
 6بخش –دیدگاهی سوم به انتخابات، روند چرخش نظام، و اپوزیسیون 
 

 5،  4، 3، 2، 1لینک به بخشهای 
 

 بحران، تعریف و مدیریت
 

وقتی می گوییم جمهوری اسالمی در بحران است، می بایست دو مبحث را بررسی کنیم. نخست 
اینکه، تعریف بحران چیست، و دیگر اینکه موقعیت جمهوری اسالمی پیش از بحران و پس از مدیریت 

« اقتصاد»در بحران اقتصادی است. همانطور که می دانیم « رژیم»بحران چیست؟ می توان گفت که 
 به این دلیل، .تعریف کندرا موقعیت یک نظام در یک برهه از زمان می تواند است و  زه گستردهحویک 

 باید روشن کرد کهبکار برد. ،«اقتصادی»، و بدون شاهد مثالهای الزم نمی توان آن را به صورت عمومی
ک نظام )دولت( منظور بحران بیکاری، یا بحران بانکی، یا ... و یا تمام سیستم بدون استثناء است؟ ی

بحران »به سطح و درجه بحرانزا نرسیده باشد. هنوز می تواند دچار بحران بیکاری باشد، اما مسکن 
هم به همین شکل، باید تعریف شده باشد. درگیری بین دو حزب، استعفای نخست وزیر و « سیاسی

زیر  دیوید کامرون بخاطر پرونده پانامایا رئیس جمهور، لزوما مؤکد بحران سیاسی در کشور نیست. 
در « بحران»شود. این می ی وی ختم «استعفا»که به  برخی گمانه زنی می کنندضرب قرار گرفته و 

یجه به انتخابات جدید راه پیدا نمی کند. دولت محافظه کار، لزوما به ساقط شدن کلیت دولت، و در نت
زدگی جمهوری اسالمی صحبت می کنیم، می بایست تعریف « بحران»ساده اینکه، وقتی از 

، و کدام مدیریت بحران ارائه «الگو»مشخصی از بحران، و عوامل بحرانزا، و اینکه چه مدل از بحران، 
ه برخی از فعالین سیاسی از واژه بحران، متاسفان چیست؟ی ما و یا جمهوری اسالمی «الگو» دهیم.

از منظری علمی، استفاده نکرده، و مشکالتی که جمهوری اسالمی با آن درگیر است را مترادف با 
 می دانند. « بحران»

« بحران»واقعیت امر اما چیز دیگریست. هر مشکلی که جمهوری اسالمی داشته باشد، لزوما بیانگر 
روبرو است، لزوما به این معنا « بحران»دی هم که جمهوری اسالمی با در نظام نیست، و در آن موار

نیست که جمهوری اسالمی در حال از هم پاشیدگی و سرنگونی است، چرا که جمهوری اسالمی 
هر گردی »کند. به زبانی ساده، « گذر»کرده، و از این گردنه، « مدیریت»موجود را « بحران»می تواند 

طر، الزم است کمی به مباحث آکادمیک و علمی توجه کنیم، تا بتوانیم به همین خا«. گردو نیست
 نقاط ضعف و قوت نظام اسالمی را دقیقتر تعریف کنیم. 

نقاط »خاطر نشان می کنم که پیش از این و در یک سری سلسله نوشتار به برخی از واژه ها از جمله 
 ، و... اشاره داشته ام که در اینجا از تکرار دوری جسته و به آن نکات نمی پردازم.«قوت و ضعف

 
 الگو هایویژگی 

 
در نتیجه، سیستمی  اگر بخواهم خیلی کلی تعریف کنم، بحران در مقابل ثبات در تعادل قرار دارد.

« نفوذ و تأثیر»سازمان، ارگان بیولوژیک، و یا فرد( در حالت ثبات قرار دارد که در رابطه با  ،)حکومت
به تعادل رسیده باشد. پیش از ریز شدن در این تعریف، « سیستم»پارامترهای داخلی و خارجی بر 

عضو است؛ بدین خاطر، یک عضو، و  سیستم متشکل از ساختار و اندام و هرالزم به یادآوری است که 
یا یک مجموعه ای از اعضای مشخص می تواند دچرا بحران بشود، اما کلیت سیستم در تعادل 

بسیار تأکید شده است. به « نسبی»)در این سلسله نوشتار، روی واژه  )نسبی( قرار داشته باشد.
 نیست(.« سفید»و یا « سیاه»نظر نگارنده، همه چیز 

ذاتا، یک تغییر سریع در یک مدت زمان محدود است، که ،ناسان بر این باورند که بحران برخی از کارش
تداوم سیستم را دچار گسستگی کرده و نتیجتا، عدم اطمینان در کارکرد سیستم را ایجاد می کند. در 

و در این حالت، سیستمی دچار بحران می شود که پارامتر زمان بتواند علیه دیگر پارامترها عمل کرده 
 نتیجه اصطکاک بین پارامتر های درگیر را شدت ببخشد.

طبیعتا، دو بازده کلی تولید می شود. تغییر مثبت، و یا تغییر منفی. این نتیجه گیری بر این فرض 
 که فونکسیون،یک سیستم را می توان بمثابه  مدیریت نشده باشد. بحران« بحران»استوار است که 

تأثیر پارامتر زمان در روند کاربردی آن غیرقابل کتمان است. درک  دارد، که ساختار مشخصو  ،عضو
 ی، می تواند موفقیت در مدیریت بحران را بیشتر تضمین، و احتمال بازده«زمان»مشخص از عامل 

 .کندبیشتر را « منفی»از « مثبت»
 

و یا « تغییران ناگهانی»اختالل در سیستم )که وضعیت جدیدی را تولید می کند( می تواند همراه با 
و در نتیجه همراه باشد. تغییرات ناگهانی باعث بی ثباتی سیستم شده، « تغییرات تدریجی»



شرایط و زمان،  ،در هر سیستم« تعادل»از تعادل خارج می شود. طبیعتا،  سیستم )یا بخشی از آن(
اتس کو قرار دارد ، هر سیستم در یک استدر یک تعریف کلی اماتعریف شود. « نسبی»می تواند 

در آن به سر می برد و توانسته به حالت ثبات در تعادل برسد(. برای سیستم )شرایط و حالتی که 
 است )منفی یا مثبت، مطلوب یا نامطلوب(. « الگو»، یک «استاتس کو»مدیران، آن شرایط و حالت و 

ا مختل کند، عامل به نظر من، در یک سیستم، هر عاملی که بتواند شرایط )آنچه که هست( ر
است. عامل بحرانزا، روند و فونکسیون سیستم را دچار دگرگونی و اختالل کرده، و الزام به « بحرانزا»

 تغییر بر سیستم را حاکم می کند. 
 

شایان توجه اینکه، تغییر لزوما، ساختار شکن و دائمی )بدون وقفه( نیست؛ برخی از اوقات، یک تغییر 
)تولید بحران( تنها برای 
مدت محدودی از زمان 

شکل گرفته و تداوم نمی 
یابد. بنابراین، بحران را می 
توان به زبانی ساده تر بیان 

کرد. هرعاملی که بتواند 
لت نرمال سیستم را از حا

خارج کند، آن عامل بحرانزا، 
و نتیجه و کارکرد آن عامل، 

در سیستم « بحران»تولید 
 است. 

با توجه به این نکته، اگر 
نرمال، ثبات و یا عدم »

را نقطه صفر در نظر « بحران
بگیریم، هر تغییر و حرکتی 

در شرایط را می توان 
واهند سیستم را در حالت صفر نگاه دارند. ساده نامید، که در تضاد با عواملی است که می خ زابحران

تغییر و بی »اینکه، خروج از ثبات، چه به سوی مثبت و یا منفی، یک سری از عوامل دیگر را علیه عامل 
 می شوراند.« ثباتی

تهديد، غافل گیري، با توجه به نکات فوق، ویژگی بحران را می توان با سه شرط اصلی تعریف کرد: 
در چنین شرایطی، مدیر سیستم )سازمان، دولت و...( احساس می کند که سیستم  فشار زماني.

در تهدید است، و به موقع متوجه نشده )غافلگیر شده(، و نتیجتا زمان کافی برای مدیریت بحران وجود 
بخش  -اشتباه محاسبهندارد. البته، و چنانکه در بسیاری از سلسله نوشتارم خاطرنشان کرده ام )

هرکدام می تواند در درجات متفاوتی تعریف « زمان»و « غافلگیر شدن»، «تهدید»(، 1391آذر  – سوم
نمی انجامد، و لزوما « عدم تعادل»، لزوما به «بی ثباتی»شوند )ارزشگذاری متفاوت(، و هر عامل 

 بی ثباتی، بازگشت ناپذیر نیستند. برخی از عوامل بی ثباتی بازگشت پذیرند. تمام عوامل
بحران، درجه غافلگیر شدن را کم می کند، و به و شدت در عین حال، باال بودن درجه آگاهی از وقوع 

می تواند در تعریف و مدیریت بحران بسیار « تهدید»و ارزشگذاری « تهدید»همان نسبت، تعریف از 
است، و درجه آن در چه « تهدید»ن باشد. به زبانی ساده، چه عمل و یا تغییر و حرکتی نقش آفری

 سطحی تعریف می شود؟ 
تهدید »ی که بتواند کلیت سیستم )دولت، سازمان و....( را دچار اختاللی اساسی کند به آن «تهدید»

ن کمتر، و درجه باشد، و هرچه زما« اساسی تر»می گویند؛ و طبیعتا هرچه این تهدید « اساسی
عوامل و اعضا و ساختار  -کمتر )غافلگیرانه تر(، بحرانی که سیستم « تهدید»آگاهی از وقوع این 

، درجه «تهدید»سیستم، را به خود مشغول داشته، با اهمیت تر است. بنابراین و در ارتباط با جامعه، 
 شته باشد.عامه دا« تصور»بحران، بر  پیداییآسیبی است که می تواند در روند 

)به  ديگر از بازيگري به بازيگر که امري نسبي است ،«اساسي بودن»الزم به تأکیدی دوباره است که 
و از وضعیتي به وضعیت  ديگر، یک میدان عملیاتی به میدان عملیاتیاز  ،بخش پیشین مراجعه شود(

ی را نمی «بحران» نامید. هر« بحران سرنگونی»ی، را نمی توان «بحران». هر ديگر تفاوت مي کند
نامید. هر بی ثباتی در جمهوری اسالمی را نمی توان مترادف با به هم ریخته « بحران فروپاشی»توان 

، یکی از مهمترین عوامل درک از «ارزشگذاری»شدن کلیت نظام و از هم گسستگی نظام دانست. 
مدیریت کرده و به یک الگو  ی را«بحران»بحران و مدیریت آنست. و باالخره، هر راه حل نمی تواند هر 

 تبدیل شود.
 

متغیّرهای 
 بحرانزا

راهکارهای 
 پیشگیرانه

 متغیّرهای
بحرانزا   

 راهکارهای

 پیشگیرانه

 

رویداداز  پیش  

رویدادپس از   



 بحران مزمن
( و یا Abruptهمانطور که در باال اشاره شد، روند ایجاد و شکل گیری بحران، می تواند ناگهانی )

 –بحران تدریجی می تواند از یک سری مسائل )در بخش ها، نهاد ها   ( باشد.Cumulativeتدریجی )
وزارتخانه در دولت( آغاز شده، و پس از یک مدت زمان، درجه آن تقویت می شود )شّدت  –در سازمان 

یافته(، و باالخره بروز و خودنمایی کند. در مقایسه با بحران تدریجی، بحران ناگهانی، یکمرتبه شکل 
فته گرفته، توسعه می یابد، و قابل پیش بینی نیست. بحران ناگهانی در پروسه زمان سرعت بیشتر یا

مالی توان -(، سازمان/دولت/شرکت تجاریCrisis -و درجه آن افزایش می باید. در این رویداد )بحران 
 می شود.« اضطراری و فوری»انطباق با محیط را )برای مدتی( از دست داده، و تصمیم گیری وارد فاز 

سازمان/دولت وارد آمده چنانکه در باال اشاره شد، بحران نوعی از بیماری/آسیب است که بر بدنه 
است. طبیعتا، برخورد و مدیریت این آسیب باعث می شود تا بیماری و عالئم آن )مثال درد و تب در 

بیمار( اندک و به مرور زمان تمام شوند؛ اما اگر درد که عالمتی از آسیب است، به موقع )پارامتر زمان( 
مهلت داده شود تا خود را به نقطه ثبات برساند،  ،به اندازه الزم و کافی ،«آسیب»مدیریت نشود، و به 

، «دوران»شده، و دائما از آن ابراز ضعف می کند. در این « بحران مزمن»آن اندام/سیستم دچار 
« شکستگی ساختار»و یا « بازسازی»سیستم با نشان دادن عکس العمل )های طبیعی( به سوی 

یستم تغییر خواهدد کرد و استاتس کو می حرکت می کند. ساده اینکه، مدیر بحران می پذیرد س
بایست آنچه که تاکنون بوده نخواهد بود )در شکل، یا محتوا و یا هردو(. یک نهاد/دولت مّدبر همیشه به 

کند، « مهار»کرده و بحران را « رویداد»دنبال شناسایی عالئم بحران است تا بتواند عمل پیش از وقوع 
 دور کند.« مزمن» و یا حداقل آن را از ورود به فاز

 
 تجزیه و تحلیل

تغییرات محیطی و ویژگیهای « تجزیه و تحلیل»مهمترین فاز برای پیشگیری از وقوع رویداد )بحران(، 
است. بنابراین، مدیرانی که موظف به پیشگیری هستند دو شرط را در نظر می « بیرونی»عوامل 

چه می تواند باشد. چه « نامطلوب»و « مطلوب»دولت(، موقعیت مثال گیرند. در چارچوب الویت های )
عواملی باعث این دو موقعیت شده، چه راهبرد )استراتژی( می تواند از این رخداد جلوگیری کند، و در 

 بدترین شق، آسیب پذیری را به حداقل برساند.
که موضوع این  )در اینجا، من به عمد به جزئیات تجزیه و تحلیل سناریو ها و گزینه ها نمی پردازم، چرا

یک مبحث کالسیک و آکادمیک. پیش بردن بخش از نوشتار، بحران در جمهوری اسالمی است، و نه 
ره ( اشا1391علی ناظر  – SWOTدر سلسله نوشتار های پیشین به موارد و مباحثی چون ) البته،

 (مبسوط داشته و تکرار آن را کسل آور می دانم.
 برای پیشگیری )امر بازدارندگی(، چندین مشخصه باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله:

 شدت و درجه بحران، 
 وسعت و درجه گسترش بحران، 

 مدیریت پذیری با امکانات موجود، 
 و البته درجه اختالل )آسیب( بر سیستم. 

شایان تأمل است. برای پیشگیری، و در مرحله پسا بحران، مدیریت بحران، الویت  در اینجا یک نکته
دادن به عواملی که بحرانزا بوده اند، و الویت دادن به آسیبها، بخشی از تجزیه و تحلیل است. بطور 

مثال، اگر فردی پس از یک تصادف رانندگی هم استخوان پایش شکسته باشد و هم دچار حمله قلبی 
 می پردازد. شد، مدیر بحران )جراح(، نخست به انفاکتوس و سپس به شکستگی استخوانشده با

 
 رانانواع بح

بحران متأثر از عوامل بیرونی، عوامل درونی، و یا هر دو شکل می گیرد. به نظر من، برای بهترشناسی 
که بیشتر (، بهتر است SWOTبحران، و برای درک موقعیت جمهوری اسالمی و نقاط ضعف و قوت آن )

بر عوامل درونی تمرکز شود. جمهوری اسالمی، عمال ثابت کرده که در مدیریت بحران برآمده از عوامل 
منجر شود، به « بحران سازمانی»بیرونی توانمندی باالتری دارد. اما عوامل درونی که می تواند به 

اه با هزینه باالتری است؛ لحاظ ویژگی، تهدید آمیزتر بوده، و مدیریت آن برای جمهوری اسالمی، همر
تغییر دهد. بهترین نمونه، در دهه « بحران ادامه دار»که می تواند ماهیت بحران تدریجی را به 
، از آن زمان 1388است. رویداد  1388شد، رویداد « واکنش»گذشته، که جمهوری اسالمی مجبور به 

 مدیریت بحران ارزیابی می شود. در« الگو»از بحران، و مدیریت آن بحران، یک « الگو»به بعد یک 
 جمهوری اسالمی را می توان از دو زاویه مختلف ارزیابی کرد.

  ، بحران اقتصادیبحران نظامي، بحران اجتماعي، بحران سیاسي عی(:موضو)بحران 
 خرد، كالن)رده بندی(:  بحران

  



 
 برجامیبحران 

)مرتبط به مبحث اتمی( را با راهکارهای « متّغیرهای بحرانزا»پیش از برجام، نظام توانسته بود 
و می رود تا  شده )تدریجا( فعال« متغیّرهای بحرانزا»پیشگیرانه در تعادل قرار دهد، اما پس از برجام، 

کند. از یک سو، اصولگرایان « بی ثبات»را « دولت امید و تدبیر»شود، و موقعیت  خارج از کنترل 
ینه سازی سیاسی و بهره برداری در راستای بیشینه کردن )عقابها( که برجام را امکانی برای زم

نمایندگان خود در مجلسین شورای اسالمی و خبرگان می دیدند، با استفاده از رسانه ها، دولت 
 را به زیر سوال بردند. در چند ماه گذشته، دولت از دو سو مورد هجوم قرار گرفت. « امید و تدبیر»
 
 سط اصولگرایان رسانه ای می شود:که تو« عوامل بحرانزای درونی»

 در دولت انسجام فکریدستگاه دیپلماسی، و عدم  بی لیاقتی
 (رفسنجانی/خامنه ای) تنش های سیاسیبرجسته کردن )رسانه ای( 

 دستاوردهای برجام« منافع ملی»جامعه به  القاء بی اعتمادیدر نتیجه ایجاد تشتت ذهنی در جامعه، 
 
 «:بیرونیعوامل بحرانزای »

 بین دو کشور تشدید می شود. گسستگی روابطپس از حمله به سفارتخانه عربستان، 
 بیشتر از خاورمیانه به یمن حمله نظامی می کند سهمعربستان به دنبال 

 ، پروسه راستی آزمایی را با مشکل روبرو می کندآزمایش موشک
 جهانخواران هژمونی طلبیو البته 

رین آمده، و ورود نظام به این دو عامل )درونی و بیرونی( توانسته برجام را که قرار بود به کام دولت شی
و نه نظام(.  اما  است دولتمنظور بازار بین المللی را آسان کند، دولت را با بحران روبرو کرده است )

، می توان آن را مدیریت «لیاقت مدیر بحران»آنچه در باال آمد، یک بحران تدریجی است، که در صورت 
دل برگرداند، مگر اینکه، این رویداد، مانند را دوباره به حالت تعا«( امید و تدبیر»کرد و سیستم )دولت 

دردی مزمن، ادامه پیدا کند )بحران ادامه دار(، و هر روز خود را به شکل متفاوتی، اما در راستای 
 ، نمایان کند. «امید و تدبیر»آسیب زدن به دولت 

 
 و... 3و  2برجام 

 
 است. به چند موضع اشاره می کنم:شایان توجه درگیری لفظی در رأس هرم جمهوری اسالمی 

 ، «دنیای فردا، دنیای گفتمان هاست نه موشک ها» رفسنجانی
اگر این حرف از روی ناآگاهی گفته شده باشد یک مسئله است اما اگر از روی »در قبال آن  خامنه ای

 ؛ «.آگاهی باشد خیانت است
برجام های دیگر فکر  برجام اول چه دستاوردی داشته که به /برجام هرگز سند افتخار نیست» جعفری
 « کنیم؟
 . «(برای مسائل دفاعی در کار نیست برجامی»در قبال آن  ظریف

بنا به تحلیل می توان از زاویه متفاتی ارزیابی کرد.  این مواضع را در چارچوب مبحث این نوشتار، 
به منظور توجه به دیگر زمینه های اجتماعی،  الگوییپرونده هسته ای برای ایران »دولت مدافعان 

است، اكنون همگان باید این توافق و دستاورد را الگوی خویش در مسیر دستیابی به  ...اقتصادی و 
برجام )اتمی(، دائما  پس از حل و فصل« امید و تدبیر»مخصوصا که رئیس دولت  « .موفقیت قرار دهند

و... اشاره می کند؛ و غیر مستقیم القا می کند که برای چرخش به راست میانه،  3و  2برجام به 
اما اصولگرایان این پروسه را در تضاد  جمهوری اسالمی چاره ای ندارد بجز الگوبرداری از پروسه برجام

و ، ا منافع درازمدت خود می بینند. الگوی مورد نظر آنها، و در نتیجه چرخش از موضعی قویتر و باالترب
که غرب را به وحشت « یدرصد ۲۰اورانیوم دستیابی باور نکردنی به »بازگشت به دوران احمدی نژاد، 

 است.، انداخت
ی مورد نظرشان آسیب برساند، «الگو»به عوامل بحرانزا که می تواند به  موافقان و مخالفان برجام

امل ومعتقدند که انتخاب الگوی اصولگرایان می تواند ع« برجام»اشاره می کنند. مدافعان الگوی 
رند که مصّ  موافقانو... را فعال کرده و کلیت نظام را به خطر بیندازد. « ارزش پول»، «تورم»بحرانزای 

 اصولگرایان آنپروسه و مذاکره که به برجام ختم شد، اصوال بخشی از مدیریت بحرانی است که 
دیگر، مخالفان الگوی برجام، از ند )شکست قاطع الگوی اصولگرایان(. از سوی ه بودکرد فعالرا عوامل 
و ....(  الگوی برجام )مدیریت بحران اقتصادی، سیاسی، فروپاشیار دارند که اصر شریعتمداریجمله 

دیر باورترین افراد نیز در این واقعیت تلخ تردیدی ندارند که حریف »...چراکه به ناکجاآباد می رسد 
و در مقابل امتیازات نقد فراوانی «! کالهی را که در لوزان برداشته بود در ژنو بر سرمان گذاشته است»



ایم، حتی وعده نسیه هم دریافت  هبه طرف مقابل داد -اندیشانه بخوانید ساده -که سخاوتمندانه
 ...« !ایم نکرده

ه کرد، ن نیست که نباید با آمریکا مذاکرچنانچه مشاهده می شود نکته مورد نظر شریعتمداری در ای
انتخاب کرده، نتیجه ای نداشته « امید و تدبیر»بلکه الگوی گزیده شده برای مذاکره و مصالحه که دولت 

 «.نسیهوعده به »بجز یک سری 
در اینجا، شریعتمداری، به همان عوامل بحرانزایی اشاره می کند که مدافعان روحانی اشاره دارند 

اقتصادی، بی اعتمادی مردم به فریبهای دولت و....(. به نظر شریعتمداری، با اورانیوم  ضعف)
وجه شود(، عامل می شود در برابر عوامل بحرانزا که تعادل را بهم زده است )به نمودار باال ت درصدی20

 فشار از سوی غرب را کمتر، و ذهنیت عام به اتمی شدن ایران را بیشتر کرد.
در اینجا، و فعال، مهم نیست که کدام الگو )برای جمهوری اسالمی( بهتر است. مهم اینست که 

را چگونه می بیند، عوامل درونی و بیرونی کدامند، و چه عواملی می « بحران»جمهوری اسالمی 
د نظام )سیستم( را از بی ثباتی خارج کرده و دوباره به حالت تعادل بازگرداند. همانطور که در بخش توان

پیشین )گیم تئوری( اشاره کردم، حل )مدیریت( بحران، پیش از رخداد آن، یک گیم تئوری است. 
 نند.مدیران، بسیاری از عوامل فرضی را در نظر گرفته و بسیاری از پاتک ها را ارزیابی می ک

مریکایی ها، سه ابزار آ»را چنین تعریف می کند « بیرونیبحرانزای عوامل »، خامنه ایبطور مثال، 
را چنین تعریف « عوامل درونی»؛ و سپس ««تحریم»و « نفوذ»، «تبلیغات»اساسی و تأثیرگذار دارند: 

نام گرفت، گفتگو با امریکا در « برجام»این افراد می گویند همانطور که توافق هسته ای، »می کند 
باشند تا با این « ۴و  ۳و  ۲برجام های »موارد دیگر و حتی موضوع قانون اساسی کشور می تواند 

 « .گفتگوها و توافق ها، مردم راحت زندگی کنند و مشکالت آنان حل شود
جمهوری اسالمی سه سوال  دهقانی، وزیر دفاع« عوامل بیرونی»عریف در همین چارچوب، و در ت

 مطرح می کند )سه عامل بحرانزا که می تواند تعادل را تغییر دهد(:
ها  ر است آقای کری و مسئولین آنها ادعا دارند که به دنبال ثبات در منطقه هستند بهت اگر آمریکایی»

ها در مناطق مختلف چیست آیا به دنبال منافع  سوال پاسخ دهند اول اینکه دلیل حضور آن 3به 
 .خودشان هستند یا منافع دیگر کشورها

کنند و  ها دخالت می های آن ها به خاطر منافع کشورهای مختلف است که در سیاست آیا آمریکایی ...
گیرند اما  افتد موضعی نمی چرا در خصوص نسل کشی که امروز در یمن اتفاق می اگر این طور است

 .ها بلند شود کافی است یک اتفاق کوچکی در یک کشور دیگر بیفتد تا داد حقوق بشر آمریکایی
های تروریستی و تکفیری در منطقه حمایت کرده و دلیل  ها از ابتدا از گروهک چرا آمریکایی ...

 « .المللی چیست از تروریسم بین ها پشتیبانی آن
، «تبلیغات»به زبانی دیگر، دهقانی به دو عامل از سه عاملی اشاره می کند که خامنه ای می کند )

 می گنجاند.« منافع دیگر کشورها»(، و عامل تحریم را در «نفوذ»
ساده اینکه، جمهوری اسالمی، عوامل بحرانزا را برای خودش تعریف، و در تالش است تا برای مدیریت  

این عوامل راهکارهایی ارائه دهد. بنا به آنچه در باال اشاره شد، در اینجا، عوامل بیرونی و عوامل 
د کرده، و کلیت سیستم تولی« بحران مزمن»درونی در عین حال که بحرانزا بوده و در مواردی می توانند 

ارزیابی شده، و مثال به انقالب « بحران ناگهانی»کنند، نمی توانند در سطح « تهدید»)نظام( را 
 بینجامند. 

شروع شده و نه در دستور کار است، اما، در راستای اجرایی  4و 3و  2واقعیت اینست که نه برجام 
ه دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند در ، جمهوری اسالمی، و خامنه ای ب«مدیریت بحران»کردن 

؛ از فروپاشی نظام پیشگیری کنند. نتیجتا، به این جمع بندی 4و 3و  2صورت عملی شدن برجام 
)به  قرار بگیرد.دقیقتری ی پیشنهادی برجام می بایست مورد تجزیه و تحلیل «الگو»رسیده اند که 

 مراجعه شود(.ریاضی در  Hypotheses -  –مبحث 
 

 بحران و اپوزیسیون
ورود به همین پروسه )از جایگاه اپوزیسیون(  آنچه، اپوزیسیون می بایست بکند، طی کردن همین راه و

است. عوامل را بررسی کند، بحران ها را رده بندی کند، و راهکارهای دشمن را شناخته و 
. نمی توان راهکارهای خود را به مردم گزارش کند تا بتواند از پشتیبانی مردم بهره مند شود

قدر شدت پیدا می ، آنبحرانزا از این عواملو یا مجموعه ای به این امید نشست که یک روزی، یکی 
می شود. جمهوری اسالمی دائما در حال به روز کردن « انقالبی»و « بحران ناگهانی»کند که باعث 

تغاری بشکند( هرگز رخ نخواهد داد. باید عواملی که بحرانزا هستند را به سود « )تز»خودش است، و 
غیر « مردم یبحرانزاعامل »آفرینی  کرد، و برای چنین مهمی، اهمیت و نقش« مدیریت»خود غیرقابل 

 بل کتمان است. اق
اگر تمام رؤسای جمهور دنیا، و اگر تمام سناتورها و وکالی مجلس دنیا، از به زبانی ساده، 



عامل »اما  بیاید و برود، و اگر صدها طوفان قاطع و مانور رعداپوزیسیون حمایت کند، 
ندانند برای چه منظوری باید بحرانزا بشوند، این « مردم»نادیده گرفته شده باشد و « مردم
 .شد سرنگون نخواهدهرگز نظام 

نیست که اپوزیسیون بتواند ...فاتحه... « چنان بحرانی»واقعیت دیگر اینست که جمهوری اسالمی در 
بخواند؛ در عین حال می توان با تحلیل و شناخت درست از بسیاری از عوامل درونی، در راستای 

. بنا به آمار بیکاری در میان جوانانفعال شد و عمل کرد. بطور مثال عامل،  ،تضعیف هرچه بیشتر نظام
، رئیس مرکز آمار عادل آذردرصد از فارغ التحصیالن بیکارند. 18.5رسمی جمهوری اسالمی، نزدیک به 

 ۲۳.۳ساله  ۲۹تا  ۱۵درصد و جوانان  ۲۶.۱ساله  ۲۴تا  ۱۵کاری جوانان نرخ بی»گزارش می دهد که 
به زبانی دیگر، مشکل جامعه )جوانان، پدران و مادران آن جوانان( بیکاری است، و از «. درصد است

اپوزیسیون انتظار راهکار دارند. بیان این واقعیت که نظام درگیر بحران و مدیریت بحران است البته الزم و 
خارج « تعادل»، تا به آن حد که نظام را از )و خیزش مردمی( ی است، اما به تشدید عوامل بحرانزاضرور

مشغله افرادی  و البیگری و افشاگری کند، نمی انجامد )این قبیل فعالیت های فرهنگی و آکادمیک،
 است و نه اپوزیسیون سرنگونی طلب سازمانیافته. از آنها انتظار دیگریست(. این قلمچون 

به نظر من، اپوزیسیون سرنگونی طلب می بایست سطح توانمندی خود در تجزیه و تحلیل شرایط 
کنونی و آتی جمهوری اسالمی را ارتقا دهد تا بتواند با تشدید عوامل بحرانزا، نظام را هرچه بیشتر به 

بیرونی کمتر می توانند جمهوری اسالمی بحرانزای عوامل نقطه عدم ثبات دائمی نزدیک کند. 
 درونی.بحرانزای تعادل خارج کنند تا عوامل را از 

 
 عامل انتخابات

پیش درگیری های درونی،  وعاملی بحرانزاست « انتخابات»انتخابات را می توان از دو منظر تجزیه کرد. 
خارج می کند. از سوی دیگر، می توان عامل انتخابات « تعادل»می تواند کلیت نظام را از و پس از آن، 

سال یکبار  4ارزیابی کرد، که می تواند هر  «عامل بازدارنده»یک  و بمثابهاز دید جمهوری اسالمی را 
)که عدم اعتماد به نظام شدت یافته است( اذهان عمومی را از تمرکز بر کاستی های نظام منحرف و 

عاملی »بات را ابر یک موضوع صوری متمرکز کند. جمهوری اسالمی، برخالف تصور بسیاری، انتخ
بکار « مدیریت بحران»برونرفت از بحران، و در راستای  ارزیابی کرده و آن را بعنوان ابزاری برای« مثبت

 می گیرد. 
، از منظر بازدارنده بحران، یا عامل بحرانزا، توجه می 1394در بخشهای بعدی، به انتخابات اسفند 

 کنیم.
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