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After the formation in Iran, due to Iran's ideological identity, foreign enemies have always had a 
strategic confrontation with Iran. Examining the actions of foreign enemies and their allies inside 
the country, well reveals the extent of their hostility to the Islamic Revolution. This enmity has 
taken a new form in each period of time, and the last case was in November 2019, which occurred 
after the implementation of the fuel management plan. This crisis had unique features and was 
unprecedented in terms of the number of cities involved in the crisis, the level of violence, and so 
on. But in any security incident, there are hidden reasons why their interaction leads to that 
incident. Therefore, recognizing the causes of the incident and the relationship between these 
factors can pave the way for managing the regime's future crises. For this purpose, in this 
research, experts were interviewed and the issues raised were analyzed by grounded theory 
method. The results show that the five main factors that played a major role in the occurrence of 
this incident are: cyberspace, global enemies planning, intelligence surprises, unplanned 
government, high dispersion and high crisis violence. 
Keywords: Security Crisis, Crisis Management, Becoming secure, Disorders, November 2019. 
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 مؤثرتبیین عوامل 
 امنیتی –اجتماعی  هایبحراندر بروز 

 (1331)مورد مطالعاتی ناآرامی آبان 
 31/15/1031تاریخ پذیرش:     59/30/1031تاریخ دریافت: 

 *رسول یوسفی رامندی
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 چکیده
 تقابل راهبردی لیبه دل یانقالب اسالم هیاول یاز همان روزها رانیا یاساالم یجمهور 

گاهی گذرا به فهرساات کینه و دشاامنی آنان بوده اساات. نهمواره مورد  با نظام ساالطه
اقاداماات اساااتکباار جهاانی و ایاادی داخلی آن عمق کیناه و دشااامنی آنان با انقالب 

گیرد. یکی از سازد که در هر برهه زمانی، وجه جدیدی به خود میکار میاساالمی را آشا
دی سوخت رخ داد بنو پس از اجرای طرح سهمیه 1098موارد این دشامنی در آبان ماه 

. داشت. در .و عمق خشاونت گساتردگی، ساط ازنظر  فردیهای منحصاربهکه ویکگی
ها، کنش آنهاای زیرینی وجود دارد که درواقع برهمپس پرده هر حاادثاه امنیتی، الیاه

وتحلیل این حوادث و روی تمرکز بر تجزیهمنجر باه بروز آن حاادثاه شاااده اسااات. ازاین
های آتی فراروی نظام تواند رهگشاااای مدیریت بحرانبروز آن میادراک عوامل موثر بر 

 ثیح است و از یهدف، اکتشاف ثیح و از ییاساتقرا کردیرو ثیح پکوهش از نیا. باشاد
برداری و اقدام به پردازی داده بنیااد مبتنی بر رویکرد گلیسااار بهرهنظریاه روش از راهبرد

آن اسات که ساه عامل اصلی در بروز و . نتایج گویای مصااحبه با نخبگان این حوزه شاد
 ،تشاادید این حادثه نقش داشااته اساات که عبارت اساات از: آمادگی کامل نظام ساالطه

 .1098های متمایز بحران تدبیری دولت، ویکگیبی
آبان  اغتشااشات، امنیتی شادن، بحران امنیتی، مدیریت بحران، :کلیدی واژگان
 .تدبیری دولت، نظام سلطه، بی1098
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 مسئلهمقدمه و بیان . 1

هی  مدن ع، جمه    استالمی ارران ا  ط ل چهل سیل گذشده یخص ص ا  اهه قبل، م  ا هجمه
ا  و تهدردات نظیمی، از ست   نظین سلطه قرا  گرفده اعم از اقدصتیا ، فرهنهی، اجدمیعی،  ستینه

ه و ا  قیلب هتی امهتین یروز اجدمتیعی ا  ممتین مران امدا نم ااستتت. گتیهی اوقتیت، ارن هجمته
هی و هی  خی جی و خمینتکننتد. ترکمب هجمهاعدراضتتیت و اجدمتیعتیت عم می ظه   امتدا می

هی  ااخلی، زممنه الزن  ا یرا  یروز اعدراض فراهم نم اه که البده ییز هم ت ستتط عنیصتتر نیکی آمد 
هی  مشییه هگمرند.  خدااهیری که نم ناهی قرا  میاشمن، ا  ااخل و خی ج م  ا هدارت و جهت

آن ا  ارهر کشت  هی سبب فروایشی نظین سمیسی آنین شده است. امی فرجین ا اا  امنمدی ا  ارران 
که ادی ا  م ا ا یبتتمی   امرت جهینمین  ا یرانهمخت و عالوه یر ا  ارهر  قم خ  ا، چنینگ نهیه

 یمنی، یر اقددا  نظین جمه    اسالمی ارران افزوا.آن  یرخالف امش
آممز ی ا که ا  یمش از صد شهر کش   اقدامیت خش نت 191۳از ارن ا اا ، آیین رهی 

 ریفدهسیزمینکننده که یه شهل نبیرد از ع امل محرک و تهممج ایلییارنو خرایهی انه  خ ااا. 
ادرد هی  کراند، غیفل شد. ش اهد آشهی  و اجم خبی تتش رق یه خش نت و تخررب می

امی ا  اس  .ایراز و اظهی  خشتت نت، رهی از ورژگی ارن ایاثه ی اگ ری  آن استتت که  آمده
، منجر یه یروز هیآن کنشیرهم ا واقعهی  زرررنی وج ا اا ا که اراه هر ایاثه امنمدی، الره

هی ارن ا اا  و فهم االرل شهبت وتحلملتجزرهتمرکز یر   و ازارنآن ایاثه شده است. 
چراغ  عن انیه ت اندمی هیآنگمر  هر رک از هی  شتتهلو امروزهی  و همچنمن اا اک یبتتدر

هی و گمر  تهدردا  ذات خ ا یبتتدر شتتهل هیچراکه یحران اهی یرا  ا اا  آتی ییشتتد. 
نظین سمیسی و  ت اندمین ع، شدت و گبدره محمطی یحران،  یراببهیری هبدند که فرصت

 اهند.ا  قرا   هبران ایکم  ا ا  شرارط اش ا  و ارمخیطره
گ ری منیسب یه هی  سیخدی   و کی کرا  نظین سمیسی و اجدمیعی جهت ایسخافزارش ظرفمت

هی  ا اا  امنمدی غمرمبلحینه که یبدر یروز رک یحران است، عیمل مؤثر  یرا  شهل ااان یه سیزه
، تبل   اوچندان اا ا 1۳ییشد. ارن م ض ع ا  خص ص اغدشیشیت مقیون جهت مقییله یی یحران می

و اغدشیشیت م ا ا گذشده  هییکمدر از نیآ ام ی مزمین و گبدرش، یب ثمهرچند از اا واقع ارن ایاثه 
امیکن  براز جهت عمق خش نت و تخر« سیعت 0۳ نرا»که  اهدیامی شت اهد نشین م ییشتد،یم
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و یمینهر تغممر  ش ااغدشیشیت ا  ن ع خ ا شنیخده می نرزترمآمخش نت جز ،یو خصت صت یعم م
هی آن  ا ا  نبل چهی ن جنگ ت انیماهبرا  نظین ستلطه ا  یروز نیامنی ا  ااخل کشت   استت و  

اصطالح  نر" است. ا1خ  اه"اولت شهبت جیاریر ا یهی مبدنکرا. نبتل چهی ن جنگ  ینداستده
  وایجنگ یه شتتمی  م نرا  ا ییه هدف و استتم  مز واقع دنم ستت   اه یرا نرترعرو ستتر نریهدر

 .(1911)مین  رنگ، 
 ترررو ا  قیلب مد هپی چهرگرا و تفهر نظم کرندرل و مهی  یحران یر اسیس از ست   ارهر ک

نظران مبتتیئل و صتتیاب شتتمندانرنظر همه انداستتت که م  ا اتفیق   اهبرا ییحران، ضتترو ت
 ناریر اسدقرا  و ت سعه  گذا هرهی ا  سرمیو یر اهدمین اولت ییشدیم  و  اهبرا یدمامن ییستمست

. و زندیا اا  تأکمد م نراز ا کرجهت ثبت اانش و تجریه ایصتتل از هر  یدرررستتیمتینه مد
ت اند مینع از ص  ت مبدند ثبت ش ا، میمشتهل یه یرافراا ا   فع مبتئله   هیا واقع اگر تجریه

ش ا.   هررآن ا  زمین ا فع مشهل مشییه یی   یرا یارو زمین ز نهرصرف هز یرتهرا  اشتدبیهیت و 
ا و ش  یو ستیزمین  اانش م  ا استدنیا قرا  گرفده و منجر یه ا تقی فرا عن انیهت اند لذا تجریه می

 .ییدریم یتبل   اوچندان یمل تممهم ا  ا زه مبیئل مرتبط یی امن نرا
  یه ت انمند دنم س  هیاز  اه یهر ا  یروز هر ایاثه امنمدی، مؤثرلذا شتنیسیری ع امل 

 تمظرفی، اطالعیت رانرمد  و ا  ص  ت عدن  وزآمد ییشتدیم یدمامن هی یحران ترررمد
 1۳فدنه . ییشدیخیکبدر یحران مدص   م  ا دنمو ام شتدرمی ومرجهرج جیارا  یرا  اییلق ه

یهدر  ترررمد   اههشتتی ت اندآخررن ایاثه امنمت ا  کشتت   ی اه استتت که تمرکز یر آن می
 ییشد. یاتفیقیت آت

 ادبیان نظری پژوهش .2

 رممب گرنمممبئله م  ا سؤال آن و تب یعلم هرای کنندهینمی ا واقع قمهر تحق  چی چ ب نظر
ه یه ک قمتحق نراست  لذا ینی یه م ض ع م  ا سؤال ا  ا قمال ج اب یه سؤاالت تحق یعلم

یشیت یی تعمق یر اغدش رانرا  ا  یروز یحران اجدمیعی و امنمدی ا مؤثرع امل  ریانبیل شنیسی
  است: قمحقت نرا  ایعیا نظر رراست، م ا ا ز 1۳آیین 

                                                           
1. powerless government 
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 بحران امنیتی .2-1

.  وری وری یی اهدمییخش فرآرند مدرررت یحران  ا تشتتهمل  تررنمهمشتتنتیختت یحران 
است  ا واژهآن مبتدلزن شتنیخت اقمق مدرران یحران از  اثریخشو مدرررت کی ا و  هییحران

وااد  اایمیت تیکن ن هرچندمعینی و تعی ر  مخدلفی  ا یرا  آن ا ائه شده است.  تیکن نکه 
و شتتفیفی از مفه ن واژه یحران شتتهل نهرفده و ا ائه تعرر  مشتتخص و قییل اجمیع از آن 

 یی ارن واژه ار تعدا معینی آشنی شد.  انتمیاست امی یی یر سی تعی ر  ا ائه شده  غمرممهن
عن ان تغممر  که ا  تب مرر  ادرد آرد، شدردتررن وضع ا  فرهنگ معمن واژه یحران  ا یه
نظران یحران  ا وضعمدی (. صتیاب000، 190۳اهد )معمن،ایلت تب  ا یحران ت ضتم  می

ی  سمبدم که سیزو کی ه اانند، ن عی از آشفدهی و اررشینی ا  عنیصر رک سیخدی  وآشفده می
یخشتی یه آن خی ج از عهده خ ا ستمبدم ییشد. ا  ارن وضعمت ممزان آشفدهی از مبئله، نظم

کند که ا ااه یرگشدن یه چنین فراگمر  و عمقی امدا می وا و آنمعضل و آفت فراتر می، مشتهل
یه یمین  .(10، 19۳0)مطلق،  ش اایلت امشتمن یی گذا  یه نقطه مطل ب نمز اچی  خدشته می

، ا  انجیه ستیل گذشتده از منظرهی  گ نیگ ن تحقمقیتی، مطیلعیت یبمی   1چی لز مک کالرند
تنهی م جب امشتنهیا تعررفی شفیف از ارن هیری نها یی ه یحران انجین گرفده، لمهن چنمن تالش

ین جینیت .(00، 1901)تیجمک،  تر نم اه استتتهی  آن  ا امچمدهمفه ن نشتتده، یلهه االلت
ا  نمبتتت زررا ارن مفه ن از رک خالء کند تعرر  یحران امر ستتیاهنمز تصتترر  می 2 ویرتز

و   فراگمر( جی ایضتتر  )یهرهمعنیری تیکدمهی، عملمیتی و م  ا اجمیع یه ستتبب میهمت همه
یرا. لذا ییرد اذررفت که یحران استیسی  م ض ع تعرر  و ییزتعرر  است نه م ض ع آن  نج می

 .(0۳، 1901نمز ییرد اذررفت که هر ن ع تعررفی از یحران نبتتبی استتت )تیجمک،شتتنیخت و 
نظران و ت ان تعی ر  یمین شتتده از ستت   صتتیابمنظ   اا اک ا ستتت از مفه ن یحران مییه

کمد آن  چنمن یمین نم ا:هی  ا ارنهمچنمن مح  هی  م  ا تأ
 

                                                           

1. Charles McClelland 

2. Jonathan Roberts 
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 نظران: تعاریف بحران از منظر صاحب1جدول 

 محور مورد تأکید تعریف بحران دهندهارائه

 1مینزبر  و همکاران
ناگهانی و غیرمنتظره حوادث و یا ، بحران در اثر وقوع فوری

آید که توجه فوری و فوتی به آن برای اخذ اتفاق به وجود می
 تصمیمی فوری ضروری است

 غیرمنتظره بودن

 تصمیم فوری

 2(5330کومبز)

غیرمنتظره است که تهدیدی بحران یک رویداد ناگهانی و 
برای اختالل در عملکرد و اعتبار سازمان ایجاد نموده و 

تواند بر ذینفعان آسی  جسمی، روحی و یا مالی وارد کند و می
 گذارد.ها تأثیر منفی میای از آنبر طیف گسترده

 غیرمنتظره بودن

 اختالل در عملکرد

 روانی -آسی  روحی 

 3تیاسم یالر 

موسسه  سیرئ)
 (بحران

 یپوشش خبر  یاغتشاش عمده در سازمان که دارا کی
مردم درباره موضوع بر  یای شده و کنجکاو گسترده

 ،یاسیتواند اثر سگذارد و میسازمان اثر می یهای عادفعالیت
 بر سازمان بگذارد یو دولت ی،مالیقانون

 اغتشاش عمده

 پوشش خبری

 اجتماعی-اثر سیاسی 

 4بروک تریپ
 ستیها در گفتمان ز آن، کنندنمی ستیها در جهان ز بحران

های بلکه ارزیابی ستندین یواقع یدادهایها روکنند. بحرانمی
 افتدهستند که دارد اتفاق می زهایآن چ تیاهم

 گفتمانی بودن بحران

از وقوع بحران ادراک متفاوت 
 در افراد

 ایتواند بر کل سازمان تأثیر بگذارد است که می یبحران رخداد 5ترافیم
 تأثیرگذاری کالن اثرگذاری را دارد نیچن تیقابل، کمدست

 محمدرضا تاجیک

و تعادل  دهیسرعت حادث گردکه به عیدسته حوادث و وقا کی
، یهای فرعسیستم ایالمللی بین یکل ستمیرا در س روهاین
از حد متعارف )متوس ( بر هم زند و شانس و امکان  شتریب

 دهدمی شیرا افزا ستمیتخاصم در س دیتشد

 حادثه سریع

 از بین بردن تعادل سیستم

 امکان برهم خوردن سیستم

 حسینی و همکاران

هایی از بخش ای ستمیس کیاست که در آن،  یتیبحران وضع
 ای یناگهان راتییبه اختالل( شده و تغ دیتهد ایمختل )، آن

ال مث ی)برا یاساس یستمیس ریچند متغ ای کیمخرب در 
ابرقدرت در برابر  کی یدر قدرت بازدارندگ یناگهان رییتغ

 گردد.می ستمیثباتی کل س( باعث بیگریابرقدرت د

 اختالل بخشی از سیستم

 ستمیکل سدر ثباتی بی

 های پژوهش()منبع: یافته

                                                           
1. Mintzberg et al 
2. Coombs 
3. Larry Smith 
4. Peter Brooke 
5. Mytraf 
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 چنمنارن ت انمیعمده یحران  ا  هی شتتیخصتتهیی ت جه یه تعی ر  یمین شتتده از یحران، 
  یمین نم ا:

 یهیلر اا منیفع و نریامین هی ا زش درتهد -
 زمین یفشراگ و ترمحدوا -
 ییتما اهداف گرفدن قرا  آمیج م  ا -
 اسدرس و  رمغیفله -
 اطالعیت شدن مخدوش -
 سیزتصممم نخبهین  س  از   فدی  – شنیخدی وان خیص تموضع یروز -
 درجد هی نقش گمر شهل و ییسمس – یاجدمیع نظین عنیصر یتمیم  کی کراهی رممتغ -
 غمرمندظره یر و مندظره یدموضع ینیگهین ظه   -
 .ااان ایسخ  یرا ممتصم اتخیذ ضرو ت -

 اژهو ینمچ زیین ا . ییشد شتده ا ائه ینمچ زیین ا  یحران از  رتعر  ستیتررن درشتی امی
 " و" درتهد"  از یبمترک یعنر خطرنیک، فرصت  معنی یه است یحران  واژه معیال یجرو

 بحران گانه سه اتیخصوص: 1شکل شماره

 (45 ،1385 ،ینیحس:  منبع) 

  .کندمی ینمی  ا یحران ترررمد شیل اه و اسیس لغت نرا. است شده  رتعر" فرصت

 كر ییستتمآنهیه که نخبهین ستت ،ت نظین ایکم استتتمامی یحران امنمدی، یحران مشتتروع
ت ممقب ل یر اعدمیا و ید ا تبیطیت و منیستتبیت مبدنمد و ییزت لمت ت لمجیمعه استتدعداا و قییل

، یحران اتیا  شتت امی  بتتدم اچتی  نتیکتی آمتدماهنتد و ستتیم از استتتتخ ا  ا 
 اهدمی نشین  ا اوضیع شتدن ایا از ا مراله یدمامن یحران( 1۳، 1901)تیجمک،شت امی
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)تیجمک،  گراامی لرتبد شدهرفدهراذ  امر یه یدمامن هی سیزمین و نهیاهی مداخله ا  آن که
ع امل زرر  ا یرشتتمی    هییحرانا  تبممن علل یروز ارن ن ع از  1ممشتتل یراون .(0۳، 1901

 .(90-0 ،1914نمیرد)اا ایی، می

 
 : علل ایجاد بحران امنیتی از دیدگاه میشل بروان2شکل 

 های پژوهش(یافته)منبع: 

و  ریکه ت انی گمرامیقرا   یدما  معرض یحران امن یزمین ییستتمتنظتین ستترتک  ا واقع
ثبیت و  ی عیمل انبتتجین ،ر( یت مرکز ثقتل )نقطته کین نمتاستتدعتداا خ ا  ا ا  افظ و تثب

( از هیا زشهنجی هی و  د مبدمر اسدعی هی ،مد و ییزت لمت یخش خ ا )از  ههذ  ت لممشروع
ك سیخدی  یی رعنیصتر ستیزنده و اراازنده خ ا  ا ا   قم  اقرامهین تعر  اااه ییشتداستت 

 یطمقد ت( نداشده ییشد  اسدعداا تطییق مح هی مؤلفه)  و کی کرا یمنطق سیزوا ه ، معنی،
 یروا ا شده یه نظین  ا نداشده و ت انی  امهین ایسخ منیسب و یهنهین یه تقیضی  نداشده ییشد
ه و ا  ارن ایلت یی مبیئلی م اجه از است اااه ییشد زم ا ن ید گفدمینمد و ییزت لمخ ا ا  ت ل

شتتدن یه معنی  خروج منمدیخ اهد شتتد که شتتهل امنمدی یه خ ا گرفده استتت. ا  اقمقت ا
هی از دهرعنی، خی ج شدن ادرییشتد  العیاه میهی از وضتعمت عیا  یه وضتعمت ف قدهراد

یه ا زه امنمدی، که الزامی   هیآنهی  عم می و وا ا شدن ستی سمیرهی  عیا  ا زه سمیست
 نشئتد رعن ان تهداز معرفی آن م ضت ع یه ت اندمید اقمقی نتتتدا ا و ر یطی یه وج ا تهد

 .(001، 19۳1خینی، )عبدالله گمرا

                                                           

1. Michelle Brown 

علل سیاسی

نهادهای سیاسی 
تبعیض آمیز

ایدولوژی ملی حذفی

سیاست نخبه گرا

علل ساختاری 

دولتهای ضعیف

عالئق امنیتی دولت

جغرافیایی قومی

اجتماعی-علل اقتصادی

مشکالت اقتصادی

نظام تبعیض آمیز  
اقتصادی

مدرنیزاسیون

ادراکی–علل فرهنگی 

هنگیالگوی تبعیض فر

گروهی های مشکل زا
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 هی و  فدی هی هی  اجدمیعی، شیمل اامنه وسمعی از کنشادردهامنمدی شدن  ،ط  کلییه
هی یه چیلش کشتتمدن نظم مبتتدقر، ارجیا اخدالل ا  فرارند استتت که هدف همه آنجمعی 

، 1914)اممر ،  هیری از شتتهروندان استتتو ارجیا اابتتیس نیامنی ا  گروه زندگی عیا 
آممز،  اهپممتی  اعدراضو زا، تحصن یحران یهی  جمعیل کنشهتررن اشمهم (.111-190

یرشمراه شده است. ارن  ی  جمع و جنگ ااخلهیآممز، غ غی، ش  شتظتتتیهرات خش نت
ی آممز هبدند کته ا  فرارنتد امنمدتیه نین یرخ  اهی  خش نت یاز اامنه وسمع ری فدی هی جز

هی  اجدمتتیع یتتی ت جتته یتتته شدن یحران یکنند. امنمدهی نقش اسیس ارفی میشتتدن یحران
ی  مدفیوت تبعمت هاز اله هی هی و اولتفرهنتتتتگ مخدل  ج امع و آستتدینه تحمل انبتتین

 (.  194-141، 1044اصغر ، )علی کنندمی
ر هرك نهیا و ییزرم ی ا که مخ اه یدمك م ض ع امنرشیهد  یی زان معدقد استت می زمین

کمدجتیمعته یی  ن م ج ا  ا م، مقر ات و ق انینمد عرك تهدرت و ضتترو ت وج ا ریر اول  تأ
ند راك فررشتتدن  یدمن استتیس امنریر ا .آن یدانند ز خ ا  ا ملزن یهمهران نرکنی  گذاشتتده و ا

هر رو ا کندمی یتلق یدمك م ض ع  ا امنری نهیا رهر رك ییزر یعنر .و ایستخ است یفراخ ان
کران م ضتت ع وج ا  یدمامن  الزن یراچنینچه استتددالل . اذررندمیز آن  ا من  یطذ مراجع 

ده یی رك ادرشدن  یدمامن ا ندمجهو  رش آن امدنیعرهران از اذرممهن است ا ،نداشتده ییشتد
ك ریه  ت اندمی یزمین یده اجدمیعرك ادری زان  . ازنظر(19۳1)آقیئی،  شهبت م اجه ش ا

 درر  ا کبب نمیرز هی شیخصل ش ا که رتبد یدمم ض ع امن
 ت اندمیت من منظر امنرن ا  ارینییرا .  و مشخص ش ارد تعررك تهدر عن انیهایددا . 1

ك مبتتئله رن چی چ ب استتت که ررا ا  ارز .شتت ا یتلق یخ ا ا جیع  ورهرک عن انیته
 ش امی یدمامن یم ض ع

 ا  هیآنانجین   یرا ا العیاهف قاستتدفیاه از اقدامیت  یدمدات امنرت خیص تهدمیهم. 1
ر هرنهه آن م ض ع از ارا یعنراست  یدمك مبئله امنر ش امیگفده  یلذا وقد .کندمیه مت ج

 (. Bunzan, 1998, 148) یرخ  اا  است  ت یرترراز اول  است و ترمهمم ا ا 
، اژوهشتتهران یبتتتتتتمی    ا یر آن یهی  اجدمیعادردهنم ان  یاهممت مدغمرهی  مؤثر ا  امنمد

 شتتدرمی  اهی کنندههی  مخدل ، ممزان تأثمرگذا   ارن تعممنااشتتت تتی یتی مطتیلعته م  ا  یحران
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ص  ت  ا ی سمیستتت و یهی  اجدمیعیحران که اهندیممشتخص نمیرند. مطیلعیت گ نیگ ن نشین 
خدل  رک جیمعه مشتتخص م هییخش ا گمر  تهدردات وج ا  لهت انند ییعث شتتیتتداون م

درل رک یرا  تب نهمگراا، زم همراه ستتیز تنمییزرهران ام دمیی تأر یتهدردات نمچن وج ا اگرشتت نتد. 
 ییسمری ست یاجدمیعادرده ه رک هآن یرا ی ط  کلیهگراا. فراهم می یدمامن یحران یه یاجدمیع ادرده

 زرر  ا کبب نمیرد: یعم م هی ورژگی استت تتی تیزمتبدرل شت ا ن یدمیه رک یحران امن
  دیزنن ییحران  ا اابیس کراه و یر آن یرچبب امنمد یو نهیاهی  امنمد هیسیزمین -

  گراامید رآممز تشدش نتتخیصم و یروز  فدی هی  خ -

  کندمیامدا  یهران مؤثر ا  یحران تغممر کمفرییز طای و -

  یدانندی هی آن  ا یحران امنمدمشخص از جیمعه و  سینه هی گروه -

  هر مؤثر ا  آن ظیهر ش ندرک ییزر عن انیه یاندظیم یو نهیاهی  امنمد هیسیزمین -

  و جیمعه گراندهران را  یمن ییز یش ترس و نیامنرم جب افزا -

  شده و نظین کندرل  و یه ضع  گذا ا ییمنغمرقییل امش شدتیهنده رآ -

  انبجین اجدمیع تضعم  و جیمعه یه سمت قطب شدن امش یروا -

 ا ا   هیفرضن رت خ ا یدترالیفده و ا  تعیمرکیهش  شتتدتیههران راعدمیا ا  یمن ییز -
  گمرند ینظرم

  چشمهمر  مشیهده ش ا اخداللعیا  و  وزمره  یا  زندگ -

 مطترح ش ا ی، معمت ل سمیستفختتی ج از عتر هی شم هت یحران، ت سل یه رررا  مد -
 .(09، 19۳1)افدخی  ، 

است کته هر  ترتمبارنیهده اجدمیعی یه یحران امنمدی رک ادرل رند تبدرمدل تحلملی فرا
اجدمتیعی یته فضی  نتتد گتتذا   صع ا  از فضتی  را  هر جیمعه ا  فرا ده اجدمیعیراد

سمیسی و سپس ا  ص  ت ااشدن ظرفمتتت، قییلمتتت و وا یتتتته فضتتی  امنمدتتی  ا اا ا. 
تتتده اجدمتتتیعی، از فضتتتی  اجدمتتتیعی تتتتتتتی رع هر ادرند، صع ا سررن فرارترجمه عمنی ا

 .تدن ا اا  اجدمیعی و  ختدااهی  سمیستی استترفضتی  امنمدتی و ا ندمجته امنمدتی ا
امنمدتی  یرل و محدتتت اهاجدمتتتتیعی و سمیستتتتتتی  ا ش هی گبلزاگی امنمدی، بارن شدی

 (. 041-101، 1911)شعبینی،  طلبدمییخشمده و امنمت جیمعه  ا یه چیلش 
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های پژوهش()منبع: یافته

 
 اجتماعیهای : فرایند امنیتی شدن پدیده3شکل شماره 

  :1331 هایناآرامی .2-2

زمین و گبدرش،  ثم( هرچند از ا1۳ آیین میه 11و  11) هشنبهرشنبه و   هییو نیآ ام عروقی
که  اهدیامی ش اهد امر نشین م، ییشدیو اغدشیشیت م ا ا گذشده م هییکمدر از نیآ ام ی میب
، یو خصتت صتت یامیکن عم م براز جهتت عمق خشتت نت و تخر« ستتیعتت 0۳ نرا»

 .ش امیشنیخده  خ ااغدشیشیت ا  ن ع  نرزترمآمخش نت
 م جی از اعدراضیت و نیاممد  1۳آیین  11 شتبمهمنا   یی افزارش نیگهینی قممت ینزرن

یه ارن تصتتممم اولت ا  ممین مران ستتراستتر کشتت   یه وج ا آمد. اتفیقیت یبتتمی  نیا   از 
، یروز ریفت و اله   جدرد  از اغدشیشیت و 11/1/1۳ هشنبهتی ییمداا ر شتنبهانجمهیه شتی

یی  و آتش زان. ارن اعدراضتتیت یی خشتت نت، تخررب و وج ا آو اهی ا  ارران  ا یه ا گمر 
 هیطلبسلطنتمنیفقمن و  نشین ااا   یعد هیییر ستانبیل شتد.  ضتدانقالب  اا دانمم

  .اندکراه ا مدرررت  هیش  شارن ، شنیسیری ممدانی و آم زش تخررب هیمیهیعد از 

و ند اکر اری قعهوا رناز ا« کخطرنی  یبمی سمع و عممق ت طئته » تعبمر  یی، بنقالا هبر  

 متغیرهای دخیل داخلی و خارجی 

 در فضای سیاسی  در فضای امنیتی  در فضای اجتماعی

اجتماعی مساله 

های اجتماعی و )آسیب

 سوء کارکردها(

 ها خواهیسهم ها،گریمطالبه

 و اعتراضات مدنی 

  امنیتی شدن پدیده اجتماعی

)ایجاد شورش و برخورد با 

 منافع( برخورد با منافع

های حوزه تهدیدات )ناآرامی ها  ها و ضعفحوزه آسیب

 اجتماعی شورش و اغتشاش( 
های سوزیها و فرصتفرصت

 سیاسی وامنیتی 
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« اوانفر ل  ا »آن   ایر که« کخطرنی  یبمی سمع و عممق ت طئته »رک ق، تّفیا رن: افرم انتد
و  کنند انممد ا وا ا  نشیاخ  لشهر  «هیزنهی»و  «فرصت» ،رکا   ننداید ی ا تی شتتده  جخر

فهر کراند  ینزرنارن قضمه منیسبت  یه. یدهند ننجیا ا تشرو  یکشتو آان تحررقو  تخررب
 اردا  ا  یمینیت مقین معظم  هبر  یمینیت)ت سا هشد اامد شتتینریرا فرصت، رنا ایالکه 

 (.191۳ /1/ 1یبمجمین، 
ا  قیلب  هیآنا صد از  ۳4یر گرفده، ییلغاعدراضیت ص  ت مناز ی اهدینشین م هیییر س

. اهدیم نشین آن شدت ابیب یر  ا اعدراضیت اراکندگی زرر نقشةاند،گرفدهتجمعیت شهل
 ا  اعدراضتیت که ، منیطقی نگکم قرمز یی زمآمخشت نت اعدراضتتیتفیقد  منیطق، نقشته ا 
ییخدن  جین یه منجر اعدراضیت که منیطقی ، وترار نگ قرمز یی ی اه همراه خشت نت یی هیآن

 (.1۳، 1911ست )مدنی، ا نشین اااه شدهار نگ  یبمی  قرمز یی شده افراا

 
 ور اعتراضات آبان در سطح کش ینقشه پراکندگ: 4شکل 

 (28، 1399)منبع: مدنی، 

ارن  ییر ستت. شتت امی ارااخده 1۳ آیین میه  هیآشتت ب  هییژگرو ییرخا  ااامه یه 
 ی اه است. رمنظا  ن ع خ ا کم راخمیی  خش نت  آن است که  خدااهی  یرگ  هیورژگی

  سییقهیی  هیخش نتال . 
  رماخ عرایکم یر وقی یاله  و مدل کلب. 
  فیقد شعی  و مطیلبه یارکدج. 
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  معط ف یه اعدراض یییینمفقدان هر تجمع خا. 

  یامله یه مراکز نظیم  اصرا  یراهت. 
  برمهی ت ا  تخرو. 

   امله یه مراکز اقدصیا  اصرا  یراز. 
  تبعه آلمین ا  اغدشیشیت  د ملط. 

  هرا  عبل  تمنیمرنیشنیخده و ا  هیسالح . 
 .کنگهنگ  یرا یمشده ت سط س یمشییه طراا  اله ک. 

 نه پژوهشیشیپ -2-3

 قیتمو تحق رانرا یمخدل  و مدا ک علم یاطالعیت  هیشتتده ا  یینکانجین  هیییر ستت
 یرم ضتت ع و   یندطبقه لمیه ال -خصتت ص  نرا  ا اهدیمخدل ، نشتتین م  هیاانشتتهیه

صتت  ت   ایل اژوهش آشتتهی تییه -یو اانشتتهیه یمراکز علم  کم ی ان آن یرا تماهم
شده ا  خص ص انجین  هیاروژه و مندشره  هیوهشاژ یرمندشتر نشتده است و  یرنهرفده و 

و  یهی، مقیالتا  ااامه یه  ستتیله ،وج اییارن اند.م ضتت ع نپرااخده نرا یه می  ممبتتدق هییحران
 .ش امیاند، اشی ه ااشده شاژوه نریه م ض ع ا یقراید ین عکه یه یکدب

 : پیشینه تحقیق2جدول 

 نویسندگان
اهداف و یا سؤاالت 

 اصلی
 هاترین یافتهمهم

مصطفی 
درودی ساوه 

(1092) 

های های بروز بحرانزمینه
اجتماعی چیست و چگونه 

 گیرد؟شکل می

های اجتماعی بیشتر با رویکرد اقتصادی و در اعتراض به بحران
شرای  ناشی از تورم، گرانی، بیکاری، فقر، بزهکاری، فساد 

 ...است.اداری، مدیریت نامناس  و

مختار 
تیموری 

(1092) 

 نقش ارتباطات در کنترل
های امنیتی بحران

 چیست؟

های اطالعاتی و ارتباطی در کلیه مراحل فرایند مدیریت سامانه
 کنندبحران نقش بسیار سازنده ایفا می

رسول یوسفی 
(1099) 

واکاوی ناآرامی ایران پس 
 از خروج امریکا از برجام

از  یطرح هدف به دست آوردن برآورد استان نیازآنجاکه در ا
در پکوهش  یی آمار مردم است، جامعه یهای عمومنگرش

سال ساکن شهر تهران 18 یاز افراد باال کیحاضر، کلیه هر 
 یر یگهدف از روش نمونه نیبه ا یابیدست یهستند. برا
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جامعه موردمطالعه(  یطبقات اصل تیای  )با رعاچندمرحله
نفر   1523 ینگرش سنج جیشده است. گزارش حاضر نتا ستفادها

ها است که در استان رینفر از سا 0333ان و از شهروندان تهر 
از برجام مورد مصاحبه  کایهای پس از خروج آمر خصوص ناآرامی

 قرار گرفتند

رسول یوسفی 
(1090) 

 انهر یشگیپ یارائه راهبردها
 – یاسیفعال بحران س

 لیتحل بریمبتنی تیامن
 1090های ناآرامی

شامل راهبردهایی بر تحلیل اتفاقات، نتایج این پکوهش، عالوه
است که عبارتنداز: راهبردهای بازسازی و بازتوانی، راهبردهای 

عنوان یک س ر در تواند بهمقابله و راهبردهای آمادگی که می
برداری قرار مقابل حوادث احتمالی آینده، مورد استفاده و بهره

 گیرد.

 های پژوهش()منبع: یافته

  هینیمهینرایو  هیاروژه ایلتییه هییحرانیی ت جه یه جبتدج هی  نهی نده، ا  خص ص 
هی  یروز ان اع یه علل و زممنه هیآناستت که یمشدررن  ورهراهی  ا آمدهمخدلفی یه نهی ش 

  مبتتدقل ا  خصتت ص مدرررت اطالعیتی امطیلعهکنند ولی تی یه امروز اشتتی ه می هییحران
اولمن  عن انیه ت اندمیمدی، یی ارن کمفمت صتت  ت نهرفده استتت و ارن تحقمق امن هی یحران

 تحقمق جیمع ا  خص ص م ض ع تحقمق ییشد.

 قیروش تحق .3

از  اسیسی  رک تحقمق .منیسب است شتنیسی وشالزمه انجین رک اژوهش خ ب،  شتکیی
ا  جبتتدج   ریید و نه م ضتت ع. ارن  وش استتت که هداردهر محقق امث  وش اعدبی  می

ییشد. اژوهش علمی عبی ت است از تالشی کیوشهرانه که یی آااب م ضت ع م  ا تحقمق می
گبدرش قلمرو معرفدی ن ع یشر  منظ  یهیی هدف کشت  مجه لی  ریفدهنظین ط  یهخیصتی 

انجین شتده و شتنیخت ایصتل از آن مصیارق و می یه ازا  خی جی ااشده ییشد. )ایفظ نمی، 
اعدبی   تأثمرتحت  شدتیهه ییرد ت جه ااشت که اعدبی  اسدیو اهی  تحقمق ( البد11: 19۳0

( از س   ارهر اغلب 111: 190۳گراا. )خیکی،  وشتی است که یرا  تحقمق اندخیب می
 وش تحقمق اخدمی   نمبتت. زررا میهمت م ضت ع تحقمق، سؤاالت و اهداف آن و ا جیت 

رده، م ضتت عیت مهمی هبتتدند که ای ااارم، آزاا  ا  متداخلته و کندرل ع امتل مؤثر یر اد
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، 19۳1و همهی ان،  فرااانیری) کندیسب  ا مشخص و تعممن میاسدراتژ  و  وش تحقمق من
100).  

گیه و تحلمل و اسدههدف ارن اژوهااصیء  منظ  یه یند  ش، نمیز یه مصیابه یی خبرگین آ
و  (اارم تفبمر  )ادردا شنیسیمبدنی یر ای ا لذا ارن اژوهشییشتد. هی میمحد ا  مصتیابه

استت، زررا ا  ای ا ائه رک فرضمه اطالعیتی امرام ن  و اا ا   ورهرا استدقراری  وش کمفی
 مؤثرل ع امرک تفهر اطالعیتی و آزم ن آن ا  رک ا زه نمبت، یلهه یه انبیل شنیخت اقمق 

کمدامنمدی یی  –یر یروز رک یحران اجدمیعی   کنندگینمشتتی کتگیه از ارد 1۳یر ایاثه آیین  تأ
 جیمع است رییمم. نهیه، یه رک ئیهی  جزاز اااهتی  ییشدا  آن می

  : تبیین نوع پژوهش در تحقیق جاری3جدول 

 توصیفی ا اکتشافی هدف پکوهش
 ایتوسعه نتیجه پکوهش

 کیفی های پکوهشداده

  یراا یهرهعن ان  وش تحقمق یه «ارااز  اااه ینمیانظرره»اسدراتژ  اژوهشی یرارن استیس از
« ینمین»هی کند. ازآنجیکه ارن تئ   ، ا  اااه، رک تئ   ، ت لمد مییاماااه ین  ستتیزهر. نظرشتتد

شتت ا، هی  م ج ا اقدبیس شتتده و تطبمق اااه میا  که از مجم عه تئ   اا ا، نبتتبت یه تئ   
تنیستتب اا ا، ا  عمل واقعی  کی آمد استتت، یه افراا   قعمتآو ا  زررا یی متبممن یهدر   ا فراهم می

هیری  ا که واقعی  ا  فرآرند م ج ا ا  رک محمط، ابتتیس استتت و ممهن استتت همه امچمدگی
نظرره ینمیا  معم ال  یر سط  خرا  .(109، 19۳1فرا، امیمی، )اانیری شت ا، نشین اهدریفت می

زررا هدف، استتدخراج . هی تأکمد اا احلمل اااه)نه کالن( مدمرکز استتت و یر تفبتتمر مداون، یمن ت
هی  الزن  ا یرا  ت ان فعیلمتیر ارن اسیس می هی  جمع آو   شده است.ا  یر مبنی  اااهنظرره
 ارااز  اااه ینمیا  ا ا  قیلب جدول زرر تبممن نم ا: نظرره

 ادیه داده بنیند ساختن نظر ی: فرا4جدول 

 فعالیت مرحله ردیف

 پکوهشطرح  1
 تعریف مسئله پکوهش

 های ساخته شده قبلیتعریف سازه
 گیری تصادفیگیری نظری در برابر نمونهنمونه

 هاآوری و تحلیل دادهتداخل مرحله جمع هاآوری و مرت  کردن دادهجمع 5
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 مرت  کردن تقویمی رویدادها
 کدگذاری )آزاد، محوری، انتخابی( هاتحلیل داده 0
 های مشابه و متفاوتها با چارچوبمقایسه نظریه حاصل از داده مقایسه ادبیات 0

 (58؛1381 ،ییمنبع: ذکا)

 عل ن استتیتمد و ی ا علمی مدن ع میهمت اا ا  ازرهبتت  آنهه المل یه اژوهش ارن

 میهمت اا ا  ارهر ستت   از و ی اند نم اه اژوهش یه اقدان آن خصتت ص ا  مخدل 

 ا  خ ا نهیه ن ع و گرارش فراخ   رک هر و ی اه اطالعیتی ا زه ا  فعیلمت و اجراری

 م ض ع ارن یه نم نه اندخیب ا  شد سعی لذا ی اند، اااه انجین  ا اقدامیتی خص ص ارن

 همچنمن .ییشتتد ااشتتده علمی - اجراری قییلمت استتدخراجی نهیری مدل تی شتت ا ت جه نمز

 ا  استتت اطالعیتی و امنمدی  ورهرا یر مبدنی که اژوهش اصتتلی جررین ،شتت امی اقت

 م ضتت ع یه خ ا نظر و اردگیه از نخبهین از رک هر زررا نشتت ا، گم هیمصتتیابه فرارند

ا  و ستتیز  اااه ینمیا یه المل میهمت مقیربتته. الزن یه ت ضتتم  استتت که نظررهارااخدندمی
 یراا   نظر  استتطبمقی ی ان تحلمل خ ا، هممشه مالزن یی نم نه

شتت ا. یق استتدفیاه ممك مصتتیابه عممهی از تهناااه  گراآو  منظ  یهن  وش، را  ا 
 یاست که ا  آن یه آزم ان  ااست و مصیابه ریه مبنیرنظر یگیه اصلهمق، تهممصتیابه عم

 (. 1۳0 ،19۳1ش ا )یبی، میاااه   شدرمی  ین گفده ، آزاارت جررهدا  م  ا مصیابه یرا
ندا ا که ید ان از   اهماستت، لذا فرض یاکدشتیف -یفمازآنجیکه ارن اژوهش از ن ع ت صت

یرا  یر سی سؤاالت  ، و قرا  ااا. ازارن یییرآن  ا م  ا ا ز  آمی  لممعم ل تحل  هی وش
اقدان  ییشتتند،یاژوهش م یمصتتیابته یی نخبهین ا زه امنمدی و اطالعیت قراژوهش از طر

 ت انیا مجم ع م گراایم  یندشت ا و ندیرج ایصله آن ینی یه م ض ع م  ا یحث اسدهمی
 شده خ اهد شد.  آو جمع  هیوتحلمل اااهتجزره  محد ا یرا لمااشت اقدان یه تحل ینمی

و  یطالعیت÷ا ترررق نخبهتین و خبرگتین فعتیل ا  ا زه متدمن تحقرا  جتیمعته آمتی 
قضتتیوت ا  م  ا زمین مد ق  کران  ی ممعامی  ییشتتندیکشتت   ا  ستتپیه م یدمامن نممبتتئ ل

هی و مفیهمم زمینی یه هی ری تئ    استتت. مق لهمق له« کفیرت نظر »یراا   نظر ، نم نه
هی ا  خالل گراآو   و تحلمل یمشدر هی  جدرد از طبقهش ند که اااهلحیظ نظر  اشبیع می
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هی اشبیع همه مق له کهیهنهیمهی یه استت نمیرد. اصتالح و تعقمب محد ا  مصیابه تی اااه
محقق یی استتدمییی یه  ا واقع( 111، 19۳1عررضتتی،  و رییند. )فراهینیشتت ند ییرد ااامه 

ریید که رک مق له یه کفیرت  ستمده است. اد کفیرت هی  مشتییه یه تجریه اطممنین میاااه
 هی  جدرد است. رک نظرره، عدن تغممر آن ا  م اجهه یی اااه

 عن انیهنفر  1تعداا  ،یو یی اسدفیاه از  وش گل له یرف  نظر  رمگ وش نم نه یر استیس
شتتد. سپس اقدان یه انجین  ریشتنیستتی شتینراژوهش مشتخص و  اه ا تبیط یی ا همخبرگین اول
نفر  14یی  ا مجم عشتتد که  ریشتتنیستتی  در. ا  ط ل مصتتیابه افراا جددرهی گرامصتتیابه

 .دم س کرتئ  یه اشبیع  دلم نههرتی ا درمصیابه گرا
 شوندگانمصاحبه: آمار توصیفی مشخصات 5جدول 

 سن یاطالعات تیفعال یسابقه کار  ویژگی

 
شاخ

دهه اول خدمت 
دهه دوم خدمت 
دهه سوم خدمت 
 

علمی
اجرایی 
 

علمی 
- 

اجرایی
 

زیر
03 

سال
 

03 
تا 

03
 

03 
تا 

23
 

23 
تا 

93
 

 1 2 0 3 0 5 0 0 0 3 تعداد
 های پژوهش()منبع: یافته

ارهمز شده است. امی یرخی از ورژگی  هیآنیه علت  عیرت مبیاث امنمدی از یمین اسیمی 
 : عبی تنداز هیآن
  و ا اا  امنمدی هییحران یو یر س لما  عرصه تحل یجد تیفعال -

  کندرل نیآ امی ا  سط  کش  ا  صحنه  یدانماض   م -

  اجدمیعی هی یحرانا  عرصه امنمت ااخلی و  نظرصیاب -

 و... -

 ر اسیسی مقیله  ا  ارن کدگذا الزن یه ت ضم  است که  ورهرا اسدفیاه شده ا  فرارند 
انجین شتده استت. ا  تشرر  ارن مبئله ییرد یمین ااشت که کدگذا   ا   1 همیفت گلمبتر

 هی تفیوت ع کدگذا   و مراال آن از ش ا که ن وش نظرره یر اسیس سه  همیفت انجین می

                                                           

1. Glaser 
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(، 111۳) 2ک  یمن اشدراوس وکه یی اثر  1مندنظین همیفت . هیستت همیفتاصتلی ممین ارن 
( استتت و  همیفت 1111ر )بتتکه مری ط یه اثر گلم 3کالستتمک  همیفت، شتت امیشتتنیخده 

مراال  مندنظینا   همیفت مطرح شده است.  ( 1444) 5که ت ستط چی مز 4ستیخدی گرارینه
میفت ظیهرش نده ری کالسمک مراال کدگذا   شیمل ییز، مح    و اندخییی است امی ا   ه

اسدفیاه از  جی یه ت اندمیحقق . ا   همیفت گلمبر مکدگذا   ییز، اندخییی و نظر  استت
 ا  هیآن، اسدفیاه کند، و آردمییه است  هیاااهاز مفیهمم خ ا که از  مفیهمم ا ریفدی ارهران،

زمین ا  تمین مراال تی  شدهآو  جمع  هیاااهمبدنی یر ت لمد رک مفه ن  ا واقع. وا ا نمیرد
 (.Glaser, B. 2002 ,37) رییدمیا ائه مدل نهیری ااامه 

گمر  نظر  و یر جهتت ییو اذرر  اژوهش ایضتتر ا  واله اول یی ت جه ورژه یه نم نه
و  ت جهقییلهی  مخدل  یی علم و تجریه ی از طم کنندگینمشتتی کتاستتیس گل له یرفی، 

  نهیاهی  اولدی شتتنیستتیری و م  ا مصتتیابه قرا  گرفدند که منجر یه م فق ا هی فعیلمت
هیری یبمی  اریی  شده است. همچنمن از اژوهشهر همهی  جهت ییزیمنی و اصالح مصیابه

کدهی استتدفیاه شتتد. ضتتمن آنهه یی تهنمک خ اییزیمنی اژوهشتتهر، همه کدهی یرا  یی  اون 
 ت سط اژوهشهر ییزیمنی شد. مبدقال  

گذاشته  شوندگانمصاحبه، کدها در اختیار هامصاحبهس از کدگذاری روی در ضمن پ

شد تا مواردی که در منظر ایشان، پژوهشگر برداشت درستی از سخنان ایشان نداشته است، 

از عین  المقدورحتیو اصالح شود؛ البته پژوهشگر از ابتدا تالش داشته است  شدهمشخص

 استفاده کرده و روایت ایشان را محترم شمارد. شوندگانمصاحبهبیانات 

هی و ، ریفدهش ندگینمصیابهجهت سنجش ییو اذرر  یمرونی، عالوه یر اخذ ییزخ  ا از 
مصتیابه نشده ی ا نمز ا ائه شد و نهیت  هیآنمدل نهیری اژوهش یه نه نفر از خبرگینی که یی 
 ریفت شتتد که منجر یه هی  صتت  ت گرفده ااصتتالای ارشتتین ا  خصتت ص مدل و تحلمل

                                                           

1. Systematic approach 

2. Strauss and Corbin 

3. Classical approach 
4. Structural approach 
5. charms 



 050( / 006-062... ـ رسول یوسفی رامندی )امنیتی – اجتماعی هایبحران بروز در مؤثر عوامل تبیی 

 

 اصالح مدل شد.

 های تحقیق یافته .4

ارااز  اااه ینمیا استتت. لذا یرا  یتی ت جه یه ارنک  وش تحقمق ارن تحقمق مبدنی یر نظرره
 یراا   خ اهد شد ارن  وش از فرارند زرر یهره یر اسیسمصیابه  وتحلملتجزره

 
  بنیاد داده پردازینظریه استراتژی در تئوری تکامل مسیر: 5  شکل

 های پژوهش()منبع: یافته

از  آمدهاستتتیه هی کلمدواژه یر استتیسهی که ا  ارن اژوهش، اس از گراآو   اااه
و از هر عبی ت مفه ن ری  شدهیند اسدههی  م  ا نظر است، عبی ت آمدهاستتیهمصتیابه 

 «کدگذا   نهیت کلمد »، یه ارن مراله شتت امیمفتیهمم کلمتد  آن عبتی ت استتدندتیج 
 گ رند. یرا  ارن منظ   ا  جدولی یی سته سد ن یه ترتمب نشینهر اخدصی   نهده کلمد می

(pi،)  ا  گین یعد  کدهی  ایصل تحلمل و ش امیکد مری ط ا ج  نهیردی  عبی ت کلمد  و .
شت ند، ارن م ضتت ع یند  میآن استده از کدهی که یی رهدرهر م ضت ع مشتدرکی اا ند، گروه

. اس از ااصی  مفیهمم، مفیهمم مشدرک ا  شت امیشتنیخده  "مفه ن"مشتدرک تحت عن ان 
تر هبتتدند. اهند که اا ا  مفیهمم کالن و اندزاعی ا می "مق له"کنی  رهدرهر تشتتهمل رک 

 ت اندمی. ارن تئ    شت امیهی ا  نهیرت یه ظه   تئ    منجر هگمر  مفیهمم و مق لشتهل
و )شتتهر  ا    نمیرش اااه شتت ا چندگینها  قیلب رک مدل و مدشتتهل از  وایط ستتیاه و ری 

 آمده است: هیمصیابها  زرر نم نه تجزره رهی از   .(1914شیمحمد ، 
 مورد مطالعههای داده باز یکدگذار  و ی مصاحبهدیکل نکات: 6 جدول

 نکات کلیدی مصاحبه عنوان کد اولیه نشانگر

PA1 
ت دول تصمیم سیاسی

 مدیریتدر موضوع 
 سوخت

 یصعود شیباعث افزا 90کارانه دولت در حذف کارت سوخت در سال  یاسیاقدام س
بحران  کی لیبندی شد. و تحمهیبه بازگشت سهم میمصرف سوخت و نهایتًا تصم

 شد 98در آبان  یتیامن

PA2 
های مشیاستمرار خ 

 دولت یغل  اقتصاد
 یلیدر کمتر از دو ماه و تعط یارز  ریمثل حراج ذخا یهای اشتباه اقتصاداستیس

از برجام، فشار  کایو خروج آمر  میتحر   یدولت، در شرا یاقتصاد ی لماسید
ای در مثابه جرقهبهن، یبنز  متیق شیبر جامعه وارد آورد که افزا ید یشد یاقتصاد PA3  ذخایر ارزیحراج 

 تئوری مقوله ها مفاهیم کد ها
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 نکات کلیدی مصاحبه عنوان کد اولیه نشانگر
  .باروت شدانبار 

PA4 
 تیر یمد  سو

 ریهای خطعرصه
 توس  دولت یاقتصاد

ماندن وزارت صمت(  ریوز ماه بی 2)مثل یتیر یمد یثباتهای حاصل بیتیر یسو  مد
و با نگاه  تیکفابه افراد بی یمناص  حساس در حوزه سوخت و انرژ  یواگذار  ای

 یساز سرگرداناز عوامل زمینه یکی، یانتخابات یو بر اساس حضور در ستادها یحزب
 PA5  .دولت بود یر یتدبو بی

ا ب تیکفانص  افراد بی
در حوزه  ینگاه حزب

 یانرژ 

PA6 
 یبرا دشمن تالش

 یکشته ساز 

ه (، بیاقتصاد میتصم کیآغاز شد ) نیبنز  متیق شیاز افزا 98آبان  یهاآشوب
از دو  ( و پسیتیبحران امن کیشد ) لیآشوب پس از انقالب تبد نیتر آمیزخشونت

معطوف به ن، یبنز  متیق یای بجانوک حمالت رسانه، یبیروز و با سرعت عج
فرت و ن دیبه صحنه تول یاشتباه اقتصاد میتصم کیها شد. از یر یها و دستگکشته
که دو هفته پس از نحویاز نظام مبدل گشت. به یسرکوبگرانه و ضدانسان ریتصو

 هیاقدام هماهنگ، نه عل کیهای خاص با یتیراضات، سلبر خاموش شدن اعت
  .ها اعتراض کردندهای آشوبها و خشونتکشته هیبلکه علن، یبنز  متیق شیافزا

PA7 
تدبیری دولت در بی

 ینحوه اجرا
 بندیسهمیه

های کیای جامعه درخصوص تکنسواد رسانه شیدر افزاکشور های ضعف رسانه
 ریاند تصوهای نظام نتوانستههای برانداز. رسانهتوس  رسانه یافکار عموم یمهندس

 ریاند تصوکنند. نتوانسته ، ارائهیاسالم یاز دستاوردهای انقالب و جمهور  یمثبت
 یرا در افکار عموم یاسالم یپس از جمهور  بایمرفه، آباد و ز شرفته، یپ رانیا کی

، یمفلوک، منزو  یرانیاتصور ، ایکنند و جامعه تحت تأثیر جنگ رسانه میترس
قال  از عصر انقالب  ریعنوان تصورا به یطل  و رو به تباهمانده، جنگعق 

  .داراست

PA8 
ضعف و انفعال 

 تیدر ارائه روا ایرسانه
 نخست از اعتراضات

PA9 
 گانگانیریزی ببرنامه

 درهایدهی لدر سازمان
را از قبل  نیبنز  متیق یناگهان یگران، هاوجود دارد که آمریکایی یشواهد فراوان

بر زخم باز ، یدولت روحان یساز اند و با جرقهداشته قیاطالع دق ایبینی کرده پیش
با  1098بودجه" که بهار  یعنوان نمونه، در طرح "اصالح ساختار نشستند. به

 نیکشورها( تدو گریبر د کایامر  یقتصادپول )ابزار ا یالمللمشارکت صندوق بین
ریزی بینی و برنامهمدت" پیشعنوان "برنامه کوتاهسوخت به متیق شیشده، افزا

  .شده است

PA10 
گذاری استینفوذ در س

 دشمن یاز سو  یداخل

PA11 
ای قدرت رسانه

 ایهای ماهوارهشبکه

لحظات اعتراضات با  نیاز اول، یبحران  یای طبق معمول در شراهای ماهوارهشبکه
 هیبه اعتراض عل نیبنز  یگران هیو سوق دادن اعتراضات عل تیروا نیارائه اول

دست  یعنوان راو به مایپرداختند. صدا و س نظام، به اداره افکار عمومی تیموجود
  .پرداخت پدافندای تنها به های ماهوارهچندم از شبکه

PA12 
سکوت ناصحی  

مسئولین نسبت به 
 مسئله

 کننده.  یای متناقض و عصبانبرخوردهرسانی شفاف. سکوت. عدم اطالع
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 نکات کلیدی مصاحبه عنوان کد اولیه نشانگر

PA13   مسئولینمواضع غل 

PA14 
 یای عصبانهبرخورد

 متولیانکننده 

PA15 
 لیبه دل هیانفعال اول

 احزاب یجناح یدعوا

اعتراضات در  نیاول ینکه. با توجه به ایجناح یعنوان دعوااعتراضات به یالقا
 اباعتراضات را به رق، یر یمشهد شکل گرفت، سردمداران دولت ازجمله جهانگ

 .دادندیخود نسبت م سیاسی
 های پژوهش()منبع: یافته

 ا  جدول ذرل مفیهمم مبدخرج از کدهی  اولمه مصیابه اول نمیرش اااه شده است:
 اول مصاحبههای داده لیتحل:  7جدول شماره 

 مفاهیم مستخرج از کدهای اولیه اولیهعنوان کد 

 سوخت مدیریت دولت در موضوع  تصمیم ناصحی 
 تدبیری دولتبی

 بندیسهمیه یدر نحوه اجرا متولیانتدبیری بی
 یدولت روحان یهای غل  اقتصادمشیاستمرار خ 

 انباشت نارضایتی عمومی
 ذخایر ارزیحراج 

  یاقتصاد ریهای خطعرصه تیر یمد  سو
  تیکفانص  افراد بی

 تالش برای کشته سازی یکشته ساز  یبرا دشمن تالش
 ای  در نهادهای متولی ناکارآمدی رسانه نخست از اعتراضات تیدر ارائه روا ایرسانهضعف و انفعال 

 ریزی بیگانگانبرنامه درهایدهی لدر سازمان گانگانیمدت بریزی میانبرنامه
 نفوذ دشمن دشمن یاز سو  یداخلگذاری استینفوذ در س

 زبان بیگانههای فارسیقدرت رسانه ایهای ماهوارهای شبکهقدرت رسانه
  هیمواضع غل  اول

 ناپذیری دولتمسئولیت
 متولیانای عصبانی کننده برخورده

 انفعال اولیه حاکمیت احزاب یجناح یدعوا لیبه دل هیانفعال اول
 تمرکز بر مناطق حاشیه شهرها ایهیضدانقالب از مناطق حاش یر یسربازگ

 واوباشاستفاده از اراذل کار در اعتراضوارد کردن افراد بزه
 های امنیتیضعف برآورد دستگاه به داخل یهای اطالعاتدستگاه یمشغول ساز 

 رانیسازی اثباتبی
 سازی ایرانثباتبی

 رانیکردن ا فیضع
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 مفاهیم مستخرج از کدهای اولیه اولیهعنوان کد 

 رانیثبات و آرامش در ا یکاهش رتبه جهان

 های پژوهش()منبع: یافته

اا ا،  رییبزا تمیه مدل اهم یییمنح ه استد یفمک  هیا  اژوهشالزن یه ذکر استت که 
هدف از اژوهش  ازآنجیکهو  یه مدل استتت یییماعدبی  مدل معیال اعدبی   وش استتد چراکه

 ا  سیز نهیارنهفرارند ید اند  هیآن ینمو  وایط م مممفیه ینماست که یی ی مدل یایضتر طراا
 و از ریاسدقرا هرار و ثماژوهش از اکه یمین شتد، ارن  گ نههمین لذا، درنمی  ستیزمفه ن

 لمتحل سیز مفه ن  منظ   اسدراتژ نریه ا یییماستد  ییشتد. یرامی یهدف، اکدشتیف ثما
  یی هدف گراآو   یامین ستتیز مفه ن  تئ    . استتدراتژشتت امی دهریرگز یفمک  محد ا

 نراهد. چ ن اقرا  می دفیاه ا م  ا اس یهی  فنهرا  از  ومجم عه،  رمیدون س گ  هیاااه
ل و مبتتدق  رهیما  قیلب مدغ قی  ماقاژوهش  مبتتئلهاستتت،  یفماژوهش ک ین ع  استتدراتژ
 نرا  ا  دمکل  . مح  هیگراااژوهش مطرح هی  شتت ا، یلهه تنهی ستتؤالنمی ینموایبتتده ی
یر ارن اسیس ندیرج ایصل از  (19۳0، فرااانیریهی هبتدند )هی و تم، مح  کدهی  استدراتژ

. الزن یه ت ضم  است که ا  ارن یخش تنهی ش امیهی ا  قیلب مح  هی  زرر ا ائه مصتیابه
 .ش امصیابه ا  مح  هی  اصلی یمین می وتحلملتجزرهندمجه 

 ت محورینظیم مفاهیم پژوهش ذیل مقوال ت :8جدول 

 مفاهیم مستخرج عنوان مقوله اصلی

 عملیات روانی مستمر در فضای
 مجازی رها 

 رهاشدگی فضای مجازی
 ایندهناامیدسازی مردم نسبت به 

 تدبیری در نحوه گرانی بنزینبی
 ایجاد باور نسبت به ناکارآمدی دولت

 دشمنی جدی استکبار جهانی
 توجهی به معیشت قشر محرومبی

 آمادگی کامل استکبار جهانی

 فعالیت مستمر ماهواره فارسی معاند
 دهی لیدرها در خارج ایرانسازمان

 ها آمریکا علیه ایرانتشدید تحریم
 ایجاد ادراک منفی در مردم ایران
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 های پژوهش()منبع: یافته

 دیده بودن اغتشاشگرانآموزش
 سو استفاده ضدانقالب از تجمع معیشتی

 گرانی بنزیناطالع ضدانقالب از تاریخ 
 انتظار جرقه از سوی دشمن

 تدبیری دولتبی

 عدم صداقت دولت با مردم در گرانی
 مسئولیت گریزی دولت بعد از اقدام

 عدم مقابله جدی با فساد در حاکمیت
 احساس تبعیض در مردم
 عدم اقناع و توجیه مردم

 انباشت ناکارآمدی دولتمردان
 هاتدبیریاز بی نارضایتی شدید مردم فقیر

 تمایل به دگرگونی نظام در جریان اصالحات

 عدم اشراف کامل نسبت به ابعاد مسئله

 کننده در بحرانمنفعل کردن نهادهای عمل
 کمبود تجهیزات و سالح غیر کشنده

 المللتعلل در انسداد اینترنت بین
 انفعال صداوسیما در ارائه تصویر اول

 واوباش از قبلاراذل نبود برنامه کنترل

 های متمایز بحرانویکگی

 واوباش تنومنداستفاده از اراذل
 های مداربستهتخری  دوربین

 استفاده از سالح سرد و گرم
 توزیع مشروبات الکلی جهت افزایش جسارت

 استفاده از لیدرهای سریع و ماهر
 پراکندگی جغرافیایی شروع از حاشیه شهر

 نیروها به حفاظت از مقرمشغول سازی 
 استفاده از لیدر زن جهت تهییج جوانان

 بدون سر و رهبر بودن اغتشاشات
 بستن معابر اصلی و ایجاد ترافیک

 ممانعت از حضور ضدشورش با ترافیک
 تخری  بانک و جایگاه سوخت و فروشگاه
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گراا که از مصیابه ششم یه ی، مشخص م«مممفیههی از مق له ظه  »یی مشیهده جداول 
گمر  تنهی یی شتتهل  ده استتت. یلهه مطیلعیت یعدرایصتتل نهرا  درچ مق له جدمیعد، ه

چ من از مصتتیابه نهم همنم اند و همچن  ی رهی مق له ستتیز غنید، می  ا ا  رم جدممفیه
یه مراله   اژوهش جی ت ان ااعی نم ا که ییفزوا، ممن مجم عه نر ا یته ا  درتمفه ن جتد
هی ا  قیلب مح  هی  زرر ا ائه ده است. یر ارن اسیس ندیرج ایصل از مصیابهماشتبیع  ست

 :ش امی

 
 98: عوامل موثر بر بروز  اغتشاش 6شکل شماره 

 های پژوهش()منبع: یافته

 و پیشنهادها یر یگجهینت .5
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هی  میا  و معن   است هزرنهامیمدهی  اقدامیت علمه امنمت ملی، شیمل طم  وسمعی از 
قییل محیستتبه نمبتتت و م ا ا  مینند ضتتریه یه آیرو و جیرهیه نظین   اادییهکه یرخی ادی 

هم قییل ترممم نمبتت. امنمت ارران ا  غرب آستمی یی اوضیع  سترعتیهجمه    استالمی، 
 ریهرهی از امیمدهی  ارن اغدشیشیت ض امینیامنی خیص خ ا، م جب افدخی  ی اه و هبتت 

، آممزاغراقهی و ا ائه عدا یه ارن جیرهیه مهم ی ا و ادی ا  ااامه یی تشتتهمک ا  تعداا کشتتده
ارران یه جین  ت جهییییران صتتداقت جمه    استتالمی و همچنمن  ستتؤالستتعی ا  زرر 

اشمن ا  ترو  شهمد ایج قیسم سلممینی  جرئتشهروندان خ ا ااشت. ارن نیامنی، م جب 
. ا  تشرر  مح  هی  اصلی زریا  یه انبیل ااشتشیشیت شد و خبی ت او میه یعد از اغد

 یمین ااشت که : ت انمی

 نظام سلطه:

اقدان  را  مبدمضریه اسدهبی  جهینی از انقالب اسالمی، او  ا یر آن ااشده که علمه ارن انقالب 
هتی  ایدتدا  انقالب و جنتگ تحمملی و جنگ فرهنهی، ن یت یه جنگ کنتد. یعتد از فدنته

یی فشی هی  اقدصیا  یی  ت أنا   سمده است و اشمن ا  تالش است  سینه-امچمده اقدصیا 
هی  اادمیلی مران، اداکثر اسدفیاه  ا یبرا. یدرن ا  آن، از زممنه اعدراضتهممل وجه  سینه

معیند و ا  کنی  آن،  زیینفی سیا  هی  میه ا همنظ   یی یرنیمه قبلی شتروع یه تق رت شبهه
گمر  ا  شتترارط منیستتب نم اه استتت. ارن ا تممی آمیاه از افراا خرایهی  جهت یهرهارجی
ا  یرا  یه آش ب کشمدن ارران هبدند که ا  ااخل کشت   مدرصد جرقه اردهآم زشهی  تمم

 اس اااند. 1۳امدحین خ ا  ا یی نمره منیسب ا  فدنه 
ضرییتی که از جمه    اسالمی خ  اه است و آرنده خ ا  ا  واستطهیه یاستدهبی  جهین

هی  مخدل  هممشتتهی جهت استتدفیاه از م قعمت گرمداخلهیمند، عیمل نمز ا  تهدرد می
جهت یه چیلش کشتتمدن محمط امنمدی ااخلی ارران استتت و یه فرم اه  هبر معظم انقالب 

 هیرشفعیلمت تأثمرمن از اادمیل نمز، نیاممد سیز  اش اذرر آسمب اههی  جل گمر  از ارن 
 است که ارن مهم نمیزمند تق رت قد ت نرن و نممه سخت جمه    اسالمی است.

 متولیان )دولت( تدبیریبی
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هی  مدعدا مبتتئ الن اولت اانبتتت. تهذرب تدیمر ییت ان مق له اصتتلی ارن ادرده  ا می
ان کران یدون اطالع قبلی یه اولدی ا  م  ا گرانی ینزرن و عتدن صتتداقتت یی مران و ن ع گر

ی ا. ادی ت ضم  ا  خص ص ییزگشت ا ل گرانی ینزرن یه مران ا   تأملقییلمران از نهیت 
قیلب ستتبد معمشتتدی که ا  میه یعد اتفیق افدیا، امی ا  لحظه گرانی ینزرن، ا  خصتت ص آن 

 ییشد.  مؤثرت انبت ا  کندرل خشم مران صحبدی یه ممین نمیمد، نمز می
طالع یرنیمه اولت یه مران و عدن اقنیع و ت جمه ارشین ت سط اولت، یه فضی  ایهین عدن ا

، اامن زاه ی ا که ش امیهی  غلط مبدمر که منجر یه فشی  یر مران ا  مران و تلقی تصممم
م جب نی ضتیردی شتدرد عم ن مران شتده ی ا. شتینه خیلی کران اولت از مبئ لمت خطمر 

کران همه ام   یه نهیاهی  امنمدی و همچنمن تمیرل ذاتی جررین  خ ا یعد از گرانی و مح ل
هی  اسدهبی  جهینی که یه اگرگ نی ا  نظین و همراهی ارشتین یی یرخی نف ذ  طلباصتالح

مهم مق له اصلی  هی مؤلفها  ااا ه ارران شتده است، از ارهر  نیکی آمد منجر یه انبیشتت 
کنند، ا  م ا ا  و  ااخلی اسدهبی  جهینی عمل میییز عن انیهین که گیه طلباصالحاست. 

هی  غریی ا  خص ص ارران اا ند گمرند، تمیرل یه همراهی یی یرنیمهکه قد ت  ا یه است می
کند که نم نه اولمه آن امنمدی  ا تشتتدرد می هی یحرانهی و و ارن تمیرل، زممنه یرا  یروز فدنه

ااشتتدن قد ت اجراری، ستتعی ا  ارجیا فدنه یدون  19۳۳استتت. ا  ستتیل  190۳فدنه ستتیل 
هی  اجراری کشتت  ، ا  جیرهیه  أسیی اضتت   ا   191۳و  1911هی  ااشتتدند و ا  ستتیل

 تحممل او فدنه یه کش  ، نقش خ ا  ا ارفی کراند.

 متمایز بحران هایویژگی

ا  م ا ا  نمرومند و مجهز یه سالح سرا و  و اوییشا اذل  رز  قبلی جهت اسدفیاه از یرنیمه
هی  اصتلی ا  ارجیا ترافمک سیخدهی و آتش زان  ادی ستالح گرن و همچنمن مهی ت لمد

هی  جدرد ارن هی  ا گمر، تیکدمکهی و سترعت تحرک ییال  ارشین جهت ت سعه نقطهمهین
اغدشتتیش استتت. استتدفیاه از لمد هی  زن جهت تهممج ن ج انین و ج انین یرا  ام ستتدن یه 

هی که منجر یه یدون ستر کران اغدشیش شده ی ا، اتممزه کران آشت ب آشت ب و اراکندگی و
 نم ا.مقییله یی آن  ا اش ا تر می
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یی اشتت ا   م اجه  شتتدتیههی  ستتنهمن تراا نمروهی  کمهی امنمدی  ا ارجیا ترافمک
. از ارهر س  اندااشدهکه ا  یرخی م ا ا فقط م ت  س ا ان امهین اقدان  ا گ نهیهسیخده ی ا 

هی  ورژه یه افیظت از مقرهی هی  نظیمی و اولدی، منجر یه صتترف ت ان رهینامله یه مقر
 اهد. شده و ا  ندمجه قد ت مین   مقییله یی آش یهران ا  ممدان  ا کیهش می

هی  خیص ارن اغدشیشیت ی اه است که شدت تخررب و خش نت یبمی  زریا از تیکدمک
گرفت. تخررب صتت  ت می واوییشا اذلجبتتی ت ت زرع الهل و م اا مخد  جهت تق رت 

هی  کندرلی نشتتین از آم زش و مهی ت ارشتتین اا ا که کی  شتتنیستتیری یعد  و اولمه او یمن
کند، ضمن ارنهه ا  ام سدن مران یه ارشین یه المل ا   ا یی محدوارت م اجه میایرش لحظه

 است. مؤثرعدن ترس از شنیسیری 
هی  نظر  و عملی زریا  یرا  اژوهشهر نمیرین ، ارده  ااصتی شتدههیریفدهیر استیس 

گذا ان ییشد. یی ت جه  مشیخط اهنمی  خ یی یرا  اژوهشهران و مدرران و  ت اندمیشد که 
از تحلمل  گرفدهشتتهلهی  یه نهیت ذکر شتتده ت ستتط مصتتیابه گران و یر استتیس مق له

جهت جل گمر  از وق ع  هی  م ج او ضتتع  خألهی فع  منظ  یههی  ارشتتین و مصتتیابه
که اممد است یی ت جه یه  ش امییند  ا ائه اسدهسه  ا  زررهی  مشتییه، امشتنهیاهی  ادرده

 هی  م ج ا فراهم ش ا.، زممنه  فع ضع هیآن

 پیشنهادهای سیاستی

  هی  غلط و معضل آفررنییزنهر  ا  ق انمن یرخ  ا یی مدررانی یی تصممم -

  قق عدالت و ت جه یه اقشی  ضعم تح هی مشیخطییزنهر  ا   -

ا  ایشمه  نشدهال و  یبتدر مشتهالت  1۳شتهرهی)فدنه  نشتمنیایشتمهال مشتهل  -
 نشمنیایشمههیری مبدقل جهت کیهش مبیئل اژوهش  شتهرهی استد ا  شد که نمیزمند

  است(

 هی واقعمتاا اک مران از ا  اصالح هی  تق رت محد اری  سینه -

  و ا ائه گزا ش یه مران گینهسهنهیاهی  مد لی مقییله یی فبیا ا  ق ا   ترجد مبی زه  -

 اا ند. نمیری ا  اررانمشی امپیژ نیاممد  و سمیههیری که مقییله یی  سینه -
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 پیشنهادهای علمی

تمرکز یر  اهبراهی  علل تف ق غرب ا  ا زه  ستتینه و جنگ شتتنیخدی و طراای مدل  -
  مقییله یی آن

ی  انقالب استتالمی ا  اهه اول انقالب و طراای مدل ییزت لمد آن ا  هکی آمد  کممده -
 اهه انجم انقالب 

 واوییش اسدفیاه از ه ش مصن عی جهت شنیسیری و کندرل لمد هی  آش ب و ا اذل -

هتی  علمی نظی ت یر مبتتئ الن اجراری و ا ائه ییزخ  ا مؤثر جهت گمر  از متدلیهره -
 زا اصالح تصممم غلط و هزرنه

 .ال اههی  امنمدی و ا ائه هی  صداوسممی ا  مقییله یی یحرانتمرکز یر یرنیمه -
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