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شبکه قدرت و ارتباطات سـیاسی در سطـوح محلی
محمدقلی میناوند ،1مختار جعفری
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چکیده:
هدف این مقاله عرضۀ انگارهای نو برای قدرت است .این انگاره از بُعد مکانی محدود به حوزههای انتخابی
نمایندگی مجلس است و جورچینهای قدرت را ترسیم میکند .این تعریف از قدرت معطوف به ارتباطات
سیاسی است و اگرچه از قدرت متکثر سخن میگوید اما با قدرت شبکهای متفاوت است .کمیابترین منبع
جامعه ،یعنی قدرت ،که خود میتواند ازنظر بازیگران سیاسی پیام ارتباطاتِ پنهان باشد جورچینهایی
متفاوت دارد .در این روبیک بههمریخته ،اشخاص بهعنوان اضالع قدرت و نمایندۀ گروهها و سازمانهایی
هستند که به چیدمان قدرت دست میزنند .سطوح این روبیک از دیدگاه این پژوهش عبارتاند از:
 .1ادارات دولتی و نیروهای انتظامی و امنیتی؛  .2نیروهای نظامی سپاه و ارتش؛  .3سازمانهای تابع
قوۀ قضائیه ،ازجمله دادگستری و دادستانی؛  .4نمایندۀ مجلس؛  .5امامجمعه بهعنوان نمایندۀ ولیفقیه؛
 .6مردم؛  .7فرمانداران بهعنوان گشتاور یا محور روبیک .ازاینرو ،پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ
میدهد که ارتباطات سیاسی بازیگران بهعنوان سطوح قدرت ،چگونه انگارۀ مکعب روبیک را شکل میدهد؟
نگارندگان با استفاده از روش کتابخانهای و اسنادی در پژوهش ،به این نتیجه رسیدهاند که الگوی قدرت
در حوزههای انتخابی نمایندگی مجلس از انگارۀ مکعب روبیک پیروی میکند .سطوح این انگاره در تقسیم
قدرت ،بهتبع خواستهها و داشتهها ،جورچینهایی متفاوت میآفریند و خانۀ کوچک هر سطح میتواند در
سطحی دیگر جایی داشته باشد و معادالت را پیچیدهتر کند .ویژگی متمایز این انگاره برای قدرت ،افزودن
بُعد فضایی و عمق ارتباطی به آن ،چرخش خانههای سطح بهعنوان داشتهها و بدهبستان میان سطوح
قدرت در راستای خواستههاست.
کلیدواژهها :قدرت ،حوزۀ انتخابی ،ارتباطات سیاسی ،مکعب روبیک.
-1استادیار دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیماminavandm@gmail.com ،

-2کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ،دانشگاه صداوسیماmr.mokhtarjafari@gmail.com ،

 .1مقدمه و ﻃرح مﺴﺌله
ارسطو گفته است سیاست ارباب علوم است و موریس دوورژه در بیان اصول علم سیاست میگوید :جوهر
حقیقی آن این است که همیشه و همهجا ذوجنبتین است .تصویر
سیاست ،طبیعت خاص و معنای
ِ
ژانوس ،خدای دوچهره ،مظهر حقیقی دولت است؛ زیرا ژرفترین واقعیت سیاسی را بیان میکند (دوورژه،
 .)8 :1349با نگاه شبکهای میتوان دولت (نهفقط حکومت یا قوة مجریه) را بهعنوان مجموعهای چندپاره
درحال رقابت بر سر منابع کمیاب دانست که در آن هرکدام از افراد حاضر در
از شبکههای سیاسی فعال
ِ
3
هر شبکه بر سر تسلط بر شبکة خود و درنهایت تسلط بر آن بخش از دولت با هدف تصرف قدرت سیاسی
در حال رقابتاند .4حال ،منابع کمیاب نظیر قدرت سیاسی ،ثروت اقتصادی و منزلت اجتماعی ،دستیابی
به قدرت 5یعنی توان تصمیمگیری درمورد شیوة تخصیص سایر منابع کمیاب 6و شبکة سیاسی چارچوبی
است که در آن حداقل سه گره ،سه ارتباط مستمر و دستهای از موضوعات موردعالقه وجود دارد .بهلحاظ
تئوریک ،گرهها شامل افراد و سازمانها و دیگر کنشگران اجتماعی است .کنشگران سیاسی بازیگرانی
عقالنی هستند که مجموعهای از ارتباطات 7را به امید بهرهبرداری در آینده (نزدیک ،میانمدت و دور) شکل
میدهند (نوابخش ،عطار و ابوالحسنی .)1391 ،با توجه به عبارات پیشگفته ،ارتباطی «سیاسی» فرض
میشود که بیانگر تبادل پیام میان بازیگران سیاسی باشد .این بازیگران سیاسی شامل گروهها ،سازمانها
و اشخاصاند که در فرایند تصمیمگیری در توزیع منابع کمیاب در جامعه سهیماند و در این مهم برخی از
اقدامات و ارتباطات در خفا ـ یعنی در حوزههای محرمانة مجموعة حزب ،کمیسیونهای مجلس ،مذاکرات
سیاسی و جلسات ادارات دولتی8ـ رخ میدهد (.)Schulz, 2009
تمرکز این مقاله بر معادالت قدرت در سطوح حوزههای انتخابی نمایندگی مجلس است؛ زیرا
کار این سطح فراتر از حوزة اداری است .در برخی استانها ،دو شهرستان یک نماینده دارد و یا یک
شهرستان ،بهخاطر جمعیت زیاد ،چند نماینده دارد .این معادالت قدرت بهصورت شبکههای درهمتنیده
و با جورچینهایی پیچیده متصور است که در این مقاله در هیئت یک مکعب روبیک انگارهپردازی شده
است .در این روبیک بههمریخته ،اشخاص بهعنوان اضالع قدرت و نمایندة گروهها و سازمانها هستند
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 -3در سیاست شبکهای ،سرمایة حاصل از روابط منافعی برای همه اعضا فراهم میکند (نوابخش ،عطار و ابوالحسنی،
.)1391
 -4ازنظر وبر ،شئون اجتماعی مختلف برای کنترل دستگاه دولت رقابت میکنند اما هیچ گروه اجتماعی مسلطی پیدا نمیشود
(بشیریه)64 :1392 ،
 -5قدرت ظرفیتی عقالنی است که کنشگر را قادر میسازد به شکل نامتقارن بر تصمیمات سایر کنشگران تأثیر بگذارد بهگونهای
که آنها در جهت اراده ،منافع و خواستههای کنشگر اصلی اقدام کنند .ظرفیت عقالنی بدین معنا است که قدرت نوعی روابط
است .نامتقارن بودن قدرت باعث میشود درحالیکه تأثیرگذاری در روابط خصلتی دوسویه دارد اما در روابط قدرت همیشه
یک کنشگر دست باالتر داشته و حد تأثیرگذاری او بیشتر از سایرین باشد .البته بهدلیل ساخت رابطهای جهان سیاست هیچ
قدرتی مطلق نیست؛ بدین معنا که همیشه امکان مقاومت و به چالش کشیدن این روابط وجود دارد ..هنگامیکه نیروی مقاومت
و عدم پذیرش از نیروی تطابق و سازگاری بیشتر شود ،روابط قدرت دگرگون میشوند (نوابخش ،عطار و ابوالحسنی.)1391 ،
 -6منابع کمیاب به شکلی نامتقارن در میان اعضایی که در متن شبکهای از روابط با یکدیگر پیوند یافتهاند ،بسته به جایگاه هر
کنشگر و هوش و استعداد او در بهرهبرداری از موقعیتش در ساختار شبکه ،توزیع میشود (نوابخش ،عطار و ابوالحسنی.)1391 ،
-7عرصة سیاست در هر کشور را باید قلمرو ارتباطات میان افراد زیادی دانست که میکوشند حجم بیشتری از منابع کمیاب،
قدرت ،منزلت و ثروت را بهدست آورند .در نظامهای اجتماعی نهتنها اتصاالت مستقیم در تعیین قدرت وابسته به موقعیت و مقام
مهماند ،بلکه اتصاالت غیرمستقیم نیز دارای اهمیت باالیی هستند (نوا بخش ،عطار و ابوالحسنی.)1391 ،
-8آلموند و کلمن این نظریه را مطرح کردند که هر امر سیاسی درواقع یک امر ارتباطی است .ارتباطات سیاسی وسیلهای است
برای کنترل اجتماعی و درنهایت قدرت سیاسی در رأس مفهومسازی سایبرنتیکی قرار میگیرد و بقیة اعضای سیستم در خدمت
قدرت سیاسی عمل میکنند (آشنا.)1377 ،

 .2نﻈریههای تحقیﻖ ،بیان ﻓرﺿیه و روشﺷناسی
نظریة بهکاررفته در این پژوهش نظریة شبکهای و تعبیر فوکو از شبکة قدرت است؛ همچنین مفهوم سرمایة
اجتماعی بهکار رفته است و سعی بر آن بوده است که مفهوم «سرمایة سیاسی» تعریف شود.
نمایندگی مجلس شبکههای سیاسیای وجود دارد که تناسبات پیچیدهای
انتخابی
در سطح حوزههای
ِ
ِ
از قدرت را رقم میزنند .این ارتباطات سیاسی ویژه را میتوان با دو فرض زیر ،در هیئت مکعبی روبیک
انگارهپردازی کرد:
الف) روبیک قدرت دارای این سطوح ششگانه است .1 :ادارات دولتی و نیروهای انتظامی و امنیتی؛
 .2نیروهای نظامی سپاه و ارتش؛  .3سازمانها و نهادهای تابع قوة قضائیه ازجمله دادگستری و دادستانی؛
 .4نمایندة مجلس؛  .5امامجمعه بهعنوان نمایندة ولیفقیه؛  .6مردم؛  .7فرمانداران بهعنوان گشتاور یا محور
روبیک.
ب) هرکدام از بازیگران سیاسی که بتوانند در چرخة مناسبات قدرت مؤثرتر عمل کنند و روبیک
قدرت را به چرخش درآورند ،سهم بیشتری از خروجی قدرت بهدست خواهند گرفت.
روش ما در این پژوهش روش کتابخانهای و اسنادی و منطق علتیابی فازی است .در نتیجهگیری از
گزارهها هم منطق رگرسیونی بهکار رفته است.
 -9ون دایک برآن است که اگرچه دولت مهمترین کنشگر جامعه است ،سیاست و دموکراسی نیاز به پشتیبانی و بازاندیشی
توسط نیروهای سیاسی و دمکراتیک خارج از سیاستهای رسمی و نهادینه دارند (ون دایک)1384 ،
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که دست به چیدمان قدرت میزنند .لذا برعهدة دارندة قدرت است که در این امر مهم با هنر خود به
الگوریتم روبیک دست یابد و شکل مطلوب را درجهت خواستهها و منافع خویش بهدست دهد .ازآنجاکه
در این سطح ،نمایندة دولت مهمترین بازیگر حوزة سیاسی محسوب میشود 9،با فرض ایستایی شبکه،
شش سطح این روبیک بر ثقل فرماندار عبارتاند از .1 :ادارات دولتی و نیروهای انتظامی و امنیتی؛ .2
نیروهای نظامی سپاه و ارتش؛  .3سازمانها و نهادهای تابع قوة قضائیه ازجمله دادگستری و دادستانی؛
 .4نمایندة مجلس؛  .5امامجمعه بهعنوان نمایندة ولیفقیه؛  .6مردم.
چگونگی کنترل اندیشیده و آگاهانة قدرت ـ بهعبارت بهتر شبکههای سیاسیـ با بهرهگیری از فنون
و قوانین تأثیرگذاری بر مخاطب در تحکیمبخشی موقعیت خود و گسترش موفقیت و مشروعیت (پرویز،
ِ
خاصیت قدرت لغزنده
مهم این پژوهش است.
 )1377و پاسخگویی به واکنشهای طرف مقابل دغدغة ِ
بودن آن است .قدرت همچون گویی بر صفحه میچرخد و هر زمان که این گوی گوشه
بودن و مد ّور
ِ
پیدا کرد و زاویه یافت ،از حرکت میایستد .ایستایی از حرکت در حکم انتقال قدرت است .ازاینروست
که عمل سیاسی در حوزة اداری نمیگنجد و قدرت غالباً میل دارد پوستهاش را بشکند ،همافزایی کند
گرفتن ویژگی قدرت ـیعنی اختیاراتـ مسئلة آن است.
چگونگی به خدمت
یا پوست اندازد؛ بنابراین،
ِ
ِ
در سویی دیگر ،به همان اندازه که قدرت اختیارات میبخشد ،محدودیت هم میآورد .توانایی عمل از
اختیارات است و برقراری تناسب بین سهم خود و دیگران محدودیت است .قدرت در این فهم در یک
شخص و یک سطح متبلور نیست بلکه مفهومی از خروجی این مناسبات است .هرکدام از اجزای این
روبیک که بتوانند خارج از شبکه قرار گیرند و جورچینهای آن را حل کنند به قدرت دستیافتهاند.
قدرتی که دربردارندة نوعی خاص از روابط انسانی است (نظری ،)1386 ،با افزایش سیطرة دیدگاه
ماکیاولی بر ارتباطات سیاسی ( )G. Blumler and Coleman, 2010مسئلهآفرین خواهد شد؛
چنانکه مسئلهآفرین شده است .بنابراین ،ضرورت شناسایی و ترسیم انگارهای منطقی از مناسبات قدرت
به حکم ارائة الگوریتمهای مسئله است.
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 .3سﺆاالت تحقیﻖ
عبارتاند از:
ـ چگونه مناسبات سیاسی در سطح حوزههای انتخابی نمایندگی مجلس در انگارة روبیک قدرت رقم
میخورد؟
ـ شبکههای سیاسی انگارة روبیک قدرت کدماند؟
ـ چگونه یک بازیگر سیاسی به خروجی انگارة یادشده دست مییابد؟
 .4تمهیدات نﻈری :ﺷﺒکههای ﻗدرت در حوزههای انتﺨابی نمایندگی مﺠلﺲ
نقش دشمن ،هدف یا
ویژگی روابط قدرت این است که متکی به کثرتِ نقاطِ مقاومت است .این نقاط ِ
دستیابی به مناسبات قدرت را بازی میکنند .این نقاطِ مقاومت میتوانند هرجایی در شبکة قدرت قرار
مقابل آن مقاومت کردهاند
داشته باشند .قدرت بهوسیلة کسانی که از آن حمایت کرده و کسانی که در
ِ
مشترکاً بهوجود میآید .قدرت در میان شبکههای اجتماعی ناهمگن و پیچیده توزیع میشود .همهچیز
میتواند تغییر کند چون همهچیز بسیار شکننده است و بیشتر از روی بخت و تصادف سر پا مانده تا از
روی ضرورت .قدرت یک مسئلة پیچیده است که بهوسیلة پراکندگیها و فعالیتهایش ،امکان مقاومت را
برای افراد فراهم میآورد (حسینزادة راد .)1388 ،شبکة سیاسی چارچوبی است که در آن حداقل سه
گره ،سه ارتباط مستمر و دستهای از موضوعات موردعالقه 10وجود دارد .از منظ ِر تئوریک ،گرهها شامل
افراد ،سازمانها و دیگر هستیهای اجتماعی هستند .کنشگران سیاسی بازیگرانی عقالنیاند که مجموعهای
از ارتباطات را به امید بهرهبرداری در آینده (نزدیک ،میانمدت و دور) شکل میدهند(11نوابخش ،عطار
و ابوالحسنی .)1391 ،چنانچه این تعریف از شبکة سیاسی را بپذیریم شبکههای ما در سطوح حوزههای
انتخابی نمایندگی مجلس به این شرحاند:
 .1سپاه ،نیروی انتظامی ،ادارة اطالعات با محوریت حفﻆ امنیت و عالقهمندی به آن؛
 .2قاضی 12،نمایندة مجلس 13،مردم 14،با محوریت و نقطة مشترك مصونیت قضائی؛
 .3امامجمعه ،سپاه ،ارتش ،نیروی انتظامی ،قاضی یا دادستان با محوریت و نقطة مشترك
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 -10موضوعات موردعالقه در یک شبکة سیاسی ضرورتاً در ارتباط با قدرت است؛ یعنی میل ،اراده و تالش برای کسب ،حفﻆ
و بسط قدرت است (نوابخش ،عطار و ابوالحسنی )1391 ،فوکو هم دو جنبة اساسی در تحلیل ماکیاولی از الزامات حفﻆ قدرت
را نشان دادن خطرها و هنر ادارة مناسبات نیروها میداند (کسرایی ،مرادخانی و رضایی.)1390 ،
 -11با در نظرگرفتن این واقعیت که گاه انسانها ضمن ارتباطات فردی خود با دیگران بهصورت آگاهانه ،ارادی و هدفمند،
فریبکارانه عمل میکنند ،بروز رفتار و یا وانمود کردن نگرش خاصی برخالف نگرش واقعی ،برای جذاب جلوه کردن نزد
دیگران و نفوذ در آنها است .اینگونه رفتارها را در اصطالح ِ ]عامیانه[ خودشیرینی مینامند .خودشیرینی از جمله رفتارهای
سیاسی با جلب منافع فردی است .نفاق ]بهعنوان اصطالحی دینی[ برابر نهاد چنین رفتاری است چه طبق تعریف ،نفاق
نوعی دروغ است که بر پایة آن ،فرد نگرش خاصی را وانمود میکند تا نزد دیگران قدسی یا موجه جلوه کند (هادوی نژاد و
دیگران.)1389 ،
 -12نظریة مشورتی  67/7/21-7/3770چنین بیان میدارد« :برابر ما ّدة  42قانون تشکیالت عدلیه اگر قاضی مرتکب
جنحه یا جنایتی شود تعقیب او منوط به تعلیق از شغل قضائی بهوسیله دادگاه انتظامی قضات است؛ بنابراین تا زمانی
که قاضی از شغل خود معلق و مصونیت قضائی وی سلب نشده نمیتوان قانوناً او را تعقیب نمود».
 -13در نظریة مشورتی شمارة  7/5613مورخ  1364/10/1چنین آمده است« :با توجه به اصل  86قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کام ً
ال آزادند و
نمیتوان آنها را بهسبب نظراتی که در مجلس اظهار نمودهاند یا آرایی که دادهاند تعقیب نمود و مصونیت پارلمانی آنها در
این حدود است و مصونیت دیگری برای نمایندگان مجلس شورای اسالمی در قانون اساسی و قوانین دیگر پیشبینی نشده
است؛ بنابراین ،چه قبل از انتخاب به سمت نمایندگی و چه بعد از آن ،مانند عموم .تابع مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون
مجازات عمومی هستند».
 -14هیچ دادگاه و قاضیای نمیتواند مردم یک شهر را به خاطر عملی و سخنی دستهجمعی محاکمه کند چون بهخاطر
تعداد زیاد نفرات امکان مجرم قلمداد کردن و احضار کردن به دادگاه وجود ندارد.

داشتن حکم 15حاکمیتی (غیردولتی)16؛
 .4فرماندار ،نماینده ،رؤسای ادارات با محوریت و نقطة مشترك اکتسابی و رقابتی بودن
سِ َمتهای دولتی؛
 .5اطالعات 17،سپاه 18،نیروی انتظامی 19،ارتش 20،با محوریت و نقطة مشترك رصد عملکرد
فرماندار بهحکم سیاسی بودنش؛
 .6دادستان ،نمایندة مجلس ،ادارة اطالعات ،فرماندار با محوریت و نقطة مشترك نظارت بر
دستگاههای اجرایی؛
22
 .7امامجمعه 21،نیروی انتظامی ،ارتش ،سپاه با محوریت و نقطة مشترك لباس متحدالشکل ؛
 .8ادارات دولتی؛ فرماندار؛ نمایندة مجلس با محوریت و نقطة مشترك بهرهمندی از اعتبارات
سالیانة شهرستان23؛
 .9مردم (نهادی همچون شوراهای اسالمی و شوراهای حل اختالف) ،امامجمعه ،نمایندة مجلس
با محوریت و نقطة مشترك شأن غیردولتی؛
 .10نمایندة مجلس ،مردم ،فرماندار ،دستگاههای دولتی با محوریت و نقطة مشترك نیاز متقابل24؛
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 -15اعطای حکم به دارندة حکم اختیارات در قبال عملکرد میدهد و محدودیت پاسخگویی به عطاکنندة حکم.
 -16چهار گروه نخست این شبکه حکم خود را مستقیم یا نیابتی از رهبری میگیرند و قاضی یا دادستان هم حکم
خود را از رئیس قوة قضائیه.
 -17به حکم بند الف از ما ّدة  10قانون تأسیس وزارت اطالعات جمهوري اسالمي مص ّوب  1362/5/27مجلس شوراي
اسالمي :الف) کسب و جمعآوري اخبار و تولید ،تجزیه ،تحلیل و طبقهبندي اطالعات موردنیاز در ابعاد داخلي و خارجي؛
ب) کشف توطئهها و فعالیتهاي براندازي ،جاسوسي ،خرابکاري و اغتشاش علیه استقالل و امنیت و تمامیت ارضي
کشور و نظام جمهوري اسالمي ایران.
 -18به حکم بند ب از ما ّدة  27اساسنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمي مص ّوب  1361ش ما ّدة  ،27دفاتر نمایندة رهبري (در
صورت وجود) بهمنظور کمک به نمایندة رهبري در انجام وظایف محولة دفاتر زیر تشکیل ميشود که مسئولین و اعضای آنها
توسط وي نصب و عزل ميگردن؛ :ب) دفتر سیاسي مسئول گردآوري و تدوین و تحلیل اخبار و رویدادهاي سیاسي است.
 -19به حکم تبصرة  1از بند  4مادّة  4قانون نیروی انتظامی مص ّوب تیرماه  ،1369جمعآوری اخبار و اطالعات مربوط به
مسائل سیاسی ،امنیتی و پیگیری اطالعاتی آن به عهده وزارت اطالعات است .چنانچه نیروی انتظامی در حین انجام وظایف
محوله به این قبیل اخبار و اطالعات دسترسی پیدا کند ،مکلف است ضمن کسب و جمعآوری ،آنها را سریعاً در اختیار
وزارت اطالعات قرار دهد .وزارت مذکور موظف است اخبار و اطالعات موردنیاز و مرتبط با وظایف نیروی انتظامی را بهموقع
در اختیار آن نیرو بگذارد.
 -20به حکم بند «ی» از ما ّدة  7قانون ارتش جمهوري اسالمي ایران ،این موارد به عهدة ارتش است :اقدامات الزم در زمینة
کسب اطالع از اوضاع ،رویدادها و تحوالت سیاسي ،نظامي آشکار و نهان منطقه و جهان و ارزیابي مستمر تهدیدات و توان رزمي
دشمنان بالفعل و بالقوه ،بند  1ما ّدة  16پیشگیري ،کشف ،شناسایي و خنثي کردن فعالیتهای براندازي ،جاسوسي ،خرابکاري،
موارد ایجاد نارضایتي ،نفوذ جریانات سیاسي و ایجاد اختالل در انجام مأموریت بهمنظور حفﻆ و صیانت ارتش و وزارت دفاع و
سازمانهای وابسته به آنها از طریق حفاظت پرسنل ،اطالعات ،اسناد ،مدارك ،اماکن ،تأسیسات ،وسایل و تجهیزات و امنیت
ارتباطات با رعایت اصل  156قانون اساسي.
 -21لباس شرط تحقق روحانیت است (شجاعی زند .)1388 ،لباس روحانیت یونیفرمی است برای روحانیون که در حقیقت،
معرف سمت و جایگاهی فکری و عمل آنها در جامعه است تا شناسایی و دسترسی مردم به ایشان با سهولت بیشتری صورت
گیرد (غالمی)1383 ،
 -22لباس ویژه برای دارندهاش هم پرستیژ و جایگاه میآورد و هم محدودیتزا است .لباس به دارندهاش حقی میدهد که
برخورد با او بایستی در قالب برخورد با صاحب ردای اینچنینی باشد (مثل دادگاههای نظامی و روحانیت برای جرائم احتمالی)
و محدودیت برای دارندة ردا در محدودیتسازی شخص بر خود است تا از گزند احتمالی به صاحبان ردای اینچنینی محافظت
شود .درخصوص نظامیها ،گاه همین پوشیدن لباس بهصورت ـبالفرض و نه بالذاتـ تبدیل به امری نظامی میشود و آگاهی
از آن بیانگر معرفت نظامی است و آن زمانی است که مث ً
ال سرباز یونیفرم نظامی میپوشد یا لباس تبدیل به «زره» میگردد
(عصاریان نژاد و صنیعی)1386 ،
-23فرماندار سالیانه نسبت به تقسیم بودجه دستگاهها و ادارات دولتی و پاسخگویی منطقی به اعتباراتشان از بودجة
شهرستان مسئول است .نماینده در تصویب بودجة مص ّوب استان و سهم شهرستانهای حوزهاش اثرگذار است و در مقابل
احکام فرماندار از طریق دستگاههای دولتی انجام میشود و درخواستهای نماینده از طریق فرماندار و دستگاههای دولتی.
 -24نماینده به رأی مردم نیاز دارد و مردم درخواستها و مطالبات اداری -عمرانیشان را از طریق فرماندار و ادارات دولتی
اعاده میکنند .ادارات به نظ ِر مستقیم فرماندار و غیرمستقیم نمایندة مجلس ،و فرماندار هم به نظر نمایندة مجلس جهت
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 .11مردم(25شوراهای اسالمی26و)...؛ ادارات دولتی 27،فرماندار ،نیروی انتظامی و سپاه 28،با
محوریت و نقطة مشترك اجرای انتخابات؛
32
31
30
 .12ادارة اطالعات ،دادستاني 29،ادارات دولتی ،نیروی انتظامی ،با محوریت و نقطة مشترك
33
انتخابات
34
 .13ادارات دولتی ،فرماندار ،محاکم قضائی با محوریت و نقطة مشترك بروکراسی؛
 .14محاکم قضائی ،ارتش ،سپاه با محوریت و نقطة مشترك بیرون قرار گرفتن از نظارت دولت؛
 .15فرماندار ،سپاه ،نیروی انتظامی ،اطالعات شهرستان با محوریت و نقطة مشترك عضویت در
شورای تأمین.
هرکدام از این شبکهها در مناسبات قدرت تأثیر خود را دارند و جایگاه هرکدام از این افراد و سازمانها
بهعنوان گرههای شبکه مشخص است .از میان این شبکههای سیاسی ،شبکهای که دارای بیشترین عضو
در دیگر شبکههاست از خروجی قدرت بهرة بیشتری میبرد و هرکدام از گرهها که دارای بیشترین عضویت
شبکهای است35نیز به همین سیاق 36هنجارهای شبکههای سیاسی و استراتژیهای آگاهانة آنها برای
تمایزبخشی آنان با یکدیگر خارج از شبکه خود میتواند مرزهای نظام سیاسی 37را مشخص کند (نوابخش،
عطار و ابوالحسنی )1391 ،در مقابل ،آسیبپذیریهای شبکهها ناشی از برخی ویژگیهای خاص آنهاست.
این ویژگیها عبارتاند از .1 :اندازه (مهمترین ویژگی)؛ .2انسجام؛  .3دسترسیپذیری برای کاربران مرتبط؛
.4پیچیدگی؛  .5قدرت یا ضعف در امکانات پشتیبانی (ون دایک .)1384 ،از اینرو ،برای رسیدن به سوژة

شبکهقدرتوارتباطاتسیاسیدرسطوحمحلی
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حفﻆ جایگاه نیاز دارد.
 -25به حکم ما ّدة  32مجموعة قوانین انتخابات مجلس شورای اسالمی؛ فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزة انتخابي ،جهت
انتخاب معتمدین اصلي و عليالبدل هیئت اجرائي موضوع ما ّدة  31سي نفر از معتمدین بومي ساکن در محل و یا ساکنیني
که حداقل داراي پنج سال سابقة سکونت در حوزة انتخابي هستند را از بین کلّیة اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و
بهمنظور تأیید صالحیت به هیئت نظارت مربوط معرفي ميکند.
 -26به حکم تبصرة ما ّدة  31مجموعة قوانین انتخابات مجلس شورای اسالمی ،در شهرستان و بخشهایی که شوراي اسالمي
شهرستان یا بخش تشکیل شده است ،یک نفر از اعضاي شورا و به انتخاب شورا ،یکي از ن ُه نفر معتمدین مذکور خواهد بود.
 -27به حکم ما ّدة  31مجموعة قوانین انتخابات مجلس شورای اسالمی ،بالفاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از
طرف وزارت کشور ،فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیئتهاي اجرائي حوزههای فرعي را به فرماندار یا
بخشدار حوزههای فرعي ،صادر میکند و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزة انتخابي ،هیئت اجرائي انتخابات
را با حضور هیئت نظارت شوراي نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبتاحوال مرکز حوزه انتخابیه و ن ُه نفر معتمدین
موضوع ما ّدة  32تشکیل دهد.
 .28به ترتیب با مسئولیت حفﻆ امنیت شعبه و حوزة رأیگیری
-29در انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسالمی و شوراهای شهر و روستا قاضی و نمایندة دادستان حضور دارند.
-30ادارة ثبتاحوال در هردو انتخابات مجلس شورای اسالمی و شوراهای شهر و روستا حضور دارد ،اما ادارة آموزشوپرورش
فقط در انتخابات شوراها نماینده دارد.
 .-31ادارة تشخیص هویت
 -32بررسی صالحیت نامزدهای نمایندگی
 -33به حکم ما ّدة  48مجموعة قوانین انتخابات مجلس شورای اسالمی ،وزارت کشور و شوراي نگهبان پس از وصول
مشخصات داوطلبان ،روزانه فهرست کامل آنها را تهیه و بهمنظور بررسي سوابق آنان دربارة صالحیتهای مذکور در این
قانون به وزارت اطالعات ،دادستاني کل ،سازمان ثبتاحوال کشور و ادارة تشخیص هویت و پلیس بینالملل در مرکز ارسال
میکند .مراکز مزبور موظفاند ظرف پنج روز نتیجه بررسي را با دلیل و سند به وزارت کشور و شوراي نگهبان اعالم نمایند.
-34با نظر به این موضوع که شهرداری و دهیاریها نهادی عمومیـغیردولتیاند.
 -35پیوندهای ضعیف با اعضای خارج از گروه میتواند باعث تسهیل در گردش اطالعات و موفقیت اعضای گروه شود
(گوانووتر 1973 ،به نقل از نوابخش ،عطار و ابوالحسنی.)1391 ،
 -36تعداد پیوندهای یک کنشگر میزان درجة او را مشخص میکند .موقعیت قانون طالیی سیاست شبکه است بدین
معنا که موقعیت کنشگران در دستگاه دولت و میزان درجة ارتباطات آنها توان آنها را مشخص میکند ،درجه تعداد
ارتباطات را نشان میدهد .هرچه نقطه مرکزیتر باشد درجة آن بیشتر است (نوابخش ،عطار و ابوالحسنی)1391 ،
-37اگر دیگر منابع کمیاب اجتماعی یعنی ثروت اقتصادی و منزلت اجتماعی قابلیت تبدیل به قدرت سیاسی داشته
باشند باید آنها را نیز در تعیین مرزهای هر شبکه سیاسی دخیل دانست (نوابخش ،عطار و ابوالحسنی)1391 ،

قدرت و ابژهای که آن را در دست میگیرد ،نخست مسئلههای قدرت هرکدام از سطوح روبیک را ذکر
میکنیم و سپس به تأثیرهای رگرسیونی 38آن در معادالت میپردازیم.
 .5تحلیل ﺷﺒکههای سیاسی در سﻄﺢ حوزههای انتﺨابی نمایندگی مﺠلﺲ
چنانچه پیشتر در مبحث شبکههای قدرت ذکر شد ما با  15شبکة سیاسی در سطح حوزه روبرو هستیم.
تصویر شماتیک این شبکهها در شکل  1آمده است:
ﺷکل  .1ﺷﺒکههای سیاسی در سﻄﺢ حوزههای انتﺨابی نمایندگی مﺠلﺲ

جدول  .1تعداد دﻓعات حﻀور گرهها در ﺷﺒکههای سیاسی

 -38در تحلیل رگرسیونی یا تحلیل وایازشی بهجای در نظرگیری تأثیر یک متغیر مستقل در متغیر وابسته ،تأثیر حاصل از
برآیند دو یا چند متغیر در یک متغیر سنجش میشود .اگرچه این فن ،تکنیکی آماری است اما منطق این فن در این تحلیل
بهکارگرفته خواهد شد.
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در اینجا با دو شبکة پنجگرهای و چهار شبکة چهارگرهای و ن ُه شبکة سهگرهای روبرو هستیم .دفعات
حضور هرکدام از گرهها در شبکه به شرح جدول  1و  2است.
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جدول  .2تعداد دﻓعات حﻀور گرهها در ﺷﺒکههای سیاسی بیﺸتر از سه گره

معطوف به این آمار ،چنانچه منطق شبکهای را بپذیریم ،بهعلت بیشترین تعداد حضور نیروی انتظامی
در میان شبکههای سهگرهای و بیشتر از سهگرهای ،قاعدتاً باید نیروی انتظامی را پرقدرتترین و امامجمعه
را کمقدرتترین گره شبکه تصور کرد .در مرتبة بعد ،سپاه و فرمانداری بهترتیب با بیشترین دفعات حضور
در شبکههای سهگرهای و بیشتر از سهگرهای در مقام دومین و سومین گرههای پرقدرت شبکهای هستند.
اما باید به این پرسش پاسخ داد که آیا واقعاً چنین است؟
حضور و تعداد دفعات حضور در شبکههای سیاسی ،اگرچه قدرت آفرین است ،اما نشانة درگیری
باال هم هست .هرچه تعداد و دفعات حضور در شبکهها بیشتر شود سطح اصطکاك هم باالتر میرود و
گرهها نهتنها از مزایای حضور بهرهمند میشوند ،از زیانهای آن هم متضرر میشوند .تأثیرگذاری متضمن
تأثیرپذیری است .پس کدام گره یا گرهها با دریافت بیشترین قدرت و اثرگذاری بر دیگر گرهها ،کمترین
تأثیرپذیری را متحمل میشوند و خروجی قدرت را به دست میگیرند و از آن متنفع میشوند؟
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 .6تﺄﺛیر رگرسیونی در مناسﺒات ﻗدرت
مسئلة قدرت مسئلة حضور است .قدرت در داخل شکل نمیگیرد اما از داخل شکل میگیرد .استفاده
از فضای نیاز یا نیازآفرینی حرکت به سمت برآوردهسازی را محقق میسازد .گرههای شبکهای بهتبع
تأثیرگذاری و توانمندی از نقاط ضعف و تأثیرپذیری نیز برخوردارند .هنر ارتباطات سیاسی در استفاده از
قدرت گره دیگر در راستای همپوشانی با ضعف گرهای خود است و این کار را بایستی با کاربست قدرت
گرهای خود محقق سازد .استراتژی عملیاتی این امر خارج شدن از جریان شبکههای سیاسی است و این
کار به فرد یا آن نهاد قدرتی میدهد تا از تأثیرپذیریها و تحمل بار شبکهای دور باشد .درواقع ،فرد یا نهاد
فن «پرتاب اَوت» استفاده میکند؛ یعنی با انتقال حساسیتهای
بهعنوان گرهای از این شبکهها در اینجا از ّ
موضوعی از نقطهای که برایش هزینه بر است و بهاصطالح خارج کردن مسئله از دستور کار و طرح کردن
مسئلهای دیگر با برچسب عمومی یا همگانی در میان بازیگران ،بازی را با بازیگرانی دیگر و در گوشهای
دیگر از زمین به بازی وامیدارد .بازیگران درگیر در مسئلة عمومی هم خودیها یعنی گرههای یک شبکه
و هم دیگریها یا گرههای شبکههای دیگر است.
در سطح حوزههای انتخابی نمایندگی مجلس ،ما با شش سطح روبیک روبرو هستیم؛ اما چرا سطوح
روبیک با تعداد گرههای شبکههای سیاسی همخوانی ندارد؟ چنانچه پیشتر هم اشاره شد ،در فرض این

 .-39یا همان نیروی بوروکراسی
مدعا است.
 -40وجود و حضور وزیر اطالعات در کابینه و هیئت دولت هم تأییدی بر این ّ
-41فکیک قوا بر فلسفة موازنة قدرت هم مبتنی است .در سیستم حکمرانی موازنة قدرت غالباً به دو روش صورت میگیرد:
الف) تعامالت میان قوای سهگانه؛ ب) با محوریت جامعة مدنی بهعنوان واسط میان حکومت و عامة مردم؛ و قدرت غالباً از سه
سو مهار میشود :الف) تصویب قدرت؛ ب) اجرای قانون؛ ج) تفسیر و کاربرد آن (حجاریان و دیگران .)1390
 .-42با قبول تأثیرگذاری دیگر سطوح در این سطح همچون امامجمعه
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تحقیق سطوح روبیک قدرت به این قرارند .1 :ادارات دولتی و نیروهای انتظامی و امنیتی؛  .2نیروهای
نظامی سپاه و ارتش؛  .3سازمانهای تابع قوه قضائیه ازجمله دادگستری و دادستانی؛  .4نمایندة مجلس؛
 .5امامجمعه بهعنوان نمایندة ولیفقیه؛  .6مردم؛  .7فرمانداران بهعنوان گشتاور یا محور روبیک.
از آنجا که دولت مهمترین بازیگر حوزة سیاسی است ،در فرض نخست ،فرماندار بطن کار یا بهعنوان
محور روبیک متصور است؛ اما فرض سطوح روبیک بهدلیل تصریح قانون است که اذعان میکند استانداران
عالی دولت و مسئول اجرای سیاست عمومی دولتاند و بر همة ادارات
در حوزة مأموریت خود نمایندة ِ
دولتی حوزة مأموریت خود ،سواي محاکم قضائی ،ریاست عالیه و حق نظارت در امور را خواهند داشت
(رك :قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران :1339 ،ما ّدة  .)1همچنین کلّیة وظایف و اختیاراتی
که به استانداران مح ّول شده است فرمانداران نیز در شهرستان محل مأموریت خود را برعهده دارند (رك:
شورای عالی اداری موضوع وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان:1377 ،
ما ّدة  .)24شمولیت نیروی انتظامی در اینجا بازهم به استناد قانون (قانون تأسیس نیروی انتظامی:1369 ،
ما ّدة  )2است که این نیرو را البته با شرط تابعیت از فرماندهی کل قوا ،وابسته کشور میشمرد .درنتیجه،
سطح نخست روبیک شامل ادارات دولتی ،39نیروی انتظامی و ادارة اطالعات 40است .در سطح دوم ارتش و
سپاه قرار دارند که در تابعیت فرماندهی ّ
کل قوا هستند ،اما در سطوح شهرستانی هم پایگاه و پادگان دارند
و با تأمین امنیت از سوی هر دو و هم فعالیت عمرانی و فرهنگی سپاه ،در مناسبات قدرت تأثیرگذارند
هرچند از دایره نظارت فرماندار خارجاند .فرض سطح سوم روبیک بازهم به استناد قانون ما ّدة  1است که
در آغاز این پاراگراف اشاره شد .وجود و حضور کارگزاران محاکم قضائی در شورای تأمین ،شورای مبارزه با
مواد مخدر ،شورای آسیبهای اجتماعی ،شورای اداری شهرستان و ...در فرایند برگزاری انتخابات ،چه در
امر استعالم و چه حضور در هیئت اجرایی ،دلیل فرض سطح سوم از روبیک است؛ چراکه محاکم قضائی
به استناد قانون اساسی 41و بهعنوان نمایندگان قوه قضائیه از سیطرة دولت و نمایندگانش خارجاند .فرض
سطح چهارم بهدلیل حضور پرقدرت نمایندل مجلس در سطوح شهرستانی است و باز هم به استناد قانون
اساسی تفکیک قوا و بهعنوان عضوی از قوة مقننه است که از سیطرة دولت و نمایندگانش خارجاند .فرض
سطح پنجم بهدلیل حضور گسترده و وجه عامی امامجمعه در سطوح شهرستانی است و استناد به این
حقیقت که آنها از سیطرة نظارت دولت خارجاند و حکم آنها هم با تفویضی از نمایندة ولیفقیه در استان
است .فرض سطح ششم به پشتوانه این حقیقت است که تمامی سطوح پیشگفته محل رجوع این سطح
است و فرض وجود حاکم به قدرت فرض وجود محکوم به قدرت است .هرچند شخص و یا اشخاصی که
مردم را به حرکت وامیدارند ،بازار یا اصناف هستند 42اما قدرت تجمع و یا اعالن نارضایتی و عدم امکان
دادرسی جماعتی بهاندازة یک شهر عم ً
ال مردم را بهعنوان یکی از سطوح روبیک متصور میسازد .حال با
این پشتوانههای نظری (مفروضات و حقایق) تأثیر رگرسیونی قدرت در سطوح انتخابی نمایندگان
مجلس اینگونه است:
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جدول  .3موﺿوﻋات موردﻋﻼﻗه یا نقﻄﮥ مﺸتركهای گرههای ﺷﺒکههای سیاسی

دست یافتن به این مهم از برآیند منشور موضوعات موردعالقه یا نقاط مشترك شبکهها ،نقاط
قوت و اختیارات و نقاط ضعف محقق میشود .چنانکه پیشتر اشاره شد موضوعات موردعالقه یا نقاط
مشترك شبکههای سیاسی ،نقاط قوت و اختیارات و نقاط ضعف یا محدودة تأثیرپذیری به این قرار
است:
جدول  .4نقاط ﻗ ّوت یا اﺧتیارات گرههای ﺷﺒکههای سیاسی

43
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-43نقاط قوت و ضعف در این جدول از نگاه اخالقی نگریسته نمیشود بلکه ظرفیتش در دستیابی به قدرت درنظر گرفته
شده است

جدول  .5نقاط ﺿعﻒ یا محدودة تﺄﺛیرپذیری گرههای ﺷﺒکههای سیاسی

44

-44یک امر یکسان بسته موقعیت میتواند فرصت یا تهدید باشد.
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حال باید برای دستیابی تأثیر رگرسیونی ماتریس قدرت را ترسیم کرد:
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بهنظر میرسد در سطوح حوزة انتخابی نمایندگی مجلس ،بیشترین وزن عددی با نمرة  50به حوزة
امنیت برمیگردد و پس از آن به حوزة نظارت با نمرة  31اختصاص دارد؛ کمترین هم با نمرة  7حوزة
بوروکراسی است؛ و با وجود تعداد برابر بازیگران در حوزة نظارت و امنیت ،حوزة عمل در مسئلة امنیت
قویترین حوزة درگیر در شبکههای سیاسی است .در اینجا باز برگردیم به پرسش نخستین که خروجی
قدرت چگونه محقق میشود؟
عمل همزمان بازیگر سیاسی ،یعنی حرکت از نقطة قوت تأثیرگذاری خود به سمت حوزة ضعف و
تأثیرپذیری دیگر بازیگران در یک مسئله را تأثیر رگرسیونی قدرت میگوییم؛ یعنی چنانچه فرماندار بتواند
در مبادرت به شبکهسازی از تجمیع نقاط میان بودگیاش ،نقطهای استراتژیک بسازد و با این نقطه پربار
جدید به سمت نقطههای کناری که دارای حوزههای تأثیرپذیریاند ،حرکت کند درواقع توانسته است از
جریان شبکهها خارج و با دستیابی به الگوریتم روبیک را به چرخش درآورد .خارج نشدن از شبکهها بار
تأثیرپذیری را هم محتملتر خواهد کرد و آسیبرسان است .در این زمینه ،میتوان سناریوهای بیشماری
را متصور شد؛ که در زیر به نمونهای از آنها اشاره میگردد.
سناریو  :1فرماندار از موضع ریاست و نظارت در جهت حل مسئلة معیشت مردم ادارههای دولتی را
مکلف به حمایت از پروژههای اشتغالزایی کند .این پروژهها ممکن است در قالب وامهای صندوق مهر
رضا ،جهاد کشاورزی ،میراث فرهنگی ،کمیتة امداد امام خمینی و صورت پذیرد .همچنین ،در کمیته
برنامهریزی شهرستان تخصیص اعتبار به پروژههایی در جهت اشتغال باشد .مطرحشدن مسئلة اشتغال و
نارضایتی مردم در شورای تأمین حساسیتانگیزی طرفهای درگیر در مسئله امنیت را برانگیخته و ارسال
صورتجلسات این شورا به استان حساسیت و اهتمام استانی را موجب خواهد شد .این امر خود به مطالبات
نماینده درجهت پاسخگویی به وعدههای انتخاباتیاش یاری میرساند و همراهی امامجمعه و مردم را در پی
خواهد داشت و بهتبع این امر مراجعات به محاکم قضائی کمتر خواهد شد.
سناریو  :2سپاه میتواند با طرح مسائل امنیتی جدید در شورای تأمین و ارسال گزارشهای خود به
مافوق استانی بازی را بهگونهای دیگر رقم زند .عدم اهتمام فرماندار به مسئلهای همچون مواد مخدر (توضیح
اینکه کمیسیون مبارزه با مخدر در فرمانداریها برگزار میشود) بهعنوان یکی از امتیازات منفی او در ارزیابی
بهحساب میآید .در سوی دیگر ،حساسیتانگیزی شرکای امنیتی خود همچون نیروی انتظامی و اطالعات
جریانآفرینی خواهد کرد و آنها را به کنش وامیدارد .طرح مسئله در تریبون جمعه توسط سپاه یا نیروی
انتظامی و یا با درخواست آنها توسط امامجمعه حساسیتانگیزی عمومی خواهد آفرید و این حساسیت به
نمایندة مجلس منتقل میشود و عکسالعمل دادستان و ضابط قضائیاش را در جهت شناسایی ،بازداشت
و معرفی مظنونین به دادسرا بر خواهد انگیخت.
 .7نتیﺠه
دستیابی به خروجی قدرت آرمان بازیگران شبکههای سیاسی است .این مهم با سه امر محقق خواهد شد:
ـ استفاده از ظرفیت یا توان تأثیرگذاری خود؛
ـ استفاده از حوزه ضعف یا تأثیرپذیری دیگر بازیگران؛
ـ جریانآفرینی مسئلهمدار؛
الزم به ذکر است در حالت سکون ،انتقال قدرت صورت نمیپذیرد؛ یعنی بازیگری که با در دست
داشتن خروجی قدرت ،عاملیت دارد همچنان کارگزار و کنشگر است تا اینکه طرح مسئلهای با برچسب
عمومی یا همگانی ،جابهجا شدن بازیگران سیاسی یا معرفی مدیری جدید ،زلزلة سیاسی همچون انتخابات

رخ دهد استفاده از این فضا و یا آفرینش فضا شرط الزم انتقال قدرت است.

ﺷکل  .2انﮕارة روبیﮏ ﻗدرت
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اجتماعی (بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران امروز)» .رفاه اجتماعی .شمارة ( 10پاییز).
صص .200-155
حجاریان ،عفیفه و دیگران« )1390( .بررسی جایگاه عامة مردم در سیستم مهار و موازنة قدرت».
مطالعات مدیریت بهبود و تحول .سال  .21شمارة ( 64تابستان) .صص .53-19
حسین زادة بحرینی ،محمد حسین« .)1383( .عوامل مؤثر بر امنیت سرمایهگذاری در ایران» .جستارهای
اقتصادی .شماره ( 2پاییز و زمستان) .صص .156 - 109
رجبی دوانی ،محمدحسین و طاهرآبادی ،امین« .)1391( .روحانیت شیعی و نقش سیاسیـاجتماعی
آنان در جامعة ایران با تأکید بر نقش مقام معظم رهبری در مدیریت تحوالت پس از انتخابات سال .»88
پاسداری فرهنگی .شمارة ( 6پاییز و زمستان) .صص .120-85
زاهدي ،شمسالسادات و خانباشي ،محمد« .)1390( .از اعتماد عمومي تا اعتماد سیاسي (پژوهشي پیرامون
رابطه اعتماد عمومي و اعتماد سیاسي در ایران)» .پژوهشهای مدیریت در ایران (مدرس علوم انساني).
دورة  .15شمارة ( 4پیاپي  .73زمستان) .صص .96-73
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زاهدی ،شمس السادات و محمد خانباشی« .)1391( .چارچوبی نظاممند برای تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر
بر اعتماد سیاسی در ایران» .مطالعات مدیریت بهبود و تحول .شمارة ( 68پاییز) .صص .66-33
زمانی ،سمیه؛ احمد محقر و سینائی« .)1390( .بررسی نقش سومین دورة مجلس شورای اسالمی در
سیاستگذاری مطالعة موردی برنامة اول و گذار به دورة سازندگی ( .»)71-1367پژوهشنامة علوم سیاسی.
شمارة ( 23تابستان) .صص .106-75
ساالر زهی ،حبیب اهلل؛ روشندل اربطانی ،طاهر؛ باباغیبی ازغندی ،علیرضا( .پاییز  .)1391شناسایی و
اولویتبندی جهتگیریهای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات نیروی انتظامی در افق 1404؛ با رویکرد
آیندهنگاری .پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی  -شماره .34 - 1 ،19
سردارنیا ،خلیل اله؛ قدرتی ،حسین؛ اسالم ،علیرضا( .زمستان  .)1388تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه
اجتماعی بر اعتماد سیاسی :مطالعه موردی؛ شهرهای مشهد و سبزوار .پژوهشنامه علوم سیاسی -شماره
.166-135 ،17
سید امامی ،کاووس؛ عبداهلل ،عبدالمطلب( .پائیز  .)1388عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات
ریاست جمهوری و مجلس؛ مطالعه موردی شهر تهران .پژوهشنامه علوم سیاسی  -شماره .146 - 109 ،16
فرهي علي ،سنجقي محمدابراهیم ،باقري مسعود ،طالیي محمدحسین( .زمستان  .)1392طراحي الگوي
تعاملي توانمندسازي سرمایه انساني مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات در نیروهاي مسلح (مطالعه
موردي :سپاه پاسداران انقالب اسالمي) .راهبرد دفاعي ،دوره  ،11شماره .42 - 1 ،44
کریمایی ،علی اعظم؛ مرادیان ،محسن؛ عباسی ،علی (مدیریت)( .تابستان  .)1389نقش نیروی انتظامی در
تأمین امنیت اجتماعی .دانش انتظامی  -شماره .50 - 7 ،47
موحدی ،محمد ابراهیم و عرف ،جمال( .بهار  .)1392عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت سیاسی
نخبگان سیاسی کشور .مطالعات راهبردی  -شماره .86 - 53 ،59
هادوی نژاد ،مصطفی؛ دانایی فرد ،حسن؛ آذر ،عادل؛ خائف الهی ،احمد( .بهار و تابستان  .)1389کاوش
فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان با استفاده از نظریهی داده بنیاد .اندیشه
مدیریت راهبردی  -شماره .81-130 ،7
 .)1381( ،--روحانیت و حضور در مدیریت سیاسی کشور .حکومت اسالمی ،شماره .24آجیلی ،هادی( .زمستان  .)1383کندوکاو در چالشهای ساختاری و رفتاری مجلس شورای اسالمی
آسیبشناسی مجلس شورای اسالمی .راهبرد  -شماره .319 - 311 ،34
اخترشهر ،علی( .بهار  .)1387توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .پژوهش
مطالعات انقالب اسالمی؛ سال چهارم ،شماره .187-167 ،12
آرامش ،رسول .)1380( .آسیبشناسی حقوقی :استقالل قاضی و دستگاه قضائی .وکالت شماره .18-14 ،9
آزادمرزآبادي اسفندیار ،طرخوراني حمید ،امامي خوانساري نسرین السادات( .بهار  .)1386بررسی
استرسهای شغلی گروهی از کارکنان سپاه .طب نظامی شماره .22 - 15 ،90
نظری ،علی اشرف( .بهار  .)1386نگرش مدرن به قدرت سیاسی .پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی سال
دوم ،شماره چهارم.140-123 ،
آشنا ،حسام الدین( .تابستان  .)1377ارتباطات سیاسی و فرهنگ مذهبی در ایران .گفتمان شماره ،1
.208-189
باهنر ،محمد جواد .)1361( .روانشناسی و جامعهشناسی ارتش .پاسدار اسالم آبان شماره .51-48 ،11
بایي الشکي مریم ،پیشگاهي فرد زهرا( .تابستان  .)1388تحلیل رفتار انتخاباتي ایرانیان (مورد مطالعه حوزه
انتخابیه نوشهر و چالوس در انتخابات دوره  8مجلس شوراي اسالمي) .نگرشهای نو در جغرافیاي انساني
(جغرافیای انساني) :دوره  ،1شماره .112 -93 ،3
 100بشیریه ،حسین .)1392( .جامعهشناسی سیاسی؛ نقش نیروهای سیاسی در زندگی سیاسی (نسخه بیست
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و یکم) .تهران :نشر نی.
علوی ،پروبز( .زمستان  .)1377ارتباطات سیاسی و روابط عمومی .مجله روابط عمومی دوره نو شماره ،1
.24-30
تقی زاده ،جواد و ضرغامی ،بشیر( .پاییز  .)1388استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی .پژوهشنامه
علوم سیاسی ،سال چهارم ،شماره چهارم.79-45 ،
تکمیل همایون ،ن( .تابستان و پاییز  .)1376رشد هماهنگ و نوسازی در نهادهای سیاسی .فرهنگ -
شماره  22و .152 - 119 ،23
جاللی ،هوشنگ( .بهار  .)1380آسیبشناسی اجتماعی در ارتش .مطالعات دفاعی استراتژیک ،شماره ،8
.122-111
جهانی ،محمدرضا 28( .و  29بهمن  .)1382نقش بهداری نیروی انتظامی در مدیریت فجایع ملی .دومین
همایش سراسری پدافند جنگهای نوین؛ ابعاد علمی و راهکارها .تهران :دانشگاه امام حسین.
حسن کالکی و رضا دوستدار( .تابستان  .)1388بررسی منزلت شغلی و اجتماعی پلیس ایران و عوامل مؤثر
بر آن .فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی ،سال چهارم شماره دوم.251-229 ،
حسین زاده راد ،کاوه( .پاییز  .)1388آیا مقاومت در برابر قدرت امکانپذیر است؟ علوم سیاسی دانشگاه آزاد
کرج  -شماره .128 - 119 ،8
حسین زاده فرمي مهدي ،معتمدي ضحي( .پاییز  .)1390تأملی در بازار :مطالعه تحوالت بازار در دهه اول
پس از انقالب اسالمي .مطالعات انقالب اسالمي :دوره  ،8شماره .198 - 169 ،26
حسینی ،شمس الدین .)20 05 ،2015( .کتب منتشر شده .بازیابی از پایگاه اطالعرسانی دکتر سید شمس
الدین حسینیhttp://shamseddin-hosseini.ir/uni/index.php/dlbooks :
دفتر بررسیهای حقوقی( .فروردین و اردیبهشت  .)1375مروری بر ضعفها و قوتهای قانون انتخابات
مجلس فرازوفرودهای قانون انتخابات .مجلس و پژوهش ،شماره .92-85 ،19
خانی ،علی رضا( .بهمن و اسفند  .)1379تأملی تازه در باب :بوروکراسی و فقدان آن .اطالعات سیاسی -
اقتصادی  -شماره  161و .135 - 126 ،162
خلعتبری ،ارسالن( .دي  .)1331دادگستری حافﻆ منافع دولت و مردم است .کانون وکال ،دوره اول- ،
شماره .28 - 24 ،28
درودی ،مجتبی (تابستان  .)1390سلسهمراتب قانونگذاری در نظام اداری اسالمی .اسالم و پژوهشهای
مدیریتی -شماره یک.172-153 ،
دوستدار ،رضا( .پاییز  .)1390نقش و کارکرد نیروهای مسلح در تحقق امنیت ملی پایدار در چشمانداز
( 1404مطالعه موردی :نیروی انتظامی .پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی  -شماره .106 - 81 ،15
دوورژه ،موریس .)1349( .اصول علم سیاست( .ابوالفضل .قاضی ،مترجم) تهران :فرانکلین.
ذوعلم ،علی .)1384( .روحانیت و قدرت سیاسی در تجربه جمهوری اسالمی .بازتاب اندیشه ،شماره ،71
.1268-1263
ذوعلم ،علی .)1384( .روحانیت و قدرت سیاسی را تجربه جمهوری اسالمی .حکومت اسالمی ،شماره .37
ربانی خوراسگانی ،علی( .پاییز و زمستان  .)1384بررسی «مشکالت درونی سازمان روحانیت ایران» با
بهکارگیری روش تحقیق عملی مشارکتی در حوزههای علمیه مشهد و قم .جامعهشناسی کاربردی  -شماره
.154-119 ،19
رضا بیرانوند ،حسین یاراحمدی و بهرام گلگون( .پاییز  .)1391بررسی نقش فرماندهان و مدیران در کاهش
تخلفات کارکنان کالنتریهای انتظامی .مطالعات مدیریت انتظامی ،سال هفتم ،شماره .460 - 435 ،3
روحانی ،حسن( .تابستان  .)1380امنیت عمومی ،امنیت ملی و چالشهای فرا روی .راهبرد شماره بیستم،
.44 - 5
101
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سواد کوهی فر ،سام( .بهمن و اسفند  .)1380بررسی تطبیقی مشروعیت قاضی :در سیستم حقوقی
جمهوری اسالمی ایران و سایر سیستمها .دادرسی شماره  ،30سال پنجم.28-23 ،
سیاهپوش ،امیر( .پاییز  .)1387فراتحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی در ایران .راهبرد فرهنگ -
شماره .124 - 99 ،3
سیدامامی ،کاووس و منتظری مقدم ،رضا( .پاییز  .)1391نقش فرهنگ اعتماد و عملکرد نهادهای سیاسی
در ایجاد اعتماد سیاسی؛ بررسی پیمایشی دانشجویان دانشگاه تهران .پژوهشنامه علوم سیاسی؛ سال هفتم،
شماره چهارم.126-189 ،
شایسته نژاد ،علی .اکبر( .زمستان  .)1390آسیبشناسی نقش الگویی رهبران جامعه در تداوم انقالب
اسالمی ایران .مطالعات انقالب اسالمی  -شماره .90 - 67 ،27
شجاعی زند ،علیرضا( .پاییز  .)1388روحانیت و موقعیت جدید .شیعه شناسی سال هفتم -شماره ،27
.264-231
شفیعی فر ،محمد( .پاییز  .)1384مردمساالری در قانون اساسی جمهوری اسالمی؛ حدود قدرت دولت.
مطالعات انقالب اسالمی  -شماره .156 - 115 ،2
صادقی مال امیری ،منصور( .پاییز  .)1388مقایسه نیازهای کارکنان نیروی انتظامی در دو مقطع زمانی
سالهای  82و  .86انتظام اجتماعی شماره .78-53 ،3
طالب ،مهدی؛ یوسف وند ،سامان؛ یوسف وند ،علی( .بهار  .)1392تحلیل محتوای کیفی شعارهای تبلیغاتی
نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در شهر خرمآباد :از منظر رویکردهای توسعه محور.
علوم اجتماعی (دانشگاه عالمه طباطبائی)  -شماره .78 - 43 ،60
طهماسبي ،جواد( .زمستان  .)1390فرایند نظارت انتظامي بر رفتار قضات .حقوقي دادگستري ،دوره ،75
شماره .229 - 209 ،76
عترت دوست ،محمد( .آذر و دی  .)1389درآمدی بر معنویت شناسی سازمانی و کارکردهای آن در نیروی
انتظامی .دوماهنامه توسعه انسانی پلیس ،سال هفتم ،شماره .120 -105 ،32
عسگری ساجدی ،محمد( .مهر  .)1384تأثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری .تدبیر  -شماره
.48-43 ،161
عصاریان نژاد ،حسین و صنیعی ،محمد حسین( .تابستان و پاییز  .)1386مدیریت آسیب و کارآمدی دفاع
در نیروهای مسلح .فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک.130 - 87 ،
عطارزاده ،مجتبی .)1377( .تأثیر رویکرد جدید مفهوم امنیت بر امنیت ملی ج.ا.ا.ایران .مطالعات راهبردی
پیششماره .2
گفتگوی علمی 1385( .و  .)1386گفتگوی علمی :اصول و مبانی تحلیل امنیت (یافتهها و کاستیهای
مکتب کپنهاگ) .نگرش راهبردی ،شماره  77و .153-139 ،78
غالمی ،رضا .)1383( .مانیفست روحانیت .زمانه ،شماره .28
غالمی ،رضا( .خرداد  .)1384مانیفست روحانیت  .2زمانه ،سال چهارم ،شماره .67-63 ،33
فخریه حمیدیان پور ،رضا سیاوشی ،زعیمه نعمت الهی( .تابستان  .)1391ارزیابی سطوح نیازهای کارکنان
در فرماندهی نیروی انتظامی بوشهر رویکرد مقایسهای بر پایه تحلیلهای آماری و تصمیمگیری فازی.
پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال اول ،شماره دوم ،از  41تا .66
فراتي ،عبدالوهاب( .پاییز  .)1387روحانیت ،سیاست و دموکراسي .مطالعات انقالب اسالمي ،دوره  ،4شماره
.204 -189 ،14
 102فربودی ،یوسف( .پاییز و زمستان  .)1368شناخت بیماریهای اجتماعی بوروکراسی  .3دانش مدیریت -
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شماره  6و .75 - 59 ،7
فربودی ،یوسف( .بهار  .)1368شناخت بیماریهای اجتماعی بوروکراسی .دانش مدیریت– شماره  ،4از
 62تا .70
قدردان قراملکي ،محمدحسن( .زمستان  .)1385جایگاه مردم در حکومت نبوی .حکومت اسالمی ،سال
یازدهم ،شماره .188-172 ،42
قلی پور ،آرین( .زمستان  .)1385هیدروکراسی یا بوروکراسی .فصلنامه دانش مدیریت -دوره  ،19شماره
.123-103 ،1
قلی پوراهلل ،رحمت( .پاییز  .)1384تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری .مدیریت فرهنگ
سازمانی -شماره .128 - 103 ،10
قنبری ،آیت( .زمستان  .)1381منابع قدرت روحانیت شیعه در ایران .علوم سیاسی؛ شماره .20
قوام ،عبدالعلی .)1372( .تحول در نظام اداری در چارچوب وابستگی متقابل میان نظام اداری و سیاسی.
سمینار بررسی مسایل اداری ایران (ص .)17-10 .تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.
کریمی مله ،علی .)1384( .شناسایی مرجع امنیت در رویکرد امنیت ملی امام خمینی (ره) .مطالعات
راهبردی ،شماره .788-765 ،30
کسرایی ،محمد ساالر؛ مرادخانی ،همایون و رضایی محمد( .پاییز و زمستان  .)1390فوکو :حکومت مندی،
سوژه سیاسی و کنش سیاسی .جامعهشناسی تاریخی :دوره  ،3شماره .34-1 ،2
کسرایی ،محمدساالر؛ وردیزاده ،نسرین( .زمستان  .)1389تحلیل نگرش گروههای سیاسی درون حاکمیت
به نقش مردم در نظام سیاسی .جامعهشناسی تاریخی -شماره .126 - 95 ،4
مجتبي اسکندري ،اسماعیل ثمني( .بهار و تابستان  .)1391طراحي و تبیین الگوي پیروي در سپاه
پاسداران انقالب اسالمي از منظر امام خمیني (ره) و امام خامنه اي (مد ظله) .مدیریت اسالمی ،سال
بیستم ،شماره .60 - 39 ،1
محرمی ،توحید( .پاییز و زمستان  .)1384نظارت بر قدرت سیاسی از دیدگاه فقهاء شیعه .پژوهش سیاست
نظری  -شماره .179 - 151 ،1
محسنی تبریزی ،علیرضا و شاه بهرامی ،فرخ اهلل( .بهار  .)1387نقش مدیریت انتظامی در تأمین امنیت
شهرها (مطالعه موردی؛ انتخابات مجلس شورای اسالمی) .فصلنامه دانش انتظامی سال دهم  -شماره ،38
.143 - 120
محمد رضا قلی زاده ،علی اصغر فانی و علی محمد احمدوند( .فروردین و اردیبهشت  .)1389بررسی
تأثیر سبکهای رهبری بر رضایت شغلی کارکنان نیروی انتظامی (مطالعه موردی کارکنان معاونت طرح و
برنامهوبودجه ناجا) .دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس سال هفنم شماره  ،28از  29تا .45
محمدی اصل ،عباس( .اسفند  1384و فروردین  .)1385ابعاد رفتارشناسی سیاسی .گزارش  -شماره 172
و .36 - 34 ،173
منصور نژاد ،محمدرضا( .شهریور  .)1383پیش درآمدی بر آسیبشناسی آفات مدیریتی در ایران اسالمی.
توسعه مدیریت  -شماره .72 - 57 ،60
منطقی ،محسن( .بهار  .)1389تحلیلی بر عوامل محیطی تأثیرگذار بر هویت نهاد روحانیت (رویکرد
مدیریتی و سازمانی) .حکومت اسالمی سال پانزدهم ،شماره ( 1پیاپی .222-201 ،)55
مهرداد نوا بخش ،سعید عطار ،سیدرحیم ابوالحسنی( .بهار  .)1391رویکرد سیاست شبکهای :تعمیم اندیشه
سرمایه اجتماعی به عرصه تحلیل دولت .مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال چهارم؛ شماره دوم.21-7 ،
مهوری ،محمدحسین( .آذر و دي  .)1381جایگاه مردم در تشکیل حکومت پیشوایان معصوم .نامه مفید-
شماره .152 - 125 ،32
موسوی ،میر طاهر .)1385( .مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفههای سرمایه اجتماعی .رفاه اجتماعی ،سال 103

ششم شماره .92-67 ،23
موسی زاده ،علیرضا( .بهار  .)1383نخبگان سیاسی و تئوری قدرت .راهبرد شماره سی و یکم.63-43 ،
میدری ،احمد( .بهمن  .)1383اصناف و دولت .گفتگو شماره .108 - 79 ،41
میرزماني بافقي سیدمحمود ،پوراعتماد حمیدرضا( .زمستان  .)1383سبک زندگي کارکنان نظامي سپاه
پاسداران انقالب اسالمي .مجله دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ایران ،دوره  ،2شماره 4
(مسلسل .450 - 443 ،)8
ناجا ،دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامهوبودجه( .آذر و دی  .)1386چالش و راهکارهای مدیریت
انتظامی بحران .دوماهنامه توسعه انسانی پلیس ،سال چهارم ،شماره .110-87 ،14
نظری ،علی اشرف .)15 06 ،2015( .قدرت ،سوژه و هویت؛ تأملی بر آرای میشل فوکو .بازیابی از
کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمتhttp://www.iptra.ir/vdcjvxmeuqey.html :
نظری ،علی اشرف( .پاییز  .)1390چرخش در مفهوم قدرت :تصور فوکویی و پسافوکویی از قدرت .فصلنامه
سیاست ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره  ،41شماره .358-341 ،3
نفری ،ندا( .تابستان  .)1391ارائه الگویی نظری جهت تعیین عرصه اختیارات سیاست و اداره .مدیریت
دولتی (دانشگاه تهران) -شماره .172 - 153 ،10
نوایی ،علی اکبر .)1375( .بایستگیهای روحانیت .اندیشه حوزه ،شماره .4
نیکو کار ،غالمحسین و علی دادی ،یاسر( .خرداد و تیر  .)1387آسیبشناسی سازمان و الگوهای آن
(جستجویی در الگوی علی بورك  -لیتوین) (با تحلیلی در کاربرد آسیبشناسی در سازمانهای نظامی).
مصباح  -شماره .166 - 139 ،75
هرسیج ،حسین( .بهار و تابستان  .)1383کسری اعتماد سیاسی :ریشهها و راهکارهای مقابله با آن در نظام
مردمساالری دینی .مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی -شماره  21و .264-239 ،22
ورعی ،سید جواد( .زمستان  .)1380مشورت حق مردم و وظیفه حکومت .حکومت اسالمی سال ششم،
شماره .114-84 ،22
وروایی ،اکبر( .پاییز  .)1390بررسی عوامل مؤثر بر تخلفات انضباطی شایع در بین کارکنان ناجا و راهکارهای
مدیریت انتظامی آن .فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامي ،سال ششم ،شمارة سوم.469 -435 ،
ون دایک ،جان( .تابستان  .)1384قدرت و سیاست در جامعه شبکهای( .ی .پور ،اسماعیل ،تدوین) رسانه
 شماره .161 - 121 ،62یوسف پور ،علی( .مهر و آبان  .)1374مفهوم «نظارت» و جایگاه مجلس .مجلس و پژوهش-شماره ،17
.154-145
شبکهقدرتوارتباطاتسیاسیدرسطوحمحلی

104

G.Blumler ،Jay and Coleman ،Stephen. (2010). Political Communication in
Freefall: The British Case--and Others? The International Journal of Press/
Politics، 139-154.
Quandt، T. (2008). Network Analysis. In W. Donsbach.، The international
encyclopedia of communication (pp. 3201-3202). Singapore: Blackwell
Publishing.
Schulz، W. (2008). Political Communication. In W. Donsbach، Encyclopedia
of communication theory (pp. 6371-3672). London،: SAGE Publications، Inc.

