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«نفوذ» در مهندسی محاسبات نخبگان سیاسی و نقش آن بر تغییر «هويت»
با تأکید بر ايران
مرتضی علویان  /استاديار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

 مهدی محمدی راد  /دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران
دریافت1316/2/11 :

چکیده

m.alavian.umz.ac.ir
mahdi_mohammadirad@iran.ir

پذیرش1316/6/22 :

روند تصميمگيری و سياستورزی دولتها برای مقابله با تهدیدات ملی و فراملی متأثر از محاسبات نخبگان سياسی
جامعه است .محاسبات نخبگان سياسی عاملی مهم در پيشرفت و ثبات سياسی است که در شاخصـههای توسـع
سياسی نقش بارز آن قابل مشاهده است .ازاینرو ،فشار قدرتهای بزرگ بر کشورهای در حـال توسـعه از یریـ
«نفوذ» در بين نخبگان داخلی و در پی آن تغيير محاسبات آنها و تبدیل آن به محاسبات «غيرخودی» با هـد تغييـر
هویت مستقل قدرتهای نوظهور یکی از تاکتيکهـای تأثيرگـرار قـدرتهای سياسـی اسـت .ببـابراین ،ارزیـابی
هویتهای مؤثر بر ساختار فکری نخبگان سياسی و تأثير آن بر اتخاذ تاکتيکهای راهبردی ،هد پـووهش حارـر
است .برایناساس ،میتوان نبرد محاسبات را سباریوی مهم و راهبردی نظام سلطه در مقابله با جمهـوری اسـممی
ایران دانست که در چبد سال اخير ،در دستور کار قرار گرفته است .بدینروی ،مهبدسی محاسبات میتوانـد نقـش
مهمی در ثبات سياسی از یکسو ،و حفظ هویت اسممی -ایرانی از سوی دیگـر ایفـا کبـد .مقالـه حارـر بـه رو
تحليلی ـ توصيفی این موروع را پيگيری میکبد.

کلیدواژهها :نخبگان سیاسی ،نفوذ ،مهندسی محاسبات،

هویت ملی ،ثبات سیاسی.
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مقدمه
دولتهاي كنونی در زیست جهان سیاسی خود ،به وسسه ة مسهاللی

هویتسازي و یا تثبیت هویت ملی توج نشده سسهت .سیه در حهالی

همچون ترسكم معرفتی ،تحوالت صنعتی و غیرصنعتی (بنیهادررسیی و

سست ك در سی نوشتار ،سعی شده با نگهاهی علمهی ،نبهش نفهوذ در

توج ب سرزشهاي دینی) دچار تحوالتی شدهسند ك سیه تحهوالت سز

تغییر محاسبات نخبگان مدنظر رسر ریرد.

نظر سیاسی ب شکل بسیار خاص و سامانیافت با نظامهاي سیاسهی

برسي نمون  ،در مبال سي بها عنهوسن «كثهرتررسیهی فرهنگهی در

موجههود در تبابههل ههرسر ررفتهه سسههت (آبنیکههی ،3131 ،ص،)22

عصر جهانی شهدن و تحهول فرهنهگ سیاسهی نخبگهان در سیهرسن»

ب رون سيك حکومتها با تهدیدهاي متنوع و نوینی موسجه شهدهسنهد

(سینایی و سبرسهیمآبهادي ،)3132 ،بهر تکثرررسیهی فرهنگهی در سهایة

ك در سی میان ،تهدیدهاي سمنیتی در نظهام بهی سلملهل و درررهونی

تحوالتی ك تحت عنوسن «جهانی شدن» م هر میشهود و در پهی

ماهیت تهدیدها سز ملی ب فرسملی و تحول در معرفتشناسی سیاسهی

تحلیل تأثیر رفتمان تکثرررسیی فرهنگی بر فرهنگ سیاسی ،مهدنی و

و مفهوم «سمنیت» در دورة بعد سز جنگ سرد ،ب ویژه در عصر جههانی

مشاركتی سست ،ب سی نتیج میرسد كه نخبگهان حکهومتی سیهرسن

شدن ،ب بحرسنهاي رونارونی تبدیل شده كه ههر كهدسم مسه ل سي

متأثر سز تحوالت جهانی و تحول فرهنهگ سیاسهی آنهان ،به سهمت

مهم سست ك دولت باید با محاسبات د یق ،آنها رس پشت سر بگهاسرد،

فرهنگی مهدنی و پلهورسل مهیرونهد كه موجبهات سیجهاد جامعه سي

ب رون سيك با پایان جنگ سرد ،بسیاري سز نهضتها ،حکومهتهها و

دموكرستی

بر پای نهادهاي مدنی ،كاهش س تهدسرررسیی سهاختارهاي

حتی مفسرسن سیاسی ب دنبال بازسازي و تجدید رویکرد و نگرش ب

سیاسی و حركت ب سمت كثرتررسیی و توج ب هویهت و فرهنهگ

كشورهاي جهان سوم برآمدهسند (بررر ،2002 ،ص.)30

س لیتها و ومیتهاي دسخلهی رس فهرسهم میكنهد ولهی تهوجهی به

در سی وضعیت ،نخبگان سیاسی دسخلهی و خهارجی در عصهر
جهانی شدن و در دورسن تمدن سطالعاتی ،برآنند تا در مبام بازیگر

تأثیرراسري و نفوذ مکاتم سومانیستی بر سیجهاد چنهی نگرشهی بهرسي
فرسهم كردن جامع سي دموكرست ندسشت سست.

سصلی و ن در مبامهاي جانبی سیفاي نبش كنند .ب همی علهت،

در مبال سي دیگر با عنوسن «جهانی شدن و بحرسن نفوذ در دولهت

عوسمل رونهارونی موجهم میشهوند تها فرسینهد سیاسهترهاسري،

جمهوري سسالمی سیرسن» (آبنیکی ،)3131 ،ب موضهوع «نفهوذ» در

مهدیریت و محاسههبات سركههان تصههمیمسههاز رس نههارریر به ستخههاذ

دولت جمهوري سسالمی سیرسن سشاره شده ك با نگاهی نهادررسیان  ،به

دولهت و

ضعف نفوذ دولت و سركان تأثیرراسر در زمان بحرسنی بهر مهردم سشهاره

تصمیمی كنند ك شاید با غایت و مبهانی سهازندة یه

هویت سصلی آنها همخوسنی ندسشت باشد و آنها رس وسرد فاز «بحرسن

دسرد .در سی وضعیت ،درت نفوذ دولت بر مردم كاست خوسهد شد .در

هویت» كند.

وس ع ،سیه مباله به نفهوذ دولهت بهر مهردم و پهایرش برنامه هها و

بیش  ،وسكاوي كنش و محاسبات سیاستمهدسرسن و نیهر نحهوة

سیاستهاي عمومی دولت سز طرف مردم ،ب ویژه ،شر پهایی  ،سشهاره

تصمیمسازي و پرورش نخبگان سیاسهی و خهوسص هدرت در زمهرة

دسرد .سما نوشتة پیشرو ب ظرفیت دیگر نفوذ ،یعنهی مههمتهری سبهرسر

رسهبرديتری م العاتی سست ك میتوسند ب كارآمدي نظام سیاسی و

دشم برسي رسوخ و سعمال درت در زمهان جنهگ نهرم ،به ویژه در

شهایانی بکنهد.

روند پیشرفت و توسهعة دولتههاي مسهتبل مهیپهردسزد كه كهامالً

سزسی رو ،با توج ب پیشینة پهژوهش ،در خصهوص سهمیهت نخبگهان

میتوسن با رویکهردي سمنیتهی در عرصهة تبابهل بهی سلمللهی به آن

سیاسی در روند توسعة سیاسی و تشکیل هویت ملی ،نویسهندران به

نگریست.

سجتماعی و فرسینهد توسهعة سیاسهی حکومهت كمه

سی نتیج رسیدند ك سوالً ،بیشتر پژوهندران با نگاهی بهرسي رسهیدن

ب همی منظور ،نویسندران ب دنبال فهمی د یق سز تهأثیر نفهوذ

ب توسعة سیاسی سلگوي غربی با رویکرد تأثیرپایري سز هویت غربهی،

«هویت غیر» ب عنهوسن تاكتیه

نهوی و نهرمسفهرسري بهرسي تغییهر

ب نبش نخبگان توج دسشت سند ،درحالیكه نویسهندران به سلگهوي

«هویتهاي مستبل و برنام دسر» با تکی و تأكید بر نبهش محاسهبات

پیشرفت سیاسی متأثر سز هویهت سنبالبهی تأكیهد دسرنهد .ثانیهاً ،سز بعهد

نخبگان سیاسی در جامع هستند .سزسی رو ،سؤسالت م روحه در سیه

سمنیتی و نفوذ سیاسی بر نبش محاسبات نخبگان سیاسهی بهر رونهد

نوشتار عبارتند سز:
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 .3مهندسی محاسبات چ جایگاه و تعریفهی در نظهام تصهمیمریهري
تصمیمریرندران دسرد؟

سالم ب ناسالم ،نفوذ بهر سشهخاص سصهلی نظهام ،پرسكنهدری سحهرسب،
چند بی كردن مردم و مانند آن صورت میریرد.

 .2نفوذ چ تأثیري بر مهندسی محاسبات نخبگان سیاسی میراسرد؟
 .1نبش نخبگان سیاسی در روند هویتسازي ب چ میرسن سست؟

بررسی مفاهیم

 .2نهایت سینک در سیرسن سی نفوذ چگون جریان مییابد؟

« .1نخبگان سیاسی»

در سی زمین  ،فرضیاتی ك نوشتة حاضر بر پایة آن شکل ررفته ،

نخبگان ب دو رهروه «حکومهتشهوندران» و «حکومهتكننهدران»

عبارت سست سز:

تبسیم میشوند .در سی زمین  ،رروه كوچ تهر به عنهوسن سهرآمدسن

 .3ر باي ج .س.س .با ب كارریري سنوسع روشهاي نرم و سختسفرسري به

سیاسههی یهها «سلیههت سیاسههی» و رههروه وسههیعتههر جههرو عههوسم و

دنبههال سیجههاد تغییههر در هویههت ملههی سیههرسن سز طریههق نفههوذ در

حکومتشوندران تلبی میشوند .سز رنههاي 33و33م «نخبه » به

محاسبات نخبگان سیاسی هستند.

برخی سشخاص و رروههاي سجتماعی سطالق میشد كه سز جایگهاه و

 .2مهندسی محاسبات كلیهدوس ة نهو و جدیهدي در جامعه شناسهی و

منرلت سجتماعی ،سیاسی و روحانی برتري نسبت ب دیگرسن برخهوردسر

علوم سیاسی سست ك جایگاه مهمی در تعیی محاسبات خهودي

بودند .در سی زمین « ،نخب ررسیی» به عنهوسن یه

نظریهة پر هدرت

و غیرخودي دسرد و تأثیر مسهتبیمی بهر تصهمیمریهري نخبگهان

سجتماعی توسط كارل ماركس ،ویلفهرد پهارتو ،رالتاتوموسهکا و رسبهرت
میخلر طر رردیده سست.
سز نظر پارهتهو« ،نخبه » كسهی سسهت كه ذستهاً دسرسي سمتیهازست

سیاسی بیش سز دیگر س شار تحت تأثیر نفوذ هستند.

هوشی ،جسمی و روسنی سست ك سو رس بر دیگرسن برتهري مهیبخشهد

سیاسی خوسهد دسشت.
 .1نفوذ دشم بر دو شر نخبگان و عوسم متوج سسهت .سمها نخبگهان
 .2هویههت ملههی متشههکل سز زیربنههایی ثابههت و روبنههایی متغیههر سسههت.

(نبیههمزسده ،3133 ،ص  .)13سز نظههر موسههکا و میخلههر« ،نخب ه » بهها

بدی روي ،محاسبات نخبگهان جامعه بایهد مبتنهی بهر سرزشهها و

نگاهی سازمانی تعریف میشود مثالً ،موسهکا «سهازمانیهافتگی» رس

باورهاي ثابهت فرهنگهی ،سیاسهی و سجتمهاعی باشهد تها در دورسن

عامل مهمی در چیرری و برتري ی

رروه بر رروه دیگر میدسند .سمها

بحرسن هویت ،بیثباتی و سنحرسف در روند هویتسازي سیجاد نشود.

میخلر بر «سحرسب سیاسی» تأكید میكند .آنچ نخبگان سیاسی رس بها

بنابرسی  ،در سی نوشتار ،ك سز نوع تحبیق همبستگی ب شمار مهیرود،

دیگههر س شههار جامعهه متفههاوت مههیسههازد نبههش تصههمیمریههري و

وجود رسب سي وس عی میان س متغیر« ،محاسبات نخبگهان سیاسهی»

سرزشراسري آنان در مسالل كالن سجتماعی سست .در تأیید سی سدعها،

ب عنوسن متغیر مسهتبل و «هویهت» به عنهوسن متغیهري وسبسهت و

بروس كول «نخبگان سیاسی» رس چنی تعریف میكنهد« :نخبگهان

رهرسره و هانون كلهی

و بست سي سست ك سز توسناییها یها مههارتههاي

«نفوذ» ب عنوسن متغیر تأثیرراسر در الم ،ی

شامل رروه كوچ

سثبات میشود .همانرون ك سشاره شد ،مفروض بحث سی سست كه

برتري برخوردسر سست .در بسیاري سز جوسمع ،نخبگهان حکهومتی همهة

هویههت ملههی متشههکل سز زیربنههایی ثابههت و روبنههایی متغیههر سسههت و

تصمیمات مهم رس میریرند» (كوه ،3133،ص .)223

مهندسی محاسبات و سیاستورزيهاي نخبگهان سیاسهی در تثبیهت

هارولد السول «نخبگان» رس سفهرسدي میدسنهد كه بیشهتری

سصول و زیربنا و تغییر و سصال روبنهاي هویهت نبهش بسهرسیی سیفها

دسترسی و كنترل ب سرزشها رس دسرند (السول و كهاپالن،3330 ،

میكنهد .بهرسي سرزیهابی فرضههیة تحبیهق و سثبهات همبسهتگی میههان

ص 203و.)202

متغیرها ،دسدهها و یافت هاي پژوهشی با روش تحلیل محتهوسي كیفهی

ب طوركلی« ،نخب » ب فرد برجست و كارآمدي سطالق مهیشهود

بررسی شده و تالش رردیده سست ك سی نبش بها تأكیهد بهر سیهرسن

ك ه سثررههاسري وي در تولیههد و رسههترش علههم و هنههر و فنههاوري و

بررسی شود .یافت هاي پژوهش حکایت سز آن دسرد كه بها توجه به

فرهنگسازي و مدیریت كشور محسوس باشهد و ههوش ،خال یهت،

جایگاه نخبگان در جامع  ،سعی میرهردد بها تغییهر در نگهرش آنهها،

كارآفرینی ،و نبوغ فکهريسش در جههت تولیهد و رسهترش دسنهش و

محاسبات آنان نیر تغییر كند ،و سیه سز طریهق جلهوه دسدن سنتخابهات

نوآوري موجم سرعت بخشیدن ب رشد و توسهعة علمهی و سعهتالي
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جامعة سنسانی كشور رردد (بنیاد ملی نخبگان ،ماده  2سساسنام ) .سیه

«محاسب » سست ك با شکافت سی دو وس ه ،محببان صهد دسرنهد تها

مفهوم در سلگوي بومی و سیرسنیسش ،متهرسدف بها وس ة «خهوسص» نیهر

سی وس رهان رس در علهم سیاسهت به كهار ریرنهد .سنجمه مهندسهان

هست ،ب رون سيك در نظهر و آرسء آیهتسهلل سلعظمهی خامنه سي مبهام

آمریکایی برسي پیشرفت حرف سي« ،مهندسی» رس ب كهاربرد خال انهة

معظم رهبهري ،جامعه به دو رهروه «عهوسم» و «خهوسص» تبسهیم

سصول علمی برسي طرسحی یا توسعة سهاختارها ،ماشهی ها ،سبرسرهها یها

میشود .سیشان «خوسص» رس سفرسد آراه ب مباحث روز میدسنند كه در

فرسیندهاي ساخت سطالق میكننهد ( (www.artstrategies.orgو به

سمور تصمیمریري بیشتری نبش سیفا میكنند:

كسی ك كارهاي مهندسی سنجهام میدههد «مهنهدس» میروینهد و

در هر جامعه و شهر و کشوری ،از یک دیدگاه ،مـردم بـه دو

كسی ك پروسنة سنجام كارهایی رس برسي سههدسف رسهمی و مشخصهی

قسم تقسيم میشوند :یک قسم کسانی هستبد که بر مببای

سخا میكند پسوند آن تخصص ههم به وي سلحهاق میشهود مثهل

فکر خود ،از روی فهميدگی و آگـاهی و تصـميمگيـری کـار

وس ة

میکببد .راهی را میشباسبد و در آن راه ـ کـه بـه خـو

و

مهندسی عمرسن ،مهندسی صنایع و مانند آن« .محاسبات» یه
كلی سست ك ب هری

سز سنوسع پردسزش سطالعات رفت میشود .سیه

کار نداریم ـ گام برمیدارند .یک قسـم ایبهایبـد کـه

پردسزش شامل پدیدههایی مانند فکر كردن سنسان تها تصمیمسهازي و

اسمشان را «خواص» میگراریم .قسم دیگر کسانی هسـتبد

كارهاي دیگر میشود .محاسبات ی

سلگهوي

که نمیخواهبد بدانبد چه راهی درست و چه حرکتی صـحي

تعریفشدة بلی ك میتوسند توسط ی

است .در واقع ،نمیخواهبـد بفهمبـد ،بسـبدبد ،بـه تحليـل

شبک و مانند آن فهمیده شود ،تبعیت میكند ،ب رون سيك فرسینهدي

بپردازند و درک کببد .بـه تعبيـری دیگـر ،تـابع جدونـد .بـه

مشخص سست ك ی

یها چنهد خروجهی

چگونگی جـو نگـاه مـیکببـد و دنبـال آن جـو بـه حرکـت

متغیر تبدیل میكند

درمیآیبد .اسم این قسم از مـردم را «عـوام» مـیگـراریم.

(محاسبات.)fa.wikipedia.org/wiki/

بد

پس جامعه را مـیشـود بـه خـواص و عـوام تقسـيم کـرد

پروس سست ك سز ی

سلگوریتم ،پروتکل ،همبنهدي

یا چند ورودي رس به یه

در دنیاي جدید ،تمام علوم ،سعم سز سنسانی و فنی ،نیازمنهد كهاربرد
درست و خال انة مسالل علمی و معرفتی در تحلیل محتوس و طرسحهی

(حسيبی خامبهای.)6331/23/82 ،

در تعریف فوق« ،نخب » ب طور سعم ،نخبگان سجتماعی رس مدنظر هرسر

ساختار و تاكتی هاست ،و در دنیهاي سیاسهت ،نخبگهان سیاسهی بها

میدهد ،ولی در سی نوشت  ،ب طور سخص ،با نخبگان سیاسی موسجه

سنبوهی سز سطالعاتی موسج سند .آنهان بهرسي در درسهت و سهرسنجام،

هستیم كه بها سهرلوح هرسر دسدن تعریهف كلهی فهوق سز «خهوسص

دسشت تصمیمی مناسم ،باید سطالعات موجود رس پهردسزش ،سرزیهابی و

سجتماعی» ،میتوسن «نخبهة سیاسهی» رس چنهی تعریهف كهرد :نخبهة

محاسب كنند .ب همی منظور ،كسی ك در دنیاي سیاسهت ،چه به

سیاسی ب كسی رفت میشهود كه بها در درسهت سز زمانهة خهود،

عنوسن تصمیمریرنده و چ به عنهوسن مشهاور ،نبشهی سیفها میكنهد،

خهرد و كهالن (دسخلهی و

میتوسند مهندس (سستفادهكنندة خال ان مسالل علمی و معرفتی) علهم

بی سلمللی) با سفبی بلند ،ب تحلیل و ب خطمشهی مشهخص میرسهد

سیاست باشد تا با محاسبة د یق سطالعهات ،سعهم سز سخبهار ،نظریهات،

ك با پیشبینی و سرزیابی حركات و نفوذ جریانهات سیاسهی دسخلهی و

سخنرسنیها ،عملکردها و مانند آن تصمیمی شفاف ،مهتب  ،سصهولی و

خارجی ،با محاسباتی د یق ،تهاكتیکی مناسهم بهرسي هویتسهازي و

علمی سرسل دهد.

پدیدههاي سجتمهاعی و سیاسهی ،در سه

پیشرفت و سرتباي مادي و معنوي برمیرریند.
« .3ثبات سیاسی»
« .2مهندسی محاسبات»

ثبات سیاسی الزمة توسع  ،پیشهرفت سیاسهی و حفه هویهت ملهی

وس ة «مهندسی محاسبات» مفهومی جدید سست ك در علوم سنسهانی،

سست .در نظری هاي رونارون سیاسی ،بسهیاري سز نظریه پهردسزسن بهر

مفهههوم

سی سعتبادند ك برسي حف و ثبات سیاسی ،ك الزمهة حفه هویهت

بههی رشههت سي ب شههمار میآیههد و تلفیبههی سز دو وس ة «مهندسههی» و

ملی سست ،باید نخبگان بر سر سلگوي محاسهباتی به سجمهاع برسهند.

تعریههف مشخصههی سز آن وجههود نههدسرد زیههرس سصههوالً ی ه
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برسي مثال ،دسنیل لرنر ،سندیشمند آمریکایی ،معتبهد سسهت :همهاهنگی
نخبگان نوسازيشدة ی

كشور با آرزوهاي درحال رشهد و رسهترش

فردي و جمعی سست و «خودشناسی» و «دیگرشناسی» به منرلهة دو
محور عمده در هویت ،ساختار آن رس تشکیل میدهند ،ب رونه سيكه

[نخبگان] سنتبالی آن كشور ،شاخصی بهرسي تبیهی ثبهات سیاسهی در

سنسانها سز طریق سی عناصر هویتی ب شناخت سز خود و چیستیشان

كشور جهان سومی سست .در سی سرتباط ،میتوسن بعضی شهوسهد

با دیگرسن نیر شهکل مهیدهنهد

ی

بیثباتی رس تعارضهاي درون نخبگهان و دسوطلبهان مبهام دسنسهت .سز

میپردسزند و ب جایگاه خود در رسب
(رهبري ،3133 ،ص .)33

دیدراه لرنر ،سرر در كشوري بی نخبگان مدرن و آرزوهاي فرسینهده و

هویت در سص ال  ،سز وس ة «»identityررفت شده كه مشهتق سز

پا در تجهدد)

«  »identitasسست ك هموسره بها دو مفههوم متضهاد «همسهانی» و

هماهنگی بر رسر باشد آن كشور به همهان میهرسن سز ثبهات سیاسهی

«تفاوت» معنا و تعریف میشود .بنابرسی  ،رفت میشود :ههر ملهت یها

برخوردسر سست ،و هرچ تعارض در سی زمین بیشتر باشد آن كشور ب

هر فرد هویت ویژهسي دسرد (همسانی) و در عی حال ،چنهی ملهت و

همان میرسن بیثبات تلبی میشود (خوسج سروي ،3132 ،ص.)31

فردي دسرسي هویت متمایر و ویژریهاي منحصرب فهردي نسهبت به

نیر رشد تدریجی نخبگان سنتبالی (ی

پا در سنت و ی

بی .سهی .سسهمیت معتبهد سسهت كه «ثبهات» مفههومی بسهیار
هنجاري سست زیرس حهاف سرزش سز تحلیهلههایی كه دربهارة ثبهات
سیاسی سست چندسن آسان نیست .چیري رس ك برسي شخص بیثباتی
تلبی میشهود ،ممکه سسهت دیگهري آن رس سهرنگونی یه
نام لوب بدسند و سز آن سستببال كنهد .چیهري رس كه یه

ملل دیگر سست (تفاوت) (رلمحمدي،3133،ص .)221
بسههیاري سز م العههات سیاسههی حههاكی سز آن سسههت ك ه چگون ه
هویتهاي سجتماعی رونارون و رروهههاي مربهوط به آنهها در یه

ر یهم

فرسیند سیاسی عمل میكنند .بررسی رسب ة میهان هویهت سجتمهاعی و

نفهر ثبهات

رفتار سیاسی ،نشان مهیدههد كه چگونه هدرت سیاسهی در میهان

میدسند ممک سست برسي دیگري سركوب محسوب شود و در سهنت
ماركسیستی ،بیثباتی سمري سجتنابناپهایر در مسهیر پیشهرفت تهاری
دسنست میشود ،و ثبات سنحهرسف سز مسهیر حركهت جامعه به سهوي

رروههاي سجتماعی توزیع میشود ( وسم ،3130 ،ص.)22
ولی در بررسهی مفههوم «هویهت» بها نظریهات و سندیشه ههاي
مختلفی موسج هستیم كه در بیشهتر آنهها ،تفاوتههاي عمهدهسي در
سلگوي صحی سز وس ة هویت مشاهده میشود زیرس پاس به

وضعیت نهایی خود تلبی میرردد ،ولی خارج سز سهنت ماركسیسهتی،

سرسلة ی

بیثباتی نوعی سنحرسف سز مسیر یا لغرش در رسه رسیدن ب تر ی تلبهی

برخی سؤسلها هموسره رویکردهایی در سرسله پاسه نمایهان میسهازد

میشود .بدی روي ،برخهی مفههوم «بهیثبهاتی» رس شایسهتة بررسهی

سزجمل سینک  :هویت سمري ثابت و ذستی سسهت یها سهیال و سعتبهاري؟

علمی نمیدسنند و دلمشهغولی تحلیلهی به بحهث بهیثبهاتی صهرفاً

زمین ها ،علل و عوسمل پیدسیش هویت چیست؟ سیه دسهت سهؤسالت

نمایانگر عال ة لبی شخص ب نظام سیاسی سست كه آمهاج تهدیهد

موجم شده سست تا پاس دهندران موسضهع متفهاوتی رس ستخهاذ كننهد.

وس ههع شههده سسههت (سسههمیت ،3130 ،ص 331و .) 331بنههابرسی  ،چه

برخی با نگاه روسنشناختی و برخهی بها نگهاه جامعه شناسهان  .نظریهة

بخوسهیم بحث ثبات سیاسی رس سز نگاه علمی بنگریم و چ سز حم به

روسنشناختی ،عوسمهل فهردي و روسنهی آن رس برجسهت سهاخت سسهت،

نظام سیاسی ،در عالم حکومتدسري ،وس عیتی سست ك همة كشهورها

درحالیك جامع شناسهان و روسنشناسهان سجتمهاعی بهر زمینه هها و

ب دنبال رسیدن ب ثباتی هستند تا پیشهرفت و رفهاه و توسهع بهرسي

عوسمل سجتماعی تأكید میكنند (رهبري ،3133 ،ص  .)23حتهی سه

ملت خود ر م برنند ،لیک عوسمل مختلف تهدیدكنندة ثبات سیاسهی،

رویکرد .3 :جهوهرررسیی  .2سهاختارررسیی  .1رفتمهانی ،سه پاسه

چ سز بعد سمنیت مدرن و چ سنتی آن برسي كشورهاي جهان سهومی

متفاوت ب سهؤسالت فهوق میدهنهد .سزسیه رو ،هویهت نهوعی سهازة

كامالً مشهود سست.

سجتماعی سسهت كه در شهکل دسدن به آن ،عناصهري سز محاسهبات
سیاسی نخبگان ،سنسهجام ملهی ،دسهتاوردهاي سنسهانی ،سخترسعهات و

« .4هویت»

مهندسی سجتماعی دخالت دسرد.

«هویت» ب مثابة سمري سحساسی یا آراهان  ،وس عی یا ذهنی ،موجود یها

هویت هم فرسیند سست و هم سازة سجتمهاعی و بهدی روي ،دسرسي

جعلی ،مع وف ب پاس ب چیستی و كیسهتی سنسهانهها به صهورت

دو بعد فردي و سجتماعی سست .در عی حال ،هویت در هر جامعه سي،

  42معرفت ،سال بيست و ششم ،شماره  ،432مهر 6331

دسرسي عوسمل و عناصر ویژه و مختص ب خود سست ك سصهول ثابهت

منبع درت ،میتوسن حوزة نفوذ درت رس در بی نخبگهان سیاسهی در

آن رس شکل میدهد ب رون سيك در سیرسن ،سعتبهاد به سصهول دینهی

فضاي بی سلملل مشاهده كرد چنانك نبش هدرتههاي نهامرلی در

همچون توحید ،نبوت ،معاد ،عهدسلت ،سمامهت ،و مبهارزه بها سسهتکبار و

تصمیمریريهاي نخبگان سیاسی بسیار بارز سست و در علم سیاسهت

حمایت سز مظلومان جرو مبانی تغییرناپهایر هویهت سنبالبهی ب شهمار

ب عنوسن «البی»ها شهرت دسرد .ب هرحال ،مبناي فکري البیرهرسن

میرود ،ولی برخی سمور متغیر و روبنایی هویت مثل هویهت سهازمانی،

بر منافع و هویت «خودي» خود شکل میریرد و درصهدد نفهوذ سیه

هویت ساختاري و دیگر هویتهاي برآمده سز سنسان و تهاری بشهریت

مبانی فکري بر جهان بی سلملل و سایر كشورها هستند.

تنها در مت ی

رشت مرسحل ،در دیگهر تاری هها و دیگهر رسلهتهها

در میشود.

مفهوم «س تدسر» با مفهوم « درت» و «نفوذ» پیونهدي تنگاتنهگ
دسرد .درت دسشت توسنایی نفوذ در دیگهرسن بهرسي سنجهام كارهاسهت،

سصوالً نظری پردسزسن سیاسی برسي توضی و تفسیر «نفوذ» ،سبتهدس

درحالیك س تدسر سز حبوق رسمی سست كه بها سشهغال یه

مو عیهت

ب وسكاوي كلیهدوس هههاي هدرت و س تهدسر مهیپردسزنهد و « هدرت»،

خاص تشخیص دسده میشود (جانسالویر« .)2031 ،س تدسر» به معنهی

«س تدسر» و «نفوذ» رس در كنار ههم تعریهف میكننهد زیهرس هرسه بهر

درت مشروع سست« .س تدسر» رس درت مبتنی بر رضایت تلبهی كهرده

توسنایی تغییر رفتار بازیگرسن و نخبگان دیگر داللت دسرد:

سند (عالم ،3133 ،ص  .)300درت سیاسی ب طور معمول ،بها س تهدسر
همرسه سست ،و «س تدسر سیاسهی» یعنهی :به رسهمیت شهناخت حهق

قدرت و اقتدار

حکمرسنی حکمرسن ،راشت سز حق سعمال مجازستهایی كه در سختیهار

« درت» مفهومی سساسی در نظری هاي جامع شناسی سیاسی سسهت

دسرد .بیان دیگر موضوع سی سست ك سرر « درت» توسنایی رسیدن به

چنانك ب عبیدة برخی سز محببهان علهوم سیاسهی ،جامعه شناسهی

هدفها با وجود مخالفت سست« ،س تهدسر» توسنهایی دسهت یهافت به

سیاسی و علم سیاست ،علهم كسهم و حفه

هدرت سیاسهی سسهت

هدفها بی وجود مخالفت سست (بال و راي ،3132 ،ص .)23

(عالم ، 3133 ،ص .)33مفاهیم « درت» بسیار سست ،لیک در علهوم

در عصر حاضر ،در فضاي بی سلمللهی نیهر دولهتههاي درتمنهد

سجتماعی ،مفهوم « درت» با توسنایی دست یافت به نتیجهة م لهوب

سعی در سعمال س تدسر خود بر كشورهاي درحالتوسهع كردهسنهد زیهرس

پیوند دسرد و راه سی مفهوم رس « درت بر» تعبیر میكنند .در وس هع ،در

تاری نشان دسده ك سستفاده سز زور و سجبار هرین هاي سهنگینی بهرسي

در نظر میریرند ،تا شخصی بر شخص

بشههریت به همههرسه دسشههت سسههت ،و سرههر حکههومتی در برسبههر س تههدسر

دیگر كنترل دسشت باشد یعنی هدرت رس توسنهایی رهرفت تصهمیمات

بی سلمللی دولتهاي درتمند بایستد سعی بر تخریم و سز بهی بهردن

رسمی ،ك ب نوعی بر دیگرسن سلرسمآور سست تلبی مهیكننهد (هیهوود،

آن میكنند ،خوسه سی تخریم سز طریق زور و سجبهار سهخت باشهد یها

 ،3133ص 332و .)331ب دیگر سخ  ،درت توسنایی عملهی كهردن

نفوذ و جنگ نرم.

سی نگاه ،درت رس ی

رسب

چیري سست ك سرر آن توسنایی نبود عملی نمیشهد .همهی رهیافهت
سستیون لوكر در كتهاب قدرت :نظری تبـدرو( )3312سسهت .سز سیه

نفوذ سیاسی

نظر ،میتوسن رفت :درت س چهره دسرد:

در بیشتر نظهامههاي مهردمسهاالري شهکل برجسهتة سعمهال هدرت

نخست .درت ممک سست دربرریرندة توسنایی تأثیر راسشهت یها
نفوذ راسشت بر تصمیمات در حال ررفت باشد.
دوم .درت ممک سست در توسنایی تعیی دستور كار سیاسهی و سز
سی رسه ،جلوریري سز ررفت تصمیمات سنعکاس یابد.
سوم .درت ممک سست شکل كنترل كردن سندیش ههاي مهردم سز
رسه دستكاري در نیازها و ترجیحات آنها باشد ( وسم ،3130 ،ص .)332
ب هر حال ،بدون در نظر ررفت و ضاوت در خصهوص منشهأ و

سیاسی« ،نفوذ» سست .نفوذ سز وس ة « »influenceدر لغت ،به معنهاي
كنش یا درتی سست ك نتیج سي رس بدون سعمال آشکار زور یا بهدون
سعمال مستبیم فرمان ،تولید میكند (بغدسدي ،بیتا) .كسی كه بهدون
دسشت ی

سمت رسمی میتوسند بر رفتار دیگرسن تأثیر بگاسرد و آنان

رس تغییر دهد ،دسرسي نفوذ سست .بنهابرسی  ،س تهدسر سز هدرت رسهمی به
وجود میآید و نفوذ سز درت غیررسمی سرچشم مهیریهرد (كهوه ،
 ،3133ص .)221
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نفوذ سیاسی مانند درت و س تدسر ،بر توسنایی تغییر رفتار بهازیگرسن

 .3مذاکره و چانهزنی :در سی روش ،پس سز ماسكره یا چان زنی ،به

دیگر داللت میكند .سمها در سیه زمینه  ،علهت تغییهر رفتهار ،كهاربرد

نوعی مصالح یا دسد و ستد ت درمیدهند.

مجازستها یا پایرفت س تدسر آنهایی نیست ك در تالش بهرسي سیجهاد

 .4دستور مستقیم :بها صهدور دسهتور مسهتبیم ودرخوسسهت بهرسي

تغییر در رفتار دیگرسن هستند .تغییر رفتار برآمده سز نفوذ نتیجة تشهویق

رعایت وسنی و مبهررست بهی سلمللهی ،رعایهت حبهوق بشهر و سلرسمهات

و ترغیم عبالنی یا ب رسمیت شناخت متبابل مریتهاي همکهاري

سازمانهاي بی سلمللی وسبست ب درتهاي بررگ ،سز جمل سازمان ملل

سست .فرق نفوذ با درت آن سسهت كه تغییهر رفتهار در نفهوذ سز روي

با فرستادن نام هاي پیاپی ،سز سفرسد میخوسهند كه طبهق خوسسهتة آنهان

سجبار و سكرسه نیست .به طهور طبیعهی ،معمهوالً دشهوسر سسهت میهرسن

عمل كنند و یادآور میشوند ك رعایت وسنی و مبررست سلرسمی سست.

بیمیلی آنهایی رس ك رفتارشان تغییر كرده سست ،معلوم كرد (آل بهال،

 .5تحریم و تشویق :برسي رسیدن ب خوسسهت ههاي خهود ،سز شهیوة

 ،3132ص .)22برسي مثال ،میتوسن ب مبال سي سشاره كرد كه تهأثیر

«تنبیهه » و «تشههویق» سسههتفاده میكننههد .در سیهه روش ،كهه در

رسان بر محاسبات سعضاي كنگرة آمریکا رس بررسی كهرده كه در آن،

نظری هاي رسهبردي به «چمهاق و ههوی » شههرت دسرد ،سزی سهو،

ب نفوذ و تأثیر شبکة خبري فاکس نيوز بر تصهمیمریهري نماینهدران

بازیگرسن سمتیازست رونارونی ،ب ویژه سز لحاظ س تصهادي میدهنهد ،و سز

كنگره سشاره سست (.)Arceneaux and other, 2016, p. 5-29

سوي دیگر ،تهدید ،تحریم و یها حمله مهیكننهد تها فشهار روسنهی و

بنابرسی  ،بازیگرسن سیاسی در عرص ههاي ملهی و فرسملهی بهرسي

بیثباتی سیاسی رس ب همرسه دسشت باشد.

رسیدن ب سهدسف خود ،ب رفتارهایی دست مهیزننهد كه سز آنهها به

 .6استدالل :دولتها با سستفاده سز وس عیتها و سرسلة دسدههها ،نظهرست و

عنوسن «تاكتی هاي نفوذ» یاد میشود .در تاكتی هاي نفوذ ،دربهارة

عباید من بی و بعضاً غیرمن بی خود رس سبرسز میدسرند و طهرف مبابهل

شیوههاي سعمال نفوذ بر پایگهاهههاي هدرت بهی تصهمیمریهرسن و

رس متباعد میسازند تا بر سساس نظر و خوسستة آنها تصمیم بگیرد.

كارررسرسن نظام سیاسی بحث و بررسی میشود.

 .7تاکتیك ائتالف :دولتها پس سز جلمنظهر و حمایهت دیگهرسن و
سیجاد سلتالف چند كشور ،خود رس جامعة جههانی معرفهی میكننهد و سز

تاکتیكهاي نفوذ از نگاه استیفن رابینز

سی طریق ،درخوسست خود رس سبرسز كرده ،سهعی میكننهد تها بهر رونهد

سز جمل تاكتی هاي نفوذ ،ك سسهتیف رسبینهر آنهها رس برشهمرده و در

محاسبات نخبگان سیاسی كشهورهاي كمتهر توسهع یافته و جههان

روند محاسبات نخبگان سیاسی تأثیرراسر سست ،میتوسن ب سی هفهت

سههومی تهأثیر بگاسرنههد .شههیوة سعمههال تاكتیه هههاي مربههور توسههط

نمون سشاره كرد:

دولتهاي رونارون به نسهبت میهرسن هدرت و س تهدسرآنها ،میتوسنهد

 .1متوسل شدن به مقامهاي باالتر :با سستفاده سز سی تاكتیه  ،در

متفاوت باشد ،ب رون سيك بازیگر سصلی سرر دسرسي درتی در یکهی سز

كشورهاي جهان سوم ،نفوذ سز طریق مبامات عالیرتبة نظام سیاسهی،

عرص هاي جهانی ،چ نظامی ،چ س تصادي و چه سیاسهی باشهد در

ك نبش سساسی و تعیی كنندهسي در روند تصمیمسازي دسرند ،صورت

برسبههر هههمردیفههان یهها ههدرتهههاي برتههر سز خههود ،سز تاكتی ه هههاي

میریرد ،و درحوزة بی سلملل ،كشورهاي درتمند بها سسهتفاده سز یه

«سستدالل»« ،سلتالف»« ،دوستان »« ،ماسكره و چان زنی»« ،تمسه

درت یا سجماع چند درت برتر و یا توسل ب سازمانهاي بی سلمللهی

ب مبامات بهاالتر» ،صهدور «دسهتور» و «تحهریم و تشهویق» بههره

نفهوذ خهود

میبرد .در عی حال ،بازیگر صاحم نفوذ سرر درت برتر باشد و صهد

رس بر كشورهاي جهان سوم ب سجهرس درمهیآورنهد ماننهد نفهوذ نظهام

نفوذ بر دولتهاي ضعیفتهر رس دسشهت باشهد ،تاكتیه ههاي صهدور

ب عنوسن باالتری مبام حبو ی در عرصة جهانی ،تاكتی

آموزشی  2010یونسکو در سیرسن و دیگر كشورهاي جهان سوم.

دستور ،سستدالل ،ب مبامات باالتر تمس

 .2دوستانه :در سیه تاكتیه  ،نخسهت سز در دوسهتی بها كشهورهاي

دوستان  ،ماسكره و چان زنی ،و تشویق رس در دستور كار خود هرسر مهی

جهان سوم درمیآیند ،سبرسز صمیمیت و خیرخوسهی میكنند و سهسس بها

دهد (رسبینر ،3112 ،ص.)133

زبان خوش و سبهرسز حسه نیهت ،سههدسف خهود رس در رونهد محاسهبات
نخبگان سیاسی نفوذ میدهند مانند سبرسز دوستی آمریکا ب عربستان.

جسهت  ،تحهریم ،سلهتالف،

فرسیند سیاسی نوعاً شهامل چانه زنهی و سجبهار یها ههر دو سسهت.
«چان زنی» فرسیندي سست ك طی آن ،سفرسد و رهروههها ههدفههاي

  33معرفت ،سال بيست و ششم ،شماره  ،432مهر 6331

خویش رس پیگیري و سز طریق ماسكرة مستبیم و یا سشکال غیرمسهتبیم

مبناي جاذب عمهل میكنهد و آن رس « هدرت برتهر دنیهاي معاصهر»

تبادلنظر ،با تعارضاتشان برخهورد مهیكننهد ( هوسم ،3130 ،ص .)23

معرفی مینماید .ناي « درت هوشهمند» رس چنهی تعریهف مهیكنهد:

سصوالً چان زنی شامل تاكتیه ههاي سشهارهشهدة مربهور و همهرسه بها

«توسنههایی درهههم آمیخههت منههابع ههدرت سههخت و نههرم در الههم

سازش و مصالح بوده و در بیشتر موس ع ،به صهورت مسهالمتآمیهر

رسهبردهاي مؤثر» (ناي.)3330 ،

سست .در رویکرد دیگر ،نوعی سجبار و ب معناي ب كار بهردن زور و یها

درحال حاضر ،در عرصة بی سلمللی ،شاهد درررونیههاي سمنیتهی

فرسیند سیاسی سجبهارآمیر« ،سلهف» « ،ب» رس وسدسر

ویژهسي با نوعی سز تهدیدهاي نوی هستیم ك سز نظر رستره و شهدت

ب كاري میكند ك غالباً علی سرسدة «ب» سست (همان ،ص 23و.)23

بسیار متنوع شدهسند ،و همی سمهر سرزیهابی و تخمهی آنهها رس مشهکل

دشم برسي تغییهر در محاسهبات سیاسهی یها سز طریهق چانه زنهی و

میسهازد .بسهیاري سز پیامهدهاي تهدیهدهاي نهوی ناشهناخت بها ی

ماسكره وسرد میشود ،یا سز طریق سجبار و زور س دسم میكند.

میمانند زیرس آثار آنها ب سرعت بروز نمیكند و مدت زمهان طهوالنی

تهدید سست .در ی

ما در روند سیاسهی ج .س.س .پهس سز سنبهالب ،ههر دو رویکهرد رس سز

نیاز سست تا بتوسن تمام پیامدهاي آنها رس لمس كهرد .سز سهوي دیگهر،

دشم مشاهده كردهسیم .برسي مثهال ،چانه زنهی و مهاسكرست پهس سز

تأثیر برخی سز آنها بر زندری سنسان غیرمستبیم بوده و ب سادری ابهل

تسخیر سفارت آمریکا و تحویل ررورهانهها و مهاسكرست هسهت سي سز

فهههم نیسههت (پیههروز ،3130 ،ص  .)13بنههابرسی  ،آنچهه در فضههاي

مهمتری آنهاست .نمونة سجبار و زور در سستفاده سز جنهگ مسهلحان و

بی سلمللی نبش مهمهی سیفها میكنهد مهندسهی محاسهبات و نهوعی

حمایت سز ر یم بعث ،سنجام تحریمهاي ظالمان و ماننهد آن در تهاری

آیندهنگري سست .میتوسن رفت :جنگ سمروز نبهرد محاسهبات سسهت.

دشهم در سیجهاد

نبرد محاسبات رس میتهوسن در ذیهل رسهبردههاي كهالن جنهگ نهرم

سیرسن ابل مشاهده سست .لیک مهمتری تاكتیه

تغییر در فرسیند سیاسی كشور ،سستفاده سز «نفوذ» سست كه مهیتوسنهد

دریافت ك ب منظور مهار ،تغییهر رفتهار و تغییهر سهاختار نظهامههاي

شامل سجماع چان زنی و سجبار باشد زیرس همانرونه كه سشهاره شهد،

مستبل دسرسي هویت مباومت دنبال میرردد .عرصة نبهرد محاسهباتی

نفوذ سز درت بازدسرندری بسیار تأثیرراسري برخوردسر سست.

رس باید نتیجة دو روند تکامل نظري درت «نهرم» و «سهخت» و نیهر
نوع موسجهة سیاالت متحدة آمریکا با جمهوري سسالمی سیرسن دسنسهت.

محاسبات نخبگان در قاموس نظري

سز نظر سندیش سي ،یکی سز مفاهیم نوی در زمینة درت ،ظههور مبولهة

سوزسن ناسل در شمارة آوریل  2002نشهریة فـارین پاليسـی،

« درت هوشمند» سست ك میتوسن آن رس سنتر مفهوم « درت نهرم»

مبال سي منتشر كرد و كفایت سص ال « درت نرم» جهوزف نهاي

و « درت سخت» موردنظر جوزف ناي لمدسد كرد (سرسج.)3131 ،

رس در مبابل با تهدیدهاي جدي علی منافع آمریکا ب چالش كشید
و مفهومی جدید پیشنهاد كرد .سو سز « درت هوشمند» ب معنهاي

انواع رویکرد محاسباتی براي نفوذ در نخبگان ایران

«تركیم هوشمندسنة درت سخت و نهرم در مبابله بها تهدیهدست

با توج ب سهمیت مهندسی سیاسی در محهیط دسخلهی و بهی سلمللهی،

علی سمنیت ملی» سخ رفت .ناسهل معتبهد سسهت :توسناییهها و

میتوسن دو رویکهرد محاسهباتی در پهردسزش دسدههها بهرسي نخبگهان

برتريهاي نظامی ،س تصادي ،فرهنگی و سیدلولو یکی آمریکا باید

جمهوري سسالمی سیرسن تعیی كرد:

جهت هماهنگ شود تا برسیند آن ،تدسوم برتري آمریکها رس

رویکرد سول :محاسبات خودي

در ی

تضمی كند (سرسج.)3131 ،

رویکرد دوم :محاسبات غیرخودي.

جوزف ناي در سالهاي سخیهر ،در تبیهی نظریهات خهود دربهارة

در رویکرد سول ،با سلگوي تعریفشدهسي برسي پردسزش دسدهها

درت ،ب س نوع درت سشاره كرده سست :سبتهدس « هدرت سهخت» رس

موسجهیم ك برآمده سز هویت ملی ،منافع ملی و چشمسنهدسز ملهی

وسكاوي نموده سست ك بر مبناي زور و تهدید عمهل میكنهد .سهسس

ب طور عام ،و سستفاده سز سلگوي سسالمی و برسساس انون سساسی

« درت س تصادي» رس معرفی كرده ك لمهرو آن هرینه و ت میهع و

و سسناد باالدستی به طهور خهاص در سیهرسن سسهت .به طوركلی،

پادسش سست ،و در نهایت ،ب معرفی « هدرت نهرم» پردسخته كه بهر

عناصر سصهلی تشهکیلدهندة محاسهبات خهودي بهرسي نخبگهان
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جمهوري سسالمی سیهرسن رس مهیتهوسن چنهی برشهمرد( :حسهینی

وجود دسشت سست .برسي نمون  ،میتوسن سلگوي محاسهباتی نخبگهان

خامن سي.)3131/2/31 ،

سیاسی دهة  10سیرسن رس بررسی كرد .رسهحل رفتمانی رسهیدن به

سلف .سعتماد ب خدس و سن آفرینش ،شامل )3 :سعتماد ب مهردم و نیهروي

سیاستی وسحد در تصمیمریهري و محاسهبة بهی نخبگهان ،دسشهت

سنسانی دسخلی  )2سعتماد ب سیمانها و سعتبادست مردم  )1سعتماد به

سنسجام فکري سست .منظهور سز «سنسهجام فکهري» میهان نخبگهان

نصرت سلهی  )2سعتماد ب سنگیهرة صهاد ان  )3سعتمهاد به صهدق

سیاسی سشترس در عباید ،سرزشها و هنجارهاست ،و چهون ر ابهت

مردم  )1سعتباد ب خودباوري و سینک «ما میتوسنیم»  )1تکیه به

سیاسی و ن منازعة سیاسی ،جهرء سجتنهابناپهایر سهاختار سیاسهی

عمل و پرهیر سز بیکهارری  )3سعتمهاد به محبتهها  )3تکیه به

سست ،سزسی رو ،سنسجام (محاسباتی) در سه و بهاالي سیاسهی به

تکلیف و مجاهدت در رسه تکلیف  )30سعتماد ب منابع دسخلی.

عنوسن شرط الزم در ثبهات و آرسمهش سیاسهی ،سز سهمیهت سساسهی

ب .شناخت محاسبات دشم  ،شامل )3 :بیسعتمهادي به دشهم )2

برخوردسر سسهت (جاللهی و غالمهی .)3131 ،بهدی روي ،در جههت

نترسیدن سز تهدید و فریم نخوردن سز ت میهع دشهم  )1سیجهاد

تحبق سنسجام فکري بهی نخبگهان سیاسهی سیهرسن ،رهبهر معظهم

فضاي ناسمیدي در جامعه  )2توسنمنهدي و خودبهاوري ملهی )3

سنبالب سسالمی در بسیاري سز بیاناتشهان ،بهر كلیهدوس ة «محاسهبات

سعتباد ب سیجاد رخن هاي سیاسی ،فرهنگی ،س تصادي و نظامی و

مس والن» تأكید ویژه دسرند .برسي مثال ،در نهمی روز مهاه مبهار

مانند آن سز سوي دشم .

رمضان 3213ق ،سیشان در دیدسر بها مسه والن و كهارررسرسن نظهام،

ج) سعتباد ب سسهتبالل و عهدم وسبسهتگی مهادي و معنهوي :یکهی سز

ضم بیان نکاتی مهم در زمینة مسالل دسخلهی و خهارجی ،تهالش

خ اهاي بررگ محاسباتی سی سست ك سنسان عوسمهل معنهوي و

پیچیده و چندجانب برسي سیجاد سختالل در «محاسبات» مس والن و

سنتههاي سلههی رس نادیهده بگیهرد و فبهط در چهارچوب عوسمهل

دستگاههاي جمهوري سسالمی رس مهمتری هدف كنهونی سسهتکبار،

محسوس و صرفاً مادي محدود بماند (همان) .بهدی روي ،بهرسي

ب ویژه آمریکا ،خوسندند و ب موضهوع مههم و رسهبهردي «محاسهبة

رسیدن ب محاسبات صحی  ،نباید راسشت تا دشم با سستفاده سز

صحی » و مبانی آن در سندیشة سنبالب سسالمی سشاره كردند.

تهدید و ت میهع در دسهتگاهههاي محاسهباتی و رونهد مهندسهی
محاسباتی سنحرسف سیجاد كند .مجمهوع سیه عناصهرمیتوسنهد در

نبرد محاسباتی راهبردي دشمن براي نفوذ در نخبگان

محاسبات نخبگان سیاسی سیرسن در نظر ررفت شود تا در تحبق

برسساس آنچ ذكر شد ،میتوسن نبرد محاسبات رس رسهبرد مههم نظهام

آرمانهاي سنبالب سسالمی و تثبیت هویهت سسهالمی ه سیرسنهی

سل

در مبابل با جمهوري سسالمی سیرسن دسنست كه در چنهد سهال

نبش سساسی خود رس سیفا كند.

سخیر ،در دستور كار رسر ررفت سست .بدی روي ،مهندسهی محاسهبات

درعی حال ،در رویکرد دوم ،با سلگوي تعریفشدهسي سز پردسزش

میتوسند نبش مهمی در ثبات سیاسی سزی سو ،طرف و حف هویهت

دسدهها موسجهیم ك كشهور رس به سهمت سلگهوي غیرخهودي سهوق

سسالمی ه سیرسنی سز سوي دیگر ،سیفا كند.

میدهد .سینک در سیرسن ،سوق دسدن كشور ب سهمت سیاسهتههاي

بنایرسی  ،محاسبات نخبگان سیاسی عهاملی مههم در پیشهرفت و

لیبرسلیستی یا سوسیالیستی بر مبناي سندیشة سومانیسهم بهی سلملهل،

ثبات سیاسی سست ك در شاخص هاي توسعة سیاسی نبهش بهارز آن

سرسنجام موجبات تغییر هویت سسالمی ه سیرسنهی رس به هویهت غیهر

ابل مشاهده سست .مهیتهوسن ویژرهیههاي مثبهت تهأثیر محاسهبات

فرسهم میكند ،نمون سي سز سلگوي غیهرخهودي در پهردسزش دسدههها

نخبگان بر پیشرفت سیاسی رس خالصه وسر چنهی برشهمرد .3 :حفه

توسط نخبگان سیاسی سست .دلیل سی مدعا تعهارض سساسهی بهی

درت دولت و ی پهارچگی سهرزمینی  .2وحهدت ملهی  .1حضهور

مبانی سلگوهاي سکوالریستی محاسبات سیاسی با سلگوي سسهالمی

حدسكثري در سنتخابات و سفرسیش رأيدهنهدران  .2سفهرسیش فرهنهگ

محاسبات سیاسی سست ك پیشتر در فضهاي تبابهل بهی سهنت و

سیاسههی مهههردم  .3سفهههرسیش شههناخت حهههق حکمهههرسن و حهههق

مدرنیت وسرد سیرسن شده سست .ب همی سبم ،هموسره تعارضی بهی

حکمرسنیشونده (حق و تکلیف متبابهل ملهت و دولهت)  .1مشهاركت

نخبگان برسي رسیدن ب ی

سنسجام فکري در محاسهبات سیاسهی

نخبگان دینی و علمی در روند مهندسی محاسبات  .1سفرسیش تعامهل
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و محبت بی س وسم و رروههاي مستبل  .3شهفافیت منهافع سحهرسب و

میكند .و سرسنجام دولتی ك سیاست خهارجیسش ،بهر نمهایش هدرت

رروههاي صاحم درت و در طول منافع مهردم هرسر رهرفت منهافع

سستوسر سست معموالً ب منظهور حفه یها سفهرسیش آن ،درصهدد تعبیهم

سحرسب و تشکالت دسنشجویی  .3پايبندي به سصهول و سرزشههاي

سیاست سعتبار سست ( وسم،3131،ص 33و.)10

سخال ی و دینی در م بوعات و رسان ها  .30تمركرزدسیهی سیاسهی و

سما نگاهی وس عبینان تر رویکرد چهارمی رس هم سضاف میكند :برخهی

سدسري  .33رسترش سمکانات آموزشهی و فرهنگهی  .32نبهش مهؤثر

سز دولتها با تجمیع س رویکرد فوق ،با روشی مسالمتآمیهر و دوسهتان

هیأتهاي انونراسري و خدمات سیجادي نماینهدران  .31توجه به

با حف حبوق ملتها و دولتهاي دیگر ،به دنبهال حفه  ،تحصهیل و

نبش باسهمیت والیت م لب فبی در روند ثبات و پیشهرفت سیاسهی

سفرسیش درت خود هسهتند .بها توجه به سیه نهوع نگهاه ،كشهورها رس

 .32رسترش پایگاه سجتماعی نخبگان سیاسی  .33بردباري نارسضیان

میتوسن در س سلگوي هویتی تبسیم كرد .در وس ع ،با سشهاره به تحلیهل

و كنترل جنبشهاي مخالف  .31علنیت در كارحکومهت و پاسهخگو

سمانولل كاسهتلر ( )Manuel Castellsدر خصهوص هویتهها ،میتهوسن

بودن و مس ولیت دسشت حاكمان در برسبهر مهردم  .31سسهتبالل هوة

روند درررونیهاي محاسبات نخبگان سیاسهی رس بها رویکهرد نفهوذ بهر

ضههالی و حاكمیههت ههانون  .33نیروهههاي مسههل غیرسیاسههی .33

سرزشها و هویتهاي جوسمع دیگر بررسی كرد .سمانولهل كاسهتلر معتبهد

سیاستهاي سجماعی بها سسهتفاده سز روشههاي هانون سساسهی .20

ب وجود س نوع هویت سست (كاستلر ،3132 ،ص303و:)302

بیطرفی یا سستبالل كارمندسن  .23توحیدي كردن فرهنگ سیاسی.

سلف) هویت مشروعیتبخش :سی نوع هویت توسط نخب هها و به

سكنون در فضاي سیرسن بعد سز سنبالب ،ك بها شهعار «جمهوریهت» و

عنوسن دستگاهی برسي عبالنی ساخت دیدراههاي آنان ساخت میشود.

«سسالمیت» (مردمساالري دینی) ب دنبال پیشرفت و ب كمال رسهاندن

سو معتبد سست :هویت مشروعیتبخش محصول فرسنسه سسهت و طهی

ملت سست ،بیتوجهی نخبگان سیاسی ب برخی شاخصه هها مهیتوسنهد

سنبالب فرسنس و بعد سز آن برساخت شد و ملت فرسنس رس ب عنوسن مظهر

زمین هاي سستی و رخن رس در نظام فرسهم كند زیرس در سیاست كهالن

آزسدي ،سکوالریت و جمهوريخوسهی معرفی كرد .برساخت شهدن سیه

بی سلمللی ،ك هموسره بر سساس وس عبینی ،دولتها درت و منهافع ملهی

هویت شامل رامهایی مثل حاف زبانهاي غیرفرسنسهوي سز فرسنسه  ،و

خود رس طلم میكنند ،بایهد دسرسي هدرت دسخلهی مسهتحکم و باثبهاتی

سستفاده سز مدسرس برسي تحمیل سرمشبی بود ك كودكان باید برسسهاس

همرسه با هویت مستبل بود .كسانی كه سیاسهت بهی سلملهل رس سز نظهر

آن تربیت میشدند (هدسیتخوسه ،3130 ،ص.)12

درت م الع می كنند ،بر سی سصل در علهم روسبهط بهی سلملهل تأكیهد

ب) هویت مباومت :دومی نوع هویهت نیرومنهدتر سز هویهتههاي

دسرند ك درت سیاسی رسب سي روسنی سست میان كسانی كه هدرت رس

مشروعیتبخش سست .در سی هویت ،سصول سساسی منبع نیرومند هویت

سعمال میكنند یا درت بر آنها سعمال میشهود ( هوسم ،3131 ،ص .)33

سست .ی

مثال سمروزي ،هویت فلس ینی سست یعنی هویهت مردمهان

در سی زمین  ،درت رسب سي سست میان بهازیگرسن و سیاسهت ،رفتهار و

تحت ظلم و ب حاشی رسندهشدهسي ك درریر نبردي خدسپسندسن شدهسند

س دسمات هر دولتی در عی كشمکشها و ر ابتهها برسسهاس آرهاهی سز

ك در آن شهادت سمري معمول ،مبدس و طبیعی سست .سی هویتهاي

مو عیت خویش در رسب

با دیگرسن صورت میریرد.

موررنتا (Mogenthau

 ،)Hansنظری پردسز روسبط بی سلملل ،بر سیه

نیرومند مباومت ب لحاظ نحوة عملشان ،ساده و سستوسرند و نیروي زیادي
دسرند .سی نوع هویتها مردمی رس ك بیرون سز رروه خودي باشند با وت

نظر سست ك دولتها در چارچوب درت ،دسرسي سنتخهابههاي سیاسهی

پس میزنند .سو معتبد سست :در درون جنبشهاي نوی  ،هویت مباومت

محدودي هستند ك عبارت سست سز« :حف وضهع موجهود»« ،سفهرسیش

شکل میریرد .سی سم سز هویت در مبابل سایر س سام هویت سیستاده و

درت (سیاست سمسریالیسهتی)» و سهرسنجام «نمهایش هدرت (كسهم

خود نوع جدیدي رس تبلیغ میكند .ب همی سبم ،عامل سصهلی رشهد و

پرستیژ)» .برسی سساس ،دولتی ك سیاست خهارجیسش در جههت حفه

شکلریري شبک هاي سجتماعی مجازي ،بروز مسهالل مخهالف بها سیه

(ن تغییر توزیع) درت سست ،سز سیاسهت حفه وضهع موجهود پیهروي

هویت حاكم در جامع سست (هدسیتخوسه ،3130 ،ص.)13

میكند .دولتی ك سیاست خارجیسش در مسیر تحصیل هدرت بیشهتر
سست طالم وضع موجود نیست و سیاستهاي سمسریالیسهتی رس دنبهال

ج) هویت برنام دسر :مشخصة سی هویهتهها آن سسهت كه ههم
نیرومند و هم پویها هسهتند .آنهها تغییهر رس مهیپایرنهد و خهود رس به
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رروههاي دیگر معرفی میكنند .سز نظر سو ،هویت برنام دسر آفریبایی ه

ق .سیجاد سختالف بی وسي مبنن  ،مجری و ضایی

آمریکایی یکی سز هویتهایی سست ك بدون تبعیض ،ب تفهاوتههاي

ر .فرسهم كردن فضاي حضور و نفوذ دولتها ،شركتهها و مؤسسهات

فرهنگی سحتهرسم میرهرسرد (كاسهتلر ،3132 ،ص 302و .)303ههدف

س تصادي ،سیاسی و فرهنگی خارجی در سمور دسخلی

هویت «برنام دسر» ،ك نبش سصلی آن رس در فضاي بی سلمللی حاضر،

ش .تضعیف حضور مردم در عرص هاي سنبالبی

دولت آمریکا بازي میكند ،بیثباتی و حاف هویهتههاي مباومهت و

ت .سیجاد فضاي ناسمیدي در بی مردم و مس والن

مشروعیتبخش سست ب ویژه در سیرسن ،با هدف رسر دسدن محاسهبات

ث .سیجاد فاصل و سختالف بی ملت و دولت

نخبگان سیاسی ب عنوسن یکهی سز رسهههاي نفهوذ در كشهور ،و تغییهر

خ .تغییر باورهاي مردم و نخبگان سز «ما میتوسنیم» ب «وسبستگی

هویت و بیثباتی سیاسهی به عنهوسن سصهل سساسهی حکومهتدسري،

ب خارج».

مشروعیت سیاسی نظام جمهوري سسالمی سیرسن رس زیرسؤسل میبرنهد

تجرب در بسیاري سز كشورها نشان دسده سشتباه و خ ا در تحلیهل و

و با سنجام برخی س دسمات ،همانند س دسمات ذیل ،میخوسهند شکسهت و

غافل شدن در ستخاذ تاكتی درست در رونهد تصهمیمریهري ،موجبهات

سنحرسف پیشرفت سیاسی سیرسن رس فرسهم كنند:

سنحرسف و یا حتی فروپاشی بسهیاري سز هویهتههاي مسهتبل رس فهرسهم

سلف .ناسالم نشان دسدن سنتخابات با شعار «تبلم در سنتخابات»

كرده سست .جامعة سطالعاتی نیهر در صهورت عهدم ردیهابی تهدیهدست و

ب .موج جلوه دسدن عدم رعایت وسنی و مبررست

شناسایی رخن هاي نفهوذ ،به ویهژه در حهوزة مهندسهی محاسهبات ،بها

ج .تغییر سعترسضات مسالمتآمیر و آرسم ب سعترسضات خیابانی ب همرسه خشونت

شکستی عظیم در عرصة محاسبات سطالعاتی موسج خوسهد شد.

د .همرسهی و كم

ب آشوب مخالفان و فعاالن زیرزمینی

هه .تضعیف مرزهاي سرزمینی و سیجاد فضا برسي حمالت مسلحان

نتیجهگیري

و .نفوذ بر سشخاص و نخبگان سصلی نظام و موجه كهردن فسهادهاي

« .3نخبة سیاسی»  -با تعریغی ك سز آن سرسله شهد ه نبهش سصهلی و

سیاسی و س تصادي ب خاطر منافع شخصی
ز .سیجاد چنددستگی و پرسكندری سحرسب سیاسی
 .دو یا چند بی كردن مردم ب سفرسطی و سعتدسلی و مانند آن
ط .سستفاده سز درت رسان سي در سركوبگر نشان دسدن دولت سیهرسن در
برسبر با مخالفان
ي .سستفاده سز درت رسان سي در تروریست خوسندن سیرسن
 .سنتبادناپههایر نشههان دسدن رهبههري و سیجههاد شههبهات رونههارون در
خصوص والیت م لبة فبی

حساسی در روند مهندسی محاسبات نظام سیفا میكنهد .بهدی روي،
مهمتری هدف نشان ریريشده توسط دشم برسي نفوذ سست.
 .2در م الع هة د یههق محاسههبات نخبگههان سیاسههی بهها دو رویکههرد
محاسبات خودي و غیرخودي موسج هستیم ك سصوال ًًدر همة
ي كشورها چنی تفکیکی ه ب مبتضاي جامع ه وجود دسرد.
 .1در روند ثبات و پیشرفت سیاسی ،عوسمل رونارونی نبش دسرند كه
یکی سز عوسمل ثبات سیاسی ،سجماع نخبگان بر سهر محاسهبات و
تصمیمریريهاي كالن سسهت كه سلهرسم آن شهناخت سصهول و

ل .ناحق و یا تفسیرپایر دسنست سندیشة سمام و رهبري

مبههانی محاسههبات خههودي سسههت .محاسههبات خههودي در نظههام

م .تحریف سندیشة سمام و نظریة «مردمساالري دینی»

جمهوري سسالمی سیرسن ،مبتنی بر سصول سنبالب سسالمی برآمهده
رآنی و سمامان معصوم

بوده ك توسهط

ن .تخریم سشخاص و نخبگان سصلی نظام

سز مبانی و سندیش هاي

س .سیاسی جلوه دسدن نیروهاي مسل

سمام خمینی و مبام معظم رهبري تبیی و عملیاتی شده سست.

ع .نفوذ در نیروهاي مسل و تضعیف سساه پاسدسرسن سنبالب سسالمی

 .2هویت ب طوركلی ،سز نگهاه نویسهندران ،دسرسي دو بعهد «ثابهت» و

ف .تضههعیف تعهههدست كارمنههدسن و كههمسهمیههت جلههوه دسدن سمههور

«متغیر» سست .هویت ملی سیرسنیان با توج ب مبنها هرسر رهرفت

محولشده ب آنان
ص .نفوذ در مرسكر فسادخیر ،مثل بان ها و بیم هها و فهرسهم كهردن
فضاي فساد و سوءمدیریت

سسالم در بی سكثریت جامع  ،سز سصول ثابتی برخوردسر سسهت كه
مت هأثر سز سصههول سنبههالب سسههالمی سیههرسن ،جههرو هویههتهههاي
«مشروعیتبخش» و هویت «مباومهت» هرسر دسرد .همهی سمهر
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موجبات پیشرفت و ثبهات سیاسهی جمههوري سسهالمی سیهرسن رس

حاكمیت و شکلریري ثبات در نظام سیاسهی» ،علـوم سياسـی و روابـ

فرسهم كرده و توسنست سست در مبابل با هویهتههاي برنامه دسر و

بينالملل ،ش  ،32ص .223-333

درتهاي برتر و سمسریالیستی سیستادری كند.
 .3هموسره سز بدو تولد هویتهاي «برنام دسر» ،درتهاي فکري و مادي

حسینی خامن سي ،سیدعلی ،سخنرسنیها،

درwww.khamenei.ir :

خوسج سروي ،غالمرضا ،3132 ،رقابـت سياسـی و ثبـات سياسـی در جمهـوری

اسممی ایران ،تهرسن ،مركر سسناد سنبالب سسالمی.

جهان با سستفاده سز درت ،س تدسر و نفوذ خود ب روشهاي سهخت و

رهبري ،مهدي ،3133 ،معرفت و قدرت:معمای هویت ،تهرسن ،كویر.

نرم و با سستفاده سز تاكتی هاي سستدالل سلتالف ،دوسهتان  ،مهاسكره

سرسج ،رضا« ،3131 ،تبیی بیانهات رهبهرمعظم سنبهالب سسهالمی در جمهع مسه والن و

وچان زنی ،تمس ب مبامات باالتر ،صدور دستور ،و تحریم ب دنبال
تخریم و بیثباتی سصول هویت «مباومت» بودهسند.
 .1چند هدف سصلی سستکبار در رسهبهرد نفهوذ عبهارت سسهت سز :تغییهر

كارررسرسن نظام» ،در :پایگاه تحلیلی تبیینی برهان.
سینایی ،وحید و غالمرضا سبرسهیمآبادي« ،3132 ،كثرتررسیی فرهنگی در عصر جهانی شهدن و
تحول فرهنگ سیاسی نخبگان در سیرسن» ،علوم اجتماعی ،ش  ،23ص .313-301
عالم ،عبدسلرحم  ،3133 ،ببيادهای علم سياست ،تهرسن ،نشر نی.

محاسبات و موسضع نخبگهان سیاسهی ،تغییهر باورههاي مهردم و

وسم ،عبدسلعلی ،3131 ،اصول سياست خارجی و سياست بينالملل ،تهرسن ،سمت.

ب تبع آن ،تغییر هویت و تأثیرررسري بهر مرسكهر تصهمیمسهازي و

وسم ،عبدسلعلی ،3130 ،سياستشباسی :مبانی علم سياست ،تهرسن ،سمت.

تصمیمریري كه در وس هع ،مهندسهی محاسهبات نظهام در آنجها

كاستلر ،مانولل ،3132 ،گفتوگوهایی با مانوئل کاسـتلز ،ترجمهة حسه چاوشهیان و

صورت میریرد .بدی روي ،میتهوسن رفهت :ههدف نفهوذ تغییهر
مبانی محاسباتی سست.
 .1با توج ب سینک عدم توج و رعایت سصول محاسبات خودي نظام

لیال جوسفشانی ،تهرسن ،نشر نی.
كوه  ،بروس ،3133 ،مبانی جامعهشباسی ،ترجمة غالمعباس توسلی و رضها فاضهل،
تهرسن ،نشر دسنشگاهی.
رلمحمدي ،سحمد ،3133 ،جهانیشدن ،فرهبگ و هویت ،تهرسن ،نشر نی.

رس با شاخص هاي منفی ب هبرسیی میبرد ،باید با نگاهی سمنیتی

نبیمزسده ،سحمد ،3133 ،درآمدی بر جامعهشباسی سياسی ،چ دهم ،تهرسن ،سمت.

ب سی موضوع مهم نگریست و برسي رسیدن به شاخصه ههاي

هههدسیتخوسه ،علیرضهها« ،3130 ،فرسینههد تههأثیر سمنیتههی جنبشهههاي نههوی سجتمههاعی بههر

مثبت پیشرفت سیاسهی جمههوري سسهالمی سیهرسن ،طهر ههاي

شبک هاي سجتماعی مجازي» ،پووهش ایمعاتی ـ امبيتی ،سال دههم ،ش ،12

سمنیتی هم رسز با مبانی هویتی برسي ستخهاذ تهاكتیکی درسهت در
عرص هاي رونارون ،ب ویژه بی سلمللی ،پیشبینی كرد.

ص 13ه.33
هیوود ،سندرو ،3133 ،مقدم نظری سياسی ،ترجمة عبدسلرحم عالم ،تهرسن ،ومس.
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