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چکیده:
نقش اطالعات در کشورداری یکی از موضووعات ااااوی در ملااتوات اطالعواتی
علوم ایاای اات .مقااه حاضر ،با تمرکز بر نقش اطالعات در مردمااالری دینوی بوه
عنوان یکی از اشکال د ات مدرن ،اقدام به اکا ی جایگاه اطالعات در این نوع نظوام
ایاای کرده اات .نویسندگان مدعیاند که اطالعات در نظامهوای موردماواالر دینوی
ابزاری در خدمت تشخیص مصلحت تثبیوت ر یوههوا ،قواعود ارزشهوای نظوام
مردم ااالرند .از اوی دیگر ،برآنند کوه کوارکرد نقوش اوازمانهوای اطالعواتی در
نظامهای مردمااالر دینی غیر دینی تفا تی بوا یکودیگر نودارد .اابتوه ،از نظور آنوان
محد دیتها ر یههای نظارت بر اطالعوات در موردماواالریهوای دینوی بیشوتر از
مردمااالریهای غیر دینی اات.
کلیدواژه ها :اطالعات ،مردمااالری ،مردماواالری دینوی ،موردماواالری غیور دینوی،
تشخیص مصلحت ،تثبیت نظام مردمااالر.
* دکترای ر ابط بینااملل از دانشگاه تهران
** دکترای علوم ایاای از دانشگاه عالمه طباطبایی
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مقدمه
ار یسهای اطالعاتی یکی از یژگیهای د ات مدرناند ،به گونهای که در هموه انوواع نظوامهوای
ایاای ،از دیکتاتوری گرفته تا مردمااالری ،هیچ د اتی جود ندارد که فاقد نهاد اطالعواتی

باشود8.

حتی تغییر نظامهای ایاای اقتدارگرا به امت مردمااالری بر اثر انقوال یوا فر پاشوی نیوز تردیود
جدی در ضر رت نیاز به نهادهای اطالعاتی ایجاد نکرده اات .در حاای کوه «کوا ». ...یوا کمیتوه
امنیت د اتی شور ی یکی از شاخصهای نفرت از کمونیسم نظام دیکتاتوری آن بود ،اموا پوس از
فر پاشی شور ی تمام کشورهای نوپدید ،از جمله ر ایه ،نه تنها به اورعت اقودام بوه بازاوازی
تأایس نهادهای اطالعاتی کردند ،بلکه در اکثر این کشورها ،طی د دهه گذشته ،رهبری جریانهوای
د اتاازی تواط افسران مدیران اطالعاتی بر جای مانده از «کا ». ...انجام شده اات.
افکار عمومی ،نظامهای اقتدارگرا را با کنترل ،الله دیکتاتوری همپیوند میکنند .از ایون
ر  ،جود ار یس اطالعاتی در چنین نظامهایی اموری طبیتوی بوه نظور مویآیود منجور بوه
پراشگری در با

فلسفه یا علوت جوودی اور یس اطالعواتی در آنهوا نمویشوود؛ چراکوه

ار یس اطالعاتی در این نظامها ابزار ارکو  ،الله کنترل مردم به یژه مخاافوان تلقوی
میگردد که برخااته از ماهیت نظام ایاای اقتدارگراات .در عین حال ،اقتیت آن ااوت کوه
جود ااختارهای اطالعاتی ،دات کم طی د اده گذشته ،هیچ گاه مختص نظامهای ایااوی
اقتدارگرا دیکتاتوری نبوده ااگوهای کشورداری غیور اقتودارگرا موردماواالر نیوز تواریخ
حجیم پرفراز نشیبی در زمینه نهادهای اطالعاتی دارند.
در عین حال ،چون مردمااالری ضدیت با اقتدارگرایی با مفاهیمی مانند آزادی ،عوداات،
حقوق شهر ندی ،حفظ حریم خصوصی آزادی از هور نووع اولله غیور مشور ع هومپیونود
میشود فلسفه جودی نهادهای اطالعاتی که مبتنی بر مداخله در حوزه خصوصی شهر ندان
اات ،با این اصول ارزشها در تضاد قرار دارد ،به طور طبیتی این پراش بر ز مویکنود کوه
«ضر رت جود ار یس اطالعاتی در ااختارهای ایاای مردمااالر چیسوت » «اطالعوات
در نظامهای ایاای مردمااالر چه تفا تی با اطالعات در نظامهای غیر مردمااالر دارد »

 .8اابته حاکمیت های خاصی مانند اتیکان ااتثناهای بسیار نادر در تاریخ متاصر جهان به شمار میآیند.

نقش سازمانهای اطالعاتی در مردمساالری دینی ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 171

این د پراش که در اقع دغدغههایی جهانشمول در با

مردماواالریانود ،در ایوران بوا

طرح ااگوی متمایزی از کشورداری مردمااالر تحت عنوان «مردماواالری دینوی» ،بوه گونوهای
دیگر بازتواید شده اات .با موجودیتیافتن جمهوری ااالمی ایران به مثابه ااگوی کشوورداری
نوین ،مباحث چوااشهوای نظوری عملوی مختلفوی از احواظ تبیوین چیسوتی چگوونگی
عملیاتیکردن این ااگو در جامته علمی مدیریتی کشور ملرح شد .این مباحوث بوه یوژه در
دهه اخیر با توجه به تأکید نخبگان علمی -اجرایی کشور بر ضر رت نظریوهپوردازی بوومی در
ابتاد مختلف کشورداری از اهمیت جایگواه اوتر.توری نیوز برخووردار گشوتهانود؛ چراکوه
پااخگویی به دغدغهها پراشهای مختلف نظوری در عرصوه عملوی ،نشواندهنوده قودرت،
اعتبار جامتیت هر ااگوی کشورداری اات.
با پیر زی انقال

ااالمی گذار از نظام اقتدارگرای اللنتی به نظام موردماواالر مبتنوی بور

ارزشها اصول دینی ،اندیشمندان متفکران بومی در دهه ا ل جمهووری ااوالمی بوه مقایسوه
ااگوی نوین کشورداری با نظامهای اقتدارگرا میپرداختند ،اما از دهه د م انقال

به یوژه پوس

از فر پاشی شور ی ،مهمترین تالش فکری در جامته اندیشمندان بومی ،تالش برای تبیوین ایوده
مردمااالری دینی در برابر مردمااالری غیر دینی غربی مبتنی بر ایبراایسم بوده اات (افتخاری،
 .)71 :8111این ر یکرد که عمدتاً از نیمه د م دهه هفتاد شمسی آغاز شد ،تا کنون ر یکرد غااب
در اندیشه رزیها بحث بر ار چیستی چگونگی مردمااالری دینی در ایران بوده ااوت .بور
این اااس ،اکثر مناقشات فکری در با مردمااالری عمدتاً بر پایه چیستی مردمااالری دینوی در
قیاس با مردمااالری ایبرال دیگر نسخههای غربی ملرح شدهاند .از این ر  ،نوشتار حاضور نیوز
تحت تأثیر این ر یکرد ،د پراش مذکور را به این شکل تغییر مویدهود کوه «ضور رت جوود
ار یس اطالعاتی در نظام مردمااالری دینی چیست » «اطالعات در نظام مردماواالری دینوی
چه تفا تی با اطالعات در اایر نظامهای مردمااالر دارد ».
اندیشه رزی بومی در حوزه نهادهای اطالعاتی ،طی اه دهه گذشته ،دات کوم در محافول
آشکار دانشگاهی ،بسیار کمبنیه بوده اات؛ به گونهای که میتوان گفت جوز اوال آخور رمیوم
پهلوی ،به دایل ارائه الیحه انحالل اا اک تلقی اا اک به عنوان یکوی از عوامول نارضوایتی
مردم از رمیم  5اال ا ل جمهوری ااوالمی کوه کشوور درگیور تأاویس تکامول نهادهوای
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اطالعاتی جدید برای تأمین امنیت بود دات آخر منجر به الیحه تأایس زارت اطالعات در
اال  8161شد ،اندیشه رزی عمیقی در با

اطالعات به یژه از دیدگاه مردمااالری دینی رخ

نداده اات .در عین حال ،اکثر تالشهوا اندیشوه رزیهوا نیوز صورفاً از دیودگاهی نظوری
مفهومی به مردمااالری دینی پرداختهاند که اگرچه اقدامی بنیادین اات ،اموا صورفاً بوه عرضوه
دیدگاههای علمی بریده از نیازهای اجرایی انجامیده اات.
به بیان هابز به د شکل میتوان با مفاهیم مواجه شد؛ نخست ،مواجهه نظری که در نهایوت
به تواید دیدگاههایی بریده از متن اجتماعی منتهی میشود د م ،مواجهه کاربردی که به تواید
نظریه در ارتباط با شبکه قدرت در جامته ختم میگردد .آنچوه ایون د مواجهوه را از یکودیگر
تمییز میدهد ،الح متنواداری آنهااوت .ر یکورد ا ل بوه عرضوه دیودگاههوای علموی بورای
موضوعات مبهم میانجامد که میتوان آن را بازی زبانی فارغ از نیازمندیهای اجرایی دانسوت.
در مقابل ،ر یکرد د م از بازی زبانی مفهوماازیهای بیهوده فراتر میر د توالش مویکنود
کارآمدی مفاهیم را در زندگی عینی عملی نشان دهد.
جمهوری ااالمی ایران به دنبال تبیین ابتاد مختلف ااگوی مردمااالری دینی مترفوی آن
به مثابه مدای منسجم کارآمد از کشورداری میباشد .از این ر  ،مقااه حاضر نیز می کوشد بوا
پرداختن به نقش جایگاه ار یسهای اطالعاتی در کشورداری مبتنی بر مردمااالری دینی ،با
ر یکوردی کواربردی بوه د پراوش فووق در ایون ااگووی کشوورداری پااوخ دهود .در مقووام

فرضیهپردازی ،نویسندگان در پااخ به پراش ا ل در ااگوی مردماواالری دینوی متتقدنود «بوا
توجه به آنکه مهمترین ظیفه مردمااالری دینی به مثابه حکومت ااالمی تشوخیص مصولحت
عامه ااوت ،فلسوفه جوودی اور یس اطالعواتی در ایون نووع از نظوامهوای ایااوی توأمین
نیازمندیهوای شوناختی بورای تشوخیص صوحیح متتبور مصوااح عموومی ااوت .همچنوین،
ار یسهای اطالعاتی بوه یوژه در مراحول آغوازین شوکلگیوری فراینودهای موردماواالرانه،
ابزارهایی برای تحکیم تثبیت مردمااالریاند».
در پااخ بوه پراوش د م نیوز بایود گفوت «از احواظ هسوتیشوناختی هویچ تفوا تی میوان
ار یسهای اطالعاتی در اشکال مختلف نظامهای مردمااالر جود ندارد فراتر از آن اینکوه
اطالعات در تمام انواع نظامهای ایاای ،کارکردهای یکسوانی دارد .در عوین حوال ،مهمتورین
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تفا ت ااختارهای اطالعاتی در نظام مردمااالری دینی با دیگر انواع مردماواالری ،در میوزان
نظوارت کنتورل بور اطالعووات ،قواعود مترتوب بور ر ششنااووی فتاایوتهوای اطالعوواتی
ایااتگذاری اطالعاتی (مأموریتهای اطالعات) اات.
به احاظ ااختاری نیز بخش ا ل مقااه ضمن ارائه تتریفی از نهادهای اطالعاتی ،نقش کلی
این نهادها در نظامهای ایاای را مشخص خواهد کرد .بخش د م نیز در رااتای فرضویه د م،
تأثیر نظام ایاای بر اطالعات را در انواع نظامهای ایاای اقتدارگرا مردمااالری دینی غیر
دینی بررای میکند .بخش اوم مقااه به مفهوم مردمااالری دینی اختصاص دارد .اگرچه درک
بیناذهنی نسبتاً مشخصی از مردمااالری به یوژه در میوان جامتوه دانشوگاهی جوود دارد ،اموا
مردمااالری دینی در مقایسه با آن از صراحت

ضوح نظری کمتری برخوردار اات .از ایون

ر  ،این بخش از مقااه تالشی مختصر برای توصیف این ااگوی کشورداری بازشناای قواعود
آن اات .بخش چهارم نوشتار بر اااس قواعد کارکردهای مورد انتظار از کشوورداری مبتنوی
بر مردمااالری دینی ،فرضیه ا ل اصلی مقااه را بررای میکند.

الف .مفهومپردازی :قواعد ،کارکردها و نقش اطالعات در سیاستگذاری
بر اااس برداشت مورد اجمواع در جامتوه دانشوگاهی حرفوهای ،اطالعوات نووع خاصوی از
شناخت اات که تواط اازمانهای اطالعاتی برای کمک به ایااوتگوذاران تصومیمگیوران
نظام ایاای تواید میشود .این نووع از شوناخت در مقایسوه بوا اوایر انوواع آن (ماننود داده
متلومات) ،همزمان مبتنی بر ابتاد آشکار پنهان پدیدههای مورد ملااته تواید میشود .ایون در
حاای اات که اایر انواع شناخت تنها بر بتد آشکار ظاهری پدیدهها ااوتوار ااوت .از ایون
ر  ،میتوان گفت شناخت اطالعاتی جامعتر از اایر انواع آگاهیها نسبت بوه محویط پیراموون
کنشگران اات .از اوی دیگر ،شناخت اطالعاتی محصوول فراینود پنهوانپژ هوی اجتمواعی-
انسانی اات .در اقع ،اطالعات به مثابه محصول ،پیامد فتاایتهایی اات که از طریق اکوا ی
بتد پنهان کنشها /پدیدههای فردی یا اجتماعی به دنبال فهم اقتیت امور (با ترکیوب شوناخت
آشکار پنهان از آنها) اات.
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طبق این تتریوف ،اوازمانهوای اطالعواتی چهوار کوارکرد بنیوادین دارنود کوه عبارتنود از
جمعآ ری داده متلومات از پدیدههوای انسوانی -اجتمواعی خوارجی (اطالعوات خوارجی)،
جمعآ ری داده متلومات از پدیدههای انسانی -اجتماعی داخلی (ضود اطالعوات) ،تجزیوه
تحلیل دادهها متلومات توایدشده در با

پدیدهها تبدیل آن به اطالعات به عنوان محصول

نهایی (بررای) اقدام پنهان .این کارکردها در تمام اازمانهای اطالعاتی یکسانند اخوتال
در نوع نظام ایاای هیچ تفا تی در کارکردهای جهانشمول اطالعات ایجاد نمیکند.
بر اااس تتریف فوق از اطالعات ،فتاایتهای اطالعاتی (برای تواید شوناخت اطالعواتی)
مبتنی بور اوه قاعوده هسوتیشوناختی انجوام مویشووند کوه شوامل پنهوانبوودگی ،ااوتقالل
مشتریمحوری اات .منظور از قاعده پنهانبودگی اشاره به ماهیت پنهانکارانه ایون فتاایوتهوا،
ااتفاده از ابزارهای پنهانپژ هی ابتنای شناخت اطالعاتی بر آگاهیهای برآمده از بتود پنهوان
پدیدههاات .قاعده ااتقالل ،بوه بویطرفوی توایدکننودگان اطالعوات در فراینود فتاایوتهوای
اطالعاتی اشاره دارد منظور از آن عدم دخااتدادن اوگیریهای فوردی گر هوی در ر نود
جمعآ ری به یژه بررای اطالعات میباشد .از آنجایی که اطالعات بوه مثابوه شوناخت ،بوه
دنبال هدایت تصمیمگیران ملی اات ،مداخله اوگیریها منجر به تحریوف شوناخت متتاقبواً
انحرا

در ایااتها میشود .قاعده مشتریمحوری نیز مبتنی بر اوز م ضور رت توجوه بوه

نیازهای ایااتگذاران ملوی در فتاایوت اطالعواتی ااوت .در اقوع ،فتاایوتهوای اطالعواتی
(کارکردهای چهارگانه مذکور) باید در رااتای نیازهای مشتریان جهتدهی شوند.
همان طور که از تتریف «اطالعات» به مثابه محصول شناختی فتاایتهای اازمان اطالعاتی
برموویآیوود ،فلسووفه جووودی اوور یسهووای اطالعوواتی حمایووت از ایااووتگووذاران فراینوود
ایااتگذاری اات .اازمان های اطالعاتی بر اااس نوع محصول شناختی خود کارکردهای
چهارگانه ،اه نقش شناختی ،نظارتی اجرایی در فرایند ایااتگذاری ملوی محلوی دارنود.
منظور از نقش شناختی ،تأمین آگاهیهای مورد نیاز تصمیمگیران ایااتگذاران بورای اخوذ
تصمیم درباره مسائل پدیدههای مربوط به حوزه مسئوایتهای آنان اات .این نقش همزموان
در هر د بتد ایاات داخلی خارجی جود دارد .اازمانهای اطالعاتی از طریق جمعآ ری
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داخلی خارجی بررای تبدیل آنها به اطالعات در هر حوزه ،به ترتیوب ایااوتگوذاری
داخلی خارجی را تحت پشتیبانی شناختی قرار میدهند.
یکی از مأموریتهایی که اازمانهای اطالعاتی در چارچو

کارکرد ضد اطالعواتی خوود

انجام میدهند ،تواید شناخت از نظام اداری اجرایی کشور اات .ایون شوناخت ضومن آنکوه
میتواند در حمایت از ایااتگذاری داخلی اازمانی نظام اداری اجرایوی کشوور بوه کوار
گرفته شود ،امکان نظارت بر عملکرد کارگزاران نظام حسن اجرای امور تواط آنان را فراهم
میکند که اصلالحاً از آن به نقش نظارتی اازمانهای اطالعاتی در کشورداری یاد میشود.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،از میوان کارکردهوای چهارگانوه اطالعوات ،اوه کوارکرد آن
(اطالعات خارجی ،ضد اطالعات بررای) مستقیماً در خدمت تواید شناختاند؛ اموا کوارکرد
اقدام پنهان هیچ ارتباطی بوا توایود شوناخت نودارد .در اقوع ،هود

از اجورای اقودام پنهوان،

جمعآ ری اطالعات برای کمک به تصمیمگیری نیست ،بلکه اجرای تصومیم یوا تصومیمهوایی
اات که پیش از آن با هد

تأمین منافع ملی اخوذ شودهانود ،اموا نهادهوای تخصصوی مجوری

تصمیمها به دالیل مختلف امکان عملیاتیکردن آن تصمیم یا تصمیمها را نداشتهانود .در اقوع،
گاهی ا قات ایااتگذاران از اطالعات به عنوان ابزاری برای اجرای تصومیمهایشوان ااوتفاده
میکنند که اصلالحاً به آن نقش اجرایی اطالعات در ایااتگذاری گفته میشود.

ب .نظام سیاسی و سازمانهای اطالعاتی
اطالعات (چه به مثابه نوعی از شناخت ،چه به مثابه نوعی از فتاایت یا نهاد) متغیری ابسوته
به ایاات اات .مراد از ابستگی اطالعات به ایاات ،نقش تتیینکننوده هنجارهوا ،قواعود
ااختارهای ایاای (مانند برنامهها ،ایااتها نوع نظوام ایااوی) در تود ین ایااوتهوا
جهتگیریهای اازمان اطالعاتی اات .تشابه انواع مختلف نظامهای ایاای از احاظ نیواز بوه
نهاد اطالعاتی ،عمدتاً چنین به ذهن متبادر میکند که نقش مأموریوت اطالعوات در هور نووع
نظام ایاایای یکسان اات ،اما با توجه به آنکه نهادهوای اطالعواتی پدیودههوایی ابسوته بوه
زمینههای ایاایاند ،ااگوهای متفا ت نظم ایاای ،جهتگیریهای مختلفی را برای این ابوزار
کشورداری متین میکنند.
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هرچند کارکردها ،قواعد نقشهای اطالعوات در اشوکال مختلوف نظوام ایااوی یکسوان
اات ،اما اهدا

اطالعاتی در نظامهای ایاای مختلف ،به دایل ماهیت متفا ت ارزشها ،منافع

ایااتهای آنها ،متمایز اات .به عنوان مثال ،بر اااس ااناد منتشرشده تواوط مرکوز ااوناد
انقال

ااالمی ایران ،در د ران رمیم پهلوی ،ر حانیت گر ههای ایاای ااالمگورا یکوی از

اهدا

اطالعاتی اا اک به شمار میرفت ،اما با تغییر نظام ایاای نه تنها ر حانیت از اهودا

ار یسهای اطالعاتی جمهوری ااالمی ایران (به مثابه کنشگر برانداز متارض) خارج شد،
بلکه تبدیل به یکی از مهمترین بازیگران ایااوی در تتیوین داوتور کوار بورای اور یسهوای
اطالعاتی پس از انقال

ااالمی شد .اجا همانند هر اازمان اطالعاتی دیگر ،تمام کارکردهای

چهارگانه (اطالعات خارجی ،ضد اطالعات ،بررای اقدام پنهان) را انجام میدهد از احواظ
حرفهای قواعد اهگانه پنهانکاری ،ااتقالل مشتریمحوری را نیز مالحظه میکنود ،اموا هویچ
تردیدی هم در تفا ت آن با دیگر ار یسها در ایااتها مأموریتهای کاری جود ندارد.
بدین ترتیب ،میتوان گفت نوع نظامهای ایاای توأثیری تتیوینکننوده بور مأموریوتهوا
جهتگیریهای ار یسهای اطالعاتی دارند .تتیوینکننودگی نظوام ایااوی بور اوازمانهوای
اطالعووواتی از اوووه طریوووق «شووویوه اوووازماندهوووی اطالعوووات در در ن نظوووام ایااوووی»،
«ایااتگذاریهای اطالعاتی» «قواعد محد دکننوده جهوتدهنوده کونشهوای اطالعواتی»
اعمال میشود .از میان این اه ر ش ،قواعد محد دکننده جهوتدهنوده متغیوری زمینوهای
بنیادین اات که هم بر شیوه اازماندهی هم بر ایااوتگوذاری اطالعواتی توأثیر دارد .ایون
قواعد برآمده از جهانبینی ،ارزشها هنجارهای هستیشناختی نظامهای ایااوی هسوتند .بوه
عنوان مثال ،نظامهای مردمااالر با توجه بوه تأکیود بور هنجارهوایی ماننود حقووق شوهر ندی،
شفافیت ،آزادیهای مدنی قانونمندی مشر عیت برآمده از افکار عموومی رأیدهنودگان،
ار یسهای اطالعاتی را ملزم به رعایت این قواعد در ایااتها کنشهای خود میکننود .از
همین ر ات که نحوه اازماندهی اطالعات در مردمااالریها بوه گونوهای ااوت کوه عمودتاً
امکان نظارتهای عمومی بر فتاایت این نهادها را فراهم قانونیبوودن را بوه یکوی از اصوول
اااای فتاایتهای اطالعاتی تبدیل میکند .این در حاای اات که نظامهای ایااوی اقتودارگرا،
به دایل تأکیدشان بر هنجارهایی مانند فاداری به فرد یا حز

حاکم ،تمرکزگرایی در مدیریت،
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ایااتگذاری از باال به پایین ،پنهانکاری تلقی از موردم بوه عنووان کونشگوران پیور نظوام
ایاای ،عمدتاً اازمان های اطالعاتی را به نحوی اازماندهی میکنند که امکوان نظوارتهوای
عمومی قانونی بر آنها جود ندارد ار یسهای اطالعاتی نیز در برخورد بوا شوهر ندان بوا
محد دیتهای مدنی قانونی چندانی مواجه نیستند.
از آنجایی که یکی از پراشهای نوشتار حاضر شباهت تفا ت اطالعوات در نظوامهوای
مردمااالر دینی غیر دینی اات ،میتوان گفت ار یسهای اطالعاتی در مردمااالریها (چه
دینی چه غیر دینی) به طور یکسان ملزم به رعایت قواعود ارزشهوای پایوه موردماواالری
مانند احترام به رأی اکثریت ،حقوق شهر ندی ،آزادیهای مدنی ،قانونمداری پااخگویی در
کنشهای اطالعاتی خود (اعم از ایااتگذاری ،اازماندهی عملیات اطالعاتی) هسوتند .در
عین حال ،مردمااالریهای دینی در مقایسه با مردمااالریهای غیور دینوی ،عوال ه بور قواعود
بنیادین مردمااالری ،قواعود ارزشهوای دینوی مسولط در جامتوه را نیوز بور اور یسهوای
اطالعاتی اعمال میکنند .بنابراین ،قواعد محد دکننوده حواکم بور اور یسهوای اطالعواتی در
مردمااالریهای دینی بیشتر از مردمااالریهای غیر دینی اات.
نظامهای سیاسی
اقتدارگرا
کارکردهای اطالعات
مأموریتهای اطالعات

جود دارد
متنااب با نیازها
ایدئواومی فرد یا
حز حاکم

قواعد حرفهای اهگانه (پنهانکاری،

جود دارد

نظــامهــای سیاســی مردمساالری دینی
مردمساالر غیر دینی
جود دارد

جود دارد

متنااب با ایااوتهوا متنااب با ایااوتهوا
خوااتهای احزا
برنده در انتخابات
جود دارد

خوااووتهووای برنوودگان
انتخابات تکاایف دینی
جود دارد

ااتقالل ،مشتریمحوری)
قواعوود محد دکننووده ناشووی از

جود ندارد

جود دارد

جود دارد

مردمااالری
قواعووود محد دکننوووده فراتووور از
مردمااالری

جود ندارد

جود ندارد

جود دارد
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همانگونه که از جد ل فوق برمیآید ،ار یسهای اطالعاتی از احاظ کارکردهوا قواعود
حرفهای نقش آنها در کشورداری ،در نظوامهوای ایااوی مختلوف تموایز ذاتوی ندارنود ،اموا
مأموریتهای اازمان اطالعاتی قواعد محد دکننده حاکم بر کنشهای اطالعاتی در نظامهای
ایاای مختلف متفا ت اات .در مقایسه اازمانهای اطالعاتی در نظامهای مردمااالری دینی
با غیر دینی ،مأموریتهای اطالعات در این د نوع نظوام ایااوی بوه دایول نقوش هنجارهوا
قواعد دینی در مردمااالریهای دینی با یکدیگر متفا ت اات .همچنین ،قواعود محد دکننوده
کنشهای اطالعاتی در مردمااالریهای دینی فراتر از محد دیتهای اازمانهای اطالعاتی در
مردمااالریهای غیر دینی اات؛ چراکه نهادهای اطالعاتی در مردماواالری دینوی ،عوال ه بور
قواعد دموکراتیک باید قواعد محد دیتهای دینی را نیز مورد مالحظه قرار دهند.

ج .مردمساالری دینی بستری برای هدایت فعالیت اطالعاتی
تبیین نقش جایگاه نهادهای اطالعاتی در مردمااالری دینوی ،ابتودا مسوتلزم ارائوه ر ایتوی از
چیستی مردمااالری دینی اات .در نگاه ا ل ،به اادگی میتوان گفت این مفهوم بیانگر نووعی
از مردمااالری اات .بنابراین ،اکا ی مفهوم مردمااالری ،پنجره مناابی بورای درک چیسوتی
مفهوم مردمااالری دینی اات .ایپست مردمااالری را با گزاره بسیار ااده صریح «حاکمیوت
مردم» تتریف میکند (ایپست .)777 :8111 ،به عبارت دیگر ،موردماواالری حکوومتی جمتوی
اات که در آن از بسیاری جهات ،اعضای اجتماع بوه طوور مسوتقیم یوا غیور مسوتقیم در اخوذ
تصمیماتی که به همه آنها مربوط میشود ،شرکت میکنند یا میتوانند شرکت کننود (مرنودی،
 .)8111با جود این ،امه مردمااالری نظیر امه آزادی تا حد زیادی اویال ااوت نظور بوه
تلقی مثبتی که نسبت به این گونه نظام ایاای در ادههای اخیر پدید آمده ،گونههای متفوا تی
از نظامهای ایاای خویشتن را مردمااالری مینامند .این امر ابب شده حتی در تفکر ایاای
د ران مدرن تلقیها برداشتهای متنوعی از مردمااالری نمود پیدا کند .ااموئل هوانتینگتون
قرائتهای مختلف از مردمااالری را به اه داته تقسیم میکند (هوانتینگتون .)1 :8173 ،تلقوی
ا ل متلو

به منابع قدرت در نظام ایاای اات .اگر اقتودار ایااوی برخااوته از اراده موردم

باشد حاکمیت ایاای خویش را امدار این منبع بداند ،نظوامی موردماواالرانه خواهود بوود.
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برداشت د م از مردمااالری آن را بر اااس مقاصدی که حکومت در پیش مویگیورد ،تتریوف
میکند .بدین ترتیب ،نظام مردمااالر آن نظم ایاایای اات که نفع عامه را جهه همت خود
قرار میدهد .برداشت اوم نیز متلو

به ر ش ر ال کاری اات که در تشکیل حکوموت

بافت تصمیمگیری اعمال میشود .با ترکیب اوه برداشوت بازشنااویشوده تواوط هوانتینگتون
میتوان گفت نظام ایاای مردمااالر ،نظامی اات که در آن اقتدار ایاای مبتنی بر اراده موردم
بوده تأمین منافع عامه بر اااس ر شهای مردمااالرانه را دنبال میکند .طبوق ایون تتریوف،
مردمااالری در اقع ر ش کسب توزیع قدرت اداره امور کشور اات.
بحث بر ار مردمااالری دینی در عین حال ،مستلزم تفکیک میان د مفهوم موردماواالری
محض8

مردمااالری مهارشده 2اات .مردمااالری محض یا مردمااالری نامحد د ،تصوری

از نظام ایاای اات که در آن همه مسائل شیوههای تصمیمگیری بد ن ااتثنا بر اااس رأی
اکثریت حل فصل میشود هیچ چارچو

اصول از پیش تتیینشودهای بورای مهوار رأی

اکثریت در نظر گرفتوه نمویشوود .میوزان متیوار در هور اموری ،از قوانونگوذاری گرفتوه توا
ایااتگذاری تنظیم ر ابط اجتماعی ،تنها اراده خواات اکثریوت ااوت .ایون برداشوت از
مردمااالری هماره این نگرانی را به دنبال داشته که منجر به نقض حقوق افراد اقلیتها شده
به عبارتی ،فرایندی برای اتم اکثریت( 1دیکتاتوری اکثریت) گردد .بر اااس هموین نگرانوی،
ایبرالها بر آن شدند که مردمااالری را در چارچو

اصول ارزشهای ایبراای مهار کنند با

گنجاندن جانمایههای اصلی ایبراایسم در مواد قانون اااای ،عمالً رأی خوااوت اکثریوت را
در حریم محد دشدهای محترم شمرند اجازه ندهند ر ش مردمااالرانه تا آنجوا آزادی عمول
داشته باشد که بتواند ارزشها اصول مکتب ایبراایسم را مخد ش نماید.
ایده مردمااالری مهارشده بر این ر یکرد مبتنی ااوت کوه مجموعوهای از حقووق ااااوی
جود دارد که مستقل از خواات اکثریت متتبر موجه بوده پایههای اخالقوی بنیوانهوای
فلسفی خاص خود را دارند .به قول رابرت دال ،این نکتوه کوه اعتبوار حقانیوت ایون اصوول
ارزشی تکیه بر فرایند مردمااالری ندارد ،به آنان این شایستگی را میدهد تا بتوانند چوارچو
1. pure democracy
2. limited democracy
3. tyranny of majority
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محد دکنندهای برای همه مواردی باشند که باید از راه فرایندهای موردماواالرانه حول فصول
گردند ( .)Dahl, 1989: 169اقتیت این اات که موردماواالری محوض مهارنشوده تنهوا در
صورتی پذیرفتنی اات که هیچ قانون اخالقی به طور مللوق (بود ن توجوه بوه نظور اکثریوت)
محترم نباشد هیچ آموزه اصلی در قلمر بایدها نبایدهای اخالقی حقووقی مرجتیوت
اعتبار نداشته باشد .پیشفرض مردمااالری مهارشده اعتقاد به جود پارهای اصول ،ارزشهوا
یا حقوق انسانی متتبر اات که اعتبار حقانیت آنها از طریوق فراینود موردماواالرانه تحصویل
نشده اات ( اعظی .)8111 ،شاخص خاصی نیز برای تتیین این اصول ارزشها جود ندارد
این امر موکول به انتخا

اعتقاد جامتهای اات که میخواهد از ر ش مردمااالرانه بورای

ااماندهی امور ایاای -اجتماعی خویش بهره گیرد .در هر جامتهای ،فرهنو
تبع آن فرهن

عموومی بوه

ایاای یژهای متأثر از اعتقادات مذهبی ،فلسفی اخالقی ،مبادالت فرهنگی

ارگذشت تاریخی آن شکل میگیرد .بنابراین ،هر جامتهای کامالً مختار اات بر عناصر ارزشی
حقوقی مورد نظر خویش به عنوان چارچو

محوری برای مهار کنتورل خوااوت اکثریوت

تکیه نماید.
بر اااس ایده مردماواالری مهارشوده ایوده موردماواالری بوه مثابوه ر ش ،مویتووان از
گونههای مختلفی از نظامهای مردمااالر اخن گفت .جه تموایز ایون نظوامهوای مختلوف در
در نمایه محتوای اصول ارزشهایی اات که در نقش چارچو
میشوند

مهارکننده اکثریت ظواهر

جه مشترکشان نیز پذیرش موردماواالری بوه منزاوه ر شوی بورای توزیوع قودرت

ایاای ،تصومیمگیوری کشوورداری ااوت .بودین ترتیوب ،موردماواالری دینوی گونوهای از
مردمااالری اات که ضمن تتهد به اعمال ر شهای مردمااالرانه در جوه مختلوف زنودگی
ایاای ،خلر تهدید اتم اکثریت را با چارچو های دینی برآمده از جامته مهار کند.
در عین حال ،مردماواالری دینوی ،فوارغ از ر ش موردماواالرانه حواکم بور آن ،نووعی از
حکومت دینی نیز هست .حکومت دینی (چه مردماواالر چوه غیور موردماواالر) مویکوشود
ااختار کالن جامته را در تنااب با آموزهها ارزشهای دینی شکل دهود ر ابوط اجتمواعی
در عرصههای مختلف ملهم یا همخوان با محتوای پیام دین باشد .اکثریت علموای دینوی دارای
نظریه ایاای در خصوص حکومت ااالمی ،مهمترین ظیفه اای یا حواکم در برابور موردم را
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شناخت ،رعایت تأمین مصلحت مردم یا جامته دانستهاند (نک .رحمان اتایش ،8115 ،جلود
د م ،)171 ،117 ،166 ،177 ،267 ،226 ،275 ،861 ،887 ،71 ،13 :بووه گونووهای کووه برخووی از
آنان اااااً نصب حاکم را با هد

اجرای مصااح عامه دانسوته متتقدنود جامتوه ااوالمی بوه

دات حاکم اپرده شده تا مصااح عامه تواط ی رعایت شود صالح جامته تأمین مفااد
آن رفع گوردد .از ایون ر  ،مویتووان گفوت مهمتورین ظیفوه حواکم اوتی کوشوش در راه
مصلحتاندیشی برای مردم اات.
جه تمایز حکومت دینی مردمااالر از حکومت دینی غیر مردمااالر آن ااوت کوه ا اوی بور
از م ااتفاده از مردمااالری ر شی مشارکت مردم در تصمیمگیری ایاای ( از مواً تشوخیص
مصااح) نظارت بر کارکرد صاحبان اقتدار ایاای دفاع میکند ،در حاای که حکومت دینوی غیور
مردمااالر به این ر ش اعتقادی ندارد .عمید زنجانی که از شارحان نظریوه موردماواالری دینوی
طی د دهه گذشته بوده اات ،عناصر اصلی نظریه مردمااالری دینی را دیون ،موردم حکوموت
میداند (عمید زنجوانی .)8111 ،از نظور ا  ،دیون راهنموا جهوتدهنوده بوه د عنصور موردم
حکومت اات .در اقع ،در این نظریه مردم حکوموت توابع دیون بوه شومار مویر نود دیون
چارچوبی اات که ر شهای مردمااالرانه در در ن آن اعموال مویشووند .در بیوان اعظوی نیوز
نظریه مردمااالری دینی ترکیب تلفیق د

امه مردمااالری دیون ااوت بور مبنوای امکوان

جمع اازش میان دخاات حضور مردم در ااماندهی حیوات ایااوی جامتوه از یوک اوو
ااتزام تتهد به آموزههای دینی حضور دین در عرصه ایاات اجتماع از اوی دیگر بنا شده
اات ( اعظی .)8111 ،بدین ترتیب ،صف دینی در امه مردمااالری دینوی از احواظ کواربردی
دالات بر آن دارد که اعمال قدرت در چارچو

خاصی کوه تواوط شوارع قبول از شوکلگیوری

حکومت ااز کار اجرایی آن مشخص شده ،پذیرفته شده ممکن میباشد (افتخاری.)8111 ،
در اقع ،میتوان گفت مردمااالری دینی آن نوع از نظام ایاای اات که کسوب توزیوع
قدرت اداره امور کشور در آن بر اااس ر شهای مردمااالرانه بوا هود
عموم مردم در چارچو

توأمین مصولحت

شرع مقدس ااالم انجام میشود .طبق این تتریف ،هر نوع کنشوی

در نظام ااالمی مردمااالر باید مبتنی بر قواعد مردمااالرانه در حد د شورع مقودس ااوالم
انجام شود .کنشهای اطالعاتی کنشگران مورتبط بوا آن نیوز از ایون اصول مسوتثنی نیسوتند.
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هرچند تمام ار یسهای اطالعاتی در نظامهای مردمااالر تحت تأثیر مستقیم ایدههوا ر ش
مردمااالرانهاند ،اما در مردمااالریهای دینی مالحظات قواعد محد دکننده کنش اطالعواتی
تنها مختص به قواعد مردمااالرانه نیست قواعد دینی نیز عوامل تتیینکننده دیگوری هسوتند
که در اکثر موارد بیش از قواعد مردمااالرانه تأثیر محد دکننده بر کنشهای اطالعاتی خواهنود
داشت .بخش بتدی مقااه ،ضمن تشریح بیشتر این تأثیرگذاری ،تالش میکند جایگواه نقوش
اطالعات در نظامهای ایاای مردمااالری دینی را تبیین کند.

د .سازمانهای اطالعاتی :از تشخیص مصلحت تا تحکیم مردمساالری
نوشتار حاضور در ااواس بوه دنبوال آن ااوت توا ضور رت جوودی اور یس اطالعواتی در
مردمااالری دینی را بازیابی کند .اابته ،چون صف دینوی در موردماواالری ممکون ااوت بور
اااس نوع دین ااهی حاکم بر جوامع اشکال متفا تی داشته باشد (مانند مردمااالری ااالمی یا
مسیحی) ،تمرکز نوشتار حاضر با توجه به جامته ایرانی ،بر مردمااالری مبتنوی بور دیون مبوین
ااالم به عنوان نوعی از حکومت ااالمی اات .در این چوارچو  ،فرضویه اصولی نوشوتار د
نقش «تشخیص مصلحت» «تحکیم نظام» را برای اازمانهای اطالعاتی در مردمااالری دینی
ارائه کرده از این ر  ،بخش بتد ،در د قسمت مجزا به بررای این ایدهها خواهد پرداخت.

 .1اطالعات به مثابه ابزار تشخیص مصلحت
بر اااس مفهومپردازی بومی از مردمااالری دینی ،مهمتورین کوارکرد حواکم ااوالمی تشوخیص
مصلحت عامه اداره عادالنه امور اات .منظور از مصولحت «چیوزی ااوت کوه خیور صوالح
شخص ،گر ه یا جامته در آن باشد .مصلحت به متنای منفتت اات منفتت هور چیوزی ااوت
که در آن اود یا فایده باشود» (آقابخشوی افشواری .)212 :8116 ،از دیودگاه کشوورداری نیوز
مصلحت عبارت اات از تدبیری که د ات ااالمی به منظور رعایت منافع مادی متنوی جامته
اتخاذ میکند (هاشمی .)5 :8118 ،بنابراین ،میتوان گفت مصلحت عبارت از خیر نفتی (موادی
متنایی) اات که متوجه عموم شهر ندان میشود.
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ایده تشخیص عمل به مصلحت در تاریخ اندیشه رزی در با

حکومت ااوالمی از جایگواه

مهمی برخوردار بوده ااوت .مسوکویه رازی در تتریوف حکومرانوی زموامداری موینویسود:
«زمامداری ،کار حرفهای اات که اااس قوام مدنیت به آن ابسوته بووده موردم را بورای
داتیابی به مصلحتشان اوق مویدهود» (مسوکویه رازی .)171 :8122 ،ا در جوای دیگوری
تأکید میکند که از صفات زمامدار این اات که قوه قاهره نفوذ امر داتور حکومتی خود را
به شیوهای که در آن ،مصلحت رعایت شود ،اعمال نماید (مسکویه رازی .)812 :8122 ،خواجه
نصیراادین طوای نیز عمل به مصلحت عمومی از اوی حاکم را از ضر ریات عقلی میداند
متتقد اات« :رئیس هر جماعتی را نظری باشد در عموم آن جماعت ...بر جهی کوه مقتضوی
صالح ایشان بود» (طوای .)256 :8117 ،امام خمینی نیز به عنوان بنیانگذار حکوموت ااوالمی
مبتنی بر ر شهای مردمااالرانه در عصر مدرن ،نظر عمل حواکم را توابع مصولحت دانسوته
اات (امام خمینی ،8128 ،ج  .)683 :2اابته ،تتابیر ی در اشاره به مصلحت گوناگون ااوت
شامل مصلحت عمومی ،مصلحت کشور ،مصلحت نظام مصولحت ااوالم مویباشود .اضوح
اات که تمامی این تتابیر در ذیل عنوان مصلحت عمومی قرار میگیرد؛ زیرا در جامته ااالمی
تتارضی میان حوزه های مذکور جود نودارد (شوبان نیوا قربوانی .)8132 ،مصوباح یوزدی از
متفکران ااالمی شارحان نظریه حکومت ااالمی در د ران متاصر نیوز مصولحت را از اموور
محوری ایاات میداند متتقد اات ایاات عبارت اات از ر ش اداره جامته بوه صوورتی
که مصااح جامته-اعم از مادی متنوی -را در نظر داشته باشد (مصباح یزدی.)12 :8137 ،
از آنجایی که جاریکردن عداات تشخیص مصلحت عاموه مسوتلزم شوناخت دانوش از
شرایط اجتماعی پیدا پنهان پدیدههای محیلی اات ،میتوان گفت عملیاتیشدن حکوموت
به احاظ منلقی مستلزم شناخت اات .بر اااس آیه  258اوره بقوره نیوز ملوک کشوورداری
قرین با حکمت دانش اات .اگرچه در آیات قرآن حکومت اااااً از آن خدا نود ااوت کوه
دانا آگاه مللق میباشد ،اما در مواردی که ملک به غیر خدا ند نسبت داده شوده ،هموواره بوا
متیارهایی همراه اات که پربسامدترین آنها حکمت میباشد .در این آیه ،خدا ند در خصوص
فرمانر ایی حضرت دا د میفرماید « :خدا ند به ا [دا د] فرمانر ایی حکموت ارزانوی
داشت از هر آنچه خواات به ا آموخت» (بقوره .)258 ،ایون آیوه فرموانر ایوی دا د را بوا
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حکمت و علم قرین ااخته که نشاندهنده متیارهای الزم برای فرمانر ایی مللو

از دیودگاه

خدا ند اات (میراحمدی .)51 :8111 ،خدا ند در آیه  51اوره نساء نیوز اعلوای حاکمیوت
کشورداری به فرزندان ابراهیم (ع) را با کتاب و حکمت قرین نموده ااوت .همچنوین ،در آیوه
 27اوره ص نیز تأکید میکند که با اعطای حکمت و توانایی تمییز حق از باطـ  ،حکوموت
پیامبر خود را مستحکمتر نیر مندتر میکند.
بر اااس ادبیات قرآنی میتوان گفت «حکمت متیار حکومت مللو » اات .بنابراین ،هور
نوع اعمال حکومتی مستلزم ابزاری شناختی برای اداره اموور ااوت .بور ایون ااواس ،بوه نظور
میراد نهادهای اطالعاتی در د ران مدرن ،ابزار تأمین شناخت حکومتاند .این نهادها از یوک
توانایی تشخیص حق باطل ،اره از نااره اود از زیان را به حاکمان مویدهنود از

طر

اوی دیگر ،به بیان آیه  27اوره ص ،منجر به ااتحکام ثبات نظام ایاای میشوند.
این متیار قرآنی ،در ادبیات دانشگاهی د ران مدرن نیز به کار رفته ااوت ،بوه گونوهای کوه
اکثر نظریهپردازان علوم ایاای ،بر آنند که پیشنیاز اااای برای هر توفیقی در عاام ایاات
عرصه حکومت ،اصل آگاهی اات (جهان بزرگی .)218 :8111 ،نکتوه شوگفتانگیوز در بوا
نقش نهادهای اطالعاتی ،حدیثی منسو

به پیامبر اکرم (ص) به عنوان ا این متموار حکوموت

ااالمی اات که در آن افسران اطالعاتی به «چراغهای هدایت» «چشومههوای دانوش» تتبیور
شدهاند .به بیان ایشان« :خوشا به حوال بنودهای گمنوام کوه خودا ا را شنااود دیگوران ا را
نشنااند ،اینها چراغهای هدایت و چشمههای دانش هستند که هر فتنه تاریک از برکوت آنهوا
برطر

میشود .آنها نه فاشکننده اارارند نه خشن ریاکار» (ااحر ااتاملی.)131 ،8171 ،

ااتتاره «چراغ هدایت» «چشمه دانش» در گفتار پیامبر اعظم ،در کنار امه قرآنوی «فصول
ااخلا » به مفهوم قدرت تمییز حق باطل در آیه  27اووره ص ،بیوانگر آن ااوت کوه نهواد
اطالعاتی یکی از منابع شناخت بورای اداره کشوور ااوت .کاربسوت ایون شوناخت ،تشوخیص
مصلحت تصمیمگیری بر اااس آن مصلحت در کشورداری اات .همانطور که امام خمینوی
تأکید میکند ،کسی که بر مسلمین جامته بشری حکومت دارد ،همیشه باید جهات عمومی
منافع عامه را در نظر گیرد (امام خمینی )15 :8171 ،بیتردید الزمه مالحظه جهات عمومی
منافع عامه ،تشخیص شناخت آنهاات.
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ادبیات دانشگاهی در خصوص نقش اوازمانهوای اطالعواتی در کشوورداری نیوز بوا ایوده
اطالعات به مثابه ابزاری برای تشخیص مصلحت ،اوازگاری دارد .بور ااواس یوک چوارچو
مورد اجماع ،اطالعات جوهر حکومت خردگرایانه اات (میرمحمدی .)1 :8137 ،ایون دیودگاه
بر آن اات که ایااتگذاری تصمیمگیری عقالنی در کشورداری مستلزم داترای به موقوع
منااب به دادهها اطالعات متتبر از مسائل موضوعات ااوت .خردگرایوی نیوز بوه متنوی
تشخیص اود زیان هر کنش یوا تصومیم انتخوا

بهینوهتورین تصومیم بورای برخوورد بوا

پدیدههای تحت تصمیم اات .بر این اااس ،خردگرایی اوازگاری قابول مالحظوهای بوا ایوده
مصلحت در اندیشه رزی در با

حکومت ااالمی دارد .از این ر  ،میتووان گفوت عقالنیوت

کشورداری مستلزم توجه به اطالعات در ایااتگذاریها تصمیمگیریهاات .بدین ترتیب،
نقش ار یسهای اطالعاتی در انواع مختلف حکومت ااالمی شامل مردمااالری دینی ،توایود
شناخت الزم از ابتاد پیدا پنهان پدیدههای داخلی بیر نوی ارائوه آن بوه ایااوتگوذاران
حکومت ااالمی به منظور تشخیص مصااح جامته در موضوعات تحت تصمیم میباشد.

 .1اطالعات به مثابه ابزاری برای تحکیم مردمساالری دینی
یکی از موضوعات مهم در بحث بر ار مردمااالری« ،تثبیت تحکیم نظام مردمااالر» پس از
شکلگیری آن اات .در اقع ،تجربه بشری در دهههای اخیر نشان میدهد تحقق گذار از نظوام
غیر مردمااالر به نظامهوای موردماواالری ،مسوتلزم پایوداری بقوای ر یوههوا ارزشهوای
مردمااالرانه پس از فر پاشی نظامهای غیر دموکراتیک پیشین اات (افت یک :8111 ،فصول
ششم) .انقال

مانویه اال  2788در مصر یکی از موارد عینی مفاخر در تأییود ایون ادعااوت.

اگرچه مردم مصر موفق به گذار ا ایه از نظام اقتدارگرای مبارک به نظام شبهمردماواالر شودند،
اما نواتوانی در پایوداری ارزشهوا ر یوههوای موردماواالر ،امکوان تثبیوت تحقوق اقتوی
مردمااالری را از بین برد بالفاصله ر یههای اقتدارگرایانه پیشین را بازتواید کرد.8
 .8این ضتیت در ایبی نیز مشاهده میشود .این در حاای اات که تونس به عنوان پیشر در ر ند بیداری ااالمی
مردمااالرشدن جهان عر  ،موفقیت چشمگیری در پایبندی به ارزشها ر یههای موردماواالر حرکوت بوه
امت تثبیت آن داشته اات.
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در اقع ،باید گفت مردمااالرشدن تثبیت آن ،د موضوع متمایزند .در بحثهای مربووط
به د رنمای پایداری مردمااالری ،یکوی از موضووعات بسویار مهوم ،تموایز میوان زمینوههوای
شکلگیری «گذار به مردمااالری» متغیرهای مؤثر در «تثبیت مردمااالری» اات .نکتوه مهوم
این اات که «گذار به دموکراای» اپس بقاء آن ،د موضوع متفوا ت ااوت .بوه بیوان افوت
یک« :همگان باید آمادگی تمییزدادن میان شورایط ااوتقرار ا ایوه دموکرااوی شورایلی کوه
موجب بقا تدا م آن پس از تثبیت میگردد را داشته باشند» (افت یک .)871 :8111 ،بودین
ترتیب ،باید گفت هر نظام مردماواالر ،پوس از تأاویس بایود توالشهوایی را بورای تثبیوت
نهادینهشدن انجام دهد تا بقا پایداری آن تضمین گردد .تثبیت ااتحکام مردمااالری نیز به
شرایلی گفته میشود که از یک او تمامی کنشگران عمده ایاای به ایون نتیجوه براوند کوه
فرایندهای مردمااالرانه حتماً ابب تدا م نظام ایاای میشوند
گسیختگی امور نمیگردند .از اوی دیگر مردم ،احزا

موجب هرج مرج از هم

گر ههای ایاای ،منافع خوود را بوه

ایله رقابت ،مذاکره همکاری قانونی صلحآمیز دنبال کننود نظوام موردماواالر قوادر بوه
ایستادگی در مقابل هجوم فشارهای ضد مردمااالری (مانند کودتا) باشد.
مسئله تثبیت مردمااالری در قایع دهه ابتدایی پس از انقال

ااالمی ایران نیز به ضووح

قابل تمییز اات .اگرچه فرایند گذار از اقتدارگرایی اللنتی رمیم پهلوی به جمهووری ااوالمی
ایران در  22بهمون  8157متتاقوب آن در  82فور ردین  ،8151بوا موفقیوت انجوام شود ،اموا
نظاماازی تحکیم فرایندهای مردمااالرانه دینوی بوا موانوع مشوکالت عدیودهای همچوون
شورش کنشگران ضد مردمااالر (مانند منافقین گر ههای اللنتطلوب) ،کودتوای نظامیوان
فادار به رمیم گذشته ،دشمن خارجی (جن

تحمیلی هشوتاوااه بوا عوراق) ،نهادینوهنبوودن

ر یهها ارزشهای مردمااالرانه  ...مواجه بوده اات .بنابراین ،با توجه به تتریف ارائوهشوده
از مردمااالری دینی تجربه عینوی آن در ایوران ،عملیواتیشودن ایون نظوام ایااوی مسوتلزم
شکلگیری نهادهای باثبات اجرایی با هد

زمینهاازی برای اعمال ر شهای مردمااالرانه در

توزیع کسب قدرت تصمیمگیری اات .از اوی دیگر ،برای تضمین آنکه کنشگران فتوال
در این نظام ایاای به قواعد مردمااالرانه مهمتر از آن قواعد دینی تتیوینشوده بورای مهوار
مردمااالری پایبند باشند ،نظارت بر کارگزاران نظام مردمااالر کنشگران فتوال در کسوب
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توزیع قدرت در آن ضر ری اات .فراتر از ایون د ضور رت ،اوز م حفاظوت حمایوت از
نظامهای جنینی مردمااالر در برابور فشوارهای ضود موردماواالر خوارجی یوا بوازیگران ضود
مردمااالر داخلی اات؛ تا بدین ترتیب ،رهبران مردمااالر فرصت الزم برای فرهنو اوازی
نظاماازی مردمااالرانه در جامته تثبیت آن را بیابند.
طبق ادبیات موجود ،فرایند تحکیم تثبیت دموکراتیک ،تحوت توأثیر متغیرهوایی همچوون
مشر عیت ،فقر ،پایبندی نخبگان به هنجارها ارزشهای دموکراتیک ،انسجام اجتماعی قرار
دارد (افت یک .)831-817 :8111 ،عال ه بر این متغیرهای بنیادین ،کنشگوران ایااوی ضود
مردمااالر خارجی داخلی نیز از عوامل متغیرهای مهم مؤثر در تثبیت نظوام موردماواالری
دینی در االهای ا ایه آن به شمار میر ند.
از آنجایی که متغیرهای زمینه ااز تثبیت مردم ااالری ،به یژه مشر عیت الح فقر ،به
کارآمدی حکومت نخبگان اجرایی بستگی دارد تا توانواییهوای اطالعواتی -امنیتوی نظوام
ایاای ،نمیتوان نقش مستقیمی برای ار یس های اطالعاتی در تأثیرگذاری بر این متغیرهوا
قائل شد .به عبارت دیگر ،ار یس اطالعاتی قدرتمند ،هیچگواه نمویتوانود جوایگزین نظوام
ایاای ناکارآمد باشد .با این حال ،اازمان ها ی اطالعاتی به عنوان بخشوی از موردم اواالری
نوپدید ،میتوانند به صورت غیرمسوتقیم یوا مسوتقیم بور هموه متغیرهوای موؤثر بور تحکویم
مردمااالری تأثیر بگذارند .در این بین ،متغیر مشر عیت بوه دایول نقوش یوژه آن در ثبوات
ایااووی از اهمیووت بیشووتری برخوووردار ااووت .مشوور عیت بووه مفهوووم ااووتحقاق یووا اجووازه
حکومت کردن که مورد قبول عام باشد ،اات .همه حکومت ها بورای آنکوه بواقی بماننود بوه
ترکیبی از ز ر رضایت متکی هستند ،اما حکومتهای مردمااالر از این حیث که پایوداری
آنها بیشتر بسته به رضایت اکثریت اتباعشان اات با حکومت های خودکاموه فورق مویکننود
(ایپست .)8257 :8111 ،در عین حال ،مشر عیت پایدار غاابواً از توفیوق طووالنی

مسوتمر

یتنی از نتایج مؤثر مفید پدید میآید  .تاریخ نشان داده اات هر قدر حکومتی توانسته باشد
خواات های شهر ندانش به یژه نخبگان را بورای مودتی طووالنیتور بوا موفقیوت بیشوتر
برآ رده اازد ،مشر عیتش نیز بیشتر عمیقتر میشود (ایپست.)8252 :8111 ،
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طوالنی بودن اابقه حکومت از نظر توفیقاتش ،متموالً ذخیره عظیمی از مشر عیت بورای
آن نظام فراهم میآ رد که با اتکا به آن بهتر میتواند از عهوده بحوران هوا فوراز فر دهوا
برآید .بر این اااس ،اازمانها ی اطالعاتی به د طریق بر متغیر مشر عیت تأثیر میگذارند:
اول  ،نهادهای اطالعاتی به مثابه بخشی از حکومت ،میتوانند بوا رعایوت قواعود پایوهای
مردمااالری قواعد دینی به عبارتی ،عمول در چوارچو

قووانین ،چهورهای قانونمنود از

ار یس اطالعاتی به عنوان بخشی از نظام اجرایی کشور ارائه کنند در نظر افکار عموومی
تصویری مثبت ،قانونی مردمی از حکومت به جود بیا رند.
دوم ،نهادهای اطالعاتی با نظارت بر عملکرد کارگزاران نهادهای نظام تضمین حسن
اجرای امور تواط آنان ،میتوانند رضایتمندی شهر ندان افکار عمومی از کارآمدی نظوام
اجرایی کشور را تقویت کنند.
فقر پایین بودن الح تواته ،یکی از موانع تحکیم مردم ااالریها به شمار میآید .از
این ر  ،اازمان های اطالعاتی مویتواننود بوا کموک بوه تسوریع فراینود تواوته از طریوق
کارکردهای اطالعاتی خود ،بور شوانس تثبیوت موردم اواالر ی بیفزاینود .همچنوین ،فقور
تواته نیافتگی عمدتاً ریشه در فقدان یا کمبود اه متغیر فن آ ری  ،اورمایه برناموه دارد.
بنابراین ،اازمان های اطالعاتی میتواننود بوا توالش بورای جبوران کمبوود فون آ ریهوای
تواته ای در کشور از طریق جااوای عملوی -صونتتی ،نقوش موؤثری در کواهش فقور
افزایش ارعت برنامه هوای تواوته ای ایفوا کننود (میرمحمودی اواالرکیا .)8138 ،نقوش
اازمان ها ی اطالعاتی در کشف شنااایی مفااد اقتصادی اداری نیز میتواند کارآمدی
حکومت در نزد افکار عمومی کنش گران ایاای را افزایش داده تأثیر مثبتوی در ر نود
تثبیت ر یه های مردم ااالر انه داشته باشد.
با جود این ،مهمترین کارکرد اازمان ها ی اطالعاتی در تثبیت دموکراای ،به نقش این
نهادها در مدیریت کنترل کنشگران ایاای ضد مردم ااالر بازمیگردد .هموان طوور کوه
اشاره شد ،پایبندی کنشگوران ایااوی بوه ر یوه هوای موردم اواالر انه یکوی از متغیرهوای
بازتوایدکننده

تثبیت کننده موردم اواالریهوا در اوال هوای ابتودایی شوکل گیوری ااوت.
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ار یس های اطالعاتی ،از یک طر
مالحظات ،ارزش ها

بوه مثابوه کونشگور ایااوی ،مویتواننود بوا رعایوت

قواعد مردم ااالر انه دینی به بازتواید این ارزش ها کمک کورده از

اوی دیگر ،با شنااایی

مقابله به موقع با کنش های ضد مردم ااالرانه دیگر کونشگوران

ایاای ،از تضتیف ر یه ها

قواعد مردم ااالر ی دینی جلووگیری کننود .تجربوه انقوال

ااالمی ایران نیز نشان میدهد شنااایی کنش گران ایاای مخااف موردم اواالری دینوی
مقابله با آنها ،مؤثرترین نقش اازمان ها ی اطالعاتی در تحکیم مردم ااالر ی دینی در ایران
بوده اات .در اال های ابتدایی انقال
حز

ااالمی ،بازیگران ایاای متتددی ماننود منوافقین،

توده ،اللنت طلبان  ،نظامیان ف ادار به رمیم پهلووی  ...بوا نظوام اوازی مبتنوی بور

مردم ااالر ی دینی در کشور مخاافت کردند .این مخاافت ها که در قااب هایی چون کودتوا،
تظاهرات خیابانی ،تر ر شخصویت هوای موؤثر در فراینود تحکویم موردم اواالری دینوی
بمب گذاری انفجار در نهادهای نوپدید نظام جلوه کرد  ،تنها از طریق نهادهای اطالعاتی-
امنیتی قابل کنترل مدیریت بودند.
بخش دیگری از نیر های ضد مردمااالر که ممکن اات در د ره تثبیوت ،موانع تحکویم
نظام شوند ،دشمنان خارجیاند .اازمان هوا ی اطالعواتی از طریوق توایود شوناخت از نیوات،
انگیزه ها کنش های احتماای دشمنان خارجی نظامهوای نوپوای موردماواالر ،موی تواننود در
طراحی اکنش های منااب در مقابل دشمنان خارجی به رهبوران موردم اواالر کموک کننود.
جن

تحمیلی عراق علیه ایران ،مصوداق عینوی توطئوه خوارجی بورای ممانتوت از تحکویم

مردمااالری دینی اات.
ایده « اطالعات به مثابه ابزاری برای مقابله با مخاافان مردم ااالری» نشان دهنوده نقوش
اااای اازمان ها ی اطالعاتی در حفظ نظام مردم ااالر ی دینی اات .این ایوده در دیودگاه
اندیشمندان

شارحان حکومت ااالمی نیز بازتا

یافته اات ،بوه گونوه ای کوه احمودی

میانجی در تشریح ضر رت جود اازمان اطالعاتی در جمهوری ااالمی ایران مینویسد:
« حکومت ااالمی برای اطالع از ضع کشورهای مجا ر یا موزاحم یوا دیگور ممااوک
برای به دات آ ردن افکار

تصمیمات

دیدگاه هایشوان نسوبت بوه حکوموت ااوالمی،
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احتیاج به تشک یالت اداری منظم

اقدامات مفید

تتیین افراد الیق دارد .همچنین ،بورای

پیشگیری از تحریکوات دشومنان خوارجی بوه اویله ایوادی داخلوی

عوامول نفووذی

جااواان خود در داخل کشور یا برای جلوگیری از اخالل گری فساد کسانی که منافع
شخصی نامشر ع خود را در خلر میبینند
قانونی هستند

یا صاحبان مکتب های انحرافی

یوا بوه هووای ریااوت کشوورداری غیور
ضد ااوالم ،بایود مراقبوت هوای الزم را

انجام دهد .همچنین ،برای آگاهی مسئوالن از ضع موردم

گرفتواریهوا

احتیاجوات

رضایت یا نارضایی آنان برای اطالع از اعمال رفتار کارمندان خود در برخورد با مردم
یا تجا ز به حقوق آنان اختالس از بیت اامال یا نسبت به انجام اریع ظایف محواه
یا مسامحه مماطله آنان پیواته بایود بوه اویله موأمورین مخفوی اموین مللوع شوود»
(احمدی میانجی .)2 :8171 ،از دیدگاه رهبران

دات انودرکاران نظوام موردم اواالر نیوز،

اازمان اطالعاتی نقش مه می در تثبیت نظام دارد .به عنوان نمونه ،یکوی از ااوتدالل هوای
ارائه شده در حمایت از فوریت طرح تأایس زارت اطالعات جمهوری ااوالمی در اوال
 8168آن بود که « داشتن اازمان اطالعاتی در هر صورت برای کشورمان ضر ری اات
هوور ر ز کووه ایوون بووه تووأخیر بیفتوود مووا بووه اووبب نداشووتن اووازمان اطالعوواتی الموواتی
میبینیم....خصوصاً یک کشور انقالبی که در این شرایط بحرانوی قورار دارد ،بویش از ایون
صالح نیست که ما این طرح را به تتویق بیندازیم» (متا نوت همواهنگی اموور مجلوس
زارت اطالعات ،بیتا  ،جلد ا ل.)2-8 :
همچنین ،هنگام بحث بر ار جزییات قانون تأایس زارت اطالعوات  ،نماینودگان بوه
دفتات از « ضر رت داشتن اازمان اطالعاتی برای مقابلوه بوا دشومنان داخلوی خوارجی
جمهوری ااالمی» به عنوان ااتدالای در جهت تصویب قانون ااتفاده کرده انود (متا نوت
هماهنگی

امور مجلس زارت اطالعات ،بیتا :فصل ا ل) .این اقتیت ها نشان میدهنود

دات اندرکاران جمهوری ااالمی ایران به عنوان نمونه عینوی موردم اواالر ی دینوی ،نقوش
مهمی برای اازمان اطالعاتی در تثبیت تحکیم ر یه ها ،ارزش ها قواعد موردم اواالری
دینی قائل بوده اند.

نقش سازمانهای اطالعاتی در مردمساالری دینی ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 131

نتیجهگیری
از دیدگاه شارحان نظریه حکومت ااالمی که مردمااالری دینی در ایران نیز نووعی از آن بوه شومار
میآید ،اااااً دایل عقلی توجیه از م ضر رت جود ار یس اطالعاتی ،حفوظ نظوام در اجتمواع
انسانی اات که حکومت نیز یکی از اشکال این نظم به شمار میآید (نک .احمودی میوانجی:8171 ،
 .)16-1این در حاای اات که امام خمینی نیز به عنوان بنیانگذار جمهوری ااوالمی ایوران بوه مثابوه
تنها نظام ایاای مدرن که خود را در قااب مردمااالری دینی بازنموایی مویکنود ،حفوظ نظوام را از
اجبات دانسته اات (امام خمینی ،8177،ج .)851 :83در چنوین ر یکوردی ،ارزش هسوتیشوناختی
تمام نهادها

کارگزارن نظام ،از جمله ار یسهای اطالعاتی ،تالش برای حفوظ ،پایوداری ثبوات

نظام ایاای مردمااالری دینی اات .بنابراین ،باید گفت مهمترین نقش اوازمانهوای اطالعواتی در
مردمااالری دینی ،کمک به حفظ تدا م ر یهها ،ارزشها نهادهای مردمااالرانه قواعود دینوی
مهارکننده آن اات .با این حال ،نهادهای اطالعاتی ایون نقوش ااااوی خوود را از طریوق کموک بوه
تشخیص مصااح تواط ایااتگوذاران مقابلوه بوا عوامول تضوتیفکننوده مخوااف فراینودهای
مردمااالرانه دینی ،انجام میدهند .اابتوه ،بوا توجوه بوه توالش ایون نوشوتار بورای برراوی تلبیقوی
اازمانهای اطالعاتی در انواع نظامهای مردمااالر ،باید گفت نقش اطالعات در حفظ تدا م نظوام
مردمااالر به یژه تثبیت آن در د ران ا ایه ،در انواع مختلف نظامهوای موردماواالر یکسوان ااوت.
فراتر از آن اینکه ،از منظر هستیشناختی ،نقش اطالعات در ایااتگوذاری کشوورداری ،در تموام
انواع نظامهای ایاای یکسان اات .با ایون حوال ،اور یسهوای اطالعواتی در نظوامهوای ایااوی
مختلف د تفا ت عمده با یکدیگر دارنود .ا اوین تفوا ت مربووط بوه مأموریوتهوا داوتور کوار
اطالعات اات؛ چراکه نوع نظام ایاای تتیینکننده اهدا

ایااتهای اور یسهوای اطالعواتی

اات .تفا ت د م مربوط به ر ندهای نظارتی محود دیتهوای قوانونی اور یسهوای اطالعواتی
اات .هرچه از نظامهای اقتدارگرا به امت نظامهای مردمااالر نظامهای مردمااالر دینی حرکوت
کنیم ،میزان محد دیتهای اعماای بر کنشها ایااتهای ار یسهای اطالعاتی افزایش مییابود
نهادهای اطالعاتی قانونمندتر ،نظارتپذیرتر مردمیتری میشوند.
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