






 

 

 



 



 

 



 با مردم های امنیتیارتباط سازمان هایتکنیکآسیب شناسی 

 1روح اله اسالمی

 چکیده

گذاری های کنترلی و انضباطی هستند. رواج اقدامات تروریستی، جهان ها در حال حرکت به سمت سیاستدولت

جلب افکار  ایهگیری شبکه های اجتماعی بار دیگر در قرن بیست و یکم تکنیکشدن تهدیدات بین الملل، شکل

عمومی، رضایت و اعتماد شهروندان به دستگاه های امنیتی را در مرکز توجه قرار داده است. در این مقاله سیاست به 

نیتی در به شیوه های ارتباط مردم با دستگاه های ام گرددشود و از منظری کاربردی سعی میمثابه تکنیک نگریسته می

ن دوره مدر استبدادی و پاتریمونیال،های ار بگیرد. دوره سنتی مبتنی بر حکومتسه دوره تاریخ مورد نقد و ارزیابی قر

مبتنی بر حکومت های بوروکراتیک و عصر اطالعات که حکومت های الکترونیکی شکل گرفته اند. در هر یک از 

های امنیتی اهدستگرتباط مردم با این دوره ها تبلور امنیت، سازوبرگ اطالعات، موضوعات تهدید امنیت کشور، شیوه ا

ه در عصر هایی است کگیرد. هدف نوشتار ارائه تکنیکو در نهایت آسیب شناسی و ارائه راه کار مورد تاکید قرار می

های امنیت در کشور آگاهی پیدا کنند، اعتماد الزم به آنها را داشته باشند اطالعات کمک کند تا مردم به سازوبرگ

 همدالنه برخورد کنند.  و در برقراری نظم و امنیت ملی
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 بیان مسئله

ای با استفاده از شانس، هوش، هر زمان بشر در واحد جغرافیایی جمع شده است و تشکیل اجتماع داده است عده

نظم،  مدارانی هستند که بایداند. این رهبری همان سیاستهتوانایی جسمانی یا اقبال مردمی به رهبری جماعت پرداخت

کارآمدترین دولت ها در طول تاریخ طراحی مبتکرانه از سیستم امنیت، رفاه و سعادت را برای شهروندان رقم بزنند. 

دهی نامنیتی داشته اند مثال هخامنشیان و ساسانیان الگوهای منظمی از جمع آوری اطالعات و برقراری امنیت ساما

همیشه نوعی بدبینی میان حکام و مردم وجود داشته است به این علت که شهروندان از موقعیت . (5805)پیر، کردند

خاص و اختیارات زیاد حکمرانان ناراضی هستند اما از سوی دیگر برقراری امنیت و نظم جز با دادن حق حاکمیت به 

گونه چ به این پرسش پاسخ دهند که  کرده اند تالشمتفکران افراد منتخب مردم امکان پذیر نیست. در طول تاریخ 

شهروندان قربانی قدرت مطلقه و بیش از حد  ،توانند از یک سو نظم و امنیت جامعه را حفظ کنند و از سوی دیگرمی

. برقراری امنیت اولین خواست شهروندان از حکمرانان است. در نظام های (Norman,2000) نظام سیاسی نشوند

نی توانست شایستگی خود را در صورتی نشان دهد که امنیت را برقرار کند یعم بر اثر نیروی جنگی رئیس قبیله میقدی

قدرت اظهار  ،راهزنان را سرکوب، دزدان را زندانی و تهاجم خارجی را دفع کند. در نظام سیاسی مدرن شهروندان

و نظارت داشته باشند تا حدی که حکمرانان ناالیق را توانند در موضوعات مختلف مشارکت اند و مینظر پیدا کرده

ساس شود حق حکمرانی را بر اکنند. شهروندان بر اساس یک قرارداد اجتماعی که قانون اساسی نامیده میسرنگون می

کنند. این شیوه تعادل میان مدل مشخص به عده ای در دوره ای محدود بر اساس رویه ای تخصصی واگذار می

. در این مدل نیز (Richard,2007) گیردو دموکراسی است که در آن نظام سیاسی مشروطه شکل میبوروکراسی 

. (5878هابز،) تواند آن را کنار بنهدوظیفه اصلی حاکمیت حفظ صیانت نفس شهروندان است و به هیچ مصلحتی نمی

ی باال توانای ای رویه مشخص اما با قدرتنی و دارها و اداره های اطالعاتی و امنیتی در این دوره هر چند قانودستگاه

وند شآورند. برای برقراری امنیت حتی مقامات سیاسی نیز کنترل میکنترل همه سطوح و اقشار مردم را به دست می

چرا که نظام سیاسی مبتنی بر مکانیک قدرت است که در آن اشخاص اهمیت چندانی ندارند بلکه جایگاه ها یا 

به بعد با پیدایش فضای سایبر و تکنولوژی های  م.5778نمایند. از م و تعادل آن را حفظ میساختارها کارکرد سیست

جدید قدرت خارق العاده سخت و نرم افزاری به دولت ها داده شد به گونه ای که آنها در حال طراحی دولت های 

تغییر  لحاظ شکلی و محتواییکنترلی و انضباطی در سطح جهان هستند. تمام مفاهیم قدرت و اساس علم سیاست به 

هروندان جهان ای شهای پایهبیشترین میزان از حجم دیتا بیسکرده است و در قرن بیست و یکم دولتی قدرت دارد که 

اغلب ساختارها و سازه . برقراری امنیت در عصر اطالعات باعث شده است (Glenn,2002) را در اختیار داشته باشد



رل مت توتالیتر در قرن بیستم بود به بهانه جنگ پیشدستانه، مبارزه با تروریسم و کنتهایی که مانع شکل گیری حکو

آشوب های اجتماعی به حاشیه کشیده شود و جهان سیاست شاهد خلق شدن لویاتان الکترونیکی است که با استفاده 

 .(5878)اسالمی، از هوش مصنوعی توان کنترل و نظارت بر همه چیز را دارد

ه مردم با دستگاه های امنیتی اهمیت فوق العاده ای دارد و در هر سه دوره تاریخی و نظام سیاسی، رعیت، امروزه رابط

دم کردند. در زمان گذشته در سیستم پادشاهی مرای با سازوبرگ امنیتی ارتباط برقرار میمردم یا شهروندان به گونه

ودکامه را بایست فرامین سیستم مطلقه و خند که میترسیدند به قدرت نزدیک شوند و رعیت بی حق و ساکتی بودمی

گوش دهند. رعیت برای برقراری امنیت از حق مال، جان، ناموس و اظهار نظر کردن و انتقاد برخوردار نبود و دربار، 

ها  مآوردند. اغلب این نظاخواستند بر سر آنها به اسم برقراری نظم و امنیت میاشراف، اهالی دین و نظامیان آنچه می

مشروعیت نداشتند و تنها ترس و وحشت عامل پیوند مردم با سیستم امنیتی بود چون چاره ای نداشتند. در دوره جدید 

مردم به سیستم امنیتی کشورها باور پیدا کردند و مشارکت آنها افزوده شد به نحوی که به علت فرایند تخصصی اداری 

عصر دولت های ملی مشروطه خواه شهروندان اصلی ترین منبع  . درجلب گردیدو مردم گرایی اعتماد شهروندان 

دانستند. در عصر اطالعات مردم دچار اطالع رسانی و برقراری امنیت بوده اند چرا که دولت را از آن خود می

سردرگمی شده اند و با توجه به تهدیدات بین المللی و پیدایش گروه های تروریستی که فعالیت های شبکه ای و 

ها افزوده شده است. حتی در فرانسه و آمریکا که آغازگر حقوق شهروندی بوده اند اکنون ری دارند قدرت دولتسایب

شود و همه شهروندان در دولت ها در خیابان ها دوربین نصب کرده اند، ایمیل ها و شبکه های اجتماعی کنترل می

 . (5872اسالمی،) کنند که حوزه خصوصی بی معنا استفضاهای شیشه ای زندگی می

النیت ها از استانداردهای عقداشتن سازوبرگ امنیتی برای دولت گیرد برقراری امنیت وبنابراین پژوهش فرض می

سیاسی است. بر این اساس پرسش پژوهش چنین است که در دوره های تاریخی چه سازوبرگ امنیتی در نظام های 

سیب اند؟ آامنیتی دولت ها چه ارتباطی با مردم برقرار کرده هایسیاسی ایجاد شده است؟ هر یک از این سازوبرگ

شناسی این ارتباطات و راه حل آنها از منظر علم سیاست برای داشتن جامعه ای امن و متعادل چیست؟ برای پاسخ به 

ر دوره هن و پسامدرن تقسیم کرده ایم و در منیتی آن را به سه دوره سنتی، مدردولت و سازوبرگ ا ،این پرسش تاریخ

 های فرعی مطرح شده خواهیم پرداخت. به پرسش اصلی و پرسش

 )سیاست به مثابه تکنیک( چارچوب تئوریک



ا همان فنون هاثرگذاری داشته باشد. تکنیکهایی است تا بتواند بر واقعیت سیاست همانند همه علوم دارای تکنیک

مانی مداران زسازند. اغلب مردم و حتی سیاستملیاتی میهای اجرایی هستند که اهداف و شعارها را عرویهکاربردی و 

 های اجرایی و عملیاتی آنکنند به اهداف، شعارها و فرضیات ذهنی اشاره دارند و از شیوهکه از سیاست صحبت می

دیشه سیاسی ایران قبل ندر ا .(5872)اسالمی، را که در علم سیاست به صورت تخصصی وجود دارد آگاهی ندارند

ه، اخالقی های عرفانی، انزواگرایانروطه یعنی از فارابی تا مالصدرا سیاست جایگاه تکنیکی ندارد و اغلب صورتاز مش

اسب  کردند. سیاست یعنی تنبیه، تربیت کرهگرایانه عرصه سیاست را تعریف میو اندرزنامه ای با رویکردهای آرمان

شاه، تربیت وزیران و کارگزاران، شریعت و احکام دینی، تقوا وحشی، اخالق درونی و پیروزی خیر بر شر، اندرز به پاد

های اخالقی، گریز از دنیا و سعادت اخروی، ترسیم نقشه بهشت و جهنم و معاداندیشی که در و حاکم کردن فضیلت

صبی ی متعاشدند و به دست حاکمان قبیلههای معاش و زندگی این دنیا به فراموشی سپرده میاغلب این موارد تکنیک

. اقتصاد، ساختندشتند با روایت های نقلی متعصبانه از دین بر رعیت حاکم میوست داگردید که هر چه دواگذار می

وان تهای کوچکی از آن را میهای سیاسی است که رگهامنیت و سیاست خارجی از جلوه های عقل معاش و تکینک

 سالم منتقل گردید مشاهده کرد.های ایرانشهری که به جهان ادر میراث تداومی اندرزنامه

یکی از موضوعات تکنیکی علم سیاست ایجاد سازوکارهای امنیتی است که حکومت از برای آن تشکیل شده است. 

به گفته توماس هابز موسس انگلیسی اندیشه سیاسی مدرن، فلسفه وجودی حکومت برقراری امنیت و صیانت نفس 

شروع شود مگر اینکه بتواند کاربرد مو دولت تشکیل نمی تکنیکی داردسیاست وجهی . (5878)هابز، شهروندان است

سازوبرگ امنیت به . بنابراین (5872)گل محمدی، انحصار زور بر شهروندان را بر قلمروی سرزمینی به دست آورد

ت. سهای پیشرفته به آن توجه شده اها و دولتیکی از موضوعات علم سیاسی است که در همه تمدن مثابه تکنیک

کار و از باال به پایین است باید به نقش مردم و استفاده از آنها در عالوه بر امنیت پژوهی که رویکردی محافظه

موضوعات امنیتی اشاره کرد. موضوع امنیت شهروندان هستند و به نحوی که هدف ایجاد امنیت برای آنها و حفاظت 

ف شده است. یکی از شاخص های تاسیسی دولت شهروندان هایش برای شهروندان تعریاز حکومتی است که کارویژه

یا ملیت و همینطور مشارکت آنها در همه ابعاد سیاست گذار است. شهروندان آگاه و راضی از نهادهای امنیتی در 

 شود سه تکنیک ارتباط مردم باشوند. در این پژوهش سعی میای برای حفظ امنیت محسوب میسرمایهاغلب موارد 

  واکاوی و آسیب شناسی قرار بگیرد. امنیتی مورد نهادهای 

 در دوره سنتی با مردم های ارتباط سازمان های امنیتیتکنیک-1



ها ی انسانیعن ها به واقعیت ربط ندارندمنظور دوره سنتی در علم سیاست زمانی است که ذهنیت: معرفت شناسی

درد، مریضی، رنج، استبداد، جنگ، خودکامگی، بی ثباتی، توانایی تغییر محیط اطراف خود را ندارند. در دوره سنتی 

خشونت و ... مشکالتی در واقعیت است که فکر انسان توانایی حل و فصل آنها را ندارد. در این دوره معرفت و دانش 

وضع  های قیاسی در جهت تثبیتبه نحوی که با روش دهی شده استسامانآرامش انسانی تنها به کار فرافکنی جهت 

قیاس نام نهی بر واقعیات و فهم محیط است بر اساس داده ها و فرضیات از پیش تعیین کنند. وجود روایت سازی میم

یت و کند. واقعهای قیاسی عنوان میهای فلسفی و منطقی همه گزاره ها را در استدالل و شکلشده است که در شکل

با واقعیت دارای اعتبار است. هر عارف، فیلسوف و  اصالح آن چندان اهمیت ندارد بلکه تفسیر بهتر و هماهنگی

اندرزنامه نویسی که بهر بتواند واقعیت را تفسیر کند و فهم وجودگرایانه ای از هستی داشته باشد انسان رستگارتری 

 است. در این تفکر انسان در زبان، قدرت و هستی قرار گرفته است و توانایی خارج شدن و تغییر محیط پیرامون خویش

اندارد بسازد کند استرا ندارد. انسان مقهور تاریخ است و زمان و مکان او را فراگرفته است تا نتواند آنطور که فکر می

باشد. ادامه دهد. جهان چون خط و خال و ابرو است که هر چیزی به جای خویش نیکو میبهتر  به زندگی و

 .(5897)حافظ، وضعیت زمینی امکان پذیر است تقدیرگرایی، رضایت و جستجوی سعادت در مکان و زمانی جز

معرفت شناسی دوره سنتی وحدت وجودی و اعتقاد به نظم عالی هستی است بنابراین نیازی به برهم زدن وضع موجود 

شود چرا که همه چیز در بهترین وضعیت خود قرار گرفته است. از ابتدای تاریخ تا انتهای قرون وسطی احساس نمی

کرده است و متفکرانی زیادی چون افالطون، آگوستین و آکویناس در این سیستم تی زندگی میبشر در دوره سن

ن مقفع تا تنسر تا کرتیر، از ابگیرند. قبل از مشروطه در ایران نظام سنت قدمایی وجود داشته است و از فکری قرار می

شناسی نولوژی های برآمده از فکر و روشکنند. تکمسکویه، از فارابی تا مالصدرا در دوره سنتی زندگی و فکر می

سنتی در موضوعات مهندسی، پزشکی و علوم طبیعی دم دستی، ساده و همدالنه با آسیب ها است و گونه ای از روایت 

ای همادر علوم در جهان بینی سنتی فلسفه است و دانش عارفانه و ریاضت کش بر این سیستم معرفتی حاکم است.

   گیرند. طق، نجوم، طبیعیات، اخالق و سیاست در داخل آن قرار میدیگر مثل اللهیات، من

کامال طبیعی است که  .: سیستم و نظام سیاسی ارتباط مستقیمی با جهان بینی و سامانه معرفتی داردسیستم اطالعاتی

سیاست نیز  هنظم دهی عرصها به اشیا و به خصوص تفسیر ارتباط میان آنها به سمت تفسیر و ن انسانشیوه نگریست

شود. رویکردهای متافیزیکی که در آنها به مجموعه رویدادها به سمت متغیرهای کیفی و مبهم سوق داده کشیده می

انگارند. همانطور که ماه و خورشید یکی است و خداوند نیز شود وجود ظلم، استبداد و نظام پادشاهی را طبیعی میمی

 همه عناصر اللهی و طبیعی باید یکی باشد. نظام سیاسی سنتی شکل یکتای مطلق است، حکمران رعیت نیز به تبع



انگاشتند که راهی جز اطاعت مطلق ندارند. خفیف و ذلیل پاتریمونیال و محتوای استبدادی داشت و رعیت بدیهی می

ها را به اسم  نگردید، پادشاهان بدترین شکنجه ها و ناعادالنه ترین فرمابودن رعیت و نداشتن اعتماد به نفس باعث می

اراده خداوند بر مردم حاکم نمایند. اندیشمندان نیز با توجه به مبانی تقدیرگرا و جبراندیش هیچ تکنیکی جهت مداخله 

دانستند. هر چه شاه انجام دهد عین حق است و باید گردن نهاد چرا که او قدرت خداوندی رعیت در عرصه سیاسی نمی

ه اند و همیشن ها گناهانی نزد خدا انجام دادهنت نظم هستی را به هم خواهد زد. انسادر اختیار دارد و شورش علیه سلط

شش راند در آخرت باعث بخبنابراین اگر پادشاهی ظالم بر آنها حکم می ،سزاوار شکنجه و عذاب در این دنیا هستند

م عالم محضر او است و هیچ برگی دهد و از آنجا که تمارعیت خواهد شد. خداوند هیچ اقدامی را بی دلیل انجام نمی

خونخوار را مصلحتی است که عوام از درک آن  مستبدِ پس بودنِ ،افتد جز بر اجازه و خواست خداونداز درخت نمی

 .(5897)دینانی، ناتوانند

هد ااهالی دین و حمایت نظامی سپاهیان قادر خو رساالر با داشتن تاییدات کشیشان،خانواده، جامعه و نظام سیاسی پد

استبداد قد اراده و توان شهروندان را کوتاه و روان آنها را از درون خواهد پوساند. جنگ، بود بر دوام سلطنت بکوشد. 

خشونت، بی ثباتی و نداشتن تاریخ در ذات نظام های استبدادی وجود دارد. قبل از مشروطه همه نظام های سیاسی 

ی و مستبد بودند که رعیت در کف دست آنها چون مومی رام شده های مطلقه، تمامیت خواه، قبیله اایران حکومت

 ودنمگویند. خودکامه از آن جهت که هر چه اراده شان میل میبود. این نظام های سیاسی را خودکامه و پدرساالر می

مومی ن عکردند به عنوان مثال در بخشش و اعدام، گرفتن مالیات، واردات و صادرات و همه فرامیبالفاصله اجرا می

 راندند. پدرساالر از آن جهت کهبدون هیچ قید و بندی و تنها بر اثر افزایش قدرت و نمایش خودکامگی فرمان می

برای زنان و کودکان حقی قائل نبودند و چون پدری با روایت هدایتگرانه بدون داشتن سواد و تخصص ملت خویش 

این نظام سیاسی سیستم امنیتی به زور از مردم و معتمدین استفاده  دادند. درکردند سوق میرا به هر سمتی که اراده می

 کند تا پایه های امنیتی خویش را محکم سازد.  می

رعیت در این سیستم به کار گرفته خواهد شد و هر امر که سلطان بپسندند هنر است. در اندرزنامه ها آمده  مردم:

داری را با مامورانی مخفی کنترل کند. بر همه کارگزاران است که شاه باید چون عصب شناسی ماهر سیستم کشور

گوش و چشم های قرار دهد تا تخلف نکنند. در ایران باستان به خصوص زمان هخامنشیان ایرانیان از سیستم ارزیابی 

 اکردند. چشم و گوش شاه همان رعیتی بودند که تمام توان خویش را بو نظارت نامحسوس بر کارگزاران استفاده می

دادند. بدون آگاهی از احوال مردم، نظرسنجی، اطالع از شکایت ها و شکوه ترس و وفاداری به حکومت نشان می

آگاهی از احوال مردم باعث جلوگیری از جاسوسی و شورش آنها خواهد توان حکمرانی کرد. های شهروندان نمی



واجه شدند. خافق با ایدئولوژی حاکم انتخاب میشد. شاه ماموران مخفی داشت که اغلب از میان دینداران و رعیت مو

نویسد اگر رعیت فهمیده و دیندار در سیستم اطالعاتی نیامد باید با زور و تهدید و یا نظام الملک در سیاست نامه می

تشویق همکاری او را جلب کرد. از سوی دیگر شاه باید آگاه از احوال کارگزارن باشد تا جلوی ظلم و کم کاری 

را بگیرد. عالوه بر گزارش های مردمی نیاز است تا مامورانی به صورت مخفی و مستمر آنها را ارزیابی و نظارت آنها 

ی حداقل کند تا در سیستم پادشاهکنند. گرفتن امتحان به خصوص سپردن کارهای کوچک به قصد آزمون کمک می

 .(5809نظام،)خواجه  الیق ترین شاهزاده ها را برای امور امنیتی انتخاب کنند

با توجه به تکنولوژی های ساده و نظام سیاسی استبدادی در میان مردم همیشه ترس و تملق وجود دارد. مردم به علت 

هند. در دشوند و با توجه به قدرت پیروز جهان بینی خویش را تغییر میضعف شخصیت دچار دگرگونی دیدگاه می

د و آنها دهچندانی از رعیت انتظار داشت. حکومت به مردم اندرز میتوان کارآیی اامن و بی ثبات نمیچنین محیط ن

داد کشته شدگان کنند. تعنیز تا جایی که به نفعشان باشد و سیستم کنترلی وجود دارد در راستای حکومت حرکت می

اساس تعذیب  رنظام سیاسی استبدادی آسیب دیده اند زیاد است چرا که سیستم قضایی پاتریمونیالیسم بو رعیتی که از 

وی شود. تعذیب و شکنجه بر رو شکنجه بر روی بدن ها است. در این شیوه هر گونه جرم سیاسی با اعدام روبه رو می

امنیتی  گرداند. نظام هایدهد و تبهکاران و شکنجه شدگان را تبدیل به قهرمان مردمی میبدن ها اغلب نتیجه عکس می

خواهند عملکرد موفقی ندارند. مردم و در برقراری امنیت از مردم کمک می شوندوقتی با شورش یا آشوب مواجه می

همانطور که به یکدیگر اعتماد ندارند به دولت نیز بی اعتماد هستند چراکه جدایی میان دولت و ملت اتفاق افتاده است. 

ا را به یغما برده اند. در چنین شاهزاده ها، نظامیان، اهالی مذهب و شخص شاه مردم را اذیت کرده اند و جان و مال آنه

توان به همکاری و همدلی رعیت با سیستم امنیتی دل خوش بود. تنها راه به دست آوردن همکاری و سیستمی نمی

رسند تاعتماد مردم تشویق و تنبیه آنها است که در بلند مدت به این رویه شرطی خواهند گردید. مردم از دولتمردان می

های شورش. (5897)سعدی، شود که بیم سر ندارد و یا امید زر داردبه سیاست نزدیک میو به گفته سعدی کسی 

ملق گردند و رعیت ناامید و متمداوم، اختالف در حاکمیت، هجوم قبایل باعث بی ثباتی و رخنه پذیری حکومت می

 کنند. و همیشه ترسیده از قدرت میان خود و دولت جدایی فرض می

 در دوره مدرنبا مردم   سازمان های امنیتیهای ارتباط تکنیک-2

دوره مدرن از رنسانس در اروپا آغاز گردید. مدرنیته به معنای تجدد و رویکرد جدید به جهان  :معرفت شناسی

داشتن است که در همه زمان ها و مکان ها ریشه دارد اما به علت های مختلف در اروپا یعنی در آلمان، انگلیس، 



... عملیاتی گردید. به عنوان مثال در چین کنفوسیوس و سیستم بوروکراتیک، در ایران زکریای رازی فرانسه، ایتالیا و

 آیند اما هیچ یک ازو سیستم علمی تجربی در جهان اسالم ابن خلدون و علم عمران ریشه های تجدد به حساب نمی

گوناگون تجدد از انسان گرایی، خردگرایی،  هایزمان ها و مکان ها در چین، ایران و جهان اسالم نتوانستند موزائیک

تفکر انتقادی، آزمایش، تجربه، مدیریت و کنترل محیط و ... را کنار یکدیگر قرار دهند اما در اروپا بر اساس هزاران 

عامل و به خصوص شانس این اتفاق افتاد و تاریخ بشر از دوره سنتی به عصر مدرن قدم گذاشت. در این دوره بود که 

ینی مدنی همراه با مدارا آغاز شد و بشر تربیت گردید که خویشتندار باشد. در دوره مدرن کارخانه و راه آهن شهرنش

رشد پیدا کرد و انقالب های صنعتی و دانشگاهی بر قدرت انسان جهت غلبه بر مشکالت افزودند. بشر توانست بر 

بلکه همه رنج  دانستا را نشانه قهر خداوندان نمیسیل، خشکسالی، گرسنگی، مریضی و استبداد غلبه کند و دیگر آنه

 ها و گرفتاری ها ریشه در جهل و غیبت علم داشت. 

ی روشی که تنها شیوه درست معرفت را مشاهده، تجربه، آزمایش، در سطح اندیشه اثبات گرایی به وجود آمد یعن

یزیک، کرد. این رویکرد ابتدا در فمی درآوردن فرمول، تعمیم، پیشی بینی پذیری، کنترل و مدیریت محیط قلمداد

شیمی، نجوم، پزشکی رواج پیدا کرد و بعد در موضوعات انسانی وارد گردید و علم جامع شناسی، اقتصاد، مدیریت، 

رد روشی که گرایی استانداتولید دانش معتبر گردید و اثباتروان شناسی و سیاست را تاسیس کرد. دانشگاه مرکز 

در این عصر مباحث فلسفی کلی راجع به هستی، متافیزیک، اخالق، کرد. و اثرگذار را تعیین میمعیار دانش کارآمد 

کلیات، مبانی، وجود و ... به کنار نهاده شد و موضوعات محسوس، مادی، قابل تجربه و آزمایش و کارآمد در دستور 

ای فکر انتقادی و آزاد بود که  . مدرنیته در سطح معرفت شناسی گونه(5802)خرمشاهی، بررسی علمی قرار گرفت

تئوری های سیستمی، کارکردی، نهادگرا، شناخت. هیچ حد و مرزی را برای شناخت و تغییر محیط به رسمیت نمی

 آیند.انتخاب عقالنی از جمله معروف ترین فرمول های فهم موضوعات انسانی در دوره جدید به حساب می

 شناسی در نظام سیاسی و اطالعاتی نیز تغییر به وجود آمد. تحول به بر اساس تحول در معرفت :سیستم اطالعاتی

گونه ای عبور از نظام های سیاسی تک نفره یا اریستوکرات به سمت نظام های سیاسی مشروطه یا مردمی بود. نظام 

 سیاسی بر اساس دولت ملی به وجود آمد. دولت کشور یا دولت ملی محصول روزگار مدرن است و دارای چهار

شاخصه اصلی است. اولین شاخصه دولت ملی وجود مرزهای سرزمینی است. امپراطوری و واحدهای بزرگ سیاسی 

دچار فروپاشی شدند و به خصوص بعد از جنگ های مذهبی و شکل گیری نظام پساوستفالی مرزهای ملی در اروپا به 

و غیرقابل تغییر ایجاد  موچک و منسجوجود آمد. این مرزها بر اساس زبان، قومیت، ملیت واحد در شکل های ک

گردید. شعار ملی گرایان این بود که سرزمینم را از بهشت بیشتر دوست دارم و جانم را در راه آن خواهد داد. دومین 



دادند. شهروندانی که در پیشگاه قانون برابر بودن و دولت شاخصه وجود شهروندان برابری بود که ملیت را شکل می

 اینکه قدرت مطلقه، تامه وآنها را تضمین میکرد. سومین شاخص حاکمیت نام گرفت به معنای حقوق شهروندی 

سراسری باید دولت باشد و هیچ شخص، گروه، فرقه و حزبی نباید فراتر از دولت قدرت داشته باشد. شاخصه آخر به 

مان دهی قضائیه باید به گونه ای ساگردد به این معنا که نظام سیاسی یا قوای سه گانه مجریه، مقننه و حکومت برمی

شوند که منافع ملی و شهروندان حفظ گردد. حکومت باید تعادل دموکراتیک و بوروکراتیک را حفظ نماید و از 

 . (5809)وبر، کندفرمول هایی تبعیت کند که علم تایید می

ه سمت کند برایی تبعیت میمعرفت شناسی مکانیکی مدرن که در فضای آکادمیک ترویج گردید و از روش اثبات گ

و در مورد تولید، توزیع و افزایش قدرت به کار گرفته شد. قدرت موضوعی فیزیکی  موضوعات سیاسی نیز کشیده

در نظر گرفته شد که باید با آزمایش، مشاهده و فرمول های علمی در مورد آن تحقیق کرد. تحلیلهای سیستمی، 

مولهای ریاضی در علم سیاست رواج پیدا کرد که هدف همه آنها باال بردن کارکردی، نهادی و انتخاب عقالنی با فر

زمان . دو موضوع به طور هم(5802)خالقی، قدرت و افزایش توان دولت برای حل و فصل موضوعات سیاسی بود

در دستور کار پژوهشگران علوم سیاسی قرار گرفت. مبحث اول کارآمدسازی دولت و افزایش توان نهادهای 

کراتیک بود به نحوی که بتوانند با نیروی انسانی و منابع الزم در جهت تامین منافع ملی حرکت کنند. مبحث دوم بورو

افزایش مشارکت مردم و باال بردن سطح دموکراتیک حکمرانی بود تا از فساد و شکل گیری حکومت توتالیتر 

ارج شدند ز ساختار سلطنتی، محرمانه و اشرافی خگیری دولت دستگاه های امنیتی نیز اجلوگیری شود. متناسب با شکل

و به سمت سیستم سازی و الزامات مدرنیته حرکت کردند. دستگاه امنیتی از حالت شخصی به سمت نهاد سوق پیدا 

کردند و همه قواعد بوروکراتیک و دموکراتیک تجدد را کسب کردند. برای استخدام آزمون برگزار گردید، وزارت 

اختار سلسله مراتبی و قانون مدون تاسیس شد و همه روندها بر اساس شفافیت و پاسخگویی طراحی اطالعات دارای س

ایجاد نهاد، جایگاه، ساختار بوروکراتیک، قانون، آیین نامه، مسئولیت مدنی، پاسخگویی، کارآمدی و و اجرا گرید. 

د تقلید قرار گرفت. دولت دارای وزارت ... از ویژگی های سیستم های اطالعاتی جدید است که در همه دولت ها مور

که باید تعادل سیستم را حفظ کنند. سیستم اطالعات و امنیت همچون نخاع و اعصاب بدن  خانه های مختلفی گردید

کند. وظیفه رساندن پیام، گرفتن عوامل تهدیدزا و رساندن پیام جهت انجام واکنش های سریع در بحران را ایفا می

ار توجه محض به پادشاه و درب سازمان های اطالعاتی امنیتی در عصر مدرن تخصصی، قانونی و کارآمد گردیدند و از

 .  (Althusser,1971) به سمت مرزها، شهروندان، حاکمیت و حکومت تغییر جهت دادند



ای است که مستشارالدوله اندیشمند مشروطه خواه در رساله رضایت عامه اساس حکمرانی است. این جمله مردم:

هروندان در دستگاه اطالعاتی امنیتی زیاد است. . در دوره مدرن نقش ش(5801)طباطبایی، کندیک کلمه عنوان می

در این دوره به علت ایجاد شدن ساختار و سازمان اطالعاتی هدف دستگاه تنها حفظ افراد و حکمرانان نیست بلکه 

منافع ملی و مصلحت شهروندان اهمیت اساسی دارد. در تعیین، طراحی و نحوه برنامه های اجرایی، حفظ نظام سیاسی، 

ه گیرد و چنین نیست کتر سیستم اطالعاتی مورد ارزیابی قرار میشوند. از همه مهمدر نظر گرفته می شهروندان

تواند العاتی نمیسیستم اط هایی از نفوذناپذیری، نامرئی بودن و غیرپاسخگویی بر سیستم اطالعاتی حاکم باشد.الیه

باید موارد زیر را در نظر بگیرد که غیبت هر کدام از  خواهد رفتار کند وای سری و محرمانه هر طور که میدر حاشیه

 آنها مانعی در جهت کارآیی و سرمایه اجتماعی سازمان است.

یستم اطالعاتی نباید خود را فراتر از جایگاهی که در آن قرار گرفته است فرض سازمان اهمیت دارد و هیچ فردی در س

دارد و توان اثرگذاری بر شهروندان نیز باال است. سازمان  کند چرا که سازوبرگ اطالعاتی هر کشور قدرت زیادی

نیست.  دانند دلیل بر سواستفاده کارگزاران امنیتیباید در ارتباط با مردم به قانون توجه کند و اگر مردم قوانین را نمی

ازه وزارت اند کارگزاران اطالعاتی کشور باید به حوزه خصوصی شهروندان احترام بگذارند چرا که هیچ سازمانی به

اطالعات سیطره نگاه سراسربین بر جامعه ندارد. طبیعی است که در این سازمان انسان هایی اخالقی، متخصص و 

گردد مگر اینکه بر اساس آزمونی چند وجهی جوانان شایسته جذب سیستم باهوش نیاز است و این موارد برطرف نمی

ه چشم برابطه خویشاوندی استخدام صورت گیرد لطمه بزرگی  شوند. اگر در گزینش توجه صورت نگیرد و بر اساس

حکومت خواهد خورد. سیستم اطالعاتی چون چشم است و اگر چند نهاد موازی با چند هدف متفاوت کار دیدبانی 

تصمیم گیری در سیستم دچار اشکال خواهد شد. رابطه سیستم با افکار عمومی مهم است چرا حکومت را انجام دهند 

باید در مورد کارویژه ها، عملکرد، بخش ها، اختیارات، قوانین و دست آوردهای وزارت اطالعات آگاهی  که مردم

داشته باشند و بتوانند در صورت نیاز همکاری نمایند.  در روزگار جدید مثل دوره قدیم نیست که مردم بیگانه قدرت 

ازمان های گردد. مردم باید سسازمان با مردم برمی باشند بلکه نفوذ، کارآیی، اثرگذاری این سیستم به نحوه ارتباط

امنیتی را از آن خود فرض کنند و با اعتماد کامل اطالعات الزم را در اختیار این نهادها قرار دهند. شایسته ترین فرزندان 

 کشور باید به سیستم اعتماد داشته باشند و جذب دستگاه گردند.

ند، و حزبی عمل کند، دستگاه های موازی داشته باشند، به قوانین پای بند نباشاگر سیستم امنیتی بر اساس منافع فردی 

در حوزه خصوصی شهروندان دخالت کند، استخدام ها را بر اساس قوم و خویش گرایی و رابطه انجام دهد و دشمن 

ور است و ین چشمی کافکار عمومی و رسانه ها باشند توانایی تضمین بقای نظام سیاسی و منافع ملی را ندارد. اینچن



یدات طبیعی است که عمده تهدکند. های مختلفی از فیلترهای غیرعلمی جلوی رسیدن شفاف اطالعات را سد میالیه

گیرد. اگر چشمان حکومت به خوبی کار نکند با توجه به قدرتمند شدن شهروندان امنیتی نیز از این زاویه شکل می

جنبش های مختلف را جهت جایگزینی و فروپاشی حکومت انجام دهند.  توانند شورش، کودتا، انقالب وآنها می

گرایی، رعایت الزامات بوروکراتیک، احترام به قواعد دموکراتیک ارتباط با های مکانیکی، قانونورود تکنولوژی

       .  (5897،)وبر برددهد و توان سازمان را جهت شناسایی و خنثی سازی تهدیدات امنیتی باال میمردم را افزایش می

 در دوره پسامدرنبا مردم   های ارتباط سازمان های امنیتیتکنیک-3

میالدی سال عجیبی برای تاریخ بشر است چرا که در این سال با فروپاشی شوروی و رواج  5778 :معرفت شناسی

ه عدم قطعیت که . عصر کوانتوم یا دور(5808)کاستلز، تکنولوژی های اطالعاتی بشر به عصر جدیدی قدم گذاشت

در آن همه موضوعات اعم از انسان و اشیا دارای شعور، جان و فهم گردیدند یعنی دیگر انسان سوژه، خدمختار، عاقل، 

مایشایی نبود که هر چه دوست دارد بر سر موضوعات خویش در بیاورد. در عصر کوانتوم جهان دارای شعور و آگاهی 

گر در موضوع محیط زیست، اشیا، انسان و هر مورد تحقیقی بدون در نظر دانند ااست به نحوی که امروز همه می

گرفتن جوانب مختلف تنها بر قصدیت ریاضی و تجاری سلطه ورزید اتفاق ناگواری خلق خواهد شد. بزرگترین تغییر 

یریت همه ددر آگاهی فلسفی و معرفتی عصر کوانتوم احترام به شعور هستی و اعتقاد به ضعف انسان برای کنترل و م

جانبه محیط است. از سوی دیگر این عصر به دوره پساصنعتی معروف شده است. عبور از معرفت مکانیکی مدرن و 

انه، خکند. در دوره قبل اگر کشوری کارورود به عصر پسامدرن و پساصنعتی که در آن اطالعات قدرت ایجاد می

های رفت اما اکنون اگر کشوری دیتابیسرگ به شمار میای در اختیار داشت قدرت بزهواپیما، تانک و سالح هسته

اطالعاتی و نرم افزارهای جمع آوری داده از سراسرجهان را در اختیار داشته باشد قدرتمند است. انسان به عصر 

اطالعات وارد شده است و تکنولوژی های جدید اطالعاتی از قبیل اینترنت، ماهواره، شبکه های اجتماعی سبک 

 . (Mallik,2004:16) وع فکر و همه مناسبات زندگی بشر را به هم ریخته استزندگی، ن

غییر کنند اندیشه باعث تدهد و بر هر امری تقدم دارد. همگان گمان میها را تغییر میتکنولوژی رفتار و فکر انسان

ه در مورد رد در حالی کشود اما به لحاظ معرفت شناسی تنها در نخبگان اندیشه بر زندگی تقدم داسبک زندگی می

کی، ای جراحی در پزشمردم عادی تنها تکنولوژی آنها را تغییر خواهد داد. ماشین، تلفن، صنعت چاپ، هواپیما، ابزاره

ذهنی  هایهای اجتماعی و ... در هر جامعه ای وارد شود بیش از هر فلسفه و تفکری باعث تغییر دادهموبایل، شبکه

ادین شده یجار نرم افزارهای اطالعاتی هستیم و آگاهی انسان دچار تغییر بنفکم شاهد انگردد. در قرن بیست و یمی



فضای سایبر به است. محدودیت های زمان، مکان و قدرت با شکل گیری عرصه مجازی کاهش پیدا کرده است. 

عالوه بر این  کمک ذهنیت آدمی آمده است. در دوران صنعتی تنها دو عرصه عینی و ذهنی وجود داشت اما اکنون

های انسان که افزودن بر لذت، ثروت و قدرت است افزایش پیدا مک کرده است تا هدفدو عرصه مجازی نیز ک

رنت نهادهای الکترونیکی در اینتایجاد کند. امکان دیدار، آگاه شدن از حال یکدیگر، تشکیل گروه های سایبری، 

وان بشر آید و تلید، دسته بندی و تحلیل داده ها به حساب میفراهم شده است. اینترنت انقالبی جهت جمع آوری، تو

جهت منبع ارزشمند اطالعات را افزایش داده است. زمان و مکان معنای مکانیکی خود را از دست داده اند و امروزه 

به یاری  دمحیط سایبر با همه پیچیدگی وجودی و سادگی کاربرآیند چرا که مانعی در راه اهداف انسان ها به شما نمی

انسان ها آمده است. به طور خالصه به لحاظ معرفت شناسی انسان ها به عصر کوانتوم، پساصنعتی، پسامدرن یا اطالعات 

وارد شده اند که ویژگی اصلی آن منبع گردیدن اطالعات و حاکم شدن مناسبات نسبی و احتمالی است. معرفت 

رن ضد عقل بلکه پسامدرن هوشمند، مجازی و سایبری که شناسی عصر اطالعات پست مدرن است البته نه پسامد

  .(Copeland,2000:68) گرددسبک زندگی و فرهنگ بشر را تغییر داده است و انقالب معرفتی محسوب می

نابع، رده است. مهای زمانی و مکانی، محدودیت قدرت نیز کاهش پیدا کعالوه بر محدودیت :سیستم اطالعاتی

قدرت تغییر پیدا کرده است. عرصه سایبر باعث شکل گیری منبع جدیدی از قدرت شده  تعریف و شکل و محتوای

هایی که در عرصه الکترونیکی و مجازی فعال هستند و است که به قدرت سایبری معروف شده است. اکنون دولت

، درآمد ، جمعیت، سرمایهآیند توانایی اثرگذاری در داخل و خارج را دارند. عالوه بر جغرافیاتولیدکننده به حساب می

ل داده از یکسو دولت ها تغییر شکسرانه، تجهیزات نظامی، توان اطالعاتی نیز به عنوان منبع قدرت افزوده شده است. 

اند و منابع جدید کسب قدرت پیدا کرده اند و از سوی دیگر شهروندان توانایی انحصار زدایی از قدرت را کسب 

. های اطالعاتی توانایی نفوذ به همه جا را یافته اندرت مندتر شده است چرا که سازماندکرده اند. رویه بوروکراتیک ق

ر هکنند. در همه خیابان ها دوربین نصب شده است و اغلب نهادها و سازمان ها فعالیت روزمره انسان ها را ثبت می

نترلی، انضباطی و سراسربین شهروند در مدار مشخصی بدون مخفی کاری در حال زندگی است. همه در جامعه ای ک

کنند. کشورهای مختلف با خلق نرم افزارهای رایگان و جذاب سعی در نفوذ میان شهروندان مختلف دارند. زندگی می

هر دولت عالوه بر شهروندان فیزیکی دارای شهروندان مجازی است که در شبکه های اجتماعی طراحی شده او فعالیت 

تعداد کاربران یک نرم افزار به منبع و خدمات آن اعتماد کنند به راحتی عکس، نوشته، هر چه . (Bill,2004) کنندمی

دهند. بدین ترتیب دولت تنها به فکر خدمات به شهروندان فیزیکی آن قرار میفیلم و همه اطالعات خود را در اختیار 

دولت  ه به شیوه های مختلف بهخود که تابعیت کشور را دارند نیست بلکه در حال جذب شهروندان مجازی هستند ک



اعتماد کنند و اطالعات خود را در اختیار کارگزاران قرار دهند. بنابراین دولت ها برای کسب اطالعات و ایجاد سازمان 

های امنیتی نیاز به زیرساخت های مرتبط با عصر اطالعات دارند. از سوی دیگر شهروندان در فرایندهای دموکراتیک 

اند شده آموزند. مردم توانمندترهای ایستادن در برابر قدرت را میسازی و شیوههی، اطالعات، شبکهدنبال کسب آگا به

و دولت ها امکان زورگویی و ظلم یک جانبه را ندارند. انحصار فرهنگ، ثروت، لذت از دست اغلب کشورها خارج 

انتشار  آموختن زبان، دیدن فیلم،کنند.  توانند با تکنیک های پیچیده اعتماد جلبشده است و تنها تعداد کمی می

کتاب و مجله، تولید برنامه رادیو و تلوزیون، سرمایه گزاری در بورس، مهاجرت، انتقال سرمایه و ... از انحصار و مجوز 

به یکدیگر متصل شده اند و امکان واکنش به رخدادهای بین المللی را دولت ها خارج شده است و شهروندان جهانی 

توان های عصر اطالعات هنوز دولت ملی اصلی ترین بازیگر سیاسی است و نمیبا همه ویژگی .(Norrin,2010) دارند

آرمان گرایانه گفت شیوه امنیت دهی به مردم در مرزهای سرزمینی باید در قالب دیگری جستجو کرد. هنوز هم 

و جمع آوری اطالعات در مرزهای  وزارت اطالعات و سازمان ها و نهادهای امنیتی دولت کارکرد حفظ امنیت

 سرزمینی را برعهده دارند. 

ه نسبیت گرایی، هرج و مرج، آشوب حاکم در این دور دکنن: برخی با فهم اشتباه پست مدرنیسم گمان میمردم

گردد و شهروندان جهانی به آزادی دست خواهند یافت. گردد و در عرصه سیاسی نیز دولت های ملی نابود میمی

گ، کردند در تصورشان جنگرایانی که رویای دموکراسی جهانی با امکانات عصر اطالعات را پیش بینی میآرمان 

خشونت، آوارگی و اقدامات تروریستی جایی نداشت. قرن بیست و یکم با حمله، تجاوز، بمباران، جنگ، اقدامات 

ر قرار دیکتاتو ایه داری و دولت هایتروریستی شروع شده است و تکنولوژی های اطالعاتی نیز در خدمت جهان سرم

گرفته اند. مشکل امنیتی اکنون عالوه بر مواردی که در دوران گذشته وجود داشت جهانی تر و امکانات سایبری نیز 

. دولت با همه عناصر سرزمین، حکومت، حاکمیت و شهروندان نه تنها ضعیف (Sandole,2007) پیدا کرده است

گردد بی ثباتی و آشوب حاکم خواهد گشت. اصلی ترین بازیگر سیاسی همچنان نشده است که اگر دچار ضعف 

کند که در برقراری امنیت از امکانات پیشرفته تری دولت های ملی هستند و تکنولوژی اطالعات به آنها کمک می

 .(Smith,2006) استفاده کنند

اط نهادهای امنیتی با آنها باید با تخصص و مردم در عصر اطالعات آگاه تر، حساس تر و جهانی تر شده اند و ارتب

برنامه دقیق تری صورت گیرد. علم و دانش کارگزاران امنیتی عالوه بر موارد قبل باید به روز و بسیار تخصصی باشد 

توان واکنش مناسب انجام داد. مردم چرا که با رویه ای ثابت و بدون آموزش در برابر تهدیدات امنیتی جدید نمی

ز به برخوردهای محترمانه و قانونی دارند و اگر احساس کنند که به حوزه شخصی آنها ورودی صورت حساس نیا



گرفته است و یا تحت شبکه ای کنترلی هستند اعتماد خویش به نظام سیاسی دولت ملت خود را از دست داده و در 

ه بر جنگ، آشوب های فرقه . عالو(Truong,2009) روندفضای مجازی به سمت دیگر ارائه دهندگان خدمت می

ای و داخلی تهدیدات سایبری و تهاجم نرم نیز معنی پیدا کرده است. اکنون تروریست ها با استفاده از شبکه های 

نمایند. تکنولوژی در خدمت پیچیده تر کردن معادالت امنیت کنند و اعضای جدید را جذب میاجتماعی تبلیغ می

. در چنین فضایی نیاز به کارگزاران باهوش، متخصص و متعهد در نهادهای (Geoff rey,2006) سوق پیدا کرده است

اطالعاتی است که منافع ملی و استقالل کشور را بشناسند. چنین نیروهایی با سخنرانی، اعالمیه و ساخت فیلم و انیمیشن 

آن نیز به صورت شفاف و کنند و پس از اجرایی شدن ابتدا بازخورد هر گونه دخالت در جامعه را زمینه سازی می

دارند. با وجود تروریست های بین المللی، شبکه های نفوذ داخلی و خارجی و تخصصی مردم را راضی نگه می

اه با مردم ارتباط داشت. رتوان در داخل و خارج دیگر به شیوه مکانیکی نمی اطالعاتامکانات جمع آوری و انتقال 

باط با بدنه مردم و شهروندان است که با تکنیک های مختلف و داشتن حل در داشتن زبان تخصصی به همراه ارت

    اجرایی شدن است. قابل قابل اعتماد و عملکرد مثبتِ

شهروندان در عصر اطالعات به دوربین ها، شبکه های اجتماعی و ردگیری در فرهنگ سراسربین کنترلی و انضباطی 

های اطالعاتی و امنیتی دست کاری اطالعات، سانسور است سازمانناکارآمدترین سیناراضی هستند و اعتراض دارند. 

و ایجاد فرهنگ ناامنی است به گونه ای که اگر رویه انضباطی بر جامعه حاکم گردد، نخبگان و شهروندان اعتماد خود 

زنند یانی مدهند. معموال بیشتری آسیب ها را به سازمان های اطالعاتی مهندسان و پزشکبه دولت ملی را از دست می

شوند و بدون شناخت جامعه، سیاست، اندیشه و فرهنگ انسانی به سیاست گذاری های که به عرصه امنیت وارد می

 ونه در برخورد با موضوعاتگبه خصوص انگیزه سود و ذهن ریاضیزنند. کمی و قطعی در مورد شهروندان دست می

 .(5801)دلوز، انسانی تبعات بحرانی را شکل خواهد داد

های از الزامات ارتباط نهاد قواعد دموکراسیرعایت اطالع رسانی، تخصص گرایی، احترام به مردم، شایسته ساالری، 

امنیتی با مردم در عصر اطالعات است. هر کدام از این موارد رعایت نشود جذابیت دولت های سایبری دیگر که در 

به  ،ایوندان به لحاظ تابعیت و شناسنامهالی که شهرحال جذب شهروندان مجازی هستند بیشتر خواهد شد و در ح

، صحبت کردن، فرهنگ، خرید و فروش، مسافرت، تحصیل و حتی عالیق سیاسی آنها به ی تعلق دارند اما انگیزهدولت

 رکند. فضای امنیتی و نحوه ارتباط نهادها با مردم دارای متغیر بسیاسمت اروپا، ژاپن، کانادا و آمریکا سوق پیدا می

مهم و واسطه ای به نام فضای مجازی شده است. پست مدرنیسم همان مدرنیسم تشدید شده است و اگر خیال پردازانی 

کنند با به سمت فرهنگ های قیاسی سنتی، یا فروپاشی مدرنیسم یا نسبی گرایی گرایی در حال حرکتیم گمان می



 اطالعاتی هنوز دولت ملی اصلی ترین بازیگر است کنند چرا که در عرصه امنیت و سیاست گذاریکامال اشتباه می

 اما ابزارها و شیوه های نوینی پیدا کرده اند.

 با مردم ارتباط سازمان های امنیتی

 پسامدرن مدرن سنتی دوره

 به بعد 5778از  28تا  59قرن  قرون وسطی سال

 کاستلز –فوکو  وبر -هابز  آگوستین -افالطون  متفکران سیاسی

 انتقادی تکثر روشی پوزیتیو اثباتی قیاسی فلسفی روش شناسی

 شهروند جهانی شهروند ملی رعیت مردم

 حکمرانی جهانی –جهانی شدن  دموکراتیک پاتریمونیال نظام سیاسی

 دولت الکترونیک دولت ملی پادشاهی دولت

 حکمرانی محلی ریاستی پارلمانی استبدادی حکومت

 شبکه های اجتماعی –سایبری مجازی  ادیو تلوزیونر –توده ای  –کتبی  شفاهی  رسانه

 اطالعاتی مکانیکی ساده دم دستی تکنولوژی

 تکنیک های سایبری در عرصه قدرت تفکیک قوا –قانون اساسی  صفات رهبری –اندرزنامه  تکنیک سیاسی

، ترس، ریاکاری فرهنگ

 همبستگی

 روزمرگی و لذت گرایی فردگرایی، توده ای، صنعتی

 جنگ سایبری، تهدید نرمتروریسم،  ، تهدید سختانقالب، جنگ قبایل، شورش امنیتیتهدید 

ارتباط مردم با 

 سازمان امنیتی

قبیله ای طایفه ای، به زور 

 و با دلهره

استخدام تخصص، کارمندی، 

 بوروکراتیک

ترس مردم، عدم اعتماد به دولت، ورود به 

 سبک های فرهنگ جهانی

آسیب شناسی 

 ارتباط مردم

جدا شدن ملت از دولت، 

 ترس، نداشتن امنیت

ورود به حوزه خصوصی مردم، 

 مبارزه نکردن با فساد

دستکاری اطالعات، سانسور، فرهنگ 

 کنترلی انضباطی



راه کار بازگشت 

 اعتماد مردم

کاست طبقاتی کنترل 

 رعیت، تشویق، تنبیه

دموکراسی، ارتش قدرتمند، 

 تخصص گرایی، شایسته ساالری

ی، تخصص گرایی، احترام به اطالع رسان

 مردم، شایسته ساالری، قواعد دموکراسی

 

 نتیجه گیری

سه دوره سنتی، مدرن و پسامدرن دارای سه جهان زیست، پارادایم، گفتمان و فرهنگ مخصوص به خود هستند که از 

ه پاردایم با س زمانهم. در دنیای انسانی ربردی برای عرصه سیاسی برخوردار هستنددایره واژگانی و سطوح تحلیل کا

یکدیگر وجود دارند و همانند علوم طبیعی، پزشکی و مهندسی چنین نیست که انقالب روشی یک پارادایم را از 

های افالطون، فارابی، مالصدرا، وبر، فوکو، کاستلز و ... در کنار هم زیست هنوز نظریهچرخه زندگی حذف کند. 

ر همه باشند. دی از مشکالت سیاسی بسته به زمان و مکان را دارا میکنند و هر یک توانایی حل و فصل بخشمی

یت شود. آنچه اهمهای امنیتی استفاده مین و پسامدرن جهت ارتباط مردم و دستگاهها از سه شیوه سنتی، مدردولت

. مثال ود داردها، آسیب شناسی و راه کارهایی است که در هر یک از این سه پارادایم وجدارد شناخت مبانی، تکنیک

گرانه استبداد، جاسوسی، نفوذ در حریم خصوصی، نابودی اعتماد مردم، ایجاد جامعه کنترلی و رواج اخالق توطئه

دهد. اما دهد و حتی آنها را رو به روی نظم و امنیت کشور قرار میهای امنیتی را کاهش میارتباط مردم با سازمان

ای ها به عنوان کارگزاران امنیتی، احترام به رن و با اخالق ترین انسانتریهای جذب هوشمندترین، متخصصتکنیک

و نظر شهروندان، تقدم منافع ملی بر منافع حزبی و جناحی، بی طرفی دستگاه امنیتی کشور، شبکه سازی و دیپلماسی 

بر نها به صورت برامردمی، استفاده از تکنولوژی های اطالعاتی و انسانی، آگاه سازی مردم و حفاظت و حمایت از آ

یان شود. کافی است در مها باعث افزایش کارآمدی و بازنمایی چهره مثبت از سیستم امنیتی کشور میدر بحران

شهروندان این خبر پخش شود و افکار عمومی آگاه شوند که در مسائل گروگان گیری و موضوعات تروریستی جان 

اه و مکان زندگی برای سیستم امنیتی برابر است. سیاسی بازی، جناح و مال همه شهروندان بدون توجه به مقام و جایگ

 سرکشی در زندگی خصوصی مردم باعثگرایی، پرونده درست کردن، احضارهای بی مورد، تسویه حساب شخصی، 

 وایجاد دیوار بدبینی خواهد گردید. شهروندان نباید در فضایی قرار گیرند که دستگاه های امنیتی را که حافظ جان 

مال آنها هستند غیر قانونی و استبدادی قلمداد کنند. اگر در میان مردم فضایی حاکم گردد که که ضرب المثل معروف 

شایع گردد یعنی فضای تهمت، تملق، ترس، آدم فروشی و مزدوری در چنین وضعیتی به دستگاه  ،دیوار گوش دارد

هی سیاسی و اجتماعی به شهروندان، داشتن تخصص و تقوا و امنیتی نیز اعتماد نخواهند کرد. راه کار در افزایش آگا

گذاری خویش هر سه وجه پارادایم سنتی، ای است. جمهوری اسالمی در مبانی سیاستاستخدام کارشناسان حرفه



های رادایم ها جهت ارتباط مردم و دستگاهتواند از سه تکنیک این پامدرن و پسامدرن را پذیرفته است. بنابراین می

ردم را مخدوش م تواند ارتباط سیستم امنیتی ونیتی بهره گیرد. تاکید یک جانبه بر هر کدام از این پارادایم ها میام

های امنیتی در استخدام، دستور کار قرار دادن موضوعات، اولویت دادن به طرح ها تنها از بعد سنتی سازد. اگر دستگاه

وندان و همینطور تطبیق بر شرایط جدید عصر اطالعات ناکام خواهند تاکید داشته باشند در وجه ارتباط با همه شهر

های تخصصی و جدید مدرن یا پسامدرن در دستور کار قرار گیرد پوشش قرار گرفتن موضوعات اگر تنها تکنیکماند. 

ن حال در عیراه کار تکنیکی استفاده از سه پارادایم و اولویت آنها بخشی از شهروندان ایرانی را حذف خواهد کرد. 

رگ شهروندان به سازوبدانستن نقاط قوت و ضعف آنها است تا منافع ملی و شهروندان به بهترین وجه حفظ شود و 

 امنیتی اعتماد داشته باشند چرا که منبع قدرت امنیت هر کشور اعتماد و همکاری شهروندان است.
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