ساالر مردم نظام
در سالیر  و اندیشاله حکالومتی     :دینی ساالر مردمجایگاه مردم در نظام . 1-2-1

برخالوردار بالود  و دارای نقالش محالوری      یا ی یوخمینی )ر (  مردم از جایاا   امام
ر ( حرکت عظی  انقالال  اسالالمی را مرهالو  دسالتاوردهای مالردم و      امام )هبتند. 

انقال  معرفالی   «نعمت یول» عنوا  بهمردم را  جهت نیبد  داند یمالطا  سیبی الهی 
بر خدمت هرچه بیشتر به مردم نمالود  و   نظام اوصیه اکید مبنی اندرکارا  دستو به 

و بالا    یال دار یبرمال   ما در جهت منافع مردم خالود گالام   ها نهیزمدر امام : »ندیمافر یم
و در جالای   « یکنال  یمانچه صالح انا  و پاسخاوی ارما  اسالمی انا  باهد عمل 

سیاست ما همیشه بر مبنای حفن ازادی و اسالتقال  و حفالن   »دیار اهار  دارند که 
جلالد  امالام خمینالی    ) « یکن ینممنافع مردم است که این اصل را هرگز فدای چیزی 

ساالری دینی از جایاالا    (. از ناا  مقام معظ  رهبری نیز مردم در نظام مردم۳۶۱: ۴
 :ندیفرما یم. ایشا  در بیبت و هفتمین سالارد امام راحل ندهبتی برخوردار ا ی یو
بالود  را و   بالود  مالردم اسالت کاله وقتالی مالا مردمالی        یکی دیار از مبالانی  محالور  »

جمهالوری اسالالمی     هالود  یمارکیل ا    یکن یممردم را با اسالم همرا   بود  محور
 هالا  هالد  جمهوری اسالمی یعنی این. مردم محورند  مقاصالد بالرای مالردم اسالت.     

متعلو به مردم است. منافع ما  و مل  مردم است. اختیالار در دسالت مالردم اسالت.     
مالردم    ی مردم  خواسالت مالردم  حرکالت مالردم  عمالل     رأبود  است.  مردمی ها نیا

ی از ا  مبانی اسالت  کی  نیاحضور مردم  هرافت مردم در نظام جمهوری اسالمی  
 (.۱۳۹۵  رهبریمعظ  )مقام  «بودو به معنای واقعی کلمه باید به این معتقد 

دینی رکالن اصاللی    ساالر مردمدر نظام  «مردم»که  دهد یمنشا   باالی ها دگا ید
هالود  از سالوی دیاالر در     نیاالأم  «اسالمچارچو  »در  «انا منافع »هبتند که باید 
ساله مرجالع بالرای     اسالمی ایرا   در هناام برهماری مرجع امنیالت   نظام جمهوری
هالد    . محبالو  باهالند  یمال  «مالردم اسالم  نظام اسالمی  »که  هود یمامنیت همرد  

امنیت  نشالا  از جایاالا  و اهمیالت مالردم در      گانه سهیکی از مراجع عنوا   بهمردم 
 نظام جمهوری اسالمی ایرا  دارد.

 : نظالام جمهالوری اسالالمی    دینی ساالر مردمجایگاه اطالعات در نظام  .1-2-2
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و روش  هالد   بنالا دینی است که بر مبنای هریعت مقدس اسالم  یساالر مردمنظام 
م معظال  رهبالری   جمهوریت را برای نو  حکومت خود انتخا  کالرد  اسالت. مقالا   

امام خمینی )ر ( حراست و صالیانت از جمهالوری اسالالمی را اوجالل     : »ندیفرما یم
 هالا  واجالل  نیاالر  واجل  اوجل واجبات نه از اوجل واجبات. دانبت یمواجبات 

صیانت از نظام اسالمی است  چو  صیانت اسالم  به معنای حقیقی کلماله  واببالته   
: ۱۳۹۱  )الهالام « اسالالمی امکالا  نالدارد    به صیانت از نظام اسالمی است  بدو  نظام

هناختی امامی نهادهالا و کالارگزارا  نظالام     در چنین رویکردی  ارزش هبتی .(۱۱۴
ی اطالعاای  االش برای حفن  پایداری و ثبالات نظالام سیاسالی    ها سیسروازجمله 

 هالای  سالازما  نقالش   نیاالر  مهال  گفالت   االوا   یمال دینی است  بنابراین  یساالر مردم
و  هالا  ارزش  هالا  هیال روساالری دینی  کم  به حفن و اداوم  اطالعاای در نظام مردم

حالا   نهادهالای    ایالن  ساالرانه و قواعد دینی مهارکننالد  ا  اسالت. بالا    نهادهای مردم
اطالعالالاای ایالالن نقالالش خالالود را از طریالالو کمالال  بالاله اشالالخیص مصالالال  اوسالالط    

سالاالرانه   ایندهای مالردم کنند  و مخالف فر گاارا  و مقابله با عوامل اضعیف سیاست
(. حفن اسالم و نظالام  ۱۹۵: ۱۳۹۳میرمحمدی و محمدی لرد  دهند ) یمدینی انجام 

اسالمی از اهمیت باالیی برخوردار بود  و مردم نیز در این زمینه مبئولیت خطیری 
اسالم را همه باید حفالن کننالد  حتالی    : »ندیفرما یمر ( ) ینیخمدارند  امام   به عهد 
است  همه هالما   درخطرکه اسالم  نوانی( که پشت پرد  هبتند ... وقتیبا) یمخدراا

ایشالا    (.۱۱۶ :۱۵)امالام خمینالی  جلالد     «موظفید با جاسوسی حفن کنید اسالالم را 
اسالم را همه باید حفن »: ندیفرما یمعلیه اسالم و مبلمین  ها اوطئهدربار  مقابله با 

وامالد   ی را دیدید و اگر رفتا ئهاوطکه اگر  کنی   واجل است بر همه ما  همه هما
ی به من نوهالته  ا چار یبمشکوکی را دیدید خوداا  اوجه کنید و اطال  بدهید. ی  

باید اجبس کنند یالا نظالارت کننالد  در قالرا       ها نیابود که هما که گفتید که همه 
ولی قرا  حفالن نفالس ادم را هال  فرمالود       درست است  «والاجببوا» :دیفرما یم

است و ... همه هما موظف هبتید که با جاسوسی حفن کنیالد اسالالم را .... حفالن    
باالار است ... جاسوسی فاسد خو  نیبالت  امالا    مبلمانا  ه خود اسالم از جا  

: ۱۵)امالام خمینالی  جلالد      «برای حفن اسالم و حفن نفوس مبلمین واجل است
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ید بر حفن هوهیاری مردم و برای کم  به مبالئوال  اطالعالاای   ایشا  با اأک (.۱۱۶
ننشالینند کاله دیاالرا  کالار کننالد  مصاللحت        » :ندیفرما یمو امنیتی  خطا  به مردم 

مصلحت همه است ... امروز همه هما بایالد سالازما  اطالعالات باهالید. از اجالزای      
 (.۲۶: ۱۵)صحیفه امام  ج « سازما  اطالعات باهید

محالدود باله    صرفاًگرایانه و سنتی که نقش اطالعات را  یلبرخال  رویکرد اقل
مقالام معظال      کنالد  یمامنیتی و امرکز بر دهمن و اهدیدات خارجی   عرصه نظامی

از  االر  عیوسال رهبری حدود کار اطالعاای در جمهوری اسالالمی ایالرا  را متنالو  و    
ایشالالا   .(۱۵۹ :۱۳۹۵  )معاونالت پالالیوهش و اولیالالد علالال   داننالالد یمالالجاهالای دیاالالر  

العات را ی  مبئله مه  و جدی و از دروریات جوامع کنونی دانبالته و ا  را  اط
مثاباله   ( و در نقالش هالناختی  باله   ۱۵۶همالا    )داری  مثابه چشال  بالرای حکومالت    به

  همالا  دانند ) یمگیرا  نظام  نورافکن  چراغ را  و راهنمای عمل مبئوال  و اصمی 
و  ریال اعبا  را به عمل صال  (. مقام معظ  رهبری فعالیت اطالعاای و اموزش ۱۵۸

 نالد یفرما یمال بر وجو  انجام ا  در چالارچو  دالوابط هالرعی و اسالالمی اأکیالد      
 .(۱۵۸)هما   

 «ینال یدسالاالری   اطالعالات در نظالام مالردم   »کاله   هود یماستفاد   باال از مطالل
امنیت مردم و نظام اسالمی است اا از این  کنند  ی داهته و اضمینا برجبتهجایاا  

 رهاار  اسالم نیز حفن هود.

 روش پژوهش. 2

های احقیقالاای(   ای و فیش ی از منابع ثانویه )اسناد کتابخانهریگ بهر با حادر احقیو 
 صالورت  باله با هش نفر از خبرگالا  حالوز  امنیالت کاله      افتهی ساخت و مصاحبه نیمه

 منظالور  باله مبالادرت ورزیالد  اسالت.     هالا  داد  یراو جمعند به ا هدفمند انتخا  هد 
رابطه اطالعات و مردم  اسالتفاد  از   مطلو و در راستای ارائه الاوی  ها داد احلیل 

قرار گرفت. هالیو  اجتهالادی    یبردار بهر روش کیفی و مد  احلیل اجتهادی مورد 
ابالزار و عناصالر الزم بالرای     واسالطه  باله منابع معتبر  بر اساسبه معنای االش علمی 

یا حک  اسالت کاله از اعتبالار الزم برخالوردار      یرأافه   اکتشا   استدال   استنبا  
باهد. هیو  احلیل اجتهادی ی  هیو  افهمی و اکتشافی است که در مقالام کشالف   
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منطقالی و عقلالی    باله لحالاظ   امالد   عمل بهکه حاصل االش  یا گونه به دیا یبرمواقع 
هد. این هیو  احلیل دارای چهالار مرحلاله باله هالرح زیالر      موجه و دارای حجت با

کشالف و هالرح     مرحله دوم  ارزیابی صحت اسناد و مدارک نخبت است: مرحله 
کشف یالا اسالتنتاج     مرحله چهارم  خاو یها داللتکشف   مرحله سوم  ها داللت

(  در ۹-۴۲ :۱۳۸۶  پالور  یعلال اعقلالی )حبالنی و    -نهایی با استفاد  از روش قیاسی
 ید قرار گرفت.أیکرد   اعتبار احقیو مورد ا با استفاد  از روش مثلثیانتها 

 ی تحقیقها افتهی. ٣

عنالوا  نقشاله را     باله  «ابالزار احلیالل هالکا    »بالر   مبتنیروش ادوین الاوی مطلو  
 صورت به اوا  یماین است که  در این مد  ز. امتیااستفاد  قرار گرفت احقیو مورد

محیطالی  متناسل با هرایط ) استفاد  کردبرای رسید  به الاوی مطلو  از ا  مکرر 
 (.رو و هرایط پیش

 رابطه اطالعات و مردم مطلوبمدل اجرایی رسیدن به الگوی  .1شکل 

 

 

   یهبالت ودع موجود و ودالع مطلالو     هناختبر اساس مد   نیازمند  انجاکه از
و  هالد   پرداختاله احقیقات درخصوو ودالع موجالود   امد  از  دست بهابتدا به نتایج 

 .ردیگ یمقرار  بررسی موردسپس ودع مطلو  

 شناخت وضع موجود. ١-٣

 «نقا  دعف و چالالش »و  «نقا  قوت»کلی  دودستهودع موجود در  یها هاخص
 است: گرفته قرار اهار  مورد

اطالعاای کشور دارای نقالا  مثبالت و قالوت     های سازما : نقاط قوت .۳-۱-۱
نخباالا  و حتالی اعالداد کثیالری از مبالئوال         برای مردم عموماًفراوانی هبتند که 

هد  اوسالط خالود    ی ارائهها گزارشاز طریو  صرفاًناهناخته است. مردم و مبئوال  
و همالا    رنالد یگ یمال اطالعاای در جریا  برخی از اقدامات انالا  قالرار   های  سازما 
بنالابراین   .ردیال گ یمال قالرار  قضاواشالا   ی مالرابط  مبنالای   هالا  افتهر یدیاو  ها گزارش

 شناخت وضع مطلوب

 شناخت وضع موجود 

تعیین شکاف بین 
وضع موجود و وضع 

 مطلوب

و  اجرای اقدامات
شدن وضع  بهینه

 موجود

تعیین اقدامات الزم 
از وضع  برای گذر

 موجود به وضع مطلوب

 حرکت به سمت
 وضع مطلوب
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بتواننالد   انالد  نارفتاله انتظار داهت بر اسالاس چیالزی کاله در جریالا  قالرار       وا ا ینم
اطالعالاای   های سازما ومانع ارائه دهند و لاا بخش اعظ  نقا  قوت  قضاوای جامع

جالودی   ) نامنالد  یمال   از همین جهت است که انا  را سربازا  گمنالام  ماند یمپنها  
که بیشترین ارابالا  بالا    هد   ار اهقوای  از نقا  ا  دستهدر این احقیو به (. ۱۳۹۷
یالدی و مثبالت   أیر مطالالل ا دیارا داهته و از طرح  «رابطه اطالعات و مردم»بحث 

ایالن عنالاوین    نیاالر  مهال  نببت به سیبت  اطالعاای کشور خودداری هالد  اسالت.   
  باله  مالردم و مبالئوال  و محبالت  عتمالاد  ا  یردایت امالام و رهبالر  عباراند از: ابراز 

اطالعالات   کالرد   پختاله عمالل  نظام بود  سیبالت  اطالعالاای     چش  بینای اطالعات 
وجالود  امنیت مناسل  احباس نزدیکی مردم با اطالعات   نیاأمردایت از   کشور

    ایثالارگر بالود   ز یال انا با  طراح و بود  نام خوش  بااجربهسرمایه انبانی خو  و 
اوانالایی  دارای مقتالدر و   دارای قدرت احلیل خالو   دارای اعهد  فداکار   و مؤمن

حافن منافع مردم و نظام  عالاری از   مردم  خدمتازارعملیاای و جبارت انجام ا   
 . خطای فاحش و ...

 چالالش و نقا  دالعف   عنوا احت مواردی که : نقاط ضعف و چالش. ۳-1-2
عمومیالت  از فراوانی کمی برخوردار بالود  و   هد   ا یب اطالعاای کشور های سازما 

ا  در ایجالاد گهنیالت منفالی    و نقش مودو  باسیت ح لیبه دللیکن  است  هتهندا
 مالورد دیالد  ابعالاد مودالو       االطرا  جامعو درورت  اقشار جامعهنزد بخشی از 

رس از این عناوین عباراند از: اال  نیار مه برخی از  گرفته است. و اهار  قرار اوجه
  ئالت عدم رعایت اصالل برا   ها یاطالعاادر ناا   بود  مردم سو    سیبت  اطالعاای

در سالط   اطالعالات  نبالود اصالویر هالفا  از      اطالعالات وزارت هالد    دولتی القی
سیبالت   چالالش دسترسالی مالردم باله       افتاد  بالین مالردم و اطالعالات    فاصله  جامعه

کارایی و کاهش   عدم اعریف درست از نو  رابطه بین مردم و اطالعات  اطالعاای
 هالفافیت و  دالعف در   باله مالردم   صالحی   رسانی اطال عدم   اعتماد به ستاد خبری

بالاله  اطالعالالاای هالالای سالالازما  ورود  در برخالالی مالالوارد طیوافالالر افالالرا   پاسالالخاویی
  ی مردمالی هالا  مشالارکت دعف در جلالل    ی با مردمو انتظامبرخوردی  یها عرصه

جدو  کامل نقالا  قالوت در   ) و ....به مردم ی ی امنیتاموزهانتقا  نکات  دعف در
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 اورد  هد  است(. ۲در پیوست همار   ها چالشو  و نقا  دعف ۱پیوست همار  

 وضع موجود رابطه اطالعات و مردم .2شکل 

 

 . شناخت وضع مطلوب2-٣

و نخباالالا   اندیشالالمندا  ودالالع مطلالالو   ودالالع ارمالالانی اسالالت کالاله در ناالالا      
گاارا  کال   قوانین و اسناد باالدسالتی کشالور قابالل جبالتجو و اسالتخراج       سیاست

سالاالر   در نظالام مالردم   اطالعاتطلوبیت رئوس م»برای کشف . در این احقیو است
ر (  مقام معظال   ) ینیخمامام  نظرات ائمه معصومین ) (  و نقطه ها دگا یدز ا« دینی

 یهالا  گالزار  و  هالد    یبالردار  بهر  رهبری  قوانین و اسناد باالدستی  نخباا  و مردم
 است:  دهارائه مربوطه استخراج و در محورهای زیر 

  اطالعالاای مطلالو    امنیت و حفظ حرری  صووصری   نیتأمزمینه  در .۳-۲-۱
امنیالت   و است که چش  بینا و بیدار نظام بود  و پوسته سخت نظام اسالالمی باهالد  

دیاالرا    از اعالر   را حری  خصوصالی مالردم    ابرو و ما   د. جا کنپایدار ایجاد 
 فتالار انبالانی و  با مردم ر و خودش نیز به این حری  اجاوز نکند. داهته  ناهمصو  

او بالا  مالردم   وبه مردم ناا  امنیتی نداهالته  . پوهاندبمردم را  و یو ع اسالمی داهته
 اهند.در ارامش ب

اطالعالاای مطلالو  اسالت کاله       برا مرردم   ارتبراط و تعامر   حوز  در . ۳-۲-۲

 اعتماد رهبری 

 اعتماد مسئوالن نظام•

 اعتماد مردم •

 رضایت از امنیت داخلی •

 قدرت تحلیل گری باال•

 قدرتمند  و مسلط•

 طراح و با انگیزه•

 توان عملیاتی و جسارت•

 خدمتگذار مردم •

 حافظ منافع نظام•

 مردمی بودن•

 مومن، متعهد و ارزشی•

•  

 به سامان نبودن ارتباط با مردم

 کم رضایتی مردم در حوزه مسائل داخلی

 ضعف در اطالع رسانی

 ضعف در ارائه نکات آموزشی به مردم

 ضعف در پاسخگویی

 ترس از سیستم اطالعاتی

 سوژه انگاری مردم

 نگرانی از اقدامات خودسرانه و افراطی

 ضعف در شفافیت

 تصور دولتی بودن وزارت اطالعات
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بالا نخباالا   متخصصالا  و    . دسترس مالردم باهالد   و در ود و مردمی ب دوست مردم
برقرار کرد  و مبائل و مشکالت انالا  را   هوهمندانه جدید جامعه ارابا  یها نبل

 افالاوت  یبال از نزدی  درک کرد  و نببت به پیایری ا  مبئوالنه برخالورد کنالد و   
در امالور اطالعالاای  امنیتالی و     یمردمال ی هالا  تیال ظرفو از  بود  جو مشارکت نباهد.

باله او   نیالز  مردم. به مردم اعتماد داهته و بهر  بایردهوهمندانه  صورت بهپیوهشی 
 ارابا  بالا او  .برای جلل اعتماد بیشتر مردم اقدام کندهموار  د داهته باهند و اعتما

 .هدود  و هموار  سودمند و مفید بامند نب هزینه برای مردم
االا حالد   اطالعالاای مطلالو  اسالت کاله       به مردم پاسخگویی زمینه در. ۳-۲-۳
د. احمل باه رینقدپاو  ریپا نظارتبه مردم پاسخاو باهد   و هفافیت داهتهممکن 

ی ا حرفاله انتقاد و سخن مخالف را داهته باهد. ناا  یکبا  به مردم داهته و اخال  
ی ها تیفعالحزبی و هخصی پرهیز نمود  و در   را رعایت کرد  و از رفتار جناحی

 د.کناطالعاای نیز به عدالت رفتار 

 اطالعالاای مطلالو  اسالت کاله      دهیو هشردار  یسرا   آگراه  نهیزم در. ۳-۲-۴
مردم را در جریالا  اهدیالدات    موقع بهنار باهد اا سافلایر نشد  و  و کال  نار ند یا

باله   .اطالعالاای مناسالل در اختیالار مالردم قالرار دهالد       یها لیاحلداد  و دهمن قرار 
مالردم را در مقابالل عملیالات     و مردم را اموزش دهد. یادگیری مردم اطمینا  داهته

 باهالد افالرین داهالته    و انبالجام  شبخ وحدترد  و اقدامات روانی دهمن صیانت ک
 است(. هد   ارائه ۳جدو  کامل رئوس مطلوبیت در پیوست همار  )

به هرح  رئوس مطلوبیت اطالعات نیار مه   هد   مطرح یها گزار به با اوجه 
 :ارائه است  قابلمندرج در هکل زیر 
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 دینی ساالر مردمدر نظام  رئوس مطلوبیت اطالعات .3شکل 

 

 وضع مطلوب بررسی شکاف بین وضع موجود و. ٣-٣

یی بالین ایالن دو   هالا  فاصالله کاله   دهالد  یمنشا  وجود و ودع مطلو  اطبیو ودع م
بالرای کالاهش فاصالله و رفالع      یزیال ر برنامهودعیت وجود دارد که نیازمند اوجه و 

اطالعالاای بایالد روی ایالن     هالای  سازما اقدامات اساسی  ارید عبارت به  استموانع 
اا بتوانند در مبیر رسید  به ودع مطلو  قرار گیرند. برخالی   افتهی امرکز ها حوز 

 از این عناوین عباراند از:
  بالروز اافاقالات و    لیال باله دل )اعتماد مردم به سیبت  اطالعالاای  اعتماد مردم

 صالورت  باله هالایی کاله    افکنی و هبهه دنهو یمبا ا  مواجه  حوادثی که در طو  زما 
نیاز به بازسازی و اقویالت   صورت مداوم به  ردیگ یممبتمر اوسط دهمنا  صورت 

 .(دارد

   رفع ازاح  یا ایجاد اعاد  بالین  ) یههروندحری  خصوصی مردم و حقو
ی و حقو  ههروندی مردم و اکتفا کرد  باله  برقراری امنیت و حفن حری  خصوص

 .(ی ورود به حری  خصوصی افرادها حداقلو  ها درورت
  هد  اقالدامات دهالمن و    ار د یچیپ) یاطالعااسیبت   تیو هفافپاسخاویی
دارد   باله دنبالا   اطالعالاای  ابهامالاای بالرای جامعاله      های سازما  یها تیفعال متقابالً

لطمه به امنیت باهد که  یا گونه به باید بنابراین هفافیت و افزایش سط  پاسخاویی
باخته و از سوی دیار مردم نیالز باله صالحت    ملی  مصال  نظام و منافع ملی وارد ن

رئوس مطلوبیت 

 اطالعات

 چشم بینا و بیدار نظام

 پوسته سخت نظام

 محور مردم

 امنیت پایدار کننده نیتأم
 ستیز فساد

 ریپذ نظارت

 نگر ندهیآ

 پاسخگویی و شفافیتدارای 

 نوآور متخصص، خالق و

 مورد اعتماد

 پایدار با مردم و نخبگان دارای ارتباط

 در دسترس
 دوست مردم

 طلب مشارکت
 کننده از مردم و حریم خصوصی آنان صیانت

 مستقل

 بودن حاکمیتی
 و انقالبی ارزشی

 بخش انسجام

 هشداردهندهو  بخش یآگاه
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 .(عمل سیبت  اطالعاای اطمینا  یابند

  اطالعالاای در مبالارز  بالا اهدیالدات      هالای  )سازما  داخل در حوز عملکرد
 لیکن در حالوز    موفو عمل کرد  و ردایت مردم را جلل نمایند اند اوانبتهتی امنی

بهبود عملکرد سیبت  اطالعاای در برخورد با مفاسد کال  اقتصادی  جالرائ   داخل  
 سیاسی  فرهناالی و اجتمالاعی   یها حوز و اقدامات پیچید  دهمن در  افتهی سازما 

ی صالورت گرفتاله و   گالاار  هیسالرما مورد مطالبه مردم است که باید روی این حوز  
 (.اقویت هود

  کاهش یا نوسا  در اراباطات خبری و امنیتالی  ) یمردمساماندهی اراباطات
ی اراباطی انا  با سیبت  اطالعاای نیازمند بالازناری و بالازاعریف   ها ز یانامردم و 

از و اطالعالات  نالوین در حالوز  دریافالت اخبالار      یها روشاستفاد  از مجدد است  
نظالرات و   و اخالا نقطاله   ارابالاطی اخصصالی بالا مالردم     یها کانا مردم و ساماندهی 

 .(است اوجهی ایشا  از مواردی است که درخور ها دگا ید
 یریال گ بهالر  ) یپیوهشال دهی مردم در امور اطالعالاای و امنیتالی و    مشارکت 

 (.ی مختلفها حوز ی مردمی در ها تیظرفاز  هوهمندانه

  حالاکمیتی و   نهاد  ی مثابه اطالعاای به های سازما  عمل) یتیحاکمعملکرد
 .(ی سیاسیها جناح ای ها دولتانتبا  به نه 

  سالالط   یسالالاز متناسالاللبخشالالی و  اراقالالاء) یبخشالال  رسالالانی و اگالالاهی اطالالال
اطالعاای و امنیتی جامعه با هرایط محیط امنیت ملی و اهدیدات پالیش   یها یاگاه
 رو(.

 رابطه اطالعات و مردم یها مؤلفه. 4-٣

اسالتنبا   ودع مطلو  و هکا  میا  ایالن دو    ودع موجود یها گزار  از مجمو 
 اسالتخراج   قابل در چهار حوز  مردمرابطه اطالعات و  ی کلیدیها مؤلفهکه  هود یم

اوجاله جالدی صالورت گیالرد       مؤلفهبه این چهار  که یدرصورا. است یبند و دسته
 بنا نهاد. ها ا ی بر رو را« و  رابطه اطالعات و مردمی الاوی مطلها هیپا» اوا  یم
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 ی رابطه اطالعات و مردمها مؤلفه .4شکل 

 

مصالاد  بالا    االوا   یمال ظهور مفهوم حقالو  هالهروندی را    :حقوق شهروندی .3-4-1
اعتبالالار و قالالدرت خالالود را از  هالالا حکومالالتدانبالالت.  هالالا حکومالالتپیالالدایش نخبالالتین 

یی هالا  تیمبالئول و در مقابل نببت به ههروندا  دارای وظایف و  رندیگ یمههروندا  
میرزایالی و  دارنالد )  هالا  دولالت هبتند  ههروندا  نیالز اکالالیف متقابالل در ارابالا  بالا      

ی اساسالی  هالا  هالاخص (. در جهالا  معاصالر یکالی از    ۵۱: ۱۳۹۵ابوالفضلی زنجالانی   
هالا در   ا  ساالر  میالزا  اهتمالام   ی مردمها حکومتاز  خودکامهی ها حکومتهناسایی 

  زیرا احقو حقو  ههروندی  واببالته باله   استههروندا   و حقو اوجه به جایاا  
نالاظر نیبالتند بلکاله ایالن      صالرفاً در اینجا  ها دولتاست و  ها حکومتدخالت صحی  

: ۱۳۹۶  کهونالد ) نالد کنزمینه را برای احقو این حقو  فالراه    دیبا هبتند که  ها دولت
منشور حقالو  هالهروندی کاله در     و ابالغ(. اقدام دولت یازده  در اهیه  ادوین ۳۵۶

 در این زمینه ارزیابی کرد. اوا  یما  رونمایی هد را  از ۱۳۹۵اگرما  
در اصالو  متعالددی باله حقالو  هالهروندی پرداختاله و        یالرا  قانو  اساسی ج.ا.ا

ایالن اکالالیف عبارانالد از:     اکالیفی نیز برای ههروندا  اعریف کرد  اسالت  برخالی از  
حفالن ازادی  اسالتقال       احتالرام باله قالوانین و مقالررات      پایرش حکومت اسالالمی 
  منع اجاوز به منافع عمومی و ادالرار باله حقالو  دیاالرا       وحدت و امامیت اردی

 (.۳۱۵: ۱۳۹۶  و نهی از منکر و ... )کرمی معرو  امربه  هرکت در اعیین سرنوهت
  اطالعاای و امنیتی حالاوی نکالاای اسالت کاله باله      حقو  ههروندی از منظر

مولفه های 

رابطه اطالعات 

 و مردم

  حقوق
   شهروندی

مشارکت  

 مردمی  

   صیانت

  نظارت
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 :هود یمها اهار   برخی از ا 
عمالومی و   مؤسبات یریگ هکلگبترش ابزارهای اراباطی  : حری  صووصی

امنیتالی   یهالا  مراقبالت اطالعالاای هالهروندا  و    یهالا  اا یپاایجاد  باهد خصوصی 
خالاو   طالور  باله عواملی است که بر اهمیالت حالری  خصوصالی و     ازجمله ها دولت

در اثر اقدامات اطالعالاای   (.۵۰: ۱۳۹۵کهوند  ) دیافزا یمحری  اطالعاای ههروندا  
که با مجوزهای قضالایی وارد   هود یمنیاز  بعضاًامنیت مردم و جامعه  نیاأمو برای 

نکته کلیدی در ایالن زمیناله    .پرداختحری  خصوصی افراد هد و به پیایری مبئله 
عنالوا  مصاللحت    امنیت )به نیاأمههروندی و چاونای برقراری اعاد  بین حقو  

ولالی    امنیالت جامعاله اولویالت قائالل هالد      نیاأمباید برای  القاعد  یعل .است( عامه
امنیت و حصو  اطمینا  از ا   باید از ادامه حضور پنها  و اهالکار   نیاأم محض به

 (.۱۳۹۷در حری  خصوصی افراد خودداری کرد )اصغری 
نباید با مالردم طالوری رفتالار کالرد کاله مالردم در       » :ندیفرما یمامام خمینی )ر ( 

مطمالئن   کببشالا    در اجاراشالا    در هالا   یزنالدگ مطمئن نباهند  در  شا یها خانه
  در هالا   هیسالرما   در زیال چ هماله نباهند. دولت اسالمی باید مردم را مطمئن کند در 

 ابالداً مالردم در ارامالش باهالند و دولالت       زیچ همه  در شا یها کارخانه  در کببشا 
ا  کالرد    یاالأگ بکند و اگر یال  کبالی    یاأگو نباید  ها ا بکند به  یاأگ اواند ینم
 (.۱۶۲  ۱۷)امام خمینی  جلد  «خواهد هد لیاأد

 -حقو  سیاسالی و از  هوند یممردم خودی القی همه  :شدن مردم صودی تلقی
ناالا   اا دلیلی بر مظنونیالت افالراد اقاماله نشالود نبایالد       اجتماعی یکبا  برخوردارند

این مودو  منطبو با اصل برائت است که  صورت پایرد امنیتی به انا  ی و ا سو  
ناالا   . اسالت و مالالک عمالل دسالتاا  قضالایی      هد    یاصردر قانو  اساسی به ا  

 هالکا  بالین مالردم  حاکمیالت و سیبالت  اطالعالاای      باعث ایجالاد  بدبینانه به مردم 

ی رخالود یسانه همرد  و ها را بیا . هرچه مردم احباس کنند که حکومت ا هود یم
  اعتمادها  به حاکمیت سلل هد  و فاصله بالین مالردم و حاکمیالت    دنمای یمالقی 
 سیاست جالا  حالداکثری و دفالع حالداقلی     و این مودو  برخال  هود یمایجاد 
حبالالا  کالالرد  احالالاد جامعالاله   (. بالالا خالالودی القالالی۱۳۹۷  )رسالالتااراسالالت نظالالام 
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فضالای امالن و ارام در جامعاله     و هالد   جالدا از مردم به کشور و نظام  کارا  انتیخ
کرد  این رویکرد  به افراد فرصالت   اطالعاای با اجرایی های سازما . گردد یمحاک  

اقدام کرد  و زیر چتر حمالایتی نظالام بالاقی    جبرا  خطاهایشا  اا نببت به  دهند یم
 بمانند.

از دیار حقو  هالهروندی حالو داهالتن امنیالت اسالت کاله       : حق داشتن امنیت
. باهالند  یمال پاسخاوی اصلی ا   نیروهای انتظامی  امنیتی و اطالعالاای   القاعد  یعل

دو پارادای  ارزهی جوامع متمد  و مکااالل فکالری    عنوا  بهی  امنیت و ازادی مفاه
در احقو مبانی حکمرانی  یا ی یوسیرمبتبد  دارای روابطی انااانگ بود  و جایاا  
اقدم بر حقو  ههروندی داهالته و  هایبته دارند. در مقام اه  و مه   مفهوم امنیت 

 رنالد یگ یمال و ازادی و حقو  ههروندی در لوای امنیت قالرار   دیا یم حبا  بهاه  
 .(۳۳: ۱۳۹۵  طالبی و همکارا )

هر قوم  قبیله  مالاهل  : از منظر امنیت ملی  افراد از نگاه یکسان و برابر به مردم
یت یکبا  و برابالری  عنوا  احاد ملت القی هد  و ودع بهو با هر گرایش سیاسی 

داهته و صیانت از انا  و دفا  از حقالو  ایشالا  وظیفاله    اطالعاای  های سازما  نزد
ی ا حرفاله اطالعاای کشور بر اساس اصو   های دستاا اطالعاای است.  های سازما 

خود موظف هبتند عدالت اطالعاای را رعایت کرد  و به همه مردم ناا  یکبا  و 
 (.۱۳۹۷  یمدبرباهند )برابر داهته 

با امنیت کشور و که  یاطالعاای جز در مبائل های سازما  رعایت اص  برائت:
خود قالرار دهنالد  البتاله انجالام     عمل را مالک اصل برائت   باید روکار داردجامعه س

ی مکتبالبه در مالورد افالراد و    هالا  و گالزارش هد  ابعاد اخبار  احقیقات برای روهن
  امری متفالاوت بالا   ها گزارشاا رسید  به قطعیت و اعیین اکلیف اخبار و  ها گرو 
اگر همه مته  دانبته هوند مار اینکه خالفالش ثابالت    است. ی به مردما سو  ناا  

بود  مالردم    بود  و مرجع امنیت ملی محور  هود  این رویکرد مغایر با اصل برائت
 (.۱۳۹۷  جودیاست )

و اجالرای عالدالت   : اطالعراتی  هرای  سرا مان  حق دسترسی همگانی و آسان بره 
اقتضا دارد اا امکا  ارابا  سهل  فراگیر و بدو  هزینه مصلحت اطالعاای و امنیتی 
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 فالراه  اطالعاای ی ها دستاا با  یریگ ارابا مادی و معنوی  برای همه مردم جهت 
 هالای  سالازما  باله  را نظرااشالا    نقطاله عکالاس  ان بیا  مشکالت و و مردم امکا  باهد

ا  دارند که مایالل هبالتند    ییها لیاحلو  ها افتهیمردم اخبار   .باهنداطالعاای داهته 
در اختیار دسالتاا  اطالعالاای و مبالئوال  قالرار دهنالد. دسالتاا  اطالعالاای بایالد          را

اطالعاای   برداری بهر دریافت و دمن موقع  بهمطالل این سازوکاری فراه  کند اا 
نقش  قتیدر حقاطالعاای  سیبت  .(۱۳۹۷  انیبجبتد )هوعکس به مبئوال  نیز من

را  گالارد  یمال واسط بین مردم و حاکمیت عمل کرد  و انچه در زیالر ببالتر جامعاله    
گفت نظرات  اوا  یم . در این صورتدهد یمدریافت و به مبئوال  انتقا   مبتقیماً

 ود و این ارابا ه می داد  مؤثردخالت  ها یریگ  یاصمو  ها یگاار استیسمردم در 
 (.۱۳۹۷  هفیعی) ابدیباید به نفع امنیت ملی و منافع مردم گبترش  مبتمراً

الزمه رهد و هکوفایی افراد و جامعه  اعاطی افکالار   و آ ادی بیان: اظهارنظرحق 
از سوی قالانو   نبالبت    هد  نییاعدر چارچو   دارند  حوو اضار  ارا است. مردم 

و بالدو  سانبالور در مباحالث     ازاداناله نظرات خود اقدام نمایند. هالرکت   به بیا  نقطه
 هالای  سالازما    ازجمله حقو  مردم اسالت کاله   اظهارنظری و عدم نارانی از شیازاداند

در مالالواردی کالاله اقالالدامی مغالالایر بالالا    صالالرفاًاطالعالالاای بایالالد ا  را پالالاس بدارنالالد و  
 هد  یا قرار است انجام هود ورود نمایند.  ی قانونی و امنیت ملی انجامها چارچو 

هویت قومی از مصادیو حقالو  هالهروندی اسالت کاله     : هویت قومی احترام به
. احترام به این هویالت و صالیانت از ا  در   ردیگ یم بررا درنیمی از جمعیت کشور 

سالمت  باله   ا  داد  سالو   و جلالوگیری از الش دهمنا  داخلی و خالارجی  مقابل ا
   مودوعی است که خالود مالردم قالومی  حکومالت و    و رادیکا  طلل هیاجزهویت 
مند هبتند و باید همالوار  االالش هالود االا      فهیوظدر قبا  ا  اطالعاای  های سازما 

 .(۱۳۹۷اصغری  باهد )مقوم ا   با هویت ملی قرار داهته و راستا ه هویت قومی 
دهالمنا   دارنالد بداننالد کاله از سالوی       حالو  مالردم : رسانی بخشی و اطالع آگاهی

 االا متناسالل بالا ا     سالت  ا هالا  چه خطراای متوجه انا  و کشورداخلی و خارجی 
امالام خمینالی )ر (   مشارکت الزم برای صیانت از نظام و خودها  را داهته باهالند.  

کاله   ام ببالته از خدا با مردم خالو  و هالریف و نجیالل پیمالا       بعد من» :ندیفرما یم
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باله   ۶/۱/۶۸ نور  نامه )صحیفه« در میا  بااارم ها ا واقعیات را در موقع مناسبش با 
 اقای منتظری(.

 روزافالزو  هد  روابط اجتماعی  پیشرفت  ار د یچیپ : بامشارکت مردم .3-4-2
نالوین   یهالا  جنبشجامعه  ظهور و بروز  یا هبکه یابی سازما اراباطی   های اورینف

ی هالا  بالت  یسبرخالوردار هالد  و    یاالر  د یچیپامنیت از فرایند  نیاأم  اجتماعی و ...
. باهالند  یمی متنو  ها تیظرف کارگیری بهجدید و  یها روشاطالعاای نیازمند ابدا  

و اهالرا  اطالعالاای    امنیالت پایالدار   نیاالأم استراایی  برای ایجاد و گخایر یکی از 
به فرمایش امام صاد  ) ( سه چیز است که هماله   .است «مردمظرفیت »  جانبه همه

 هگان سهاز میا   ( ۵: ۱۳۹۳  مصطفوی)مردم به ا  نیاز دارند: امنیت  عدالت و رفا  
است که همه مردم در طالو  االاریب باله ا  نیالاز      مودوعی نیار یمحور  امنیت باال

 .اند کرد مطالبه  ها حکومتداهته و از 
ی در تال یاز احرکات دد امن یریشایدر پ ینقش مردم و اطالعات مردم تیاقو

 هایبنالد  دری کلی برنامه پنج  اوسعه اقتصالادی  اجتمالاعی و فرهناالی    ها استیس
 ۵۵( و بنالالد ۱۱۳: ۱۳۹۵)دبیرخانالاله مجمالالع اشالالخیص مصالاللحت نظالالام       ۴۴-۱
قالانو  برناماله    ۲۰۵( و در مالاد   ۱۹۰ همالا : اوسعه )ی کلی برنامه هش  ها استیس

ی هالا  پالیوهش سایت مرکز ) قانو  برنامه هش  اوسعه ۱۰۶و در ماد   اوسعهپنج  
باله   یالرا  ج.ا.ا قانو  اساسی نه  اصلگرفته است.  قرار اوجه مورد( ۱۳۹۷مجلس: 
  اسالتقال  و وحالدت و   یازاد»اصری  دارد کاله  کرد  و   اهار  دولت و ملتوظیفه 

دولت و احاد  فهیوظ ها ا و حفن  ناپایرند افکی  اریکدیکشور از  یارد تیامام
این نکته برجبته است که مردم بایالد   زین (. در رویکرد امام خمینی )ر «تاس ملت

خطالالا  بالاله مالالردم اطالعالالاای و امنیتالالی مشالالارکت داهالالته باهالالند. ایشالالا   در امالالور
... وقتالی   کالن   یمال اکلیف هرعی به همه ملت عالر    حبل بهمن ... : »ندیفرما یم

خوداالا    کننالد  یمال مملکت ما  خود هما هبت و دارند بر دد مملکت هما عمل 
ید جمعیت و خو   هما با ... ننشینید که دولت بکند باید این مبائل را حل کنید  

و در جای دیار اأکید دارنالد کاله    (۹۹: ۱۵ج  امام   صحیفه)« گرو  اطالعاای باهید
 (.۲۷: ۱۵صحیفه امام  ج ) «همه هما باید سازما  اطالعات باهید ...»
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اطالعاای  اهالرا  بالر محالیط امنیتالی کشالور       های سازما های  یکی از مأموریت
 از هال   یبال . اسالت اطالعات از مودوعات مالأموریتی   اوری است که مقدمه ا  جمع

در حالوز  بالرد اهالرافی یال  گالرو        زیچ همهو  «دانند یمرا هماا   زیچ همه» انجا که
اطالعاای گبترش یابالد. در   های سازما مجرای ورود اخبار به  دلاا بای  بتینخاو 

اوسالعه   اوری قابلیت اطالعاای  این مجرای جمع های سازما صورت اعتماد مردم به 
(. اعتمالاد   ۱۳۹۷  مالدبری داهت )خواهد  ییبه سزا ریاأثداهته و بر اهرا  اطالعاای 

اطالعالاای و   هالای  سالازما  هبته اصلی رابطه اطالعات و مردم است. اعتماد مردم باله  
باهالد    االر  مبالتحک  . هرچاله ایالن ارابالا     دهو یمباعث اقویت این ارابا   حکومت

( و وجالود  ۱۳۹۷  هالفیعی )بالد  ای مالی  شیافالزا ی های اطالعاا سرمایه اجتماعی سازما 
سرمایه اجتماعی باال موجل اسایش و ارامش افراد  ایجاد امنیالت در جامعاله  ایجالاد    

ی اجتماعی مثبالت  ها ارزشرفا  و همیاری اقتصادی  افزایش مشارکت سیاسی  رواج 
عدم ارابالا  مالردم    عکس بهو  هود یماطالعاای  های سازما و همکاری و اطمینا  به 

اجتمالاعی    ی  رهد انحرافات سیاسی اعتماد یباطالعاای موجل رواج  های سازما با 
اوجاله باله مطالالل     بالا  (.۳۳۷: ۱۳۹۶حبیبالی   ) گالردد  یماقتصادی و امنیتی و امثا  ا  

 است: ارائه  قابلو امنیت در مد  زیر  مشارکت  چرخه گفته شیپ

 چرخه مشارکت و امنیت .5کل ش

 
اداری  هالای  دسالتاا  دولتی و  های سازما اصل نظارت بر عملکرد  نظارت:. 3-4-3

مشارکت دادن 

مردم در امور 

اطالعاتی و 

 امنیتی

نشانه اعتماد  

 حکومت به مردم

افزایش تعامل  

مردم و سازمان 

 اطالعاتی  

تقویت اشراف 

 اطالعاتی 
 تولید امنیت 

افزایش رضایت  

مردم و توسعه 

 همکاری های متقابل

 توسعه امنیت 

افزایش پیوستگی  

 حکومت و مردم
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 هرچنالد اسالت.   هد   رفتهیپاحقوقی مختلف  یها نظاماصولی است که در  ازجمله
مرجع نظارت و اشریفات و انوا  ا  در کشالورها متفالاوت اسالت و هالر کشالوری      

در امالامی   حالا   ایالن  بالا خاو خود در امر نظارت را دارد   یها و یهو  ها ب یمکان
دولتالی  جلالوگیری از    هالای  سالازما  کشورها  هد  از اعما  نظارت بر مجموعاله  

از وظایف خود  حبن جریا  امور  اجرای صحی  قوانین و اضالمین   ها ا انحرا  
. (۱۶: ۱۳۸۰  نیکنالام )اسالت   هالا  ا احتمالالی   هالای حقو  اهخاو در برابالر اجاوز 

کارامد برای کنتر  قدرت و جلالوگیری از  ابزاری مناسل و  عنوا  بهامروز  نظارت 
 (.۹: ۱۳۹۱  جمهوری )ریاست هود یماز ا  هناخته  سوءاستفاد 

اسالت کاله در حالوز      ییهالا  نظالارت نو  نظارت در عرصه عمالومی    نیار مه 
خطاهای فردی کاله ممکالن    برخال . هود یماعما  اقتدار عمومی یا سیاسی انجام 

را گرفته و دامنه ا  محدود باهالد  خطالا در    دامن فرد خطاکار صرفاًاست ابعاد ا  
داهالته و کالل جامعاله را مجبالور باله       یاالر  ویال عمو  ار گبترد ابعاد   عرصه عمومی

خطاهالا و انحرافالات    دربالار   اأمالل  رو ایالن  از  سازد یمسناین  یها نهیهزپرداخت 
ی هالا  دسدساله از صاحبا  قدرت در عرصه سیاسی  مودو  اندیشه متفکرا  و یکی 

 (.۷۲: ۱۳۹۰  وکیلیا است )بود  اصلی انا  
نظالارت   اطالعاای های سازما نهادهای متعددی بر در جمهوری اسالمی ایرا  

  قو  مقننه  قو  قضائیه  هالورای  جمهور سیرئدارند  مراجعی همچو  مقام رهبری  
حکومالت بالر اراد  انالا      یها هیپاکبانی که  عنوا  بهمردم  عالی امنیت ملی و مردم.

دارد   بر عهالد  در حفن نظام  ای کنند  اعیینانا  نقش  مندی ردایتو استوار است 
نظارت    بر روند امور نظارت دارند.یافته سازما ه  در هکل فردی و ه  در هکل 

اطالعالاای   یهالا  سیسالرو بالود  عملکالرد    به اضمین مفید اواند یممردم سیرمبتقی  
 .خاو سیاسی کم  کند یها گرو برای جامعه و نه 

 پرسالش ماهیت گاای فعالیتشا   هموار  با ایالن   به خاطراطالعاای  یها بت یس
کاله   هناالامی  ؟یا خیالر  ندکن یمقانونی را رعایت  یها چارچو مواجه هبتند که ایا 

باعالث  ایالن مودالو      وجالود دارد  نظالارت ی اطالعالاای  ها بت یسر بدریابند  مردم
خواهد اطالعاای  های سازما عملکرد ارامش خاطر و کاهش گهنیت انا  نببت به 
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ی رابطه اطالعات و مالردم  ها مؤلفهاطالعاای یکی از  های سازما پایری  هد. نظارت
 منجالر باله    باعث صحت عمل دستاا  اطالعاای هالد  و   است که اعما  صحی  ا 

گری بر سیبت  اطالعاای دارای  هود. البته نظارت افزایش اطمینا  و اعتماد مردم می
یی است که باید در جای دیار به ا  پرداختاله هالود. روی   ها یدگیچیپو  ها ییگیو

هالای اجرایالی و    دیار نظارت  نظارت پنها  دستاا  اطالعاای بر عملکالرد دسالتاا   
نظالام    ها مبتقیماً باله  انجاکه نتیجه عملکرد دستاا  نهادهای مختلف کشور است  از

هالا  باعالث    و هرگونه کاستی و اهکا  در عملکالرد دسالتاا    هود یمو مردم مربو  
 .ناردایتی مردم و موجل بروز اعترا  و خلل در پیشالرفت کشالور خواهالد هالد    

دهالی ا  باله مقامالات مبالئو   باعالث       بنابراین نظارت دستاا  اطالعاای و گالزارش 
. نظالارت  اعتماد مردم را به دنبا  خواهد داهالت افزایش د  و امور ه اصحی  روند

ه و مالدخل ورود و پیایالری   دستاا  اطالعاای بر احاد جامعاله مودالوعیت نداهالت   
یی اسالت کاله از ناحیاله افالراد     هالا  لیاسال زمینه  رصد اهدیالدات و   نیدر ااطالعاای 

افالراد  سالو   القالی هالد  و      گوناله  نیال ادار متصالور اسالت.    معاند و مبالئله   مغر 
 حبابشا  از مردم جداست.

امنیت  ارامش و اسالایش انالا  را اهدیالد     انچه در قبا مردم  :صیانت .3-4-4
و نبالود   انها وظیفه سیبت  اطالعالاای    چتر حمایتی دارند. صیانت نیاز بهنماید  می

 بالالا  بخشالالی باهالالند یمالالمنالالد  زمینالاله وظیفالاله در ایالالنحکومالالت  هالالای دسالالتاا همالاله 
  بخشالی بالا اجالرای عالدالت و برخالورد بالا       یگاار قانو گااری  بخشی با  استیس

 افالزاری  سختقدامات متعدیا  و متجاوزا  به حقو  مردم  بخشی با ا  هکنا  قانو 
و اطالعالاای و ... . جامعاله بایالد     افالزاری  نالرم )نظامی و امنیتی(  بخشی با اقالدامات  

کالس حتالی    و اوسالط هالیچ   هود یمپاس داهته  شییخصوصمطمئن باهد که حری  
گفالت کاله    اوا  یمدر ی  جمله . ردیگ ینمکارکنا  حکومتی نیز مورد اعر  قرار 

در ادبیالات صالیانتی    سیرخالودی خالودی و  د و هون یانتباید صامامی احاد جامعه 
و همه به جامعه نیاز همه است  موردزیرا امنیت کاالیی است که   مودوعیتی ندارد

و منالابع حیالاای و    هالا  زیرسالاخت حفاظت از  که هناامیامن و ارام نیازمند هبتند. 
. هالود  ینمال جالدا   سیرخودی  سه  خودی از ردیگ یماجتماعی صورت  یها هیسرما
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  متعلو به همه است  صیانت و امنیت نیز بالرای هماله   انقال  که رهبری طور هما 
اسالت  هویت ملی متعلو باله احالاد جامعاله    و منافع ملی   که قانو  طور هما است. 

مورد صیانت قالرار   و باید (میراو فرهنای کشور است ءهویت قومی نیز جزحتی )
متعلالو    ملی یها روتثر دیاهمانند  کشور نیز نبانیا یها هیسرمانخباا  و   گیرد

. رنالد یقرار گنت هبتند و باید مورد صیاایند   یها نبلنبل حادر و   کشور کل به
کالاله هبالالتند  و انبالالجام اسالالالمی از دیاالالر مودالالوعاای ملالالیهمببالالتای   وحالالدت
مراقبت کالرد  االا در اثالر منازعالات سیاسالی و خالط        ها ا اطالعاای از  های سازما 
  و مصالو   شالد ندچار اسالیل   کنند یمکه دهمنا  داخلی و خارجی دنبا   یا افرقه
 .بمانند

 یریگ جهینت

 ابالط ونقا  قالوت و مثبتالی کاله در ر    در کنارکه  دهد یمبراورد ودع موجود نشا  
وجالود  نیالز   ییهالا  چالالش نقا  دعف و  وجود دارد با مردم  یاطالعاای ها سازما 

باله   «اعتمالاد » دهالد  یماحقیو نشا   یها هافتی .استدارد که نیازمند اوجه و اصالح 
قالرار داهالته و کمتالرین اقالدام      سیبت  اطالعاای در کانو  اوجه مالردم و مبالئوال   

به این اعتماد خدهه وارد ساخته و بالر   اطالعاای های سازما از سوی  خال  انتظار
مالردم اوقالع    خواهد گااهت. ریاأثاطالعاای  های سازما روابط مردم و مبئوال  با 

ببیننالد ولالو در هالرایط بحرانالی کاله      و اهالتبا   رند که از سیبت  اطالعاای خطالا  ندا
 .احتما  اندروی و خطا وجود دارد

اطالعاای در جمهوری اسالمی ایرا  از نو  روابالط   های سازما رابطه مردم با 
در این حوز   مراقبت  یگاار هیسرمااطالعاای دمن  یها سازما استراایی  است. 

محبالت و  »ی کاری  رابطاله  ها استیسی اطالعاای و برخی ها تیفعالدارند اا در اثر 
ن خبالارت  نخبالتی د  در این صالورت  شوابدیل ن« ارس و اهدید»به رابطه « اعتماد

 بینند   سازما  اطالعاای و امنیت ملی کشور است.
نالوین   یها یفناورود اغییر ماهیت اهدیدات از سخت به نرم و ور ریاأثاحت 

 مالردم بالا  اطالعالاای   یهالا  یهمکالار  رونالد   به عرصه اراباطات و ابالاد  اطالعالات  
سالازوکار  و نیازمنالد بالازطراحی     دهال  ها اختال  برخی دچار یاطالعاا های سازما 
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پاسالخاوی هالرایط پیچیالد  امالروز     سالنتی  ی ها )روش است متناسل با این هرایط
 .(بتین

اصاللی مالردم اسالت.     یها دسدسهکی از یحری  خصوصی حباسیت نببت به 
 سدساله به لحاظ گهنالی د  اواند یم «یمدار اخال و  رعایت هر   ییگرا قانو »هعار 

ایالن دسدساله را مرافالع سالاخته و      اوانالد  یمال لیکن انچاله    پاسب دهد موقتاًمردم را 
اطالعالاای اسالت کاله مالردم باله عیناله ا  را        های سازما  باهد عملکرد نیاعتمادافر

 مشاهد  نمایند.
 عمالالً  به مالردم  ناالا  صالیانتی اسالت و    اطالعاای کشور  های سازما نو  ناا  

مبتقی   طور بهند طراحی اقدامات اطالعاای ایاین رویکرد  در فر که هد   داد نشا  
امات عملیالاای   اطالعاای به اقد های سازما ورود  . لااگرفته است قرار اوجه مورد

نمالود  کاله    ایجالاد اطالعاای را  های سازما در « محوری سو  »رویکرد وجود هبهه 
و در   هالد بخشالی از مالردم بالا اطالعالات      گالااری بالین   فاصالله باعث این مودو  

 خواهد کرد. پایر اسیلرا اطالعاای  های سازما سرمایه اجتماعی  درازمدت
زمیناله ارابالا  بالین     ی احقیالو در ها افتهی نیار مه یکی از « عدالت اطالعاای»

کلیالدی رابطاله اطالعالات و مالردم      مؤلفاله با اوجه به چهار مردم و اطالعات است. 
گفت در ببتر عدالت اطالعاای  سازما  اطالعالاای در جمهالوری اسالالمی     اوا  یم

 ریپالا  نظالارت گالر و     صالیانت هناس حوپایر   ایرا  دارای چهار خصیصه: مشارکت
مفهوم عدالت اطالعاای  مردم  هد  وی دیار در صورت اجتماعیخواهد بود. از س
  باله  گر نظارتپایر و    صیانتطلل حوو  هناس حو  جو مشارکتبا چهار وییگی: 

 د.کرخواهند  مطالبه عدالت اقدام
و ببتر اصلی است که رابطه اطالعات و مالردم در   نهیزم پسعدالت اطالعاای 

ناالا  یکبالا  و برابالر باله       «عدالت اطالعاای»گرفتن با مبنا قرار  گیرد. میا  هکل 
ی ا حرفاله و از اصو   اطالعاای هکل نخواهد گرفت یو نابرابرمردم صورت گرفته 
گرایش سیاسی مردم  اأثیری در نو  برخورد سیبت  اطالعاای  .اخطی نخواهد هد

منیتالی  ی و اا سو  ای برای ناا   زمینه نببت به انا  نداهته و قومیت و ماهل  پیش
با حقو  ههروندا  در چارچو  قانو   هر  و اخال   .در مورد افراد نخواهد هد
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هالد  و کبالی     صالورت گبالترد  و عالام انجالام     رفتار هد  و صیانت از جامعاله باله  
و امر نظارت الالود    گرفته  انجامگزینشی صورت  به ادعا نماید که صیانت اواند ینم

د  و هال بخش جامعه  ما  اطالعاای انبجامساز .ی نخواهد گردیدا هائبهگونه  به هیچ
خواهد داهت  در ایالن صالورت سالط  همکالاری     جا  حداکثری و دفع حداقلی 

ی ارابالا  مالردم و   ها مؤلفهامیدوار بود که  اوا  یمو  افتهی  شیافزامردم و اطالعات 
متقابل بر یکدیار  اأثرو  ریاأثاطالعات  هموار  در سایه عدالت اطالعاای بیشترین 

افزا با یکدیار عمل کرد  و رابطه مبتحک  مردم و اطالعات  دامن  را داهته و ه 
 د.هوبقاء کشور و امنیت ملی نظام 

 رابطه اطالعات و مردم در جمهوری اسالمی ایران مطلوبالگوی . 6شکل 

 

 :شنهادهایپاهکارها و ر

« ر جمهالوری اسالالمی ایالرا    درابطه اطالعات و مردم  مطلو الاوی »برای احقو 
 :هود یمزیر ارائه های راهکارها و پیشنهاد

بالا   خالود  سازوکارهای ارابالاطی  یبازطراحاطالعاای نببت به  های سازما  .۱
 نمایند. اقدام ریزمردم حو  محورهای 

نالوین و   یهالا  روشبرای مردم بالا اسالتفاد  از    الوصو  سهلی دسترسایجاد  -
 .بدو  کمترین هزینه مادی و معنوی

 کرد  ارابا  خود با اقشار مختلف جامعه. اخصصی -

اطالعاای برای پاسخاویی بهینه باله نیالاز     بت یسدر  «سخناوجایاا  » جادیا -
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سالخناوی سیبالت  اطالعالاای هخصالیت     ) یارابالاط  خالأل کرد    افکار عمومی و پر
و  دارنالد  راطاله امکالا  دسترسالی باله ا        مربوو مبئوال ها رسانهحقوقی است که 

 باله لحالاظ  لالاا    هالود  ینمال چو  هویت هخص حقیقی سخناو اعالالم   حا  نیدرع
 (.گردد ینم حفاظتی مشکلی برای فرد سخناو و سازما  اطالعاای ایجاد

پل ارابالا  جامعاله کارمنالدی     عنوا  به ها دستاا استفاد  از ظرفیت حراست  -
 کشور با سیبت  اطالعاای.

 رونالالد در هالالا ا مالالردم و اسالالتفاد  از  یهالالا لیالالاحلدریافالالت هشالالدارها و  -
 .گاارا  استیسو انتقا  به  و اصالح امور ها یگاار استیس

و ایجاد هناخت عمیالو نبالبت    دینبل جدویی  برای ارابا  با  یزیر برنامه -
و  کارکنالا  و مالدیرا  بانشالا     کالارگیری  باله و مبالائل انالا  و    ها دسدسه  ها ناا به 

 کشور. نخباا اراباطی با مردم و  یها درگا صمیمی در 

 هالای  داد  بازخورد مناسل به مردم از مشارکت و همکاری انا  با سالازما   -
 اطالعاای.

جربب حرداکیری و   »با اجرای سیاسالت   «صیانت»کرد  اجرای اصل  اوأما . ۲

 اطالعاای. های سازما و افزود  به دایر  ردایتمندا  از نظام و  «یحداقلدفع 
اطالعالات و واببالته     امنیت نیاأمسیر اطوری و احولی مشارکت مردم در  .۳

اطالعالاای بایالد    هالای  سازما از این دارد که  بود  ا  به هرایط محیط امنیتی  نشا 
ی نببت به هرایط امنیتی پیش رو  برای استفاد  بهینه از ظرفیالت مالردم   نار ند یابا 

ی در دستور کار قالرار  ار منعطفی هوهمندانه و زیر هبرنامدر امر اطالعات و امنیت 
 دهند.

بنالابراین موانالع     پیشتازا  عرصه اولید امنیت هبتند اطالعاای های سازما . ۴
اطالعالاای کاله نالزد     های سازما فرهنای ارابا  و همکاری اقشار مختلف جامعه با 

نیبت و مالاموم اسالت بایالد در اثالر کالار فرهناالی        هد  رفتهیپابرخی از اهخاو 
 گردد.« معرو »برطر  و ابدیل به ی  

ی عملیاای در ها تیفعالبود   بر محدود عمل به نظر مقام معظ  رهبری مبنی. ۵
نبالالود  ا   فرصالالت خالالوبی پالالیش روی   اطالعالالاای و بالاله مصالاللحت هالالای سالالازما 
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 هالا   یگااال ای کاله وظیفاله   اا از اقالدامات عملیالا   دهد یماطالعاای قرار  های سازما 
 نیبت فاصله گرفته و به بازسازی رابطه خود با مردم بپردازند.

باعالث   «ممکرن شرفافیت ترا حرد    »و  «شدستانهیپی سا  آگاه»ااخاگ سیاست . ۶
عملیات روانی دهمن  یساز یخنثو  رواقعیسجلوگیری از انتشار هایعات و مطالل 

 خواهد هد.
مختلف و با استفاد   یها قاللانتقا  نکات و هشدارهای امنیتی به مردم در  .۷

و صنایع هنری و ادبی و برگزاری نمایشاا  و ... و اعتماد باله   یا رسانهاز ابزارهای 
باعالث اراقالاء     و جامعهمردم برای یادگیری و صیانت از خودها   رینظ یباستعداد 

و استمرار این روند  ندگی خواهد داهتو نقش بازدار  مردم هد یها یاگاهسط  
مالردم باله هالر میالزا  نبالبت باله        .افزایش اعتماد متقابل را در پالی خواهالد داهالت   

ضالور در  سرنوهت خود و حاکمیت احباس مبئولیت بیشتری پیدا کننالد بالرای ح  
 عمل خواهند کرد. ار ارانهیهوه  اهدیدات یساز یخنثصحنه و 

پیوهشالالی بالاله نخباالالا  و و واگالالااری بخشالالی از کارهالالای  یسالالپار بالالرو . ۸
ی هالا  ینالواور   ابالداعات و  و استفاد  از ظرفیت اخصصی انالا  کشور پیوهشارا  

 .اطالعاای به دنبا  خواهد داهت های سازما جدیدی را برای 

خطالای فالردی و سالازمانی در     اوانالد  یمال و فراینالدهایی کاله    ها نهیزمرصد . ۹
اقویالت  ها  در عین اوجه به  ا نماید و اصالح  یرسازببتاطالعاای را  یها بت یس

 اطالعاای. های سازما ایما  دینی کارکنا   و روحیه جهادی و انقالبی

 ی اطالعاای.ها تیفعالهد  فضای جامعه در اثر  از امنیتی جلوگیری. ۱۰
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