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چکیده
، روابط خـارجی و سیاسـت خـارجی ایـران، دچـار      1979پس از وقوع انقالب اسالمی در سال 

در و ) قانون اساسی(نظرغربی و شرقی را در يهااساسی شد و هرگونه وابستگی به قدرتۀاستحال
ایـران نیـز   بـزرگ در يهـا از سویی دیگر، با وقـوع انقـالب اسـالمی، منـافع قـدرت     . شدنفی عمل

ن نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران بـه شـمار       ادر این میان، انگلستان، از نخستین معانـد . رفتزدستا
وسـیع بریتانیـا از   هـاي یـت فوق، پژوهشگران نوشتار کنـونی، حما ۀدر راستی آزمایی فرضی. ودریم

از مرکـز داخـل   یـز جنـگ تحمیلـی، حمایـت از نیروهـاي گر    يهـا رژیم بعث عراق در خالل سال
علیـه ایـران و اعمـال    فارسیجمان مجاهدین خلق، ترغیب و تحریک اعراب حاشیه خلهمچون ساز

يهـا در بحـران . انـد وسیع اقتصادي و فناورانه علیه کشورمان را مـدنظر خـود قـرار داده   هايیمتحر
در ایـران، نقـش مـؤثر انگلسـتان در التهابـات سیاسـی منتهـی بـه انتخابـات ریاسـت           متعـدد سیاسی 

. استنوشتار کنونی در کانونو با هجمه به مشروعیت نظام جمهوري اسالمی 1388جمهوري سال 
به دیگر سخن، بررسی و تبیینی علمی و جامع از نقـش انگلسـتان در بحـران مـذکور، رویکردهـا و      

هـدف نوشـتار   ) کـه همـان ایجـاد بحـران مشـروعیت اسـت      (نیل به هدف منظوربهابزارهاي بریتانیا 
سیاسـی دیویـد   ثبـاتی یتحلیلی و اسـتفاده از نظریـه بـ   -ده از روشی تاریخیکنونی است که با استفا

.گرفته استاز منابع مکتوب و مجازي صورت یريگساندرز و نیز بهره
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مقدمه
سیاسـی  يهابحرانةکنندره یکی از مصادیق عینی ایجادپس از پیروزي انقالب اسالمی هموا

عنـوان  خطراتی همچون صدور انقالب اسالمی، تثبیت ایران به. در ایران، کشور بریتانیا بوده است
و مـوارد بسـیار دیگـر، معیارهـاي بریتانیـا در راسـتاي تضـعیف و        ياقوام و قدرت نخست منطقـه 

سیاسی مـذکور  يهابحرانيین میان، گذشته از بازخوردهادر ا. تلقی نمودتوانیما. ا.تحلیل ج
ینتـر مشروعیت نظام اسالمی را شاید بتوان مهمهايیاننوپاي اسالمی ایران، هجمه بر بنۀبر جامع

از این حیث، ابزارهـاي متنـوعی در ایـن زمینـه     . رویکردهاي بریتانیا قلمداد نمودیرگذارترینو تأث
نویسـندگان مقالــه حاضـر، ایجـاد التهــاب در انتخابـات ریاســت     بـه کـار گرفتــه شـد کـه بــه نظـر      
تـر بـوده   از حیث لطمه به مشروعیت نظـام، بسـیار برجسـته   1388جمهوري اسالمی ایران در سال 

انـد کـه   لذا در نوشتار کنونی، پژوهشگران درصدد یافتن پاسخی متقن و علمی بدین سـؤال . است
و ابزارهـاي  1388ه انتخابات ریاسـت جمهـوري سـال    نقش انگلستان در التهابات سیاسی منتهی ب

عملی این کشور در این خصوص چه بوده است؟ در ادامه نیز پاسخ بـه برخـی دیگـر از سـؤاالت     
مثال، بازخورد التهابات مـذکور در داخـل کشـور و خـارج از     عنوانبه. گیردیفرعی مدنظر قرار م

نیـروي محرکـه خـارجی در    ینتـر اله، برجستهبه نظر نویسندگان مق. چه بوده استا.ا.جيمرزها
مشـروعیت نظـام نیـز    هـاي یـان انگلستان بوده است و هجمه بـه بن 1388خالل التهاب سیاسی سال 

مـادي و معنـوي   يهاهمچنین میزان خسارت. در نظر گرفتتوانیمقصود این کشور مینترمهم
سیاسـی در  یخـواه گرفته تا باجالتهاب مذکور در داخل و خارج کشور از لطمه به قانون اساسی

. تحلیلـی اسـت  -روش تحقیق این مقالـه، روش توصـیفی  . شودیایران را شامل مياهستهةپروند
و مبتنـی  ياصـورت کتابخانـه  اطالعـات بهيآورجمعةدر این پـژوهش بـه دالیـل مختلف، شـیو

.بر اسناد، مدارك و دیگـر منابع ازجمله متون اینترنتی است

وب نظريچارچ
از میـان  . دهـد یحاضـر را تشـکیل مـ   ۀسیاسی دیویـد سـاندرز مبنـاي نظـري مقالـ     ثباتییبۀنظری

که از ثبات سیاسی شده تعریف هنجـاري سـاندرز بیشـترین قابلیـت را بـراي تطبیـق بـر        ییهافیتعر
نگلسـتان  ثبات سیاسی به وقوع پیوسته از سـوي ا يهابحرانتوانیجامعه ایران دارد و به اتکاي آن م

ثبات ناظر است بر فقـدان نسـبی   «تعریف اولیۀ ساندرز از ثبات آن است که . در ایران را مطالعه کرد
کننده که خواه به صـورت تغییـر در سـاختار قـدرت، تغییـر در      ثباتیبرخی انواع حوادث سیاسی ب

موجـود  ، به چالش با قـدرت سیاسـی   زیآمیا حتی خشونتزیآمحکومت و خواه به صورت مسالمت
.)116- 1385:85خواجه سروي، (»انجامدییا خود ساختار اقتدار سیاسی م
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:از وي یعنیگفتهشیاین تعریف پ
خوانـد  ثبـات یآن یک نظام سیاسی را در هر مقطـع از زمـان بـ   ۀمعیاري که بتوان به وسیل«

ياجامعـه ها در هر حکومـت، رژیـم یـا   معیاري است که با وقوع یا عدم وقوع تغییرها و چالش
ها، الگوي معمولی یـک سیسـتم   نسبت مستقیم دارد؛ یعنی آنکه تا چه حد این تغییرها و چالش

هـا  اند و تا چه میزان باعث ایجاد چـالش در آن را تغییر دادهياخاص حکومتی، رژیم یا جامعه
دربـارة  . شـود یمسلم است که این الگـو خـود بـا گذشـت زمـان دسـتخوش تغییـر مـ        ».اندشده

اول اینکه منظور از حکومت مقامات سیاسـی اسـت،   ؛استذکرانیریف ساندرز دو نکته شاتع
، منظور از کنندیرا در مقطع زمانی خاصی تعیین مهااستیاصلی که سرندگانیگمییعنی تصم

رژیم قواعد حقوقی رسمی و غیررسمی است که حاکم بر حـل مناقشـات درون نظـام اسـت و     
ن بخش از نظام سیاسی است که به صورت گروهی از افـراد بـر پایـه    منظور از جامعه سیاسی آ

ۀدرك تغییر رژیم و حکومت چندان مشـکل نیسـت و جامعـ   . تقسیم کار سیاسی مرتبط هستند
دوم اینکه سنجش ۀنکت. که مرزهاي جغرافیایی تغییر نمایدکندیموقعی تغییر متنهاسیاسی نیز

بـا توجـه بـه الگوهـاي     دیـ آیبه الگوي سـابق پـیش مـ   میزان انحرافی که در الگوي نظام نسبت
مفهوم الگوي فضایی بر پایه این فرض استوار است کـه  . فضایی و الگوهاي زمانی ممکن است

در هر کشور خاص، در برابر هر تغییر یا چالش معینـی یـک الگـوي رایـج یـا هنجـار کـنش و        
تـی در یـک نظـام خـاص،     واکنش سیاسی وجود دارد و الگوي زمانی بـه ایـن معناسـت کـه ح    

هـر سـه   ) 112- 1385:100، خواجـه سـروي  . (الگوي متعـارف در طـول زمـان متفـاوت اسـت     
یثبـات یطور نسبی نمایانگر ثبات یا ببهتوانندیشاخص تغییر رژیم، حکومت و جامعه سیاسی م

ساله ایـران، ایـن کشـور دچـار تجزیـه نشـده و مرزهـاي        صدکیدر طول تاریخ . سیاسی باشند
بـراي  ییهـا طـور مشـخص گـام   بـه 1324- 1325يهـا در سـال . افیایی آن تغییر نیافته استجغر

تجزیه ایـران از راه تـالش دولـت شـوروي بـراي جداسـازي آذربایجـان و کردسـتان از ایـران          
نیز در آغاز جنگ ایران و عـراق، دولـت عـراق تـالش کـرد      . نبودزیآمتیبرداشته شد اما موفق

ن را از خاك ایران جدا و دولت کردستان و عربستان مستقل ایجاد حداقل خوزستان و کردستا
طرح دولت عراق بـا شکسـت روبـرو    1360نماید که با تغییر موازنه جنگ به نفع ایران از سال 

به همین دلیل در عینی سازي مفهوم ثبات سیاسی در ایران شـاخص تغییـر جامعـه سیاسـی     . شد
لـذا در مقالـه حاضـر،    .شـود یگرفتـه مـ  گـر بهـره  امـا از دو شـاخص دی  شـود یدخالت داده نمـ 

سیاسی ساندرز، نقش انگلستان در ایجـاد  یثباتینویسندگان درصددند تا با استفاده از تئوري ب
را در ایـران مـورد واپژوهـی    1388التهابات سیاسی منتهی به انتخابات ریاست جمهـوري سـال   

.قرار دهند
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پیشینه موضوع
و 88سیاسی انگلستان در وقایع مرتبط با التهاب سیاسـی سـال   هايیتدر خصوص، سابقه فعال

هـایی از  در ادامه عنـوان نمونـه  . بسیاري چاپ شده استيهاپیشین، کتب و مقالهيهاحتی دوره
:شودها ذکر میاین مقاله

، موالنا، حمیـد ،)1391(، اسماعیلی، حمیدرضا،)1389(، امینی، پرویز،)1392(، وقوفی، امید
)1390(،مهدي،پورفرشاد،)1389(

هـاي باکتـ ، سیاسـی انگلسـتان در ایـران   هـاي یتدر خصوص فعالشدطور که اشاراتی همان
هـا یـا رویـدادهاي سیاسـی     که هریک به نقـد و بررسـی یکـی از بحـران    منتشر شده استبسیاري 
ینتـر مهـم تصـویري علمـی و عینـی از   ۀحاضر مقصـود نویسـندگان ارائـ   ۀدر مقال؛ اما اندپرداخته

. اسـت 1388سیاسی ایجاد شده از سوي انگلستان در انتخابات ریاست جمهوري سال يهابحران
ازدر ابعاد داخلی و خارجی و تفکیـک جـز بـه جـز    توانیم،نوآوري آنبهبا توجهموضوعاین 

.گیـرد یتـاریخی قـرار مـ   یشناسـ در ذیـل جامعـه  دانسـت کـه  اقدامات سلسـله مراتبـی انگلسـتان   
را که انگلستان بر جامعـه ایـران   ... سیاسی ويهااز این طریق، بیشترین خسارتتوانیمیتهادرن

.وارد نمود، بررسی کرد

انگلستان در ایجاد التهابات سیاسی در انتخابات ریاست جمهوري ایران در سال ریتأث
1388

ن در خـالل  سیاسـی انگلسـتا  يهـا يسـاز ، در راسـتاي تحلیـل بحـران   اشاره شـد طور که همان
تـاریخی، ابتـدا بایـد بسـترها و     یشناسـ بـا رویکـرد جامعـه   1388انتخابات ریاست جمهوري سال 

سـپس، ابزارهـایی کـه انگلسـتان     . بررسی شوداز سوي انگلیس ییهاایجاد چنین بحرانيهانهیزم
ــدامات       ــرد و اق ــرار گی ــاوي ق ــورد واک ــت م ــرار داده اس ــود ق ــک خ ــوص مستمس ــن خص در ای

که در راستاي ملتهـب نمـودن اوضـاع سیاسـی ایـران انجـام داده اسـت، اهـداف         يایمراتبسلسله
در این خصوص، ابتـدا بایـد   . شودبازخوردهاي آن بر جامعه ایران بررسیتاًیمدنظر انگلیس و نها

حضـور انگلسـتان در   سـاز نـه یبسترها و عـواملی کـه زم  نیتربا نگرشی علمی و عینی به تبیین مهم
پـس از برگـزاري   . شد پرداخت و در ادامه به تحلیل دیگر موارد اشاراتی نمـود 88انتخابات سال 

انتخابات ریاست جمهوري در ایران و پیروزي اصـولگرایان، مواضـع خصـمانه انگلـیس و دیگـر      
سی فارسـی و  بیبییژهوهاي انگلیسی بهرسانه. شدمتحدان غربی نسبت به انتخابات مذکور آغاز

استراتژي مقابله با دولـت  یريکارگبهبا هدف تخابات، چند رویکرد که همه التین در طول ایام ان
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ها در جهت فضاسازي متناسب با تحوالت صـحنه  هاي آنابتدا فعالیت. نهم بود را پیگیري کردند
سازي و عدم اهمیت برگـزاري  تفاوتشکل گرفت اما جهت اصلی، سوق دادن مردم به سمت بی

روند تا پرشور شـدن هرچـه بیشـتر فضـاي انتخابـاتی در کشـور ادامـه        این. نمودانتخابات سیر می
دولـت بریتانیـا   یانـه جوهاي مداخلهعنوان ابزار اجرایی سیاستهاي انگلیسی که بهداشت اما رسانه

نمایند ناچار به تغییر رویکرد و تالش براي مصـادره فضـاي سیاسـی کشـور در جهـت      فعالیت می
ها در نقش سخنگویی مشارکت مردمـی و اسـتقبال   ع، رویکرد آندر این مقط. اهداف خود شدند

روانـی بخشـی از جامعـه را بـر     -عمومی ظاهر شد و از طریق کمپ دو نـامزد همـاهنگی سیاسـی   
55جالب آنکه اهمیت انتخابـات ایـران بـراي لنـدن تـا آن حـد بـود کـه مجموعـاً          . عهده گرفتند

55ایـن گـروه   . انتخابات به ایران سفر کردنـد هاي انگلیس تحت عنوان پوشش خبرنگار از رسانه
اي پس از پایـان برگـزاري انتخابـات بـه دلیـل آنکـه مقصـود بریتانیـا محقـق نگردیـد،           نفره رسانه

بـه دیگـر   ). 56-28: 1389امینـی، (سخنگویی جریان تعرض و سپس اغتشاش را بر عهده گرفتنـد  
در حال شـکل  یزآمخشونتيهاچالشيهاانگلستان، نخستین جرقهياسخن، با اعزام تیم رسانه

اي هـاي غیرحرفـه  همچنـین، در ایـن مقطـع انگلسـتان بـا اسـتفاده از تصـاویر دوربـین        . گرفتن بود
المللـی کشـاند و زمینـه را بـراي اظهـارنظر      هـاي بـین  ها را به حوزهاغتشاشگران، دامنه تبلیغات آن

کردنـد و سـایر مقامـات اروپـایی     ت مـی اي را در پنهان مدیریمقامات انگلیس که همه امور رسانه
دومـین بحـران   تـوان یواقع نقض آشکار و دخالت در امور داخلـی ایـران را مـ   هموار ساختند در

.انگلستان در آن اوان تلقی نمودیانهگراعملهايیاستس

1388رویکردهاي انگلستان در ایجاد آشوب در التهاب انتخاباتی سال )الف
دار نمـودن مشـروعیت و هویـت انقـالب     یکرد انگلیسی با هدف خدشهنخستین ابزار و رو)1

و تغییـر رژیـم در   یـز آم، خشـونت یـز آممسـالمت يهـا تطابق آن را در چالشتوانیاسالمی که م
کـه  انگلسـتان اسـت  ياسیاسـی دیویـد سـاندرز مشـاهده نمـود، ابزارهـاي رسـانه       ثباتییتئوري ب

. تـاریخی تلقـی نمـود   یشناسـ سیاسی در رویکـرد جامعـه  ن را ذیل ابزارهاي یک واقعه آتوانیم
عنـوان سـردمداران مـوج جدیـدي     سی بهبیهاي فارسی و انگلیسی بیاست که شبکهینواقعیت ا

که هدف را در مشوش نشان دادن نتایج انتخابات و ضـربه بـه مشـروعیت نظـام و انتخابـات بـود،       
ه شـمار رفتـه و دور جدیـد جنـگ روانـی      بـ هـا یانیـه در قالـب ب یـز آممسالمتيهاآغازگر چالش

، اهـداف  شـده یزيرزمانی برنامهيهامناسب و در برهههاييسیاسی را آغاز کردند و با بسترساز
سیاسـی  يهـا را بـراي ایجـاد بحـران   یـاز بسـترهاي موردن یجتـدر خود را طرح و اجرا نمودند و بـه 

اي ی قبل از آغاز تظـاهرات عـده  سبیدر این خصوص، تجهیزات شبکه فارسی بی. فراهم نمودند
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کــه در يهزارنفــراز دهشــود،در مقابــل ســفارت جمهــوري اســالمی ایــران در لنــدن نصــب مــی
عنـوان معانـدان نظـام    هـا بـه  نفـر کـه چهـره بسـیاري از آن    اند تنها چندصدانتخابات شرکت کرده

ر جهـت مشـوش   لحظـه د بـه سـی فارسـی لحظـه   بییابند اما شبکه بیشناخته شده است حضور می
ناگفته نمانـد ایـن تعـداد کـم هـم بـراي       . نمایدنشان دادن نتایج انتخابات آن را پررنگ پخش می

البتـه ایـن بـار سیاسـت     . شـوند مـی یدهـ کردنـد، سـازمان  یک جریان خاص فعالیت تبلیغـاتی مـی  
د عنـوان اعضـاي اتـاق فکـر در رونـ     تواننـد بـه  پندارند مـی هایی است که میبسیج چهره،انگلیس

ناکـامی  یـل بنـابراین امـروز بـه دل   ،اي در بـر نداشـت  گیري مردم مؤثر باشند ولی عمالً نتیجـه رأي
هاي این کشور این است کـه حتـی اگـر صـحنه     انتخابات سیاست دولت انگلیس و رسانهیجهدرنت

اي سـرکوبگر بـه   توسط مخالفین واگذار شود بایـد از ایـران سـیمایی مشـوش و از دولـت چهـره      
). 100-96: 1390زابلی زاده،(کس گردد خارج منع

داده کودتـایی علیـه کودتـا بـوده     آنچه در ایـران رخ «: نویسددر همین راستا روزنامه تایمز می
ــ .»اســت ــر امــور خارج ــد وزی ــن کشــور مــی ۀمیلیبن ــدای ــال  «: گوی ــان در قب ــد همچن ــران را بای ای

مالزمات حـوادث اخیـر در   : ت کههمچنین بیان داش. المللی درگیر نگه داشتبینهايینگراندل
باید گفت سیاسـت انگلـیس   یطورکلبه. )1390جاوید، (»کنیمایران را با نگرانی جدي دنبال می

ــه حاکمیــت و نظــام اســالمی در راســتاي      ــرم علی ــوج ن ــات ایجــاد م ــل، حــین و بعــد از انتخاب قب
ریاسـت جمهـوري   براي دور بعدينژاديها که عدم توفیق محمود احمداجرایی آنهايیاستس

سیاسـی نتوانسـته بـه آن    يهـا اما تاکنون با وجود ایجاد طیف وسیعی از بحرانشده؛یاست طراح
هـاي آن ایـام   ابزارهـاي آشـوب  تـرین یتردید یکی از اصـل سی بیبیشبکه فارسی بی. دست یابد

ی، با ادعـاي  هاي معاند با نظام جمهوري اسالمسی در رأس همه رسانهبیشبکه تلویزیونی بی. بود
هـاي  لحظه از انتخابات دهم ریاست جمهوري عمالً به پایگـاه انتشـار تحلیـل   بهرسانی لحظهاطالع

آنچـه در ایـام پـرتنش انتخابـات     . ساختگی و برانگیختگی اجتماعی در ایـران تبـدیل شـده اسـت    
سـی بـه  بـی وجود این نکته بـود کـه شـبکه فارسـی بـی     رسیدیریاست جمهوري ملموس به نظر م

انـدازي  منظور انجام شبکه براندازي نرم و با حمایت نیروي انسانی و مـالی جریـانی در داخـل راه   
-104:زابلـی زاده (یدازآن عمـالً بـه اثبـات رسـ    شده است طی روزهاي منتهی به انتخابات و پـس 

22(پونـدي  یلیـون م15رغم دریافت بودجـه  سی بهبیتوجه در این است که بینکته جالب). 119
اندازي همواره به کسري بودجـه و  وزارت امور خارجه انگلیس، قبل و پس از راه) دالريلیونیم

رو بوده است، این در حالی است که در آن ایام مبـادرت  بریتانیا روبهدهندةیاتاعتراض مردم مال
هـایش را تـا  مطـابق روال قبلـی برنامـه   کـه يطـور هاي زنده خود کرده، بهبه افزایش پخش برنامه

وگو بـا کارشناسـان، ارتبـاط    پایان شمارش آرا و اعالم نتایج در قالب میزگرد، وب گردي، گفت
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که در طـول دوره فعالیـت خـود    سیبییب). 188-125: 1389محمدزاده،(ادامه داد ... ویممستق
هـاي خبـري بـه یکـدیگر، اهـداف      و دائمـاً بـا تغییـر شـیوه    یقـاً ازآن دقدر آستانه انتخابـات و پـس  

افکنی و هدایت افکار عمومی به انگیختگـی و نضـج آشـوب را هـدایت کـرد      سازي، بحرانبههش
شـبکه،  یـن ا. سیاسی سـاندرز مشـاهده نمـود   ثباتییبهاييدر تئوریقاًدقتوانیکه مییهابحران

اصـطالح کارشناسـان سیاسـی مسـائل ایـران، بحـث تقلـب را        هـاي بـه  پیشاپیش در اخبار و تحلیل
فشــرد کــه چنانچــه اصــولگرایان در انتخابــات ریاســت ه و قاطعانــه بــر آن پــاي مــیتئــوریزه کــرد

تکبیـري،  (جمهوري بر مسند قدرت بنشـینند، در صـحت برگـزاري انتخابـات بایـد تردیـد نمـود        
1390 :68-126 .(

هـاي زنـده، بالفاصـله    خود، در قالـب برنامـه  یانهگراعملهايیاستدر چارچوب سسیبییب
غیررسمی از منـابع داخـل ایـران پـروژه تقلـب در انتخابـات را بـا حضـور         يمارهاپس از اعالم آ

و صـادق صـبا   )رئـیس سـازمان فـدائیان خلـق    (معاندین نظام جمهوري اسالمی نظیر فرخ نگهدار 
تناوب انتشار خبرهـایی از ایـران، ارتبـاط مسـتقیم و بـا      بهیناازکلید زد و پس)تحلیلگر سیاسی(

ناسانی مانند جمشید برزگـر، هاشـم احمـدزاده، احمـد سـالمتیان، سـعید بـرزین،        کارشاستفاده از
مـوازات  هاي داخل ایران هرلحظه بهدر استودیو و افرادي از احزاب و گروهک... مسعود بهنود و

، بر حمالت و تثبیت و تلقین تقلب در انتخابات افزود و بـا اعـالم   نژادياعالم آراي محمود احمد
که هرکـدام مشـروعیت   ییهاها، اغتشاشات و آشوبخابات دور جدیدي از بحراننتایج قطعی انت

قدرتمنـد  يهـا بایـد افـزود نقـش رسـانه    تـاً ینها.نظام اسالمی را نشان قـرار داده بـود، آغـاز نمـود    
جانبه به اصل و بنیان نظـام اسـالمی بـه    اي همه، هجمه88انگلستان در ایجاد التهاب انتخاباتی سال 

که با همکاري همه دشـمنان خـارجی و نیـز اهمـال برخـی از نخبگـان سیاسـی در        ترفیشمار م
). 568-520: 1389جمعـی از نویسـندگان،   (افتیداخل، بسترهاي وقوع التهاب مذکور سهولت 

سیاسـی از سـوي انگلسـتان در دوران    يهاگونه که مشاهده گردید، در راستاي ایجاد بحرانهمان
ابـزار روش  سوکیاز . تاریخی قرار بگیردیشناسدر تطابق با جامعهدتوانیانتخابات به سهولت م

يهـا انیـ گسترده به بنۀقدرتمند بریتانیا بوده، از سویی دیگر، اهداف آن هجميهامذکور، رسانه
از اقدامات سلسـله مراتبـی و در   يانیز گسترهتیمشروعیت جمهوري اسالمی ایران بوده و درنها

.در این خصوص صورت پذیرفتبستر معینی از زمان 
هـا را در  نضج و هدایت بحـران یخوبمثابه ابزاري کارکردگرا بهرویکرد دوم انگلستان که به)2

یشناسـ ایام انتخابات اجرا نموده بود سـفارت انگلسـتان بـوده اسـت کـه در انطبـاق عینـی بـا جامعـه         
بـوده اسـت   هـا یثباتیو کانون بسیاسی يهاسفارتی که مرکز طراحی بحران. ردیگیتاریخی قرار م

سفارت انگلیس در این راستا نیز از ابزارها، سلسـله اقـدامات مـؤثر    . داردیگونه که ساندرز بیان مآن
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هـا و کارمنـدان   اعـزام دیپلمـات  مثالً نزدیک شـدن بـه احـزاب سیاسـی و نخبگـان،     . بهره برده است
ــ     ــتادهاي انتخاب ــا برخــی س ــه ســفرهاي اســتانی، تمــاس ب ــی ب ــتانمحل ــداها در شهرس ــا، اتی کاندی ه

منظـور  هـا، بـه  NGOبـا اصـحاب رسـانه و مطبوعـات و    يریـ گبا مـردم منطقـه، ارتبـاط   يریگارتباط
همکـاري بـا سـرویس آن کشـور همگـی در ایـن       بـراي هـا  آنيسـاز اطالعات و آمادهيآورجمع

. شـود یراد سیاسی برقرار مـ رویی صرفاً با افيهاهیالبته این ارتباط در الهستند؛ذکرانیخصوص شا
سیاسـی خـارج از نظـام،    يهـا انیـ نهـاد، جر مـردم يهـا لذا نباید از ارتباط عمیق سـفارت بـا سـازمان   

سـهراب پـور،   (نیز غفلـت نمـود   ... هاي نوظهور و فرق صوفیه ومعارض، عرفانینیدشبهيهاانیجر
، علیـرغم تعطیلـی مراکـز    منتهی به انتخابـات دهـم ریاسـت جمهـوري    يهادر سال). 49- 36: 1389

بـا جامعـه ایرانـی بـه     يریـ گسی، بخش اصلی وظیفـه ارتبـاط  .بی.بریتیش کانسیل، دفاتر رویترز و بی
شـود یشـدت اجـرا مـ   که با پیگیري سفیر وقت انگلستان، سایمون گـس، بـه  شودیسفارت سپرده م

).220- 164: 1389محمدي،(
اران خارجی در راستاي اهـداف کودتـاي   خبرنگسفارت انگلستان در آن اوان مأمنینهمچن

اکاذیب انتخابـاتی بـه   ي، القايسازعهیازآن کار جنگ روانی، شامخملی در زمان انتخابات و پس
در یک همیاري نزدیک اقدامات خـود را  یسیبیدر این راستا سفارت و شبکه ب. رفتیشمار م
بـا دو تاکتیـک وارد فضـاي    فارسـی یسـ یبـ یشـبکه بـ  . و بـه منصـه اجـرا گذاردنـد    یدهسازمان

از هـا امیـ نخستین تاکتیک، تشویش جمعی بود که بـر اسـاس آن سـعی شـد پ    . انتخابات ایران شد
دیگـر ایـن رسـانه،    کیـ تاکت.خبري دیگري در اذهان شکل بگیـرد يهامحتوا تهی شده و ارزش

نندگان و مخاطبـان  شده به بیيگذارهدفيهاامیتزریق التهاب بود که با استفاده از این شگرد، پ
انگلیسـی و فارسـی، در طـول چنـد مـاه قبـل از       یسـ یبـ یبژهیوانگلیسی بهيهارسانه. شدیالقا م

. انتخابات چند رویکرد که همه در راستاي استراتژي مقابلـه بـا دولـت نهـم بـود را دنبـال کردنـد       
خـود  ياست هستهبرجسته ساختن انتقادات علیه دولت و بیان این نکات که دولت موجود در سیا

ییگـو هـا، دروغ گرایـی، افتتـاح نمایشـی پـروژه    موفق نبوده، وضعیت اقتصادي نامطلوب، خرافـه 
ایـن شـبکه   يهـا از عمده محورهایی بود که به همان شیوه تزریق زیرپوستی در برنامه... دولت و

قبولیـت  پس از فضاسازي صورت گرفته همیشگی مبنی بر عدم مشروعیت نظام، عدم م.دنبال شد
درواقـع بـا گسـترش    . تغییر رویه دادنـد يهااین رسانهبارهکی، اما به...مردمی و خستگی مردم و 

انتخابـاتی بـا آراء و نظریـات سیاسـی متفـاوت،      يهاوتاب انتخابات در کشور و حضور چهرهتب
هـا سـعی  آن. شـد هـا تبـدیل   تالش براي مصادره فضاي سیاسی کشور به دسـتور کـار ایـن رسـانه    

ریـ غيهالیکردند تا با القاء بحث تقلب و فرمایشی بودن انتخابات در ایران و با دادن اخبار و تحل
بیـاورد  يرأنـژاد ي، بحث تقلب را تئوریزه و بر آن پاي فشاري کنند تا چنانچـه احمـد  یکارشناس
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دهــی بــه در ایـن میــان نقــش اصـلی در خــط  گمــانیبــ.تردیـدي در تقلــب وجــود نداشـته باشــد  
ییهـا گزارش«:دیگویمبارهنیحسین رسام درا. ، بر عهده سفارت بودیسیبیچون بییهانهرسا

ها تبـدیل  که برخی از آندیگردیکه براي وزارت خارجه انگلیس ارسال مشدیدر تهران تهیه م
در جهـت رواج برخـی   یسیبیشبکه ب. شدیاجرا میسیبیو توسط شبکه بشدیمهااستیبه س
لـذا،  ). 105-100: 1390زاده،زابلـی (»را انجـام داد ییهـا ت مانند تقلب در انتخابات، تالشالقائا
آن را ذیــل ابزارهــاي روش تــوانیخــاص ســفارت انگلســتان در ایــن زمینــه کــه مــيهــاتیــفعال

:اند ازتاریخی قرار داد عبارتیشناسجامعه
ه انتخابات ریاست جمهوري دهم بـا  در ارتباط با مسئلرمنتظرهیاعالم انتظار وقوع حوادث غ-

87انگلیسـی در اسـفند   يهـا پلماتیدر ایران از سوي دزیآمبرگزاري تظاهرات ناگهانی خشونت
.)زیآمخشونتيهاچالش(به کسانی که قصد سفر به ایران دارند 

یکننده اعتماد، مانند شایعات شـنود تلفنـ  ریزي براي انتشار اخبار کذب تقلب و سلببرنامه-
.)زیآممسالمتيهاچالش(

دهی نیروها، مانند دوره آموزشی اعضاي کـانون وکـال بـا موضـوع     براي سامانيزیربرنامه-
اعزام گروهی از خبرنگـاران بـه بریتانیـا    حقوق شهروندي، جرائم سایبري و نظارت بر انتخابات،

.)زیآممسالمتيهاچالش(الزم در راستاي نظارت بر روند انتخابات يهاجهت ارائه آموزش
.تشکیل کارگروه براي مانیتور خبر و تحوالت روزانه کشور-

در 88بخش مهم دیگر بحران سازي انگلـیس در جریـان انتخابـات ریاسـت جمهـوري سـال       
:بریتانیا بود که در این راستا اهداف ذیل طراحی گردیديهاایران، پوشش خبري رسانه

شـده يآوراطالعات و اخبار جمـع يبندجهت جمعدو روزياجلسات بخش سیاسی هفته-
در سـفارت در ایـن زمینـه جلسـات روزانـه      «2و توماس بـرن 1با حضور رئیس بخش آلکس پنفلد

ایـن  . شـد یشدن به لندن ارسـال مـ  يبندبعد از دستهشدهيآورداشتیم که اخبار و اطالعات جمع
هـا اطالعـات و   از تهـران و شهرسـتان  و گرفـت یصورت مهاپلماتیطور منظم با حضور دکار به

).148-74: 1390پور، مهدي(»شدیميبنداخبار الزم جمع
3.سفر به شهرهاي مختلف و حضور کارکنان سفارت در ستادهاي انتخاباتی-

سـازي بـراي   نو گفتمـا يسـاز نـه یدر این فضا نقش سـفارت بـه زم  : هدایت فضاهاي بحران-
ــ  ــاتی مبــدل م ــا از   شــودیجریــان بحــران انتخاب ــان، اکنــون زمــان آن اســت ت چراکــه بــه نظــر آن

يآورنقـش دیگـر جمـع   .نمـود يبـردار گذشته بـا جامعـه هـدف ایرانـی بهـره     يهايریگارتباط
1. Alex.Penfold
2. Thomas Bern

.گر ارشد سفارت انگلستان در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخاباتاعترافات رسام تحلیل.3



)43پیاپی (94تابستان، 13شماره ،هارمچسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشلنامهفص74

بـه اغتشاشـات مربـوط بـه انتخابـات      یالمللـ نیاطالعات و حضور درصحنه براي بخشیدن ابعـاد بـ  
درگیـري  يهـا حلـی خـود را بـه صـحنه    طـور دائـم کارمنـدان م   پس از انتخابات سفارت به. است

و هــالیــاطالعــات، تمــاس بــا احــزاب سیاســی و تبــادل تحليآورگســیل نمــوده و ضــمن جمــع
1.ردیگیدر دستور کار قرار مهادیدگاه

خبرنگـار از  55ساز انتخابـات، مجموعـاً   با گذر زمان و حرکت به سمت لحظات سرنوشت-
بـا توجــه بــه دامنــه  .بــات بـه ایــران ســفر کردنــد انگلــیس تحـت عنــوان پوشــش انتخا يهــارسـانه 

محلی بریتانیا در ایران، شاید بتوان لنـدن را پیشـگام   يهاپلماتیمتعارف و نامتعارف ديهاتیفعال
.خارجی در تاریخ ایران دانستيجوسلطهيهادیپلماسی عمومی دولت

ختـه و ضـمن اعـالم    دهی انتشار اخبارکذب مبنی بر تقلب در انتخابـات پردا سفارت به خط-
عنـوان اعتـراض و حـق مـردم     را بهیرقانونیساختگی و جعلی بودن آراء، اغتشاشات و تجمعات غ

.)زیآمخشونتيهاچالش(نمودیمطرح م
حضور الکس، دبیـر اول سیاسـی سـفارت، در سـتاد آقـاي موسـوي و گفتگـو بـا مسـئوالن          -

اعتماد ملی در مراحل قبل از انتخابـات  جلسه با اعضاي حزبنیچنتبلیغاتی و مشاورین وي و هم
).290-220: 1389قدیانی،(و بعد از اغتشاشات 

اغتشاشـات، تحـرك قسـمت    هـا یاطالعـات از نـاآرام  يآورفعالیت گسترده اطالعاتی در جمع- 
حضور آلکـس پنیفلـد   ها و کارمندان محلی سفارت درصحنه اعتراضات خیابانی،اي از دیپلماتعمده

حضــور ســاموئل ســه روز پــس از انتخابــات،) دبیــر دوم سیاســی(و تومــاس بــرن ) یاســیدبیــر اول س(
مورگان دیپلمات روابط عمومی چهار روز پس از انتخابات، حضور پاول بالمی معـاون ویـزا در همـان    

تشکر سـایمون گـیس   تاًینها... کنندگان وزمان، حضور دومینک دبیر سوم با لباس سبز در میان تجمع
.جریان تظاهراتيهادان محلی سفارت به خاطر ارسال گزارشاز کارمن

نمـاز پس از اقامـه ژهیوبهیرقانونیدهی براي استمرار اغتشاشات و تجمعات غتالش و خط-
.خرداد29تاریخی ۀجمع

اپوزیســیون و تفکیــک يهــاهــدایت بــراي عــدم مشــارکت آشــکار و تــابلودار گروهــک -
.لب نافرمانی مدنیاعتراضات از خط خشونت و در قا

، ایـن تحـرك بـه    آمدنـد یاعزام مسافرانی که با اهداف خاص اطالعاتی و امنیتی به ایران م-
حدي افزایش یافت که پرواز معمولی و کوچک لندن بـه تهـران بـه یـک هواپیمـاي جیمبوجـت       

از طرفی دیگر، وزیـر وقـت اطالعـات نیـز بـه تحرکـات       .)1388متکی، (تبدیل شد747بوئینگ 
ازجملـه  «: کنـد یاشـاره مـ  گونـه نییروهاي محلی انگلیس درصحنه اغتشاشات پس از انتخابات ان

.گر ارشد سفارت انگلستان در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخاباتاعترافات رسام تحلیل.1
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کارهایی که این سفارتخانه انجام داده این بود که تحت پوشـش نیروهـاي محلـی، افـرادي را در     
هـا  آن.کردها و هم به جامعه القا میو مطالب مدنظر خود را هم به آنفرستادیبین اغتشاشگران م

کـه تعـدادي   کردندیميآوراخباري را در این زمینه جمعاناًیا استفاده از بعضی اغتشاشگران احب
ها فیلم و عکس تهیـه  از کسانی که به صورت مشخص در این اغتشاشات بودند شناسایی و از آن

متکی وزیر وقت امور خارجه جمهـوري اسـالمی ایـران نیـز بـا اشـاره بـه مـداخالت         .»شده است
، اطالعـاتی و امنیتـی از   ياانگلـیس در سـه سـطح رسـانه    «: هـا در انتخابـات ایـران گفـت    انگلیسی

گرفتند تحـریم  شیها در پنخستین خطی که آن. ها پیش انتخابات ایران را هدف گرفته بودمدت
، شـد گونـه کـه مشـاهده    همان1.»انتخابات و القاي آن در داخل ایران بود تا کسی مشارکت نکند

تـاریخی قـرار   یشناسـ دامات سلسله مراتبی انگلستان که در انطباق رویکردهاي جامعهابزارها و اق
عد داخلی التهاب سیاسـی  با پایان ب. ، در راستاي ایجاد بحران مشروعیت صورت پذیرفتردیگیم

پـل  «دبیـر دوم سیاسـی و   ؛»تومـاس جـوزف بـرن   «پس از انتخابات، اخراج دو دیپلمات سـفارت،  
و نیز طرح کاهش روابط با انگلسـتان، در دسـتور کـار سیاسـی دولـت      اون ویزامع؛»ویلیام بالمی

تر شدن بحث تحریم و فشارهاي غرب براي سـازش  با ملتهبجمهوري اسالمی قرار گرفت؛ اما
، دوباره روند فعالیت سفارت انگلستان پیگیري شـد و ایـن بـار حضـور و     ياایران در پرونده هسته

.)219-1389:215،اخوان(شودیمترانیبیشتر و ع(MI6)نگلستانهمکاري سرویس اطالعاتی ا
ها در نظام اقتصادي و سیاسی کشـور را در دسـتور کـار خـود قـرار      سرویس بازخورد تحریمنیا

المللی در ایـن خصـوص را منـوط بـه     اي و تشدید فشارهاي بینداده و ادامه روند مذاکرات هسته
، (MI6)ن ا تغییرات در سطح مدیریت سرویس اطالعـاتی انگلسـتا  ب. دینمایها مرصد تأثیر تحریم

نیتلقـ .شـود یاین روند وارد مرحله جدیدي از برخورد سخت البته از نوع هوشـمند خـود نیـز مـ    
کشور، خیرخواه بودن بریتانیـا و کشـورهاي   ياهدفمند انزواي ایران، برنامه نظامی در روند هسته

در کنـار فضـاي همدالنـه موجـود، نشـانگر تـالش       ... ران وبـراي ایـ  هـا میدیگر، ضرر شدید تحر
هیــن داخلــی و ایجــاد یــک فضــاي تبلیغــاتی خــارجی علاجــدي در گفتمــان ســازي بــراي مخالفــ

اسـتجان سـاورز رئـیس سـرویس امنیـت      . کشورمان، توسط سـفارت انگلـیس صـورت پـذیرفت    
اطالعاتی و جاسوسـی  هايخود تأکید کرد که فعالیتيهایخارجی انگلیس در یکی از سخنران

توقـف  ). 244-159: 1390ثـابتی منفـرد،  (اي بـاز دارد  هاي هسـته تواند ایران را از ادامه فعالیتمی
اتیـ مـا بـه عمل  . نیسـت ریپـذ اي تنهـا از طریـق دیپلماسـی متعـارف امکـان     تکثیر تسـلیحات هسـته  

تـرور  2.ر کنـیم اطالعاتی نیاز داریم تا ساخت تسـلیحات را بـراي کشـورهایی چـون ایـران دشـوا      

.88خرداد 31مصاحبه وزیر اطالعات وقت، .1
.آبان6-به جاسوسی در ایران"MI6"خبرگزاري فارس، اعتراف.2
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محمدي و فازهاي تبلیغاتی پس از ترور ایشان و سـپس تـرور شـهید شـهریاري در ایـن      شهید علی
دار نمـودن مشـروعیت نظـام بـوده بلکـه      هسـتند کـه همگـی عـالوه بـر خدشـه      لیـ تحلروند قابـل 

پـرداختن گمـان یب.شودیمدل ساندرز از نوع ترور و قتل را نیز شامل مزیآمخشونتيهاچالش
دهـی دیپلماتیـک   انگلستان در جریان سازي، آشوب افکنی، القاي تردید، خطيهابه ابعاد تالش

در یـک  توانیرا نم88و فشار سیاسی به جمهوري اسالمی ایران در مقطع قبل و بعد از انتخابات 
در یک تحلیل کلی و به شـکل خالصـه همـاهنگی و    توانیبخش کوتاه تبیین و تفسیر نمود اما م

عملکـرد  لیـ تحل. انگلستان در برافروختن آتش التهاب را مورد اشاره قـرار داد يهاسجام تالشان
انگلستان در این مقطع و بر ضد ملت ایران، جز با نگاهی به اصول سیاسـت خـارجی ایـن کشـور،     

سیاست خارجی انگلستان و نیـز سـابقه تـاریخی    رندةیگمیپیوند محافل صهیونیستی با رئوس تصم
.نیستلیتحلاستعمارگري انگلستان با جامعه ایران، قابلعداوت و

سیاست خارجی غرب و به تبـع آن  يهاتیدر این بخش، نشان داده خواهد شد که اوالً، اولو
از قـدرت نـرم و دیپلماسـی عمـومی کشـیده      يریـ گانگلستان، بسیار بیشتر از گذشته به سوي بهره

اقتصـادي و نیـز   يهـا داشت که فشارهاي سیاسـی، تـالش  باید به این نکته توجهاًیشده است و ثان
اقدامات فرهنگی انگلستان علیه ایران اسالمی، بایستی در یـک چـارچوب کلـی و در کنـار هـم     

ولـیکن  . در این میان البته نقش سفارت انگلستان، نقشی تبعی خواهد بود.مورد بررسی قرار گیرد
سریع اتفاقات و نیـز بـا توجـه    یتوالات با توجه بهعمالً مشاهده کردیم که در مقطع حساس انتخاب

به این اینکه سفارت انگلستان یگانه پایگاه رسمی نفـوذ در درون جمهـوري اسـالمی بـود، نقـش      
نیتـر اکنـون بررسـی و تحلیـل مهـم    . توجه و محل اثرگـذاري واقـع شـد   این سفارت بسیار مورد

. ردیـ گیمـورد بررسـی قـرار مـ    88ال و بازخوردهـاي حضـور انگلسـتان در انتخابـات سـ     راتیتأث
بسـترها و ابزارهـاي انگلسـتان در    نیترتاریخی، تبیین مهمیشناستاکنون طبق رویکردهاي جامعه

بازخوردهـاي چنـین   نیتـر مدنظر بـوده اسـت، لکـن اکنـون بررسـی مهـم      88التهاب سیاسی سال 
حضـور  يسی بازخوردهابرر. مدنظر نویسندگان قرار داردیالمللنیحضوري در سطح داخلی و ب

عـد خـارجی و داخلـی صـورت گرفتـه      از سوي نویسندگان در دو ب88انگلیس در انتخابات سال 
ثیرأدهنـدة شـدت و تـ   نشـان ي نمودارهـا تیـ مـذکور نیـز، درنها  يهااست و در هر یک از بخش

.شده استترسیمبوده88بازخوردهاي حضور انگلستان در انتخابات سال 

بر جامعه ایران در ابعاد 88گلستان در التهابات انتخاباتی سال بازخورد حضور ان
خارجی

، هـا یمدر بعد خارجی، نویسندگان مقاله کنونی، چهـار عامـل گسـترش دامنـه فشـارها و تحـر      
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ایران، تغییر رفتارهاي دیپلماتیک انگلیس و غرب در قبـال ایـران و   يادر پرونده هستهیخواهباج
بازخوردهـاي حضـور   ینتـر انگیز علیه ایران را مهـم اتخاذ مواضع چالشتحریک اعراب به یتاًنها

کـه آخـرین مرحلـه از    ییبازخوردهـا . داننـد یمـ 88انگلیس در انتخابات ریاست جمهوري سـال  
.رودیتاریخی به شمار میشناسفرآیند جامعه

)زیآمو خشونتزیآممسالمتيهاچالش(هامیافزایش فشارها و تشدید تحر*
، 88عقیـده نویسـندگان، نخسـتین بـازخورد حضـور انگلـیس در التهابـات انتخابـاتی سـال          به 

از همـین  . بـوده اسـت  ا.ا.شده علیـه ج اعماليهامیگسترش دامنه فشارهاي سیاسی و تشدید تحر
افـت یتـري  رونـد فزاینـده  88هاي پس از التهاب انتخاباتی سال رو، راهبرد تحریم و فشار در سال

ایـن اندیشـه را در   88درواقع بحران سیاسـی منـتج از انتخابـات سـال     ). 71-50: 1390خالوزاده،(
تزلـزل  توانندیغربی ایجاد کرد که با فشارهاي بیشتر م-اندرکاران و مقامات انگلیسیمیان دست

مردمـی و اعتراضـات آنـان را بـه همـراه      يهـا یتیرا در ایران تقویت کرد و گسترش دامنه نارضـا 
شـعار  بـا وجـود  دموکرات در ابتداي ریاسـت خـود و   جمهورسی، باراك اوباما رئورنیازا. آورد

هـاي  ، با تمدید شرایط اضطراري و خطر ایران، تحریم2009تمایل به همکاري با ایران در مارس 
موجـب قـانون اعمـال قـدرت اقتصـادي در شـرایط اضـطراري        علیه تهران را که بهمتحدهاالتیا
نیـز قـانون   2010در سال . سال دیگر تمدید کردکیکرد، به مدت مل میع) IEEPA(یالمللنیب

از ســوي انگلــیس و غــرب ) CISADA(و محرومیــت ایــران يریپــذتی، مســئولهــامیجــامع تحــر
. شـد یتصویب و به اجرا گذاشته شد که شامل تحریم انرژي، بانکی و فـروش بنـزین بـه ایـران مـ     

داخلـی در قالـب   يهـا یتین و گسـترش ابعـاد نارضـا   با گذر زمـا توانستیمذکور، ميهامیتحر
نمودن شـرایط سیاسـی را   تریبسترهاي الزم جهت بحرانزیآمو خشونتزیآممسالمتيهاچالش

دیگر از پیامدهاي بالفصل مداخلـه و ایجـاد آشـوب در درون    یکی. در داخل کشور فراهم آورد
تصـمیمات شـوراي امنیـت در    يادر اجـر تـوان ینظام جمهوري اسـالمی از سـوي انگلـیس را مـ    

اي ناشی از تصمیمات شـوراي امنیـت دانسـت کـه     هاي فراقطعنامهخصوص ایران به سوي تحریم
ونقـل،  گـذاري، مسـافرت، حمـل   نظامی، صادراتی و وارداتـی، سـرمایه  هايمیاي از تحرمجموعه
).158-133: 1391صدقی و چراغی،(ردیگیهاي فنی و برخی موارد دیگر را در برمهمکاري

)زیآممسالمتيهاچالش(اي ایرانخواهی سیاسی در پرونده هستهباج*
سـوء آن بـر رونـد مـذاکرات     راتیبه تـأث توانی، م88التهاب انتخاباتی سال راتیاز دیگر تأث

هاي انگلـیس و  نشینیتا پیش از بروز اغتشاشات انتخاباتی روند عقب. ایران اشاراتی نمودياهسته
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پـیش از  کـه ينحـو ایران با سـرعت بیشـتري در حـال اجـرا بـود، بـه      ياهستهۀمسئلنۀیمغرب درز
کـه  شـود یاز سوي رهبران سیاسـی غـرب بـه رهبـر انقـالب بیـان مـ       ياانتخابات مذکور، در نامه

اتفاقـات پـس از   . الملـل بـدون حضـور جمهـوري اسـالمی حـل نخواهـد شـد        مسائل منطقه و بین
اي نداشـت لکـن کشـورهاي غربـی     هـاي هسـته  رتبـاطی بـه فعالیـت   گرچـه ا 1388انتخابات سال 

يهـا تیـ اي کشـورمان کردنـد و حما  هاي داخلی را بهانـه افـزایش فشـار در برنامـه هسـته     آشوب
بخش دانستن برخـی نامزدهـاي   که اوج آن با الهامهایغربی از عوامل ناآرام-جانبه انگلیسیهمه

اغتشاشـات  5+1د انگلسـتان و متحـدان غربـی در گـروه     انتخاباتی توسط آنان علنی شد، نشـان دا 
يجلیلـی، دبیـر وقـت شـورا    دیسـع . اندانتخاباتی را رهیافتی براي بازگشت به شرایط گذشته یافته

، بسته پیشـنهادي دوم ایـران را بـه    88یامنیت ملی ایران سه ماه پس از وقوع آشوب انتخاباتیعال
، 88مـاه تعلیـق مـذاکرات، در مهرمـاه     17رانجام پس از در تهران تحویل داد و س5+1نمایندگان 

مذاکرات در ژنو برگزار شد که در این نشست قرار بر مذاکره پیرامـون بسـته پیشـنهادي بـود امـا      
مریکا بجاي بسته پیشنهادي، از ایران درخواسـت موضـوع   آنمایندگان غرب به رهبري انگلیس و 

کیلـوگرم  120درصد را در مقابـل  5/3اورانیوم کیلوگرم 1200درصد، یعنی 5/3مبادله سوخت 
درصد براي مصارف رآکتور تهران را مورد بررسی قرار دهد که به معنـاي  20صفحات سوخت 

نویس تهیـه و تحویـل   در نشست وین نیز یک پیش. بودياهستهنۀیزمکامل ایران درینینشعقب
کرد درباره مبادلـه شـرایطی بایـد لحـاظ     اي اعالم ، طی نامهسینوشیایران شد و ایران در پاسخ پ

بایـد ایـن مبـادالت در خـاك ایـران انجـام      اًیاوالً هرگونه مبادله باید همزمان انجام شود، ثان: شود
یعنی مبادالت در طول یـک محـدوده زمـانی    ؛شده و ثالثاً هرگونه مبادله باید تدریجی انجام شود

بـا هرگونـه تبـادل    شـده يزیـ رغییـري کـامالً برنامـه   انگلیس و غـرب بـا ت  . ماهه انجام پذیردپانزده
دانسـتند کـه   گونـه نیـ بسیاري از تحلیلگران دلیل این رفتـار را ا . ندهمزمان مخالفت کردسوخت 

انگلستان و غرب با سوءاستفاده از بحران داخلـی منـتج از انتخابـات ریاسـت جمهـوري، ایـران را       
بـه دنبـال ایجـاد فضـاهایی اسـت کـه ایـران را        پندارد و کشوري ضعیف و در آن برهه متزلزل می

با فشـارهاي فـراوان   1929جالب آنکه قطعنامه . کالن سیاسی کنديهایدهمجبور به باجینوعبه
1388یانگلیس و غرب و اعطاي امتیازهاي فراوان به چین و روسیه در سـالگرد آشـوب انتخابـات   

: 1389قـدیریان، (لی ایران داشـته باشـد   به تصویب رسید تا پیامی آشکار براي عوامل آشوب داخ
1929تایمز حدود دو ماه پیش از قطعنامـه  آر هولمز، تحلیلگر ارشد نشریه واشنگتنمیک). 30-55

ما باید دیپلماسی عمومی را به نقـض  . کافی نیستییتنهاتحریم به«: در سرمقاله این نشریه نوشت
جمهوري اسـالمی بـه دلیـل وجـود اپوزیسـیون داخلـی دچـار        . حقوق بشر در ایران متمرکز کنیم

نیز چنـد هفتـه قبـل از    »ولت«روزنامه غربی .»نقاط ضعف شده و باید بر این نقطه فشار وارد کرد
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ان براي تغییر رفتار مقامات این کشور کـافی  هاي اپوزیسیون ایرتوان گروه«: نوشت1929تحریم 
هـاي  نیست به همین علت است که غرب باید همزمان تهدیدهاي چندباره خود در اعمـال تحـریم  

از سـران سیاسـی انگلسـتان و    یبرخـ .)1-18: تـا یامـامی، بـ  (»سخت علیه ایران را در پیش بگیرد
که اگـر  رسیدنديبندژنو بدین جمعدر 2009غرب در نشستی در بحرین قبل از مذاکرات اکتبر 

نباشد و در آن پیشرفتی حاصل نشود، قصد دارنـد همزمـان بـا تشـدید     زیآمتیمذاکرات ژنو موفق
گـران  ها، اعمال فشار سیاسی علیه تهران را با حمایت رسـمی، علنـی و گسـترده از آشـوب    تحریم

هـاي  تقویـت جریـان  در داخل ایران وسعت بخشـد چراکـه هـیچ فشـاري بـه دولـت ایـران بـدون        
همـین  «: آنان در برخی از سخنانشان بـر ایـن عقیـده بودنـد    . طرفدار غرب در ایران کارساز نیست

کنـیم امـا   حاال هم این موضوع پنهانی نیست که ما از جریانات مخالف داخل ایـران حمایـت مـی   
اشـد کـه مـردم    توانـد ایـن فایـده را داشـته ب    ها میعلنی شدن این حمایت همزمان با اعمال تحریم

1929قطعنامـه  . ها گرایش به این افراد اسـت ایران به این نتیجه برسند که تنها راه رهایی از تحریم
1.»بود88و غرب در حمایت از بحران سیاسی منتج از انتخابات سال ایتانیدرواقع اقدام علنی بر

ـ (تغییر رفتارهـاي دیپلماتیـک انگلـیس، آمریکـا و غـرب در قبـال ایـران        * يهـا الشچ
)زیآممسالمت

انـه یگرابا روي کار آمدن دولت نهم، برخی عناصر جـوهري مکتـب سیاسـی و مشـی اصـول     
هـاي دولـت در مواجهـه بـا انگلـیس و غـرب، احیـا        معمار انقالب اسـالمی در ادبیـات و سیاسـت   

زیـ آمصـلح ۀبرنامـ ۀهـاي توسـع  بیشتر نمایان بود کـه گـام  ياگردید و این روند در موضوع هسته
تا شاهد تغییراتی در قبـال ادبیـات سیاسـی    زا برداشته شدبا تدابیري ویژه و روندي شتابياهسته

انگلسـتان و  یخـارج اسـت یکـاران س مقامـات غربـی و کهنـه   یبرخـ .غرب در مقابل ایران باشـیم 
تـا آسـتانه   کردند کـه ایـن رونـد   دیمریکا، در اظهارنظر خود بر کوتاه آمدن در مقابل ایران تأکآ

.شـود یاز آن اشـاره مـ  ییهـا بـه نمونـه  طور واضح قابل رصد بـود کـه در ادامـه    انتخابات دهم به

مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، در گفتگو بـا مجلـه آلمـانی اشـترن در پاسـخ بـه ایـن        ینسکیبرژ
واقعیـت ایـن اسـت کـه     «: زوال اسـت گفـت  یک ابرقدرت روبهجمهورسیسؤال که آیا اوباما رئ

اي ایـران نیـز مـا    قت ابرقدرتی آمریکا به پایان رسیده است، درباره ایران و برنامه هستهدوران حما
ما باید مـذاکره کنـیم، مـا ممکـن اسـت      . تر نیازمندیمتر و منطقیگرایانه، منعطفبه رویکرد واقع
و براي ایران باید با منافع امنیتـی تهـران  زیآمتیرویکرد موفق. شرط مذاکره کنیمحتی بدون پیش

.1391فروردین 20اي، سایت بولتن نیوز،و تغییرمحاسبات غرب درباره ایران هسته88فتنه : در این رابطه رجوع شود به.1
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مریکـا  آنظام جمهوري اسالمی همواره راهبرد اصلی انگلـیس و  يبرانداز.»واشنگتن منطبق باشد
، ایـن  یدرپـ یهـاي پـ  غربی علیه جمهوري اسالمی ایران بوده است امـا ناکـامی  مانانیپو دیگر هم

ایـن در حـالی اسـت کـه     که راهبرد تعدیل و تغییـر رفتـار را تـرجیح دهـد و    جوامع را وادار کرد
د فرصت بـراي  نسبب گردید تا انگلیس و غرب تصور کن1388لتهاب سیاسی در انتخابات سال ا

بـا آغـاز تحرکـات خیابـانی و     تحقـق آن فرارسـیده اسـت لـذا     اناًیبازگشت به راهبرد اصلی و اح
اوبامـا چنـد روز   . در تهران، بـه حمایـت صـریح از آن پرداختنـد    88هاي پس از انتخابات آشوب

قـاً یتوانم سکوت کنم و عممن درباره وقایع ایران نمی«: ات ریاست جمهوري گفتپس از انتخاب
هیچ راهی براي تأیید صحت انتخابات ایران وجود ندارد جهـان بـدون   ها هستم ونگران خشونت

گـر وقـایع ایـران اسـت و از مشـارکت مردمـی الهـام گرفتـه         در نظر گرفتن نتیجه انتخابات، نظاره
وي در مصاحبه با سـی بـی   .»اي را در قبال ایران دنبال خواهیم کردرسختانهما دپیلماسی س؛است

قـاً یام عمصداي مردم ایران باید شنیده شود و نباید خاموش شود، من قـبالً هـم گفتـه   «: اس گفت
هسـتند  زیـ آمنگران انتخابات ایران هستم، ما از کسـانی کـه در پـی عـدالت از یـک راه مسـالمت      

حلـی  خـواهم تکـرار کـنم کـه مـا در کنـار کسـانی کـه متوجـه راه         مـن مـی  کنـیم و  پشتیبانی مـی 
.)401: 1391اسماعیلی،(.»ایستیمآمیز براي این کشمکش خواهند بود، میمسالمت

و بـازیگران داخلـی ایـن    88که بحران سیاسی منتج از انتخابات سـال  دهدیرویه نشان منیا
ی در داخـل را بـراي اسـتعمار انگلـیس و غـرب      سیاسيهاکم امید تزلزل و لغزشناآرامی، دست

، بایـد  )تغییـر نظـام  (یو چه براي راهبرد اصل) تغییر رفتار(ایجاد نمودند که چه براي راهبرد میانی 
در مقطع مذکور با توجه به توالی سـریع  .بر پتانسیل ایجاد شده تمرکز نموده و آن را ارتقا بخشید

سفارت انگلستان یگانه پایگاه رسمی نفـوذ در درون جمهـوري   اتفاقات و نیز با توجه به این اینکه 
در پـی تحـوالت   .توجه و محـل اثرگـذاري واقـع شـد    اسالمی بود، نقش این سفارت بسیار مورد

تز انقالب اسالمی را بایـد در همـین   اند که آنتیهاي غربی به این باور رسیدهسیاسی ایران، دولت
ژهیـ وبـه . مدعی انقالب اسالمی جسـتجو کـرد  نظرطلباندیساختار موجود سیاسی و از داخل تجد

این سیاست در دستور کار دولت انگلستان که درگذشته همواره برخورد و براندازي سخت نظـام  
جمهوري اسالمی را رد کرده بود، قرار گرفت که شاید علـت ایـن امـر نداشـتن یـک جـایگزین       

رویکـرد کـه منافـاتی بـا     نیـ ا.)114-1389:87اخـوان، (براي نظام ایران از نظر آنان بـوده اسـت   
دارد کـه تهدیـد اصـلی نظـام را     دیـ پذیرش و تعامل با جمهوري اسالمی نـدارد بـر ایـن نکتـه تأک    

تهدیـد  کننـدة لیبایستی از درون سامان داد و هرگونه تهدیـد خـارجی بایـد نقـش مکمـل و تسـه      
اب درون نظـام در چـارچوب   لذا همراه کردن مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم احـز    ؛داخلی را داشته باشد

انگلسـتان  یمبارزات مدنی و گذار به دموکراسی با همکاري مرکز مطالعات دموکراسيهاپروژه
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متفکـر بـر تئـوري سیاسـی انگلـیس، بـیش از       نیمؤثرتر1،جان کینرینظییهاتیو حضور شخص
ش برجسـته را بـه   در این میان سفارت انگلستان نق. )1388نژاد، فضلی(اندهمیشه موضوعیت یافته

ازآن، ایـن نقـش از وظـایف فرهنگـی و     و التهابات پـس 88و در قضایاي انتخابات ردیگیخود م
از سـوي دولـت انگلسـتان    87در اواخـر سـال   .جنبه عملیاتی و اجرایی به خود بگیرديسازنهیزم

کـار  کـه ضـمن تقسـیم    شودیبند در خصوص انتخابات در ایران صادر م18دستورالعملی شامل 
مختلف نظام موردتوجـه  يهانقش حوزهدر خصوص انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوري،

بخش سیاسی سفارت بـا حضـور و آرایشـی مـنظم از     ). 147-128: 1389اخوان،(قرار گرفته بود 
، تقسیم وظـایف شـده   یدهسازمان88توانمند از اواخر فروردین يهاپلماتیکارمندان محلی و د

مسـئولین نظـام،   يهـا دگاهیـ اطالعـات و اخبـار از موضـوعاتی چـون د    يآورمعو جهت انجام ج
، مسـاجد، محافـل   رتبـه یسـیما، سـپاه و بسـیج و نظـرات فرمانـدهان عـال      نمازهاي جمعـه، صـدا و  

اقتصـادي، بـازار و تجـارت و    يهـا هـاي اینترنتـی، شـاخص   سایتها وسیاسی، نشریات و روزنامه
.نمودند، اقدام ییحضور در جوامع روستا

)زیآممسالمتيهاچالش(فارسجیرشد تحرکات ضد ایرانی کشورهاي منطقه خل*
ساز حضور انگلسـتان در انتخابـات ریاسـت جمهـوري سـال      سیاسی بحرانيامدهایاز دیگر پ

. گانـه اسـت  بر جزایـر سـه  تیو طرح مجدد حاکمفارسجی، تهییج دوباره اعراب حاشیه خل1388
روابط پر چالش میـان ایـران و اعـراب هرگـاه دولـت مرکـزي ایـران بـه         است که درنیواقعیت ا

شـرایط در  ) 1388همچون التهاب انتخابـاتی سـال   (سیاسی مواجه بوده است يهانحوي با بحران
ایـن امـر از هنگـام تشـکیل شـوراي      . اسـت شـده یراستاي تحرکات ضـد ایرانـی اعـراب مهیـا مـ     

در کنـار عـراق در مقابـل ایـران،     یـی آراصـف در دوران جنگ تحمیلـی و فارسجیهمکاري خل
يهـا هـاي جدیـدي در حـوزه   پس از جنگ، هـرروز شـاهد پیشـرفت   . و تاکنون ادامه داردشروع

المللی جمهوري اسالمی ایـران و رونـد فزاینـده    و بینياموقعیت منطقه. اندمختلف در ایران بوده
مجتهـد  (بـود  رگـذار یهـا تأث و مواضـع آن قدرت ایران در معادالت امنیتی منطقه، بر تعدیل رفتـار  

.)68-45: 1376زاده،
، احیاي خصومت دیرینـه سـران عـرب کشـورهاي حـوزه      1388دیگر از پیامدهاي اغتشاش یکی

گذشـته خـود   يهـا یرا فرصتی بـراي جبـران ناکـام   1388ها التهاب انتخاباتی سال آن. بودفارسجیخل
بنـا بـه گفتـه    . پنهان و آشکار از جریان مذکور پرداختنـد يهاتیمختلف به حمايهاوهیلذا به ش؛یافتند

نشـینان  ، شـیخ فـارس جیطلب در جریان سـفر بـه یکـی از کشـورهاي حاشـیه خلـ      یکی از فعاالن اصالح
1. John Keane
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بـا  1.طلبان اختصـاص داده اسـت  عنوان کمک به برنامه تبلیغاتی اصالحبرخی از این جوامع، مبلغی را به
میلیـون دالري بـه طیـف    18موسـوم بـه الجناردیـه در عربسـتان و کمـک      انتشار خبر مربوط به نشست

مریکــا صــورت گرفــت، از ادامــه آنشــین کــه بــا تحریــک مســتقیم انگلســتان و طلبــان خارجــهاصــالح
. پـرده برداشـته شـد   1388عربستان برعلیه ملـت ایـران و حمایـت از جریـان انتخابـات سـال       يهاتالش

یثبـات یهمچنین، با ایجاد تزلزل و نیـز بـ  2.برگزار شده بودعربستاننشست الجنادره از سوي گارد ملی 
گانـه ایرانـی   نسبی حاصل از اغتشاشات انتخاباتی در ایـران، دوبـاره بحـث هـا در خصـوص جزایـر سـه       

همـواره در مـورد مسـائلی چـون     فارسجیاگرچه شیوخ عرب حوزه خل. محور جنجال آفرینی گردید
ــات، شــاهد اوج گیــري مواضــع و رفتارهــاي   ادعــاي امــارات داراي موضــع بو ــا بعــد از انتخاب ــد ام دن

ــود  ــدآمیز ب ــدم،  (میتهدی ــمی مق ــاراتی    ). 51- 42: 1388هاش ــارات در اظه ــه ام ــور خارج وزارت ام
ایـن وضـعیت در روابـط    «: گانه ایرانی را اشغالی توصیف کـرد و گفـت  تهدیدآمیز، وضعیت جزایر سه

امیدواریم طرف ایرانی بـه ایـن موضـوع و ایـن     .منفی داردریایران با کشورهاي عربی همسایه خود تأث
عنـوان  برابر بهبود و گسترش روابـط بـا امـارات بلکـه بـه     عنوان مانعی دراختالف و این اشغال نه تنها به

به سود همه، ایران و کشورهاي عربـی اسـت کـه    . مانعی در برابر روابط کشورهاي عربی با ایران بنگرد
هـا اعـالم   رسـانه یبرخـ . »آمیـز و عادالنـه پایـان یابـد    بایست به صـورت مسـالمت  میاین اختالف حتماً 

روزنامــه . گانــه از ایــران، مــزدور اســتخدام کــرده اســتکردنــد کــه امــارات بــراي گــرفتن جزایــر ســه
نفـره از نیروهـاي خـارجی بـراي امـارات      800نیویورك تایمز، در گزارشـی از تشـکیل یـک گـردان     

گانـه ایرانـی   نشین در برابر حمالت خارجی و همچنین اشغال جزایر سهز این شیخعربی به منظور دفاع ا
ایـن مأموریـت را ولیعهـد امـارات بـه اریـک پـرینس        . ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک خبر داد

هـا را تحـت عنـوان کـارگران     اي از کلمبیـائی این شرکت، عـده . مؤسس شرکت بلک واتر داده است
مریکـایی کـه   آ- کرده اما در حقیقت، آنها سربازان یک ارتش مخفی انگلیسیساختمانی وارد امارات 

چنـین  . هسـتند شود و متعلق به اریـک پـرینس مؤسـس بلـک واتـر اسـت،      توسط مزدوران هدایت می
روند افزایشی داشته به معناي ایـن اسـت کـه    1388هایی که پس از التهاب سال رفتارها و موضع گیري

انـد  هاي نـاآرام مـذکور بـدین جمـع رسـیده     ه با نگاه به داخل ایران و حرکتهاي منطقبرخی از دولت
یابی جمهوري اسالمی ایران را چـه در بعـد قـدرت نـرم     ها قدرتبا استفاده از این فرصتتوانندیکه م

).273- 200: 1390قنبري،(و چه از نظر قدرت ژئوپلتیکی و راهبردي مانع خواهند شد 

که در برخی کردبازداشت شده بود اعتراف 1388پس از آشوب هاي انتخاباتی سال سخنان محمدعلی ابطحی، وي که .1
فارس در راستاي نشین خلیج ، مبالغ هنگفتی را از برخی از جوامع شیخ1388اي پیش از انتخابات سال از سفرهاي منطقه

.اندهکرددریافت پیروزي 
فارس در حمایت و دخالت در انتخابات نشینان خلیج شیخدر خصوص تحرکات عربستان سعودي و نیز برخی دیگر از .2

.28/11/90، خبرگزاري فارس: رجوع شود به1388سال 
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بر جامعه ایران در ابعاد خارجی 88اي بازخورد حضور انگلستان در التهابات انتخاباتی سال دایرهنمودار) 1(
بر حسب شدت تاثیرگذاري بر جامعه ایران

1388انگلیس در انتخابات سال انهیجومداخلهيهااستیبازخورد تبعات منفی س
در بعد داخلی

، ابعـاد داخلـی نیـز    1388آن در انتخابات سال راتیو تأثبازخوردهاي منفی حضور انگلستان 
تـاریخی قـرار   یشناسـ ابعادي که بسان ابعاد خارجی ذیل آخـرین مرحلـه از تحلیـل جامعـه    . دارد

سـازي بـه قـانون اساسـی ایـران، ایجـاد سـاختار        مـواردي همچـون خدشـه   ،در این میان. ردیگیم
ان انقالب بـه برانـدازي نظـام اسـالمی، ایجـاد      هاي ذهنی، افزایش دشمنها و القاي تشویششکنی

فراوان اقتصـادي، ایجـاد نگرانـی در میـان     يهاهاي عظیم هویتی در میان جامعه، خسارتشکاف
ذکر نمود که در ادامه به بررسی هـر یـک خـواهیم پرداخـت و در    توانیوفاداران به انقالب را م

اي در جامعه ایران به ترسیم نمـودار دایـره  با توجه به میزان و شدت تاثیرگذاري و تخریب تینها
.در این خصوص مبادرت خواهیم نمود

ـ   در راستاي خدشـه یرقانونیاقدامات غ)الف يهـا چـالش (یدار نمـودن قـانون اساس
)زیآمو خشونتزیآممسالمت

از سوي بریتانیا و دیگر حامیان غربـی را  1388نخستین بازخورد داخلی التهاب انتخاباتی سال 
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در ایـن میـان، یکـی از نهادهـایی کـه هـدف جریـان        . خدشه به نظام قانونی ایران دانستتوانیم
قـانون اساسـی، مرجـع قـانونی و     99اغتشاشات قرار گرفت، شوراي نگهبان بود و بر اساس اصـل  

مکانیزمی که براي نظارت بر انتخابات و صیانت از آرا در قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران   
البتـه بـه جـز    . شده است، شوراي نگهبان و ساختار و سـازوکارهاي مـرتبط بـا آن اسـت    بینی پیش

دوره اول ریاست جمهوري که شوراي نگهبان هنوز تشکیل نشده بـود، کلیـه روسـاي جمهـور و     
هاي سیاسی که در جمهوري اسالمی ایران از طریق انتخابات به قدرت رسیدند، بـه پشـتوانه   جناح

، از سـناریوي  1388زیر سئوال بردن شوراي نگهبان، ماه ها قبل از خـرداد  . همین شورا بوده است
انگلیس به همراه غرب درطراحـی سـناریو در راسـتاي    .تشکیک در سالمت انتخابات رقم خورد

بـا اعـالم   سازي قانونی ایران، گام بعدي را در ایجاد یک تشکیالتی غیرقانونی برداشـتند و خدشه
اصلی خود را به اجرا گذاشت و بـا اعـالم ابطـال انتخابـات و     تیور، مأم)تقلب(اسم رمز آشوب 

هاي فراخوان براي اردوکشی خیابـانی و اغتشاشـات را صـادر    اصرار بر برگزاري مجدد آن، بیانیه
اگرچه شوراي نگهبان همواره در هـر دوره از انتخابـات، البتـه    .)زیآمخشونتيهاچالش(کردند 

هـایی قـرار   از برگـزاري انتخابـات، آمـاج نقـدها و هجمـه     هـایی، قبـل و پـس   با شـدت و ضـعف  
سـابقه بـوده   در ایـن رابطـه رخ داد، در نـوع خـود بـی     1388گرفته است، اما آنچه که در سال می

بـر اسـاس   .است، به عبارت دیگر بدعتی گذاشته شد و بدیلی براي شوراي نگهبـان خلـق کردنـد   
ابـات ریاسـت جمهـوري همچنـان بهتـرین بسـتر       تجربه کودتاهاي رنگین، انتخابات خصوصاً انتخ

نیز با راهکارهـا و  1388درواقع، اغتشاشات سال کهشودیسازي چنین کودتایی محسوب مپیاده
مختصاتی از کودتاي مخملی آغاز گردید که رویکرد نخست آنان هجمه به مشروعیت نهادهـاي  

ثبـات بـی اعتمـادي و القـاي ایـن      قانونی بود که با بی اعتبار ساختن نهادهـاي مـذکور، سـعی در ا   
.داشتندیالمللنیموضوع در اذهان عمومی و حتی ساختارهاي ب

)زیآممسالمتيهاچالش(یساختار شکنی و القاء تشویش و تردیدهاي ذهن-ب
هـاي نظـام جمهـوري اسـالمی، اصـول مسـلم و       ایجاد تشویش و تردید نسبت به برخی آرمان

، یکـی از دیگـر از پیامـدهاي آشـوب انتخابـاتی سـال       )ره(ینـ یمتقن قانون اساسی، خط امـام خم 
غربـی، اذهـان عمـومی را    مانـان یپالقائات جریان اغتشاش از سوي بریتانیا و دیگـر هـم  .دبو1388

بوده است، خصوصاً در بین نسـلی کـه   رگذاریمشوش کرد و دست کم در بین بخشی از مردم تاث
هـاي  اند، یـا نسـبت بـه ماهیـت و اهـداف پدیـده      ر آشنا بودهبا مبانی، منابع، فرآیندها و سوابق کمت

هـاي سیاسـی کـافی نبـوده و از امورسیاسـی و      ها و پیامدهاي آنهـا، داراي آگـاهی  سیاسی و شیوه
به کار بردن شعارهاي ساختارشکن، تالشی بـراي از  .قدرت تحلیل سیاسی الزم برخوردار نیستند
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ملـی و  درواقـع مخالفـت صـریح بـا میثـاق     . قرمزها بودها و عبور از خطبین بردن مرزها و حرمت
نظر از اینکه حمایت از مستضـعفان و مسـلمانان یـک نگـرش     صرفاصول مسلم آن بوده است و

آرمانی انقالبی ملت ایران، مبناي فطري بشري و باور دینی مردم مسلمان ایران اسـت، حمایـت از   
از 16بنـد  .ري اسـالمی تصـریح شـده اسـت    طلبانه در جهان در قانون اساسی جمهومبارزات حق

اسالم، تعهد برادرانه نسبت به همـه  يارهایکشور بر اساس معیخارجاستیسمیاصل سوم بر تنظ
کنـد ینیـز تصـریح مـ   154نموده و اصل دیدریغ از مستضعفان جهان، تأکیبتیمسلمانان و حما

دانـد و  ا آرمـان خـود مـی   جمهوري اسـالمی ایـران سـعادت انسـان در کـل جامعـه بشـري ر       «: که
بنـابراین در عـین   ؛شناسـد استقالل و آزادي و حکومت حق و عدل را حق همه مـردم جهـان مـی   

طلبانــه هــاي دیگــر از مبــارزه حــقخــودداري کامــل از هرگونــه دخالــت در امــور داخلــی ملــت 
دعــوت مســلمانان و .»کنــدیمستضــعفین در برابــر مســتکبرین در هــر نقطــه از جهــان حمایــت مــ

) ره(تضعفان به خیزش و قیام علیه نظام سلطه و مستکبران، یکـی از راهبردهـاي حضـرت امـام     مس
ةبود که تحت عنوان صدور انقـالب اسـالمی چـه در زمـان حیـات مبـارك ایشـان وچـه در دور        

نهضـت بیـداري اسـالمی    وهمواره دنبال شـد )العالیمدظله(انقالب اسالمیۀزعامت رهبر فرزان
) العـالی مدظلـه (و رهبر )ره(گرایی در جهان اکنون خود را مدیون اماممعنویتدر منطقه و روند

، مخدوش کردن این منطـق و خـط مشـی و    »نه لبنان-نه غزه «شعار . داندو ملت انقالبی ایران می
جمهوریـت نظـام را نیـز نشـانه     هـاي مـذکور،  ساختارشـکنی یطراح.آثار و دستاوردهاي آن بود

، تشکیک در جمهوریـت نظـام و زیـر    1388از وجوه بارز پیامد آشوب سال رفت و درواقع یکی 
.سؤال بردن ساختار انتخاباتی کشور بود

)زیآممسالمتيهاچالش(رانیسازي سیاسی در اثباتیافزایش امید دشمن به ب-ج
از نخسـتین ومهمتـرین اهـداف جنـگ نـرم      گمـان یسازي جمهوري اسالمی ایـران بـ  ثباتبی
هنگامی رخ داد کـه جمهـوري   1388و غرب علیه ایران بوده است، التهاب انتخاباتی سال بریتانیا

هـاي وسـیع بریتانیـا و هـم پیمـان      اسالمی ایـران در دو سـوي مرزهـاي خـود شـاهد نظـامی گـري       
یزدانـی و  (هاي وابسـته بـه آن در منطقـه خاورمیانـه بـود      اش یعنی آمریکا و ناتو و رژیمهمیشگی

عراق و افغانستان در مرزهاي غربـی و شـرقی بـه اشـغال آنهـا در      .)185-155: 1390تویسرکانی، 
و کشـورهاي  فـارس جیهـاي عـرب حـوزه خلـ    نشینتحرکات فزاینده آمریکا در شیخآمده بود و

کـرد کـه در اوج فضـاي    همسایه شمالی ایران، تلقی نـوعی تـالش بـراي محاصـره را تـداعی مـی      
تـرین کشـور   یـران بـه اعتـراف دوسـت و دشـمن، باثبـات      ملتهب در منطقـه، جمهـوري اسـالمی ا   

هاي گسترده، ثبات سیاسـی مسـتقر و هـرروز    با وجود تهدیدها و تحریم.شدیخاورمیانه شناخته م
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يرگـذار ی، رونـد تاث شدیبر توانمندي ایران در ابعاد فناورانه، اقتصادي، نظامی و سیاسی افزوده م
همچنـین، یکـی دیگـراز    . اي نیز غیرقابل انکـار بـوده اسـت   اي و فرامنطقهایران بر معادالت منطقه

پیامدهاي بحران سیاسی منتج از انتخابات این بود که بریتانیا و غرب را به این باور رساند که اگـر  
سـازي را در ایـران   هـاي تروریسـتی نتوانسـت راهبـرد بـی ثبـات      راهکار ایجاد و تقویت گروهک

گذاري دارد و ایـن ظرفیـت را خواهـد    ارزش سرمایههایمعملیاتی کند، جریانات آشوب و ناآرا
سازي را فراتر از راهبرد تغییر رفتار بلکه درواقـع تغییـر نظـام دنبـال کنـد البتـه       داشت که بی ثبات

هایی چون ریگی، نـه تنهـا کنـار کذاشـته نشـد بلکـه وارد       اقدامات تروریستی و فعالیت گروهک
موزش سرویس اطالعـاتی بریتانیـا و رژیـم صهیونیسـتی و     فازهاي جدیدي نیز شد و با هدایت و آ

اي ادامـه یافـت امـا بـا ایـن      همکاري برخی کشورهاي همسایه تا ترور نخبگان و دانشمندان هسته
حال، به باور دشمنان، جریان انتخابات مذکور این پتانسیل و توانـایی را دارد کـه تحـت حمایـت     

هـاي متمـادي، بـه    ب و مـدیریت نظـام در سـال   هاي داراي سابقه مثبـت در انقـال  برخی شخصیت
زمـانی محبـوب،   (دیـ سرعت بتواند شکاف اجتماعی ایجاد کند و آشوب را با سرعت فراگیـر نما 

1390 :104-120.(

ـ آممسـالمت يهـا چـالش (سیاسی در میان ملـت  -هاي عمیق اجتماعیشکاف-د و زی
)زیآمخشونت

يهـا اسـت یغربـی در اجـراي س  مانـان یپر هـم اسـت کـه نیروهـاي بریتانیـا و دیگـ     نیواقعیت ا
، سعی در انشقاق نیروهاي مردمی و حتی چند دسـتگی در میـان   1388انتخابات سال انهیگراعمل

مثابه تردیدهایی کـه بـراي   به88نخبگان سیاسی و مذهبی در ایران داشتند التهابات انتخاباتی سال 
گی در آنهـا را دامـن زد، در ابتـداي    بسیاري از خـواص جامعـه ایجـاد کـرد و شـکاف و دو دسـت      

برجـاي گذاشـت   ینـوع هاي خود بـین اقشـار مختلـف مـردم نیـز همـین کـارکرد را بـه        فراخوانی
خــرداد در تهــران، شــاهد حضــور برخــی از 25در اولــین فراخــوانی غیرقــانونی در روز بنــابراین

اقتصـادي،  يهـا ، آشـوبگران وراي خسـارت  تیـ آشوبگران در خیابان هاي تهران بوده کـه درنها 
سـان کـه   ، بـدان زیـ آمخشـونت يهـا سیاسـی کامـل از نـوع چـالش    یثبـات یشرایط را در راستاي ب

و یـا بـه   یدهـ عناصـر سـازمان  .)زیـ آمخشونتيهاچالش(ساندرز تبیین نموده بود، به پیش بردند 
رب و اي را به مردم آغاز کردنـد و بـه ضـ   غربی هجوم گسترده-عبارتی دیگر، مزدوران انگلیسی

این اقدامات با تخریب اموال عمـومی و دولتـی، حملـه بـه پایگـاه نظـامی       شتم مردم پرداختند که
تعـدادي  ، ادامـه پیـدا کـرد و   ...بسیج، به آتش کشیدن مسجد، سردادن شعارهاي ساختار شکن و

هـاي غیرسـازمانی بـه شـهادت رسـیدند و همـین موضـوع سـبب         از شهروندان نیز به ضرب گلوله
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امـا  ؛)زیـ آمو خشـونت زیـ آممسـالمت يهـا چـالش (دیـ اي گردسیاسی بسـیار گسـترده  يهابحران
اي در ایـن رابطــه حـائز اهمیــت اسـت، گسـترش ایــن دو دسـتگی و رســوخ دامنـه شــک و       نکتـه 

تـوان یهـا بـود کـه آسـیب ناشـی از آن را نمـ      تردیدها، حتی به درون خانه و بین اعضاي خانواده
هـا و نهادهـا نیـز    ر میان سطوح مختلف افـراد در ادارات، سـازمان  این آسیب، حتی دانکار کرد و

از کارکردها و آثار این شکاف در بین ملـت، مخـدوش کـردن روحیـه و     یکی.قابل مشاهده بود
بدیهی اسـت کـه   وحدت ملی و خراش دادن اعتماد عمومی نسبت به نظام و کارآمدي آن بود و

گر مزدوران از این ناحیـه تحمیـل کردنـد، بسـیار سـنگین      بریتانیا و دیاي که جریان استعمارهزینه
بـود  ) ره(ینینادیده گرفتن وصیت امام خمقاًیاین دق. بوده و بازسازي آن کار راحتی نخواهد بود

پیروزي را ملـت  بی تردید رمز بقاي انقالب اسالمی همان رمز پیروزي است و رمز«: که فرمودند
انگیـزه الهـی و مقصـد    : خواهند خواند که دو رکن اصـلی آن هاي آینده در تاریخ داند و نسلمی

عالی حکومت اسالمی و اجتماع ملت درسراسـر کشـور بـا وحـدت کلمـه بـراي همـان انگیـزه و         
1.»مقصد

)زیآمخشونتيهاچالش(یفراوان اقتصادي ناشی از التهاب انتخاباتيهاخسارت-ه
در اغتشاشــات خیابــانی بــه امــوال 88شــاید خســارات وارده از ســوي جریــان انتخابــات ســال 

یکـی از  . هاي کالن اقتصـادي نـاچیز باشـد   ها، در مقابل هزینههاي دولتی و بانکعمومی، سازمان
گذاري در کشور، ضرورت ثبات سیاسـی، امنیـت   اصول مسلم و پذیرفته شده در موضوع سرمایه

در سـطح داخلـی و منـابع    این کارکرد را داشت که تردیدها را 88اغتشاش سال . و آرامش است
گـذاري و حفـظ سـرمایه را دسـت کـم بـراي مـدتی زیـاد کـرد          خارجی براي اطمینان از سـرمایه 

هاي اقتصادي کشور، با اشاره به ابعاد، آثـار و پیامـدهاي   از چهرهیکی). 90-85: 1389قدیریان،(
آرامی هـاي  یکـی از اثـرات نـا   «: گویددر عرصه اقتصادي کشور می88آشوب انتخابات در سال 

ایـن  حاصل از انتخابات در کوتاه مدت این بود که بازار ما را تعطیـل کـرد و بـا توجـه بـه اینکـه      
در تهران بود تعطیلی بازار تهران به مـدت یـک هفتـه و حالـت نگرانـی کـه       هایبیشتر ابعاد ناآرام

سیاسـی  جریـان سیاسـی مـذکور، موقعیـت    . یکبار روانی براي مبادالت تجاري بـود مردم داشتند
جمهوري اسالمی را از آن حالت باال و رفیعی که در منطقه و جهان به دست آورده بـود را افـت   

تر کرد، به آنهـا  ددمنشینوعتر و بهت، دشمنان جمهوري اسالمی را راضیاین افت موقعیداد و
ا، هـ هاي ما را تشـدید کننـد، بـا ایـن تصـور کـه تشـدید ایـن تحـریم         این فرصت را داد که تحریم

بحرانی که پدید آمده دامنگیر خواهد شد و ضربه کاري را بـه نظـام جمهـوري اسـالمی خواهنـد      

.)ره(، فرازي از وصیت نامه امام معنویت گرایی رمز بقاي انقالب اسالمی.1
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کـرد دیگـر طـی    هاي خارجی از آن به بعد آن روند رشـدي را کـه طـی مـی    گذاريزد و سرمایه
ولی نـه بـه شـکل    ردیگیهایی صورت مگذاريشد، البته هنوز کم و بیش سرمایهنکرد و متوقف
رایطی که ما با توجه به موضع خوب سیاسی و اقتصادي براي آنها داشـتیم و اینهـا   گذشته و آن ش

و اغتشاشات و جریـان مـذکور در انتخابـات دانسـت و معتقـدم      هایرا باید حاصل کارکرد ناآرام
هـاي خـارجی را در پـروژه عسـلویه بـه صـورت بسـیار        این جریـان نبـود مـا سـرمایه گـذاري     اگر

هـا را  مریکا و امثـال آن و همچنـین تحـریم   آا تهدیدات انگلستان و اروپا و م. دارتري داشتیمدامنه
داشتیم چون آنها وقتی ببیننـد ملـت مـا پشـت نظـام و بـه صـورت یکپارچـه در عرصـه          هرگز نمی

گـران  با توجه به رفتار آشـوب کنند ومدیریت کشور هستند یک چنین اقدامات نامبارکی را نمی
نظام بخشی از پشتوانه خود را از دسـت داده اسـت بـه خـود اجـازه      هنگامی که دیدند گویی این 

آشوب گران هیچ پایگاه اجتماعی نداشـتند و کـذبی   . انجام اموري مانند تحریم و تهدید را دادند
انتخابات، هم عواقب سیاسی داشـت و هـم   بحران سیاسی ناشی از. بزرگ را به مردم القاء کردند

یاري خدا حتی به جایگاه رفیع تـري هـم از موضـع پیشـین دسـت      تبعات اقتصادي که توانستیم به 
.)1391امامی، (»پیدا کنیم

يهـا چـالش (و وفـاداران بـه انقـالب اسـالمی و نظـام      ایجاد نگرانی در حامیان-ي
)زیآممسالمت

خـواهی و اسـتکبار سـتیزي    عنوان کانون عـدالت جمهوري اسالمی ایران، در طول سه دهه، به
القراي جهان اسالم، بر اساس مکتب سیاسی امـام و رهبـري و اصـول    عنوان امیران بها. شناخته شد

هاي اسالمی بوده و از آنهـا بـه   بخش و نهضتهاي رهاییقانون اساسی، الهام بخش بیشتر حرکت
در زمـانی رخ داد کـه جریـان    88آشـوب انتخابـاتی سـال    .ممکن حمایت نموده استيهاوهیش

هاي جهـادي فلسـطین در خـط مقـدم     اهللا لبنان و گروهطور مشخص، حزبهمقاومت در منطقه و ب
هـاي بزرگـی کسـب    روزه غـزه، پیـروزي  22روزه لبنـان و  33این جریان، پیروزي در دو جنـگ  

هـاي ایـران   آنهـا بـا حمایـت   . کرده بودند و جریان استعماري غرب را با شکسـت مواجـه نمودنـد   
موضـوع دیگـر، مـوج بیـداري     . وادار کننـد ینینشعقبتوانسته رژیم صهیونیستی را به شکست و

بخـش وسـیعی از آن را ملهـم از انقـالب و مقاومـت جمهـوري       تـوان یاسالمی منطقه بود کـه مـ  
، در آستانه حذف انگلستان و غـرب و تشـکیل   )108-98: 1391خواجه سروي، (اسالمی دانست 

طی، ایـران بـا جریـان انتخابـات بـه      شـرای نیدرچن.هاي اسالمی با الگوي ایرانی قرار داشتدولت
براي جریان مقاومت و مـوج  88پیامدهاي بحران منتج از انتخابات سال . صحنه آشوب تبدیل شد

القـراي جهـان اسـالم و    نخسـت، نگرانـی آنهـا از اینکـه ام    . بیداري اسالمی از دو منظـر مهـم بـود   
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بازیگران داخلی شـده بـود و   بیداري اسالمی، درگیر جنگ نرم تمام عیاري از سوي نظام سلطه و
دوم، ایـران و الهـام بخشـی آن،    . استکباري نیز بر دامنه این نگرانی مـی افـزود  يهافرافکنی رسانه

هاي اسالمی منطقه براي سـرنگونی دیکتاتورهـاي حـاکم و    تالش جنبش.مردم ساالري دینی بود
تخابات ریاسـت جمهـوري   جایگزینی الگوي مردم ساالري دینی در کشور خود بوده است، اما ان

از سـوي جریـان مـذکور بـه     رودیکه بستري براي تحقق و تثبیت مردم ساالري دینی به شـمار مـ  
طور که اشاره گردید، در بررسی شـرایط و  همان). 98-93: 1390زابلی زاده،(چالش کشیده شد 

اخلـی و چـه   چه در محـیط د 88هاي مربوط به انتخابات سال روند تحوالت کنونی، آثار ناآرامی
را از 88ایـن موضـوع کـه التهـاب انتخابـات سـال       . در محیط خارجی کامالً قابل شناسایی اسـت 

بـازخوانی  . لوحانـه خواهـد بـود   حیث کارکردها و پیامدهایش خاتمه یافته تلقی کنیم، بنظر سـاده 
هاي سیاسی کم و بیش وسیع سـی و هفـت سـاله اخیـر در ایـران، بـر ضـرورت        تهدیدات و توطئه

تضـمینی وجـود نـدارد کـه عناصـر و بـازیگران       . دارددیـ شیاري و واقع بینی در این زمینـه تأک هو
بـا ایـن حـال بنظـر     هاي گذشته، با مختصات و آرایشی جدید در آینده، بازگشـت نکننـد  ناآرامی

نافـذ  رتیهـا، بصـ  هـا و آسـیب  رسد، تنها راه در امان ماندن از اغتشاشـات و یـا کـاهش هزینـه    می
چنانکـه آیـت اهللا خامنـه اي در اواخـر سـال      . آموزي از رویدادهاي گذشته استعبرتانقالبی و

اگـر قبـول داریـم کـه جبهـه دشـمن بـراي        «:فرمـوده بودنـد  88در تحلیل التهاب انتخاباتی 1389
ریـزي بلنـد مـدت داشـته     پس ما هم باید برنامـه . بلند مدت دارديزیرکشور ما و انقالب ما برنامه

افتـد کـه دسـت بیگانـه در آن     بینید در کشور اتفـاق مـی  ین حوادثی هم که گاهی میهم... باشیم
هـاي میـان   الساعه نیسـت، اینهـا هـم برنامـه    نمایان است، چیزهاي دفعتاً به وجود آمده نیست، خلق

1.»مدت و بلندمدت بوده است

.4/8/1389استان قم، سخنان رهبر انقالب، در میان دانشجویان و جوانان.1
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بر جامعه ایران در ابعاد داخلی 88التهابات انتخاباتی سال اي بازخورد حضور انگلستان در نمودار دایره) 2(
بر حسب میزان شدت و تاثیرگذاري

نتیجه 
سیاسـی فراوانـی در داخـل و    يهـا در ایران آبسـتن چـالش  1388انتخابات ریاست جمهوري سال 

يهــاسیاســی مزبــور کــه نویســندگان آن را ذیــل چــالش يهــابــازخورد چــالش. خــارج بــوده اســت
فـراوان سیاسـی،   يهـا اند، خسارتسیاسی ساندرز قرار دادهثباتییمدل بیزآمو خشونتیزآممسالمت

در ایـن میـان، نقـش کشـور     . را در سطوح داخلی و خارجی ایران برجاي گذارده اسـت ... اقتصادي و
کـه در باشـد یآنگلوفیلی آن تا حد بسیار زیادي برجسته و غیرقابل اغمـاض مـ  هايیاستانگلستان و س

در رهیافـت مـذکور،   . تـاریخی بـدان پرداختـه شـد    یشناسـ مقاله حاضر بـا اسـتفاده از رهیافـت جامعـه    
واقعیـت  . باشـد ین مـدنظر مـ  آعواملی همچون سلسله مراتب فعالیت ها، ابزار، اهداف و بازخوردهـاي  

وذ وار همچـون نفـ  ، انگلسـتان در اقـداماتی سلسـله   88است که در انتخابات ریاست جمهوري سال ینا
يهـا در میان برخی نیروهاي سیاسی داخلی و ابزارهایی همچـون سـفارت انگلسـتان در تهـران، رسـانه     

مشـروعیت  هـاي یـان سازي بـه بن هدف آن خدشهینتران و نخستین و مهم.ان.و سیسیبییقدرتمند ب
ور آن تـرین بـازخ  سیاسی نمود کـه اصـلی  هاييسازنظام جمهوري اسالمی بوده است، اقدام به بحران

در جامعه ایران ایجاد تزلزل و بحران مشروعیت در نیروهاي وفادار بـه انقـالب و نـوعی بحـران هویـت      
اند کـه بـا بررسـی    از دیگر سو، نویسندگان بر این عقیده. هاي مردمی و انقالبی بوده استدر میان توده
آینــده ینـوع بـه تـوان یسیاسـی انگلـیس در ایـران، در طــول سـده پیشـین، مـ      هـاي يسـاز سـیر بحـران  

سـی از دیربـاز   .بی.مثال، رسانه بیعنوانبه. بینی نمودسیاسی انگلستان را در ایران پیشهاييسازبحران
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هایی در ایران داشته است و از هنگـام ظهـور تـا سـقوط پهلـوي اول و دوم همـواره       صبغه چنین فعالیت
از دیگـر سـو،   . آمـده اسـت  به شـمار مـی  سیاسی در ایران هاييسازابزار روانی مهمی در ایجاد بحران

کننـده ابزارهـا و بسـترهاي نفـوذ در ایـران      صدر آن انگلیس فراهمبیش از آنکه نیروهاي خارجی و در
یتـاً اهـداف و نها ،بوده باشد، این شرایط سیاسی داخل کشور بوده است که بـه نحـوي بسـترها، ابزارهـا    

را در جامعـه ایـران مهیـا    88انتخابـاتی سـال   بازخوردهاي یک بحران سیاسی مهمـی همچـون التهـاب    
باید افزود که نویسندگان معتقدنـد کـه انگلسـتان در آینـده نیـز از کـوچکترین       یتنهادر. نموده است

هاي رسوخ به ایران دریغ نخواهد کرد و مواردي همچون تشتت سیاسی در میان نیروهـاي انقالبـی،   راه
مـدنظر خـود و   هـاي یاسـت صدد طرح و اجراي سیران درهر دولت در ا(ياجزیرههايیاستاتخاذ س

ــت پیشــین اســت هــايیاســتالغــاي س عامــل (، دلزدگــی نخبگــان سیاســی در داخــل و خــارج  )دول
، ضعف و فقدان نظام حزبی کارآمد و سازنده، قـدرت تخریـب بـاالي    )کادرپروري انگلستان در ایران

بـه منزلـه   تـوان یرا مـ ) هـاي سـازنده  اي رقابـت به جـ (یرانهاي سیاسی در ارقیبان و مخالفین در رقابت
.سیاسی آتی در ایران قلمداد نموديهاهاي نفوذ و حضور انگلستان در بحرانراهینترمهم

عوامل مؤثر در ایجاد 
سیاسی از يهابحران

سوي انگلستان در ایران 
در آینده

بازخورد بر جامعه ایرانانطباق با نظریه ساندرز

ی در تشتت آراء سیاس
میان نیروهاي مختلف

يهاایجاد چالش
و یزآممسالمت

یزآمخشونت

ایجاد بحران ثبات و 
مشروعیت

هايیاستاتخاذ س
اي در ایرانجزیره

يهاایجاد چالش
یزآممسالمت

بحران ثبات و نفوذ و 
مشروعیت

ضعف و فقدان نظام 
حزبی در ایران

يهاایجاد چالش
و یزآممسالمت

یزآمخشونت
ان توزیع و هویتبحر

دلزدگی نخبگان سیاسی 
در داخل و خارج

يهاایجاد چالش
بحران توزیع و هویتیزآممسالمت

سیاسی انگلستان در ایرانهاييسازنمودار بحران) 3(
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