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 دهیچک

 ما فرصل  یعنلی آن، کلاککرد  حلزه  سله کنشبلرم  و تعامل  مدد به اجتماعی جنبش نظریه     

 کشلزک یک که کا سیالی و پیچید  ما پزیش اس  قادک ما،چاکچزب و کنند  بسیج ساختاکما  سیاسی،

دملد حلا   قلراک نظلر مطمل  پرداهد،می فعالی  به نآ واسطهامنیتی به -ما  اجتماعی بحران مقام کد

نمایلد  ما  امنیتی ایفلا میما  سیاسی چه نقشی دک بحرانفرص  پرسش مقاله حاضر بر این اس  که

ثباتی دک بین ثبات یا بی گذاک  برفرض خزد کا بر این استزاک ساخته که فرص  سیاسی اه طریق سرمایه

ا انسداد سیست  حکزمتی، ظرفی  یا تمای  طبیعی دول  به سرکزب مجمزعه نخبگان، باه بزدن نسبی ی

 حاضلر مقالله لذا ما  امنیتی تأثیرگذاک مس  و وجزد یا فقدان نخبگان متحد بر وقزع یا کنتر  بحران

 شلناخ  نظریله سلاختاک فرصل  سیاسلی و کلیلد  ما مؤلفله و باهخزانی ابعلاد با تا کندمی کزشش

ما  ما  سیاسی دک وقزع بحرانو مؤثر بزدن فرص  کاکآمد  و بزدن ان مفیدمیز آن، نظر  ما قابلی 

ج حاصله حاکیس  دو بعد ثبات یا بی ثباتی دک بین مجمزعله گسلتر  بگذاکد و نتای نمایش امنیتی کا به

  ماشلکا  مؤلفلهنخبگان و باهبزدن نسبی یا انسداد سیست  حکزمتی نسب  به دوبعلد دیگلر و چرلاک 

دک بلین  ماکسلانهو نژاد ؛ ممگرایی بین نخبگان، میزان مشاکک  فعلا  آحلاد جامعله و  یمذمب قزمی،

 داکند  مؤلفه  امنیتی نسب  به سایر ابعاد و مابحرانبیشتر  بر وقزع  ریتأثمزکد برکسی  مؤلفهبیس  

 هاکلید واژه

  سیاسی، نخبگان فرص  ما  امنیتی، ثبات یا بی ثباتی،بحران

                                                                 
 سیاسی، مدکس دانشگا دکتر  علزم سیاسی گرایش جامعه شناسی  *
می، دانشگا  آهاد اسلامی واحد ق  و مدکس دانشکد  علزم و سیاستگذاک  عمز دانشجز  دکترا  علزم سیاسی گرایش **

 Aslani6368@gmail.com                                                                          )نزیسند  مسئز ( فنزن فاکابی
  ، ترران، ایرانعلزم سیاسی، دانشکد  علزم و فنزن فاکابیاکشد دانشجز  مقط  کاکشناسی  ***
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 مقدمه

  مابحرانبا  همانم و  0791اجتماعی اه دمه   مابحرانبا عنزان خاصِ   پرداههینظر     

به  پرداهانهینظراوج گرف   البته پیش اه آن نیز  0791 و 0791  ماسا دک  هنان ودانشجزیی 

به این مسئله   ترعام  ماهینظراجتماعی تزجه داشتند، اما غالبًا تح  مفامی  و   مابحران

پژومشی کسانی قراک   مابرنامهاجتماعی دک دستزکِ   مابحران، مزضزعِ جیتدکبه  ندپرداختیم

ی برخ  گرف  که با این اشکا  جدید کنش جمعی ممفکر  داشته یا فعالانه دک آن دکگیر بزدند

کا نادید   ماجنبش گزنهنیا  اولیه، نقش عنصر سیاس  و فرایند سیاسی دک ظرزک ماهینظراه 

نظریه فرایند سیاسی یا تئزک  ساختاک فرص   جیتدکبهبرا  جبران این غفل    اندگرفته

 مطرح کردید  0سیاسی

دک این نزشتاک سعی شد  با طرح نظریات اندیشمندان علزم سیاسی و اجتماعی چزن      

رص  با تکیه بیشتر بر نظریه ساختاک ف 5وماکیز دیانی4، دوناتلا دلاپزکتا3، پیتر ایزینگر2سیدنی تاکو

و تبیین اجزاء آن دک یک واحد سیاسی بر چگزنگی وقزع یا عدم وقزع  1رص  سیاسی مک آدامف

 اه این نظریه شرح و بسط داد  شزد  متأثربحران امنیتی 

 -  اجتماعی مابحرانآن کا دک تکزین  مایژگیوئزک  ساختاک فرص  سیاسی، سیاس  و ت     

  مابحرانن گزاک  کلید  مبتنی اس  که ای و بر ردیگیم  مستق  دک نظر ریغامنیتی مت

تئزک   این  دک کنندیم  مختصات محیط وسی  سیاسی ظرزک پیدا مبنا برامنیتی  -اجتماعی 

امنیتی اعتراضی و -اجتماعی  مابحرانو  ماامیقبا برقراک  کابطه بین ظرزک و مزفقی  

 احتما  بر، تر یسو  بیشتر و مافرص که  شزدیم  ریگجهینتمختصات محیط سیاسی، 

 ماجنبشو وقتی  ندیافزایم  ناظر به کفتاک جمعی ما بندگرو و  ماجنبش  و کشد ریگشک 

 شزدیمنیز بیشتر  ماآناحتما  مزفقی   کنندیمو مناب  بیشتر  کا بسیج  شزندیم ترگسترد 

 ( 94،2114 )گلدستزن،

مطالعه قراکداد  اند متغیرما   متفکرانی که مزضزع ساختاک فرص  سیاسی کا مزکد     

  ریگشک   معین، کامبردمایا  ماکیتاکت اتخاذ اجتماعی اعتراضی،  مابحرانگزناگزنی شام  

                                                                 
1- Political opportunity structur 
2 - Sidney Tarrow 
3 - Peter Eisinger 
4 - Donatella Della porta 
5 - Diani Mario 
6 - Mac Adam 
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منظزک  نیبد   کنندیمبر سیاس  عمزمی کا برکسی  ماآن  جنبش و نفزذ و نتایج ماساهمان

ام  و کابطه بین   مربزط به جنبش اجتماعی بر تعماپژومشحدود سه دمه اس  که دک 

یا ممان ساختاک  کندیمامنیتی با بستر، همینه و محیطی که دک آن عم   -  اجتماعی مابحران

 سیاسی تمرکز شد  اس   ندیفرافرص  سیاسی یا 

شد  به تبیین مفامیمی چزن ثبات یا عدم ثبات و نقش نخبگان،  اکائهدک ادامه مطالب      

  قزمی، فرمنگی و نژاد  و    بر فرص  سیاسی ماشکا  ، ممبستگی اجتماعی،ماکسانه

پرداخته شد  و برچگزنگی مدیری  تعاکضرا و برخی فنزن ح  بحران پرداخته شد  اس  و با 

  فرص  سیاسی مامؤلفهمریک اه  ریتأثتزهی  پرسشنامه دکبین حج  نمزنه به برکسی میزان 

 رفته اس  امنیتی، مزکد سنجش قراکگ-  اجتماعی مابحرانبر وقزع 

  ماجنبش  انقلاب، پیزند میان ساخ  نظام سیاسی و ماهینظر  مر  دک مابحثیک اه      

امنیتی و انقلاب اس  که اه دو دمه واپسین قرن بیست  به این سز و به ویژ   -اجتماعی 

  و انقلابرا   اجتماعیماجنبشیی اه ماگزنهمزاک  سزم میلاد ، جران شامد  دکآغاهین سالرا 

  ماجنبش  متفاوتی اه مایژگیوبه اصطلاح مخملین و کنگین بزد  که دامنه و ژکفا و 

آوکد نقطه عطفی به شماک  تزانیم  کلاسیک داشته و این گزناگزنی کا ماانقلاباجتماعی و 

 ( 21،0397 لاکنا،)

حزهما    سیاسی تزتالیتر یا تمامی  خزا  به عل  کنتر  سنگین حکزم  بر مانظامدک      

خصزصی و عمزمی جامعه، سرکزب سخ  نخبگان مخالف با حکزم  و هیرهمینی شدن فعالی  

آنان، برقراک  فضا  بسته و انسداد دک فعالیترا  سیاسی و اجتماعی، نبزد نیروما و نرادما 

، اما دک ساخ  سیاسی اقتداکگرا و نیمه اقتداکگرا گرددینمفرص  سیاسی خلق  اساساً مدنی 

  اه حال  اانداه صی کمابیش اه دخال  حکزم  مصزن ماند  و جامعه مدنی تا حزه  خصز

 ( 43،0397 لاکنا،) کندیمهیرهمینی بیرون آمد  و به گزنه محدود نقش مدنی و انتقاد  باه  

اس  که دک وقزع و گسترش  مایی مزکد مطالعهعنزان یکی اه مؤلفهفرص  سیاسی به     

ابن بین فرص  سیاسی که به  دک تزاند منشأ اثر باشد ام  مختلف میدک جز ما  اجتماعیبحران

المللی، ما  بیندلایلی چزن انتخابات، ایجاد فضا  باه سیاسی امنیتی، اصلاحات دکونی، معامد 

 وقزع و کنتر  تزاند دک کشزکما اجراشد  و دکالمللی میفشاک کشزکما  خاکجی یا مجام  بین

داکد به کوش  امنی  ملی کشزک واسطه تأثیرگذاک  بر به گذاک باشدما  امنیتی تأثیربحران

نگرفته اس   بر این  ا  مزکد تزجه قراکعلمی و دک چاکچزب مفامی  نظر  دک حد شایسته
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  امنیتی مابحراناصلی پژومش این اس  که فرص  سیاسی چه تاثیر  بروقزع  سؤا اساس، 

 دک یک واحد سیاسی داکد؟

اکتشافی و  نزع اه ماداد  گردآوک  نحز  حیث اه و کاکبرد  مد ، حیث اه حاضر تحقیق     

  جامعه تحقیق حاضر نخبگان علزم سیاسی دک باشدیمابزاکگردآوک  اطلاعات، پرسشنامه 

نفر  11  کشزک بزد  که به صزکت تصادفی انتخاب شدند  تعداد ک  کاکمندان جامعه مادانشگا 

  مانمزنه 51دکصد تعداد  75گیر  کزکران و با سطح اطمینان  بزد که با تزجه فرمز  نمزنه

کاکشناسان  نفر 03مدیران میانی و  نفر 29 مدیران عالی، نفر 01 گرفته شد که اه این مقداک،

 49پرسشنامه تزهی  گردید که اه این تعداد  51  با تزجه به حج  نمزنه باشدیمعلزم سیاسی 

 45و دکنرای   غیر قاب  استفاد  بزد پرسشنامه 2د تعداپرسشنامه باهگش  داد  شد و 

 پرسشنامه صحیح مزکد استفاد  قراکگرف  

طراحی گردید  برا  اطمینان اه اعتباک سؤا   21با مطالعه ادبیات مزضزع یک پرسشنامه با      

 ما دکتن اه اساتید و خبرگان علزم سیاسی استفاد  شد  با تزجه به نظرات آن 5محتزا اه نظر 

اه پرسشنامه حذ  گردید  به  سؤا  1به دلی  وجزد ممپزشانی تجدید نظر شد و  سؤالاتتعداد 

 31منظزک تعیین پایایی پرسشنامه نیز اه کوش آلفا  کرونباخ استفاد  شد  بدین منظزک ابتداد 

پرسشنامه پیش آهمزن شدند و میزان ضریب اعتماد با کوش آلفا  کرونباخ محاسبه شد  ضریب 

دمند  قابلی  اعتماد ابزاک دکصد به دس  آمد که نشان 72کرونباخ برا  پرسشنامه  آلفا 

مفامی  و چاکچزب نظر  پرداخته سپس با برکسی  گردآوک  اطلاعات اس   دک ادامه ابتدا به

 محزکما  اصلی به نتیجه گیر  پرداخته خزامد شد 

 

 چارچوب نظری

اعتراض شرر  دک " دکباک ایزینگرو اثرش  پیتر بانام "ساختاک فرص  سیاسی"ترکیب      

  اجتماعی اعتراضی شد  به نظر او ماجنبشواکد قامزس سیاس  و ادبیات  " متحد الاتیا

  ماکوش بهکه عناصر ساختاک فرص  سیاسی مستند  0  محیط سیاسی،مامؤلفهعناصر و 

فعالی  آنان کا تسری   یا گردندیممختلف یا مان  فعالی  شرروندان برا  تعقیب امدا  معین 

تا  کنندیمدک کفتاکما  جمعی کمک  کنندگانشرک   فرص  یا به ساختاکما نیا  ندینمایم

                                                                 
1  -Political Context 
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 ماآنبا دستیابی به امدا  خزد کامیاب شزند یا اینکه مزانعی فراکو  آن قراکمی دمند و ناکامی 

ی بر فعالی  سیاسی   معینما یمحدودخلاصه عام  محیط سیاسی یا  طزکبه  هنندیمکا کق  

 ( 42: 0793، ایزینگر) ندیگشایمیی کا به کو  آن ماکا یا  کندیمتحمی   ماجنبش

کزپمان معتقد اس  اید  کانزنی این کمیاف  این اس  که عام  ساختاک فرص  م  دک      

  مادوک   اجتماعی و ماگرو تعیین سطح کفتاکما  اعتراضی و م  اشکا  گزناگزن آن دک بین 

ما، امکانات و   یدوحم  مفرزم فرص ، به کودیممختلف تاکیخی عنصر  مر  بشماک 

ولی بر شانس و امکان  دیآیمبسیج گر بزجزد  تردیدمایی اشاک  داکد که خاکج اه گرومرا 

 (  222: 0777 کزپمان،) گذاکدیم ریتأث اشیجمعبسیج کنندگان آن و نحزء دکک مناف  

دک چش  انداه ساختاک فرص  سیاسی این نکته اس  که انتظاک و مزضزع  نیتر دیکل     

مزاداکان    اجتماعی اعتراضی برا  طرح و بیان مطالبات معین، بسیجماجنبشدوکنما  فعالان 

همینه پرود  اس   دکنتیجه تحلی  گران با پذیرش این پیش  کاملاًو تاثیرگذاک  برا  آنان 

 برا : ماجنبشتماعی، چش  انداهما    اجماجنبشفرض که عزام  بیرون اه 

 الف( بسیچ اعضا و مزداداکان

   معینماخزاسته طرح( ب

 ج( ایجاد و گسترش نزع خاصی اه اتحادما

   مشخص وماکیتاکتد( به کاکگیر  کامبردما و 

قراکدادن جریان اصلی و نرادینه، سیاس  گذاک  کا تزسعه داد  یا محدود  ریتأثح( تح  

 ماآن  خاکج اه جنبش اجتماعی برعملکرد رمایمتغهیاد  به نقش عزام  و  ، تزجهکنندیم

 ( 072، 2111 می یر،) کردندمعطز  

  اجتماعی، یکی اه تعاکیف کایج اه ساختاک ماجنبشسیدنی تاکو، اه اندیشمندان برجسته      

ابعاد ثاب  نظر و  ساختاک فرص  سیاسی عباکت اس  اه  به فرص  سیاسی کا اکائه نمزد  اس  

گذاک  بر انتظاک و احتما  شکس  یا پیروه  جنبش اجتماعی به  ریتأثمحیط سیاسی که با 

 ( 045: 2114، بنگستزن) دمدیم  مردم به منظزک ایجاد کنش جمعی شک  ماز یانگ

به نظر تاکو ممکن اس  چراک تغییر برجسته دک ساختاکما  فرص  که برا  عملکرد جنبش      

 بگذاکد  این عزام  عباکتند اه: ریتأثو نتایج آن 

 افزایش دسترسی به مجاک  مشاکک ؛ -0
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و  دمدیمبی ثباتی اتحادما  سیاسی؛ بی ثباتی سیاسی امکان کنش جمعی کا افزایش  -2

به  کندیمو مخالفان کا ترغیب  شزدیممزجب عدم اطمینان مزاداکان و حامیان نظام سیاسی 

برا   کندیمعما  نمایند و نخبگان سیاسی کا نیز تشزیق میزانی اه قدکت دس  یابند و آنرا ا

 کسب حمای  اه بیرون و اه میان اعضاء و مزاداکان جنبش با یکدیگر کقاب  نمایند 

؛ این دسترسی سطح قدکت سیاسی شرک  کنندگان دک مؤثردسترسی به متحدین نافذ و  -3

داشتن قدکت، پیگیر    هیرا نخبگان سیاسی با دک دس  بخشدیمپزیش جمعی کا اکتقاء 

؛ و مناف  دمندیمدک دستزک کاک قراکمی دمند؛ آگامی سیاسی کا افزایش  ماخزاستهبرخی 

  ما یقابلو بدین طریق امکانات و  کنندیمجنبش کا دکدکون سیست  سیاسی نمایندگی 

  دمندیمجنبش کا اکتقاء 

 سی حتی به طزکشکا  دکون نخبگان سیاسی؛ بنظر او وقتی دسترسی به سیست  سیا -4

  بدین مفرزم که مردم کنندیمنسبی باه باشد، مردم انگیز  بیشتر  برا  انجام عم  پیدا 

وقتی که سیست  سیاسی بسته باشد، به مخالفین نیرومند خزد حمله  معمزلاً   امنطقه

  از یانگاما دک دستیابی نسبی به قدکت اه کا  نزدیکی به طیفی اه نخبگان چنین  کنندینم

 ( 97: 2114، بنگستزن) بخشدیم

 داکد تزجه تغییراتی به، گرفته صزکت سیاسی فرص  ساختاک اه که اولین تعاکیفی جمله اه     

 یا واقعه مر":آدام مک داگ بیان به  شزند نظام دک ناگرانی  ماشیگشا سبب تزانندیم که

 تضعیف کا سیاسی ظامن یک بخش سامان  مافرض و محاسبات که  اگسترد اجتماعی  فرایند

 ( 93:0393 دیانی، دلاپزکتاو) دینمایم ایجاد سیاسی فرص  دک کا تغییر ، کند

 :دینمایم  ساختاک فرص  سیاسی به ابعاد ذی  اشاک  مامؤلفهمک آدام برا  

؛ منظزک اه این عنصر عباکت رباهبزدن نسبی یا انسداد و بسته بزدن سیست  سیاسی مستق -0

  کسمی که اه طریق نمایندگی مستقی  نرادما، انتظامات و دیگر اشکا  اس  اه وجزد قزاعد

و یا غیر مستقی  مث  مشاوک ، لابی کردن وغیر  دکباک  دسترسی به حزه  سیاسی تصمی  

  و باه یا بسته بزدن سیست  سیاسی شام  نظام انتخاباتی و باه بزدن مجاک  دینمایمگیر  

بیان دیگر باهبزدن سیست  سیاسی بدین معنی اس  که    بهشزدیمتصمی  گیر  عمزمی نیز 

مردم حتی به مقداک جزئی به شکلی اه انتخابات یا دیگر نرادما  که امکان دستیابی به 

سطحی اه قدکت سیاسی کا ممکن کند دسترسی داشته باشند، یا به معنی پاسخگز بزدن 

اشتن گروما  مختلف   مختلف مردم و امکان دمابخش سیست  سیاسی دک قبا  انتخاب
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  تضمین ماکوش  حکزم ، نمایندگی کسمی، ما ریگمردم برا  اعما  نفزذ بر تصمی  

، کنندیمگذاک  برا  اینکه چگزنه نمایندگان عم   ریتأثپاسخگز کردن حکزم  و تزانایی 

    مر  براماز یانگ  مشاکک  یکی اه ماکانا   بنابراین این دسترسی به مجاک  و باشندیم

 بروه کنش جمعی اس  

سیاس  کا تعیین  مشخصاًثبات یا بی ثباتی دک بین مجمزعه گسترد  اتحادما  نخبگان که  -2

  کنندیمو تقزی  

 وجزد یا فقدان متحدان نخبگان  -3

 ( 0نمزداک )ظرفی ، قدکت یا تمای  طبیعی دول  به سرکزب  -4

 
 یه مک آداممدل مفهومی نظریه ساختار فرصت سیاسی برپایه نظر -1نمودار 

 

دک اکوپا  غربی عزام  اجتماعی   ماجنبشنیز دک مطالعه تطبیقی خزد پیرامزن  0کریسی     

آنرا عباکتند  نیترمر ساختاک فرص  سیاسی برشمرد  اس     مامؤلفههیر کا به عنزان عناصر و 

 اه:

 2ساختاکما  شکا  ملی -0

 ساختاکما  نراد  کسمی -2

                                                                 
1 - Kriesi 

 2-National Cleavage Structures  
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   غالبما استراتژ  غیر کسمی و ماهیکو -3

 ( 219:0779کریسی،) اتحادساختاکما   -4

 ؛کندیمفررس  عناصر ساختاک فرص  سیاسی کا به شرح هیر بیان  0گلدستزن

و مجاک  مشاکک  دک آن دسته نظامرا  سیاسی که فاقد  کاکمادسترسی فزایند  به ساه و  -0

یابی ی اس  که دسترسی عاد  و ممیشگی مزجد فرص  اکهریبد  اندبزد  چنین دسترسی

اه فرص   تزانیمبلکه اه مزض  منحنی خطی و پیدایش فضا  جدید مشاکک   شزدینم

 سخن گف  

اتحادما  سیاسی متغیر به طزک  که کمبران به یافتن مناب  جدید نیاه پیدا کنند  یعنی  -2

چندانی بر نحزء عم  چنبش ما نداکند  ریتأثو  نندیآفرینماتحادما  باثبات فرص  سیاسی 

  شزدیمایش همینه جدید برا  تکزین اتحادما  تاه  فرص  اکهیابی بلکه پید

  که صاحبان قدکت دکباک  نحز  برخزکد و اگزنهنخبگان چند پاکچه و تقسی  شد  به  -3

اعتراضی مث  سرکزب اعتراض م  نظر نباشند  هیرا  مزاجره با پزپش ما  جمعی و جنبش

تا با نزدیک  کنندینمو کمبرانشان ایجاد  ماجنبش  برا  انهیهمنخبگان متحد و پکپاکچه 

   عم  خزیش کا افزایش دمند مافرص شدن به آنان 

 متحدان بانفزذ به صزکتی که معترضین حامیان قدکتمند و ممرا  پیدا کنند  -4

  برا  بقا و کشد اکوهنهسرکزب محدود و وجزد تسریلات محدود به شکلی که جنبش  -5

 فراکو  خزد بییند 

 شزدیمضعیف دول ؛ دول  قدکتمند وبه شدت متمرکز به سختی کخنه پذیر  نسبتاًقدکت  -1

  دیگشایم  اعتراضی ماجنبشو فضا  بسیاک اندکی به کو  

یی که بیش اهانداه  سرکزب نمایند اغلب مزفقی  مادول و نامشروع؛  مؤثرسرکزب غیر  -9

  دمندیمو سرکزب کا ناکاکآمد نشان  کنندیمکا تضمین  ماجنبش

حدان و شرایط حمایتی بین المللی که اه امدا  و باهیگران جنبش و شرک  کنندگان دک مت -9

 ( 00:0771کریسی،) کنندیمکفتاکما  جمعی حمای  

یکی دیگر اه اندیشمندانی که دک ذی  چش  انداه بسیج مناب  به بحث دکباک  فرص  سیاسی      

فرص  سیاسی نقش محزک  دک ظرزک  پرداخته اس  چاکلز تیلی اس   دک نظریه تیلی که عنصر

                                                                 
Goldeston - 1 
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کا برا  چنبش ما    سیاسیمافرص داکد، سه عام  مرتبط به م  هیر اجتماعی   ماجنبش

 :کنندیمآماد  

او ( وجزد ساه و کاکما  مناسب برا  تظل  خزامی دک ساختاک جکزم  ما س  که دک این      

مزینه مطالبات چنبش کا پیش  اهطریق مراجعه به آن با کمنرین ماجنبشصزکت مزاداکان 

  برندیم

  حاضر دک دستگا  دولتی و احزاب اصلی که دک ایجاد تسریلات احرفه( مناف  نخبگان دوم     

 نقش محزک  داکد  ماجنبشبا کنتر  

سزم( مناب  کنش جم  مزاداکان یعنی اینکه مزاداکان تا چه انداه  قادکند برا  تعقیب      

  جمعی ممچزن تریه طزماک، تجم ، اعتصاب و ساهمان دادن به امدا  جنبش اه اعما

 ( 45،0397 جلایی پزک،) کنند  فشاک استفاد  ماگرو 

امدا  آشکاک سیاسی داکند  منظزک اه سیاسی بزدن عباکت اجتماعی   ماجنبشبه نظر تاکو      

و شرک  تماعی اج  ماجنبشیی اس  که شرایط کا برا  بسیج اعضا و مزاداکان مانهیهماه 

  اه این منظر ساختاک فرص  سیاسی شرایطی ساهدیم  جمعی فرام  ماشیپزدک  کنندگان

 دینمایمیی کا برا  انجام کنش جمعی معطز  به سیاس  آماد  مافرص و  ما یمزقعاس  که 

 ( 051،2115بنگستزن، )

 دینمایمنش جمعی اشاک  دک این تعریف، تاکو به وجزد فرص  برا  مردم به منظزک انجام ک     

تا نتایج و دستاوکدما  جمعی و نه فرد  برآوکد  گردد  به عباکت دیگر دک تعریف ساختاک 

  مزکد تزجه اس  تا ضمن ممکن ساختن کنش جمعی مانهیهمفرص ، وجزد شرایط و 

  ماجنبشنتایجی برا  ک  جنبش به ممرا  داشته باشد  هیرا، ممانند مر کنش جمعی، 

بسیج پیروان تا دک کنش جمعی شرک  نمایند و  -0ممزمان با دو مسئله مزجه مستند:  امنیتی

 تضمین اینکه این کنش جمعی تاثیر  بر جامعه به طزک کلی داکد  -2

واژ  ساختاکداکا  معانی متعدد اس   دک تعریف تاکو م  نرادما  سیاسی کسمی وم  کوابط      

و به طزک کلی ممه اشکا  کوابط  شزدیمیاسی کا شام  دائمی و ثاب  بین باهیگران س نسبتاً 

 دک برمی گیرد  قدکت مزجزد دک جامعه کا

دک جم  بند  چنین گف  که ساختاک فرصی  سیاسی  تزانیمبا تزجه به تعاکیف مختلف      

  ناگرانی دک نظام سیاسی شزند  ماشیگشاسبب انبساط و  تزاندیمبه تغییراتی تزجه داکد که 

  سامان بخش یک مافرض  که محاسبات و اگسترد اجتماعی ن هاویه مر واقعه یا فرایند اه ای
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  کخدادما و کندیم  سیاسی ایجاد مافرص نظام سیاسی کا تضعیف نماید، تغییر  دک 

به  اساساً کوندما  اساسی مانند وقزع جنگ، کشد شتابند ، مراجرت، صنعتی شدن، بیکاک  و   

واق   دک کوابط قدکت و تاثیرات این عزام  بر نظام سیاسی مزکد تزجهعنزان دلای  تغییر 

یی ماجنبهبه اجتماعی   ماجنبشساختاک فرص  سیاسی بر  ریتأث  بنابراین دک مطالعه شزندیم

نظیر بی ثباتی انتخاباتی یا شکا  میان نخبگان و مرگزنه تحز  و دگردیسی که مناسبات 

بگذاکد تزجه  ریتأث  کنش جمعی مانهیهمیق بر بسترما و قدکت کا تغییر دمد و اه این طر

 ( 99،0399 دیانی و دلاپزکتا،) شزدیم

 

 مفاهیم اساسی

 ثبات یا بی ثباتی دربین مجموعه گستره نخبگان -1

  امقزله، اقتصاد  و فرمنگی کشزکما اجتماعینخبگان دک تحزلات سیاسی،  مؤثرنقش      

  تا حدود هیاد  دکگرو انسجام فکر  و اجماع نظر مزکد تزجه اس  وتحقق این نقش مثب

  این انسجام و اجماع نظر دککناک پرمیز باشدیم  نظر  و اجرایی ماعرصهکلان آنان دک 

که آثاک  دمدیم  مخرب، عقلانی  و خردمند  دکسیاس  وکه  کا نشان ماتعاکضاهمناهعات و 

 و برکات مثبتی به دنبا  داکد 

تزسعه ملی کشزکماداکد  و مشکلات اساسی که پیامد منفی دک پیشرف  و مسائ یکی اه      

و مجادلات قرر آمیز میان خزاص و نخبگان سیاسی اس   ماتعاکضفرامزشی، گریزاه عقلانی ، 

شد  اس  به طزکیکه امنی  داخلی اجتماعی   سیاسی مابحرانکه دک برخی مزاکد همینه ساه 

ین مقزله تا حدود هیاد  با چگزنگی عقلانی  نخبگان سیاسی و ، اانداهدیمو ملی کا به مخاطر  

برا   که نخبگان دکقدکت کندیمایجاب   یعقلان دک اکتباط اس    اجامعهمسزلان مر کشزک و 

  منطقی استفاد  کنند و یقین داشته باشند مناهعات ماکوشح  اختلا  میان خزدشان اه 

 مخرب دک تقاب  با عقلانی  اس  

دک ایجاد ثبات یا بی تباتی و تعاکض دک بین نخبگان یک جامعه که  مؤثرجمله عزام   اه     

 به مزاکد هیر اشاک  نمزد: تزانیمبستر ساه ایجاد بحران باشد  تزاندیم

 سرکشی و لجباه  -الف

 تکبر و خزد بزکگ بینی -ب

 دنیاطلبی -ج



 ... یهابحران وقوع در آن تاثیر و سیاسی یهافرصت      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 

 جر  و نادانی -د

 حسادت - 

 پیرو  اه مزا  نفس -و

 دکمحمزعه نخبگان به یکدیگر سزء ظن -ه

 عدم صبزک  دکاختلافات و مقابله به مث  نادکس  -ح

 دوکو  و نفاق -ط

 افراط و تفریط - 

 گرو  گرایی وباند باه  -ک
 

 بازبودن نسبی یا انسداد سیستم حکومتی -2

 ی وابسته به آنها:هارسانهبازخوانی نقش احزاب و 

یی چزن چگزنگی و میزان مامؤلفهسیست  حکزمتی با دک جزام  امروه  باه بزدن یا انسداد      

به مزکد سنجش ما کسانهفعالی  احزاب سیاسی و تکثر مطبزعات وابسته و چگزنگی ایفا  نقش 

   تزسعهکندیمقراکمی گیرد و دکاین بین واژ  تزسعه سیاسی معنی و مفرزم خاص خزد کا پیدا 

 اجتماعی محیط تحزلات و تقاضاما به مدکاکآ سیاسی یک نظامآن دک که اس  وضعیتی سیاسی

 ما گیر تصمی  دک مردم مشاکک  قانزنی کامرا  آوکدن فرام  با و دمدمی پاسخ المللیبین یا

 مطلزبی سطح به مشاکک  این ضامن عنزانبه پیشرفته سیاسی فرمنگ اه مند برر  و سیاسی

 ساه ، دول  فرایندما  به  اس پاسخی دک واق  سیاسی تزسعه .کسدمی سیاسی کاکآمد  اه

 ( 41:0397 نقیب هاد ،) .تزهی  و مشاکک  ساه ،مل 

 الف: نقش احزاب، چگزنگی فرص  ساه  دک بستر فعالی  سیاسی

 طریق پنج این .آوکند فرام  کا تزسعه و فرص  سیاسی مزجبات قادکند شیز  پنج به احزاب     

 اه: اندعباکت

 سیاسی مشاکک  و احزاب -0

 حکزمتی نظام مشروعی  و زاباح -2

 ملی انسجام و یکپاکچگی و احزاب -3

 مناهعات مدیری  و احزاب -4

 سیاسی پذیر جامعه و احزاب -5
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 سیاسی دکهمینه مشاکک  احزاب نقش –0

 دک دخال  برا  خزد حق اه جامعه افراد مند برر  میزان اه اس  عباکت سیاسی مشاکک      

 مر ثبات اس  متفاوت مختلف، افراد برا  میزان این که اسی،سی ما گیر تصمی  و مسائ 

 بستگی جامعه آن سیاسی نرادمند  سطح با سیاسی مشاکک  سطح کابطه به سیاسی جامعه

 سیاسی، مشاکک  افزایش مزاهاتبه  که شزدمی حفظ جامعه سیاسی ثبات صزکتی دک .داکد

 احزاب این گیرد  دکواق  فزونی نیز هجامع سیاسی نرادما  انسجام و پذیر قیتطب ،پیچیدگی

 .پرداهندیم مشاکک ، یعنی سیاسی ویژگی ترینمر  به که مستند

 کند می کا فرام  مافرص تکمی  وهمینه ترک  کا اجتماعی بسیج پدید  نیز اقتصاد  تزسعه    

 پی کد کا اجتماعی ناکامی افزایش ا ،عد  برا  اقتصاد  کفا  افزایش ضمن اقتصاد  تزسعه

 به اند،گرفتاکشد  ناکامی به که کسانی نباشد، فرام  ماییتحرک چنین فرص  اگر اما آوکد،می

 به نسب  کا انتظاکات و تزقعات اجتماعی، ناکامی دیگرعباکتبه .آوکندمی کو  سیاسی مشاکک 

 شاکک م دامنه ما،خزاسته این تأمین برا  افراد که شزدمی باعث این و داد  افزایش حکزم 

 داکد بستگی جامعه سیاسی شدن نرادینه به مسئله این کهدکحالی .کنند ترگسترد  کا سیاسی

 و شزدمی بیان قانزنی ما کانا  اه مادکخزاس  این باشد، بالا سیاسی نرادمند  میزان اگر که

 مشروعی ما کانا  چنین اگر اما .گردندمی تعدی  یا شد  جم  سیاسی، سیست  دکون دک

 این باشد، هیاد سیاسی نرادینگی سطح و سیاسی مشاکک  بین شکا  و باشد نداشته جزدو

 به منجر اجتماعی ناکامی واق  دک شزد می منجر ثباتیبی و خشزن  به مشاکک  تقاضا 

 جامعه، دک قدکتمند احزاب و نرادما فقدان صزکت دک سیاسی مشاکک  و سیاسی مشاکک 

 اه هیاد  حدود تا تزانندمی سیاسی نرادما  و احزاب بنابراین .گرددمی سیاسی ثباتیبی باعث

 حائز سیاسی مشاکک  دک احزاب نقش باب دک که دیگر  نکته .کند جلزگیر  سیاسی ثباتیبی

 جامعه، دک احزاب وجزد بدون منتخب یک مجلس وجزد که اس  مطلب این اس  اممی 

 سیاسی احزاب مرچه کو  اهاینکودیم شماک به دمزکراسی و سیاسی تزسعه اه ا نشانه تزاندنمی

 .شزدمی کسب بیشتر  آکا  باشند، نیرومندتر انتخابات دک کنند شرک 

 

 حکزمتی نظام مشروعی  و نقش احزاب -2

 بنیانگذاکیا فزت یا کفتن کناک اه پس که اس  نراد  قدکت داکا  صزکتی دک سیاسی حزب     

 ایجاد دک احزاب نقش  دمد ادامه خزد قدکت و بقا هب ممچنان بتزاند آن، فرممند کمبر
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 اقتداک به بخشیدن مشروعی  مسئله با ممیشه تقریباً  حزب تزسعه اولیه مشروعی  مراح 

 اکیستزکرات، الیگاکشی سلطنتی، اقتداک که کشزک  دک حزبی حکزم  وظیفه اولین اس  ممرا 

 مردمی پشتیبانی کسب برا  که اس  این هد ، کناک کا نظامیحکزم  یا استعماک  بزکوکراسی

 حکزم  یک کند، پیدا جدید  دمند  مشروعی  مبانی جدید، حکزمتی نظام و حکزم  جر 

 برا  اولیه مراح  .اس  مردمی حکزم  یک ممچزن خزد تقدیس و تزجیه پی دک حزبی

 که راد اف شماک و کنندگانمشاکک  تعداد هیرا اس ، ساهمسئله بسیاک جدید حکزمتی ما نظام

 دیگراس   سیاسی ما نظام اه بیشتر بسیاک بیامزهند، کا سیاسی مشاکک  قزاعد باید
  

 ملی انسجام و وحدت دک احزاب نقش -3

 و خزد حاکمی  تح  سرهمین کنتر  برا  دول  تزانایی بر دلال  ملی یکپاکچگی     

 عنزان تح  معمزلاً  که داکد مل  یا کشزک به نسب  مردم کفتاکما  اه ا مجمزعه ممچنین

 خزاند  ا فرقه یا محلی ملاحظات به نسب  ملی ملاحظات دادن اکجحی  اتحاد، وفاداک ،

 علایق تزلز  باعث اقتصاد  اجتماعی و تحزلات نزساه ، براثر تزسعهدکحا  جزام  دک  شزدمی

 و مان س بین جنگی واق  دک  گرددمی سنتی اقتداک شدن سس  دک واق  و سنتی پیزندما  و

 کا اقتداک و ممبستگی سنتی یمبان جدید، ما اکهش که ا گزنهبه گیرد،دکمی جدید ما اکهش

 پدید جدید امکانات و انگیز  ما،مراکت منزه که آیدمی پدید همانی این و خزانندمی ستیز  به

 .اندنگرفته شک  جدید ما ممبستگی و اندنیامد 
 

 عاتمناه مدیری  دک احزاب نقش -4

 مثا  برا  داکد؛ بستگی هیاد  متغیرما  و عزام  به مناهعه، مدیری  دک حزب نقش     

 که باشد شدید و بنیاد  چنانآن جامعه یک دک اجتماعی مزجزد  ماشکا  اس  ممکن

  شزد مشک  بسیاک حزب، برا  مناهعات دکآوکدن آشکاک به پنران اه و کردن آمیز مصالحه

 حا دکعین داکند، جامعه ثباتبی دک بسزایی اجتماعی نقش و  اقتصاد  ماشکا  گرچه

 سیست  ضد و کرد  یکدیگر کقیب کا احزاب بیشتر مزیتی، ما بحران و ایدئزلزژیک ما شکا 

 به قادک پراگماتیک احزاب اه کمتر ایدئزلزژیک، احزاب که گف  تزانمی اساس این بر  ساهندمی

 .نیس  مطلق قاعد  این هگرچ  مستند مناهعات مؤثر مدیری 
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 سیاسی حزب کمبر  کیفی  احزاب، مناهعه مدیری  چگزنگی دک مر  عزام  دیگر اه     

 مزکد دک اطلاعاتی داشتن مناهعه، مدیری  بر اجتماعی حزب تأثیرات فر  و دکک برا  .اس 

 کفتاک ها واقعی اکهیابی دک تزانایی دکجه و اعتماد میزان سیاسی، تحم  میزان کمبر ، شیز 

 مر  امر  نیز مناهعات با برخزکد دک حزب کمبر  تجربه و سابقه  اس  اساسی بسیاک دیگران،

 اس  
 

 سیاسی پذیر  جامعه دک احزاب نقش -5

 اکهشرا  که اس  ناگزیر خزد، کاککرد مؤثر ادامه و بقا تضمین، برا  سیاسی سیست  مر     

 انتقا  واکدان تاه  به و بریزد پی باه   قاعد عنزان تح  کا منجاکمایی ممچنین و سیاسی

 کشد و آمد  دنیا به کشزک دک که آنرایی دسته یک :انددسته دو معمزلاً  واکدان تاه  این .دمد

 .شزندیم سیست  واکد خاکج اه که مراجرانی دیگر دسته و ،کنندیم

 ساهند، دکونی کا آنرا و بیامزهند کا سیاسی منجاکما  و اکهشرا باید افراد مزکد، دو مر دک     

 احزاب .خزامد شد وجزد آمد  و همینه ساه وقزع بحران به نظمی بی صزکت این غیر دک که چرا

 مستند ابزاک  آن اه مرمتر بلکه نخبگان، شدن جم  برا  ابزاک  فقط نه نزع، اه نظر صر 

 .دمندیم شک  حکزم  به نسب  کفتاکما و عادات به که سیاسی آمزهش و پذیر  جامعه برا 

 

 ، فرصت ساز سیاسی:سیاسی ثبات جمعی، یهارسانه ب:

 و مابرنامه سیاسی، مقامات بردن سؤا  هیر به تزانیم  بحران ماشاخص نیترمر  اه     

 علیه آمیز خشزن  اعتراضات ممچنین و کشزک نراد  ترتیبات و قزانین حکزم ،  مااس یس

 تغییر  کرد اشاک  کشزک نراد  ترتیبات و قزانین ،مااس یس و مابرنامه سیاسی، مقامات

 تغییر ممچنین و نراد  ترتیبات و قزانین ،مااس یس و مابرنامه سیاسی، مقامات غیرمتعاک 

  ماشاخص اه نیز سیاسی کژی  و قزانین ،مااس یس و مابرنامه سیاسی، مقامات آمیز خشزن 

 وقزع ممچنین و انقلابی شبه و کاکانه محافظه کزدتاما  تروک، صزکت به که مستند ثباتی بی

 ( 53:0370 دلاوک ،)  ابندییم ظرزک و بروه سیاسی انقلاب

 

 سیاسی ثباتی بی و ثبات شناسی گونه
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 ملی انسجام نیز و دول  ما  کاکویژ  دک مردمی  ماخزاسته به پاسخگزیی اگر     

 پزیا، سیاسی ثبات نزع سه به کا سیاسی ثبات تزانیم بدانی  سیاسی ثبات اجزاء کا وایدئزلزژیک

 تنزع و افزایش پذیرش عل  به پزیا سیاسی ثبات دک .کرد بند  دسته کاذب و ایستا

 مردمی، مشروعی  حفظ برا  حکزم  تلاش و الزام و حکزم  تزسط مردمی  ماخزاسته

 میچ به تاه  نیاهما  ظرزک ایستا، سیاسی ثبات دک  شزدیم فرام  سیاسی ثبات استمراک همینه

 طرفی اه .اس  اص  یک آن کساندن حداق  به ماخزاسته محدودکردن و نیس  مطلزب وجه

 مردمی خزاس  اه مستق  ایدئزلزژ  بر تکیه و مزجزد ساختاک تغییر دک حکزم  انعطا  عدم

 کاذب دول  سیاسی ثبات دک .گرددیم آن مشروعی  کامش و حکزم  پزیایی عدم عملاًباعث

 و یابند تغییرنمی شرروندان نیاهما  به تزجه با دول  ما  ویژ  کاک .اس  تمام قلا است داکا 

 افتخاک ،) بگیرد  شک  دول  عملکرد چاکچزب دک باید شرروندان  ماخزاس  و ما اهمندین

0390 :94-92 ) 

 بدخی  و مزمن خی ، خزش سیاسی ثباتی بی دسته سه به تزانیم نیز کا سیاسی ثباتی بی     

 با شزدیم شروع ناکضایتی اه  امرحله سه فرآیند طی ثباتی بی مراح  .کرد بند  تقسی 

 اعتراض دک صزکت به نظام مشروعی  کامش با سپس و ابدییم ادامه ناکضایتی بیان و تحم 

 (99-91 ممان:) دمدیم نشان کا خزد خشزن  و خزکد و هد تحصن، تجم ، قالب

ثباتی و بحران  بی دکباک  مختلف نظریات دک که عزاملی نیترمر  اه مزکد چند به ادامه دک     

 بیان عزام  این با اکتباط دک جمعی  ماکسانه وکاککرد اشاک  اس  شد  مطرح اجنماعی

 .شزدیم

 

 نارضایتی(: – نسبی )ناکامی محرومیت نظریات

 مشکلات فقر، تبعیض، نابرابر ، احساس مزضزعات ناکامی، و محرومی  نظریات دک     

 اقتصاد  تزسعه کوند دک اجتماعی اقشاک فزآیند  انتظاکات شدن برآوکد  عدم و اقتصاد 

 با تزانندیم ماکسانه .شزندیم تلقی سیاسی مناهعه اجتماعی و و ناکضایتی ما  اهسرچشمه

 نابرابر ، اکهیابی و ادکاک دک اقتصاد  مشکلات و فقر ،ماضیتبع ما، محرومی  اه کسانی اطلاع

 نابرابر  احساس کامش جر  دک یا دمند گسترش کا اعتراضات شدت و آشکاک کا ناکضایتی

 محدود تزانایی و شرروندان فزآیند  انتظاکات وقزع شرایط دک تزانندیم ممچنین .کنند حرک 

 اجتماعی وضعی  اه ناکضایتی احساس و بخشید  تعمیق کا انتظاکات پاسخگزیی، دک دول 
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 کشزک، مقدوکات ساه  شفا  با تزانندیم ماکسانه دیگر سز  اه  مندد افزایش کا مزجزد

 ( 79:0371کیا،) نمایند  کنتر  برآوکد قاب  و منطقی سطح دک کا انتظاکات مردم
 

 سیاسی: یهافرصت و منابع بسیج نظریات

 و یناکام محرومی  وجزد صر  باوکند این بر تیلی چاکلز مانند مناب  بسیج پرداهان نظریه     

 برا  لاهم مناب  کو  باید بلکه شزدینم آمیز اعتراض جمعی کنش به منجر جامعه دک ناکضایتی

 و مزینه و مافرص ساختاک  و ساهمان وجزد دک که سیاسی مباکه  یا اعتراض جمعی ابزاک

 ( 55-51:0397 طالبان،) نمزد  تمرکز و تزجه اس ، نرفته آن  ماد یفا

 بالا  تزانایی و آمیز اعتراض جمعی کفتاک  مانهیمز دادن نشان هیاد با تزانندیم ماکسانه     

 ک  با یابالعکس دمند، کامش کا سیاسی اعتراضات بروه احتما  دول  گر سرکزب نیروما 

 نیروما  تزلز  آشکاکساه  یا تلقین و سیاسی اعتراضات دک شرک   مانهیمز دادن نشان

 و ثباتی بی ایجاد برا  معترضین تشزیق جر  دک یاسیس نظام دوکن دک اختلا  و گر سرکزب

 برا  آمد  پیش فرص  ترسی  ممچنین و اقتصاد  و اجتماعی سیاسی، ساختاکما  دک تغییر

 ( 77:0371 کیا،دمند ) کا افزایش پیروه  به دستیابی احتما  و باشند مؤثر سیاسی اعتراضات
 

 جهانی: نظام /وابستگی یهاهینظر

 جران کشزکما  سیاسی و اقتصاد  وابستگی جرانی، نظام / وابستگی  ماهیرنظ براساس     

 سیاسی صزکت سلطه و اقتصاد  نابرابر  مامبادله شرایط دک که خاکجی  ماقدکت به سزم

 ( 235-242: 0371 ساندکه،) اس   سیاسی ثباتی بی ساه همینه عزام  اه یکی گرفته،

 ویژ  به مستقر حکزم  پذیر  آسیب و ضعف نقاط اه س برجسته با تزانندیم ماکسانه     

 جر  دک تاًینرا و سیاسی مشروعی  کامش باعث بیگانگان به سیاسی و اقتصاد   مایوابستگ

 خزامی استقلا  تبیین با تزانندیم ممچنین ماکسانه .کنند حرک  امنیتی-بحران اجتماعی 

 کسب ضمن خاکجی، وابستگی اه کمایی  برا آن  مابرنامه و مااس یس تبلیغ و مستقر دول 

 حرک  نرایتاً  و اقتصاد  مشکلات تحم  و سیاسی مشروعی  افزایش مزجب مردمی حمای 

 .شزند امنیتی -جر  بحران اجتماعی دک
 

 سیاسی: آنومی و اجتماعی همبستگی نظریات
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 با او .مددیم کخ جامعه دک آنزمی اجتماعی، ممبستگی فقدان شرایط دک دوککی  نظر به     

 صنعتی فرآیند دک که اس  باوک این بر شدن صنعتی اه ناشی اجتماعی تحزلات کوند به اشاک 

 فرد  مناف  وترجیح افراطی فردگرایی سنتی، و دینی باوکما  تضعیف و سکزلاکیزاسیزن شدن،

 که شزدیم سیاسی جامعه منجاکما  و اخلاقی قزاعد به التزام تضعیف باعث جمعی مناف  بر

 مناهعه و فرد  سرگردانی و کشمکش اجتماعی مزجب وضعی  این اس   سیاسی آنزمی مانم

 ( 49-50: 0392 بشیریه،) اس   اثرگذاک سیاسی ثبات بر طبعاً  شزدو می ثروت و قدکت برا 

 جدید، نس  به مااکهش انتقا  دک نزآوک  و مختلف تفسیرما  و نقد با تزانندیم ماکسانه     

 ممچنین .گردند سیاسی آنزمی و اجتماعی ثبات تردید مان  و تقزی  کا عیاجتما انسجام

 اه .دمند افزایش کا آنرا به تعرد جامعه سیاسی و اجتماعی قزاعد خزاندن عادلانه با تزانندیم

 سنتی و دینی باوکما  تضعیف و سکزلاکیزاسیزن کوند ترویج با تزانندیم ماکسانه دیگر طرفی

 .نمایند تشدید کا آنزمی و عیاجتما گسستگی کوند
 

 سیاسی: مشروعیت نظریات

 طر  اه سیاسی نظام و حاکمان حکزم ، قلبی پذیرش معنا  به سیاسی مشروعی      

 منجاکما ترویج و تبلیغ با تزانندیم ماکسانه(  054:0394 )نقیب هاد ، .اس  شزندگان حکزم 

 اطاع  و وفاداک  ایجاد برا  اسیسی پذیر  کوند جامعه دک یافته، تخصیص  مااکهش و

 با و نمزد  تحریک کا شرروندان سیاسی تعرد و تعلق حس و کنند حرک  حکزم  اه شرروندان

 تحکی  به ،شزدیم حاص  آن کاککردما  اه که عمزمی مناف  تزصیف و دول  حقانی  تأیید

 نظام ظرفی  و تزانایی اه مردم فزایند  انتظاکات که آنجا اه دیگر طر  اه .بپرداهند مشروعی 

 ماکسانه ،شزدیم پزشاند  ایدئزلزژیک تزجیه با ممزاک  مزضزع این و اس  بالاتر سیاسی

  ماخزاسته سطح افزایش و طرح و سیاسی نظام ناکاکآمد  به هدن مشروعی  گر  با تزانندیم

  امنیتی حرک -اجتماعی بحران کامش نرایتاً  و سیاسی مشروعی  جر  کامش دک مردم

 ( 77:0371 کیا،) کنند 

 

 
 

 سیاسی: مشارکت و نهادگرایی
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 احزاب نرادمند  سطح حکزم ، و اجتماع دک ماساهمان نرادینگی نرادگرایی،  ماهینظر دک     

 قدکت وکنتر  قانزن حاکمی  سیاسی، کقاب  و سیاسی مشاکک  فرآیند و سیاسی  ماگرو  و

 به که ماکسانهمزکد  سیاسی ثبات با اکتباط دک که مستند مزضزعاتی جمله اه سیاسی فساد و

 معرفی دمزکراسی ( 09-07: 0395 مانتینگتزن،)  اندگرفته قراک برکسی چراکم ککن عنزان

 نظام دک قانزن حاکمی  جر  دک ترغیب و تفسیر نقد، کسانی، اطلاع با تزانندیم اندشد 

 و سیاسی احزاب مانند انتخاباتی و سیاسی نرادما  کردن نرادینه آن، مختلف اجزاء و سیاسی

 ممچنینکنند   حرک  سیاسی کقاب  و سیاسی مشاکک  ساماندمی برا  مدنی نرادما 

 و اجتماعی مختلف  ماگرو  متعاکض مناف  قانزنمند پیگیر   ماکوش تزانندیم ماکسانه

 ضمن یاسیس نظام عملکرد فرآیند دک تا نمایند برجسته کا کقاب  فرمنگ بر مبتنی سیاسی

 مشاکک  با انتخابات طریق اه قدکت چرخش و شرروندان  ماخزاسته و نیاهما به پاسخگزیی

 حا  عین دک شزند  مادول  سیاسی مشروعی  و شرروندان اعتماد کسب مزجب شرروندان،

 ما یمز حضزک تشزیق و سیاسی اختلافات و ماتفاوت بر حد اه بیش تأکید با تزانندیم ماکسانه

 و بروه و اجتماعی واگرایی و ماچالش تشدید مزجب سیاسی، عرصه دک متفاوت  مافتمانگ و

 بحران کامش و سیاسی نرادمند  تضعیف جر  دک و شزند سیاسی مناهعات کردن برجسته

 و ساختاک   ماشالزد  کوهافزون تضعیف با تزانندیم ماکسانه .کنند حرک  امنیتی -اجتماعی

 و داخلی امزک به ساماندمی دک کا دول  ،خزاندیم غیردمزکراتیک کا اآنر که دولتی گفتاک 

 نظاکت ممچنین د آوکن فرآم  امنیتی کا-اجتماعی کامش بحران مزجبات و ناتزان خاکجی

 اه مان  ،مابرنامه و سیاس  دقیق اجرا  و قانزن حاکمی  دکجر  مادول  عملکرد بر ماکسانه

 حکزم  مختلف اجزاء دک سیاسی فساد و خزاک  ویژ  ی،عمزم برمصالح فرد  مناف  ترجیح

 گسترش باعث سیاسی فساد با مرتبط مزضزعات سانسزک یا کسانه نظاکت عدم طبعاً   شزدیم

 .شزدیمامنیتی -اجتماعی  سیاسی و بستر ساه بحران مشروعی  کامش و سیاسی فساد
 

 نژادی: و قومی فرهنگی، یهاشکاف

 .شزدیم تلقی   بحران امنیتی سیاسیمانهیهم اه نژاد  و قزمی ،مذمبی  ماشکا  وجزد     

 مذمبی و قزمی  ماشکا  میان کابطه تبیین دک عام  نیترمر  ( 033-034: 0391 بشیریه،)

 ما نابرابر نمایش با تزانندیم ماکسانه .اس  تبعیض و نابرابر  امنیتی، -و بحران اجتماعی 

امنیتی  -بحران اجتماعی کامش جر  دک گزناگزن  مانگفرم خرد  و مذمب اقزام، میان
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 ک  یک عنزان به دول   مابرنامه و مااس یس و ملی ممبستگی تبلیغ با یا و کنند حرک 

 .برآیند ملی وحدت و شرروندان مشترک حس تقزی  و دکصدد عادلانه و یکپاکچه

 مزیتی و گرایی سن  و رایینزگ ممانند فرمنگی تعاکضات تشدید با تزانندیم ماکسانه     

 دک با یا و کنند بیشتر کا سیاسی مناهعات بروه امکان سیاسی، کقاب  آفریند دک تعاکضات کردن

 .نمایند جلزگیر  مزیتی تعاکضات اه ماشهیاند عقلانی طرح و منطقی  ماح  کا  گرفتن پیش
 

 اجتماعی: یهاجنبش

 سری  اجتماعی فرمنگی، تغییرات و تزسعه و کوندنزساه  حاص  که اجتماعی  ماجنبش     

 ماکسانهبرابر  دک مقاوم  یا مزجزد وض  تغییر جر  دک تزانندیم مستند امروه  جزام  دک

 ( 51:0371 کریمیان،دمند ) شک  کا ماجنبش این  ما یفعال

  ماجنبش برخی به نسب  تبلیغ سزء حتی و سانسزک و خبر  باسکزت تزانندیم ماکسانه     

 کنند  معرفی برنامه بی و ناتزان غیر مفید، کا ماآن اجتماعی،
 

 سیاسی: ثبات و هارسانه

 امنیتی دک –بر وقزع بحران اجتماعی  ماکسانه آثاک همینه دک شد  مطرح مباحث اگر     

 اکتباط اجباک و اقناع مبادله، یعنی لیندبلام چاکلز گانه سه  ماکوش به کا مختلف  ماحزه 

 بر نظاکت شام  خزد گانه پنج کژکاککردما  و کاککردما با ماکسانهگف   تزانیم .دمی 

 مرد  هاد ،) تزانندیمبسیج  و سرگرمی فرمنگی، میراث انتقا  -ممبستگی اجتماعی محیط،

 فرمنگی اجتماعی، اقتصاد ، مختلف  ماحزه  دک واسط متغیرما  طریق اه ( 47-45: 0397

 و “ کاکآمد  و مبادله” یعنی ماحکزم  امنیتی، حفظ -ان اجتماعیوجه بحر دو دک سیاسی و

 ایفا نقش امنیتی -جر  وقزع بحران اجتماعی دک آن بالعکس یا و “سیاسی مشروعی  و اقناع”

 .کنند

 تعدی  و بخشی شتاب بند ، اولزی  با تزانندیم جمعی  ماکسانه ترتیب این به     

 و دول  ما  کاکویژ  بین فاصله کامش یا افزایش دک  اثرگذاک ضمن شرروندان  ماخزاسته

 جر  وقزع یا عدم وقزع دک حکزمتی مختلف الگزما  تناسب به مردم انتظاکات و ماخزاسته

 برخزکد نحز  و ایدئزلزژیک انسجام دک تحز  و تغییر .کنند حرک  امنیتی -بحران اجتماعی

بحران  معادله نتیجه دک بسزایی تأثیر اکانکاکگز و شرروندان اعتقادات و باوکما با ماکسانه
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 مردم اعتماد  بی به منجر که  اکسانه فعالی  گزنه مر  داکد جامعه مر دک امنیتی -اجتماعی

 انسجام تقزی  بالعکس و اس  جر  وقزع بحران دک شزد آنرا گردانی کو  و مااکهش به

  مایکاست جبران دک حتی و د عدم وقزع بحران بز جر  دک اعتقادات و باوکما ایدئزلزژیک،

  کندیمکمک  نیز ماژ یوکاک  انجام دک احتمالی دول 

 

 ظرفیت یا تمایل طبیعی حکومت به سرکوب: -3

تا چه میزان اه کوشرا  سرکزب یا کنتر  افکاک و میجانرا  عمزمی استفاد   کشزکمااینکه      

یا  تن شرایط چرانی و بین المللیکنند اکتباط مستقیمی با نزع و کوش کشزک داک ، دک نظر گرف

، فشاک افکاک کشزکماتح  فشاک بزدن مجام  حقزق بشر ، لزوم برر  مند  اه حمای  سایر 

استبداد   یا تریتزتال  ماحکزم عمزمی داخلی و اتخاذ سیاسترا  فضا  باه پس اه یک دوک  

 داکد 

(، 0371سرداکنیا،) هیکوسروپاشی دک این میان تجربه وقزع انقلابرا  کنگی دکشرایط پسا ف     

(، فضا  0399پزکسعید،) رانیا 59انقلاب   یمزفق ،42خرداد  04چرایی مزفق نبزدن قیام 

ان ) انیعیش  که منجر به انقلاب ثزک  العشرین لادیم 71سیاسی حاص  شد  دکاوای  دمه 

  به صزکت مزکد  مزکد مداقه قراکداد تزانیمکشزک گردید کا  ( آن0393ویلی،

  مابحرانو نظامی دک بستر ساه  اجتماعی دک مریک اه مزاکد بالا اتخاذ تصمیمات سیاسی،     

دک کشزکما  مزکد  ما یتصمنقش مزثر  داشته اس  چرا که برپایه این  امنیتی -اجتماعی

بحث به جر  نزسان حکزم  به استفاد  یا استفاد  ننمزدن اه قدکت، اجباک و هوک مراتب بروه یا 

 کا مسبب شد  اس   امنیتی -اجتماعی  مابحرانوه ندادن بر

حضزک نظامیان دک صحنه و برخزکد با حرک  اجتماع پدید آمد  اه  42 خرداد 05دک قیام      

د  مردم که منجر به کشته شدن افراد هیاد  گردید نشان اه تمای  طبیعی حکزم  به 

سطه وجزد برخی فضاما  باه سیاسی، به وا 59سرکزب بزد  اس  اما دک سز  دیگر دک سا  

آهاد شدن هندانیان سیاسی، محقق نشدن شرایط کام  حمای  خاکجی اه دول  پرلز  دوم و     

  جام  عم  پزشید  شد  و ترکنگظرفی  یا تمای  طبیعی حکزم  به سرکزب به صزکت ک  

و دک اجتماعی بحران یی که داشته منجربه ایجاد یک مامؤلفهحرک  امنیتی مردم دککناک سایر 

نرای  سرنگزنی دول  پرلز  دوم گردید  اس   ممچنین وضعی  مشابری کا دک انقلاب 

 یزگسلاو  کا شامد مستی  
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 وجود یا فقدان نخبگان متحد: -4

  اجرا، پدیدمامایی طبیعی و دک بسیا  مزاکد ماکوشو  مایمش، خط ماهینظراختلا  آکا،      

تفکرین اختلا  و تعاکض کا کشد، تعالی و پیشرف  اس  و بعضی اه م ضروکتی انکاک ناپذیر برا 

 ( 47:0392)کضائیان، کنندیمناپذیر برا  هندگی بشر قلمداد  اجتناب مقزله

فرایند  اس  که طی آن نخبگان "مناهعه و تعاکض دک میان نخبگان دولتی و سیاسی      

  دک تصمیمی گیریرا  کلان نقش اهگزنتصمیمی گیرند  دک قزا  مختلف و نرادمایی که به 

، اهاین کو لجباه  و کشمکش مخربی پرداهندیمداکند به دلای  مختلف به مخالف  با یکدیگر 

و صلاب  و اتقان تصمیمات  ما ریگکه نتیجه آن ایجاد اختلا  دک تصمیمی  شزدیمپدیداک 

 ( 314:0397 اس  )ترابی،

 انزاع تعاکض:

گزناگزن قاب  دسته بند  اس   به یک اعتباک تعاکض به دو دسته تعاکض به اعتباکما       

(  و دک 1:0392)کضاییان، شزدیمکلان کاککرد و سزدمند و غیر کاککرد  و غیر سزدمند تقسی  

  شزدیمعاطفی تقسی   –تقسی  بند  دیگر، به تعاکض بنیادین و تعاکض احساسی 

امدا  و ابزاکما  نی  به مد  بروه پیدامی  تعاکض بنیادین به صزکت عدم تزافق دکباک      

عاطفی بیشتر ناشی اه مشکلات میان فرد  شام  عزاطف شدید   –کند، اما تعاکض احساسی 

معرفی  ما یشخصمانند خش ، عدم اعتماد به نفس، ترس و انزجاک اس  که به عنزان برخزکد 

اطرا  تعاکض و مزجبات غفل  نزع تعاکض همینه ساه مدک دادن تزان  نیا ( 00)ممان: شزدیم

  شزدیماولزی  داک  اهپرداختن به مسائ  اساسی

 سطزح تعاکض:

گرومی و میان ساهمانی تقسی  شد   دکون تعاکض به چراک سطح دکون فرد ، میان فرد ،     

 –اشکا  دکحزه  تعاکض میان دولتمردان  نیترعمد  ( schermerhorn،2004:319اس  )

  کندیمی حاک  که نقش اساسی و مرمی دک تصمیمات ایفا خزاص و نخبگان سیاس

 

 

 مدیری  تعاکض و ح  بحران:
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مدیری  تعاکض و ح  بحران فرایند  اس  که دک آن ممه اقدامات لاهم برا  کنتر ، مراک،      

  ردیگیمتجزیه و ح  و فص  تعاکض و اختلا  به یکی اه اشکا  منطقی و قاب  قبز  انجام 

 یری  تعاکض و ح  بحران:کامبردما  مد

کامبرد مربزط به شرایطی اس  که جنراما  سیاسی یااطرا  تعاکض  نیا کناک  گیر : =0

احساس کنند مزضزع مزکد اختلا  و تعاکض خزد به خزد اه میان خزامد کف  و ادامه آن بی 

 (31:0392)پترس، فاید  اس  

 پذیرش و ممرامی: -2

کاک، تصمی  دکس  و نادید  گرفتن مزضزع مزکد اختلا  تزجه دک این کامبرد به نجام شدن      

 کاکبرد این کامبرد عباکت اس  اه: طیشرا  شزدیم

 مزاکد اختلا  جزئی باشد  –الف

 خدشه داک شدن کوابط بر تمامی گروما  دیگر اختاتف اثر گذاک باشد  -ب

 نیاهمند کامش سطح اختلا  مزجزد باشد  ترقیدقکسب اطلاعات  -ج

 کاک  پیش نرود  عملاًاطرا  تعاکض عصبانی بزد  و  -د

کامبرد برآن اس  که اطرا  تعاکض و اختلا  باید فرص  یکسان وبرابر داشته  نیا مصالحه: -3

ح  مزکد تزافق اطرا  تعاکض  کا    گیر  کنند کأباشند تا دیدگامرا  خزدکا بیان و سپس 

 ین کامبرد عباکت اس  اه:برتر اس  مطلزب و اید  آ  باشد شرایط کاکبرد ا

 اطرا  تعاکض مر دو منتف  شزند  -الف

 نیاه  به کا  ح  اید  آ  نباشد  -ب

 اطر  تعاکض قدکت برابر داشته باشند  -ج

که دک آن یکی اه  شزدیمباخ  تلقی  -این کویکرد تعاکص یک وضعی  برد دک کقاب : -4

کامبرد قدکت نقش کلید  داکد و طر  حریفان باید بباهد تا حریف دیگر برند  شزد  دکاین 

 که قدکت طر  مقاب  بیشتر باشد  شزدیمباهند  همانی تسلی  

 :ح  مشک  و ممکاک  -5

دک این کویکرد مزاکد اختلا  باید به صزکت باه ح  شزد و تباد  نظر به شک  صحیح و صادقانه 

 ( SchermerhornR ،2003:318انجام گیردد )

 

 فنزن ح  بحران:
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  گز و مذاکر :گف  و  -0

که  باشدیمابزاکما  مر  دک مدیری  بحران استفاد  اه ابزاک گف  و گز و مذاکر   ی اهکی     

گف  و گز و  براساس   فراتر اه فر  و ادکاک تک تک افراد اس  امرحلهمد  آن کسیدن به 

ید  بر معنا  مشترک جدکه  کسدیممذاکر  نزع جدید  اه خرد و عقلانی  به منصه ظرزک 

 مذاکر  اغلب چراک عنصر اساس وجزد داکد: (  دک گفتگز و313:0399 سنگه،)استزاک اس 

 دکجه وابستگی اطرا  -الف

 بحران اداکک شد  بین آنان -ب

 تعام  فرص  طلبانه اطرا  -ج

 ( 25:0399 )هامد ، امکان تزافق -د

 ح  غیرکسمی )کد خدامنشی(: -2

 وسیعی دک ح  و فص  مناهعات و اختلا  داکد، به جز مذاکر  و گف  و گز که کاکبرد     

   دیگر عباکت انداه:کامبردما

 میانجیگر  -الف

 حکمی  -ب

 ( 300:0397 مشاکک  دادن اطرا  بحران )ترابی، -ج

 

 تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری 

  اخذ شد  اه حج  نمزنه پس اه دسته بند  و واکد نمزدن دک نرم مانامهنتایج پرسش      

بعد ثبات و بی ثباتی بین  گرفته که نتیجه حاکیس : دک مزکد تجزیه و تحلی  قراک  spss افزاک

 ممگرایی بین نخبگان و شکا  قزمی مذمبی و نژاد   مامؤلفهمجمزعه گستر  نخبگان، 

   امنیتی کا داکد مابحراندک وقزع  ریتأثبیشترین و وجزد فرص  سیاسی کمترین 

  مابحراندک وقزع  ریتأثیا انسداد سیست  حکزمتی، بیشترین بزدن نسبی  بعد باه دک     

کسانه ما  متکثر  وجزد جامعه و   مشاکک  سیاسی آحادمامؤلفهمتعلق به  امنیتی -اجتماعی

 ناشی اه فعالی  احزاب اس   ریتأثداکد و کمترین 

ن آهاد   شک  گیر  جریامامؤلفه ظرفی  یا تمای  طبیعی جکزم  به سرکزب، بعد دک     

اطلاعات و نقش ساهمانرا  مردم نراد نقش هیاد  بر وق  بحران ماداشته و نقش کمتر به 

  شزدیم حضزک نظامیان دکدول  منتج
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ناشی اه سیا  بزدن جریان نخبگان  ریتأثبعد وجزد یا فقدان نخبگان متحد، بیشترین  دک     

  اشاک  شد  مابحرانک وقزع د ریتأثدکجامعه و وجزد نخبگان دک بدنه حاکمی  و کمترین 

 مربزط به فشاکما  بین المللی اس  

برکسی شد  نتیجه اینگزنه نمایان گردید  که ثبات یا بی  مؤلفه 21دک مجمزع چراک بعد و      

ثباتی دک بین مجمزعه گستر  نخبگان و باهبزدن یا انسداد سیست  حکزمتی نسب  به دو 

نیزممگرایی یا  مؤلفهداکندو دکبین  امنیتی -اجتماعی  مانبحرابیشتر  بر وقزع  ریتأثبعددیگر 

عدم ممگرایی بین نخبگان، مشاکک  آحاد سیاسی جامعه و شکا  قزمی و مذمبی و نژاد  

مربزط به حضزک نظامیان دکدولترا و سابقه عضزی  مدیران  ریتأثو کمترین  ریتأثبیشترین 

  باشدیمین المللی   بماساهماندکساهمانرا  امنیتی و فشاک  میانی

  ماسؤا   داد  شد  به ماپاسخبا تزجه به آنچه که دک بالا کف  و جم  بند  که پیرامزن      

به مد  مفرزمی  تزانیمو تجزیه و تحلی  آن  اه افراد حج  نمزنه واص  شد  پرسشنامه که

 آن نمزد که دک اکائهکا  ری( ه2)نمزداک شماک  

 

 

 
 

 ی تاثیرگذار فرصت سیاسی بر بحران امنیتیهامؤلفه -2ه نمودار شمار

 مشارکت سیاسی جامعه

 هارسانه
 نژادیشکاف قومی مذهبی 

 گرایی نخبگانهم
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اذعان نمزد  برپایه نظریه فرص  سیاسی مک آدام دک  تزانیم  تحقیق ماافتهبا تزجه به ی     

امنیتی، دو بعد ثبات  –  اجتماعی مابحرانامنیتی امروه کشزک دک وقزع  –محیط اجتماعی 

گذاک  بیشتر  برخزکداکمی باشد  ریتأثت  حکزمتی اه بین نخبگان و باه بزدن یا انسداد سیس

 تربزکگنسب  به دو بعد دیگر  تزانیمحج  این دو بعد کا  لذا دک ترسی  مد  مفرزمی تحقیق

قزمی مذمبی و نژاد  وممگرایی  شکا  ، میزان مشاکک  سیاسی،ماکسانه ریتأثترسی  نمزد  و 

 مامؤلفهنسب  به سایر  ترشاخصامروه به صزکت   تاثیرگذاک کا دکدنیا  مامؤلفهنخبگان اه 

  دیما  گذشته، حزادث کوهما  اخیر مااعتراضمعرفی کرد، کما اینکه دک مزاکد  چزن 

  چزن سزکیه و مباحث بین المللی ممانند سرنزش  برجام امنطقه  مامزضزعکاهکون و برخی 

دیگر نظریه مک آدام )وجزد  سزیی دو بعد اه  باشدیممصادیقی اس  که مزید ممین مطلب 

اما اکهش کمتر   باشندیم مؤثرچند  ( مرنخبگان متحد و ظرفی  و یاتمای  دول  به سرکزب

 امنیتی حا  حاضر داکند  –  اجتماعی مابحراندک وقزع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ      1317 پاییز، 6 شماره، دوم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

26 

 منابعفهرست 

 :ترران، سیاسی ثبات وما کسانه مقالات ، مجمزعهیارسانه سیاسیثبات  ( 0390) اصغر افتخاک 

   کامبرد مطالعات پژومشکد  انتشاکات

 ترران  دانشگا  :، تررانسیاسی بسیج و انقلاب ( 0392) حسین بشیریه

  نی نشر :، تررانپانزدم  چاپ، سیاسی شناسی جامعه ( 0399) حسین، بشیریه

رامی  شیر مسعزد کیمیایی و اب ترجمه ،مذاکره کننده بهتری باشیم چگونه ( 0392) مزیج پترس،

 ممشرر   انتشاکات :اسد ، ترران

 :ترران ،نظر نخبگان سیاسی و توسعه در نخبگان سیاسی ایران اجماع ( 0379) ترابی، یزسف

 ع( )صادقدانشگا  امام 

 مجلس ،«نخبگان سیاسی و کامبردما  مدیری  آن تعاکض»  (0370) عبدالرضا ی،فاضل ؛زسفی ترابی،

  91-37ص ص  92 شماک  ،و راهبرد

 بعد ایران تجربه بررسی سیاسی ثبات تحکیم راهکارهای و ملزومات ( 0370) ابزالفض ، دلاوک 

 علامه دانشگا  پژومی فرمنگ  اکشته میان مطالعات پژومشکد ، پژومشی، گزاکش انقلاب از

  طباطبایی

 سم   انتشاکات ،ترران ،تعارض و مذاکره تیریمد ( 0392) یعل کضاییان،

، مطالعات مدیری ، ی مذاکره در جهانهاسبکی تطبیقی بررس ( 0399) ساداتال شمس هامد ،

 دانشکد  حسابداک  دانشگا  علامه طباطبایی 

ساهمان  انتشاکات :ترران کما  مدای  و محمدکوشن، ترجمه ،فرمان نیپنجم ( 0399) سنگه، پیتر

 مدیری  صنعتی 

دلفروه،  محمد تقی ترجمه، امنیتی یهابحران رب یامقدمه ( 0393) ماکیزدیانی و دوناتلا، دلاپزکتا

 کزیر  :ترران

 محمد کما  سروکیان و علی ترجمه ،امنیتی نوین یهاجنبش ( 0397) لاکنا، انریک ودیگران

  کامبرد  مطالعات :، تررانصبحد 

  اطلاعات نشر :ترران مرزش غلامی، مهجتر ،عراق شیعیان اسلامی نهضت ( 0393) سیجز ویلی، ان

نظر  گردش سیاسی نخبگان شایسته  چراکچزب»  (0373) دیعبدالحم ی نیا،غلام زتیان، مصطفی؛ملک

  044-025ص ص  0 ش ،سیاست فصلنامه ،«آن برثبات سیاسی ریتأثو 

 فصلنامه ،«اوکراین و دکگرجستان کنگی انقلابرا  ناکامی برعل  تحلیلی» ( 0371) الله نیا، خلی  سرداک

  15-47ص   291ش   اقتصاد  سیاسی اطلاعات



 ... یهابحران وقوع در آن تاثیر و سیاسی یهافرصت      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27 

  کامبرد  مطالعات پژومشکد  :، ترراندوم چاپ، سیاسی ثباتی بی الگوهای، 0371دیزید،، ساندکه

 ،راهبردی مطالعات فصلنامه  «ایرانی جامعه دک کنگی انقلاب امتناع و امکان» ( 0399) پزکسعید، فرهاد

  034-011ص ص  37ش 

  شناسان جامعه انتشاکات :، تررانکلان یسیاس شناسی جامعه ( 0397) محمدکضا، طالبان

 ،«سیاسی فرص  ساختاک نظریه مبنا  بر خرداد پانزد  قیام نافرجامی تحلی » ( 0372) یعل کریمی،

  70-19ص ص ،41 ش ،تاریخی مطالعات نامه فصل

  جمعی، ثبات سیاسی و وقزع انقلاب اسلامی ماکسانه»(  0373) ، عباسعلیکمبر ی؛عباسعل کریمیان،

  44-23ص ص ،21 ش ،انقلاب اسلامی افتیره ،«ایران

 .اسلامی انقلاب اسناد مرکز :ترران، دوم چاپ، ایران در دانشجوییجنبش  ( 0371) علیرضا، کریمیان

 همستان ، 31 شماک ، سیاست فصلنامه ،«ایران دک سیاسی ثبات وما کسانه» ( 0397) اصغر علی، کیا

 

 ،استیسفصلنامه  ،«عهبر تزس سیاسی ثبات ریتأث یبرکس»(  0371) مسل  هاد ، کرم ،داحمدیس مزثقی،

  341-320 صص ،3ش 

ص ص ،2 ش ،راهبردی مطالعات ،« اا و ثبات سیاسی دکج  انتخابات» ( 0374) رقاس یم بنی ماشمی،

037-091  

، «کامکاکما وما چالش و تزسعه سیاسی دک ایران؛ احزاب» ( 0371) داود ی،نجف ؛نیحس مسعزد نیا،

  021-019 صص ،2 ش ،ی سیاسیهاپژوهش

  ماجنبشالمللی دکباک  وقزع    بینسهیمقا  یتحل» کما  کضز ، ترجمه ( 0374) تسزتزبا واناتزبه،

  021-011 صص ،91ش  ،و راهبرد مجلس ،«امنیتی

 :نتررا، انتقادی یهادگاهید و رایج یهاشهی، اندرسانه یهاهینظر(  0397) سیدمحمد، هاد  مرد 

  ممشرر 

  سم  :، تررانسیاسی شناسی جامعه بر درآمدی(  0394) احمد، هاد  نقیب

 محسن ترجمه، دگرگونی دستخوش جوامع در سیاسی سامان(  0395) سامزئ ، مانتینگتزن

 عل   نشر :ترران، ثلاثی
Goldestone, Jacka A, (4002). More Social Movements or Fewer? Beyond Political 

Opportunity Structures and Relational Fields, Theory and Society, vol 33, 323.....  

Eisinger, Peter K, (1973). “The Conditions of Protest Behavior in American 

Cities”, in The American Political science Review, Vol 76, nom 1241. 

Koopman, Rudd, (1999). “Political Opportunity Structure. Some Splitting to 

Balance the Lumping, in Sociological Review, vol 14, No 1. 69. 



 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ      1317 پاییز، 6 شماره، دوم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

28 

Meyer, David S, (2000), Annual Review of Sociology, no. 30, p. 126. 

Bengtsson, BO, (2004). Ethnic Organization, Integration, and Political Opportunity 

Structures- Some Theoretical Considerations. 4-1 

Meyer, David S and Staggenberg, Suzzane, (1996), “Movements and Counter-

movements, and theStructure of Political Opportunity” ithe The American 

Journal of Sociology, Vol. 101, No 6. 163. 

 Kriesi, Hans peter, (1996). “The Organizational Structure of New Social 

Movements in a PoliticalContext, Comparative perspectives On Social 

Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural 

Framing, ed. Doug McAdam, John D,Mc Carthy, Meyer N, Zald, New 

York,Cambridge University Press. 14-13. 

McAdam, D. (1982). “The Classical Model of Social Movements Examined”,in: 

Political Process and the Development of Black Insurgency, 

Chicago:University of Chicago Press. 

Mcadam, Doug, (1999). Political Process and the Development of 

BlackInsurgency 1930–1970, Second Edition, Chicago: University of Chicago 

Tarrow,Sidney, (1994),Power in Movement,Social -Movement, Collective Action 

and Politics, Cambridge.Cambridge University Press. 

 


