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ﻣرﺣﻠﮫ ﮔذار را ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ دو ﮔوﻧﮫ ﺗﻌرﯾف ﮐرد .از ﯾﮏ دﯾد ﺗوﻧﻠﯽ و ﻣﺣدود ،ﮔذار ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﯾﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣوﺟود و آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧظﺎم ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻓروﭘﺎﺷﯽ آﻏﺎز ﻣﯾﺷود و ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺗﺎ ﻧظﺎم ﺟدﯾد
ﺑرﭘﺎ ﺷود و ﺳﮑﺎن ﺣﮑوﻣت را دﺳت ﮔﯾرد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧد ﻣﺎه ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﮫ طول ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد .در اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣردم ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺳﺎز و
ﮐﺎری ﻣوﻗت اﻧد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن ﮐﺷور اداره ﺷود و ﻣﺎﻧﻊ از ھم ﭘﺎﺷﯽ ﺷﯾرازه اﻣور ﮔردد .اﻣﺎ از ﯾﮏ دﯾد ﺟﺎﻣﻊ و ﻓراﮔﯾر ﺗر،
ﻣرﺣﻠﮫ ﮔذار ھﻧﮕﺎﻣﯽ آﻏﺎز ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺧش ﺑزرگ ﺟﺎﻣﻌﮫ آﺷﮑﺎر ﮔردد ﮐﮫ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺟود دﯾﮕر ﻗﺎﺑل اداﻣﮫ ﻧﯾﺳت و
ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﻧظم ﺟدﯾدی ﺑﻧﺎ ﺷود .اﯾن ﺗﻌرﯾف ﻓراﮔﯾر ،ﻣﻔﮭوم ﻣﺣدود ﮔذار را درﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﻣﺎ از آن ﻓراﺗر ﻣﯾرود و ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﻣﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﻣوﺛر در ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ ﮔذار را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم .در واﻗﻊ ﻣﻔﮭوم ﻣﺣدود ﮔذار ،ﻓﺎز ﻧﮭﺎﯾﯽ روﻧد ﮔذار در ﺗﻌرﯾف
ﻓراﮔﯾر و ﺟﺎﻣﻊ آن اﺳت.
در ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ،ﺑررﺳﯽ و ﺷﻧﺎﺧت ﻣرﺣﻠﮫ ﮔذار در ﻣﻔﮭوم ﺟﺎﻣﻊ و ﻓراﮔﯾر آن ﻣﻔﯾد ﺗر و ﮐﺎرﺳﺎز ﺗر ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﮫ دو
دﻟﯾل ﺳﺎده .ﻧﺧﺳت اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ از ﻓﺎز ﻧﮭﺎﯾﯽ روﻧد ﮔذار ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎدی دارﯾم و ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﯾر ﺗﺣوﻻت ﭼﮕوﻧﮫ رﻗم ﺧواھﻧد
ﺧورد ﺗﺎ ﺑﺗوان ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﻣﺷﺧﺻﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد .در اﯾن ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﺗﻌداد ﻣﺟﮭول ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر از آﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺗوان ﻣطﻠب دﻗﯾﻘﯽ ﮔﻔت و ﺳﺎز و
ﮐﺎر ﻣﺷﺧﺻﯽ اراﺋﮫ داد .دوم و ﻣﮭﻣﺗر اﯾﻧﮑﮫ ،ﻣﺣﺗوا و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﺎز ﻧﮭﺎﯾﯽ روﻧد ﮔذار ﺗوﺳط ﻋواﻣل و روﯾدادھﺎﯾﯽ ﺗﻌﯾﯾن و ﺷﮑل
داده ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ در ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ ﭘروﺳﮫ ﮔذار ﺗﺣﻘق ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد .اﯾﻧﮑﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔذار ﭼﮫ ﺳﺎز و ﮐﺎری ﺑرای اداره اﻣور ﮐﺷور
ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت و ﻣﯾﺗوان ﺳﺎﺧت ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ آن ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﮐﮫ از ﻣﺎﺷﯾن ﺣﮑﻣراﻧﯽ و دﺳﺗﮕﺎه ﺑروﮐراﺳﯽ دوﻟت ﭼﮫ
ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﻣرﺣﻠﮫ ﮔذار ﭘس از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﻣوﺟود ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺎﺷد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﺳﯾر ﺗﺣوﻻت در ﻣراﺣل
ﭘﯾﺷﯾن روﻧد ﮔذار ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .ھر ﭼﻘدر ﺻدﻣﺎت ﻣﺎﺷﯾن ﺣﮑﻣراﻧﯽ و دﺳﺗﮕﺎه ﺑروﮐراﺳﯽ دوﻟت ﮔﺳﺗرده ﺗر و ﻋﻣﯾق ﺗر ﺑﺎﺷد و ھر
ﭼﮫ ﻣﯾزان ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺿﻌﯾف ﺗر ،ﭼﻧد دﺳﺗﮫ ﮔﯽ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر و ﮔروھﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺎھﻣﮕرا ﺗر و رﻗﺎﺑت ھﺎ ﻣﺧرب
ﺗر ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣدﯾرﯾت ﻓﺎز ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔذار دﺷوارﺗر ،ﭘرھزﯾﻧﮫ ﺗر و ﭘر ﻣﺧﺎطره ﺗر ﺧواھد ﺑود ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻓﺎز ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔذار
ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﺎ ﻣﻣﮑن ﺷود و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ آﻧﺎرﺷﯽ و ھرج و ﻣرج ﻓروﻏﻠﺗد .ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺧت ﻣﻔﮭوم ﻓراﮔﯾر روﻧد ﮔذار ﻣﯾﺗوان ﻣراﺣل ﻧﺧﺳﺗﯾن
آﻧرا ﺑﮕوﻧﮫ ای ﻣدﯾرﯾت ﮐرد ﮐﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻓﺎز ﻧﮭﺎﯾﯽ آﻧرا آﺳﺎن ﺗر و ﮐم ھزﯾﻧﮫ ﺗر ﺳﺎزد.
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ﭘدﯾده ﮔذار ﺧﺎص ﻧظﺎم ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت و در ﻣورد ھر ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺻدق ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻣﯾﺗواﻧد ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﻓﮑری )ﯾﮏ
اﯾدﺋوﻟوژی و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺋوری( ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ ﻧظﺎم ﮐﺎرﮐرد ﯾﮏ ﻧﮭﺎد اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯽ .ھر ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ﺑﺎ
ﺷراﯾط ﺟدﯾدی ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧت آن ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺷده ﺑود .اﯾن اﻣر ﻣوﺟب ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻣورد ﻧظر
ﺑطور ﻓزاﯾﻧده ای ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐرد ﺧود را از دﺳت ﺑدھد .اﻧﺑﺎﺷت اﯾن ﻣﺷﮑﻼت دﯾر ﯾﺎ زود ﻣوﺟب ﺑروز ﺑﺣران و ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ ﺳﯾﺳﺗم
ﻣرﺑوطﮫ ﻣﯾﮕردد .طﺑﯾﻌﺗﺎ ،ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ از آﻏﺎز دﭼﺎر ﻧﻘص ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺑﯾﺷﺗری ﮔرﻓﺗﺎر ﺑﺣران ﻣﯾﺷود .ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ
ﺑﺣران و ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮫ ﺣدی ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ اداﻣﮫ آن ﻧﺎ ﻣﻣﮑن و ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯽ و ﺿرورت اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺑدﯾﮭﯽ
ﻣﯾﮕردد .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯽ ﺑودن اداﻣﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻣوﺟود آﺷﮑﺎر ﻣﯾﺷود ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧظﺎم ﺟدﯾدی ﺑﻧﺎ ﺷود ،ﭘدﯾده ﯾﺎ ﻧﮭﺎد ﻣورد
ﻧظر دوران ﮔذار را طﯽ ﻣﯾﮑﻧد.
ﻣﺳﯾری ﮐﮫ در دوره ﮔذار طﯽ ﻣﯾﺷود ﻏﺎﻟﺑﺎ دﺷوار ،ﭘر ﻓراز و ﻧﺷﯾب ،ﺑﺳﯾﺎر اﻧرژی ﺑر و ﭘر ھزﯾﻧﮫ اﺳت .ﺑرای ﭘﯾﻣودن اﯾن ﻣﺳﯾر
ﻧﻣﯾﺗوان دﺳﺗوراﻟﻌﻣل و ﭘروﺗﮑل دﻗﯾق ،ﺟزء ﺑﮫ ﺟزء و ﻣﺷروﺣﯽ ﺗدوﯾن ﮐرد ﮐﮫ در ﮐﻠﯾﮫ ﻣوارد ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺎﺷد .زﯾرا
ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣﺳﯾر و ﻣواﻧﻊ و ﭼﺎﻟش ھﺎی روﻧد ھر ﮔذاری ﮐﺎﻣﻼ ﻣوردی و ﺧﺎص آن ﭘدﯾده ﻣﻌﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ آﻧﭼﮫ در ﯾﮏ
ﻣورد ﺻدق ﻣﯾﮑﻧد ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ﻣوارد دﯾﮕر ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯾﻣورد ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺗد ﯾﺎ ﺷﯾوه روﺷﻣﻧد ﻣﯾﺗوان روﻧد ﮔذار را
ﺗﺳرﯾﻊ و ﺗﺳﮭﯾل ﮐرد و ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و رﯾﺳﮏ ھﺎی آﻧرا ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﮐﺎھش داد .ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﻧﺧﺳت ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت روﻧد ﮔذار ﭘدﯾده ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف را ﺑررﺳﯽ ﻧﻣود و ﻣراﺣﻠﯽ را ﮐﮫ در روﻧد ﮔذار ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﺷوﻧد ﺷﻧﺎﺧت .ﭘس از اﯾن ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻼن ،ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت
وارد ﯾﮏ ﭘروﺳﮫ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺧرد و ﮐﺎﻣﻼ ﻣوردی ) (case specificﺷد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﮫ ﺑرای ھر ﻣرﺣﻠﮫ ﻋواﻣل ﮐﻧد ﮐﻧﻧده
و ﺷﺗﺎب دھﻧده ﺧﺎص آن ﭘدﯾده را ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد و ﺳﭘس ﺑرای ھر ﻋﺎﻣل راه ﭼﺎره ﻣﻌﯾن و ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺗدﺑﯾر ﻧﻣود ﺗﺎ ﻋواﻣل ﮐﻧد ﮐﻧﻧده و
ھزﯾﻧﮫ ﺳﺎز ﮔذار ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﺧﻧﺛﯽ و ﮐم ھزﯾﻧﮫ ﺷوﻧد و ﻋواﻣل ﺷﺗﺎب دھﻧده آن ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﻓﻌﺎل و ﺗﺳرﯾﻊ ﮔردﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﯾﺗوان ﭘروﺳﮫ ﮔذار ھر ﭘدﯾده را ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﻣدﯾرﯾت ﮐرد ﺗﺎ آﻧرا ﮐوﺗﺎه ﺗر ،ﮐم ھزﯾﻧﮫ ﺗر و ﮐم رﯾﺳﮏ ﺗر ﺳﺎﺧت.
اﯾن ﺷﯾوه ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﮫ دﻗت اﺟرا ﺷود ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﮔذار ﭘدﯾده ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،از ﭘدﯾده ھﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮔذار ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺗﺎ
ﭘدﯾده ھﺎی ﻣﺣدودﺗری ﻣﺎﻧﻧد ﮔذار ﯾﮏ ﻧﮭﺎد اﻗﺗﺻﺎدی از ﯾﮏ ﺷﯾوه ﻣدﯾرﯾت ﻓرﺳوده ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﯾوه ﻣدﯾرﯾت ﮐﺎرآﻣد ،و در ﻧﮭﺎﯾت
1

ﭘدﯾدهھﺎی ﻓردی و ﺷﺧﺻﯽ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده و ﮐﺎر ﺳﺎز اﺳت .از ﯾﮏ دﯾد ﮐﻠﯽ ،ﺣرﮐت از ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﻧﺎﻣطﻠوب و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اداﻣﮫ
ﺑﮫ ﺳوی ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﺟدﯾد ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ،دوره و ﻣﺳﯾر ﮔذار اﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﻓرد ﻣﻌﺗﺎد ﺑﮫ ﻧﺎدرﺳﺗﯽ وﺿﻌﯾت ﺧود
واﻗف ﻣﯾﺷود و ﻋزم ﺧود را ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر آن ﺟزم ﻣﯾﮑﻧد ،وارد ﻣرﺣﻠﮫ دﺷوار و ﭘر رﻧﺞ ﮔذار ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺎک ﺷدن وی از
اﻋﺗﯾﺎد اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .روش ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﺎﻻ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﮔذار اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣوارد ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود .دوﺑﺎره ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ
ﺑرای ﮐﺳب ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﻠوب ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت اﯾن ﻣﺗد را ﺑﺻورت ﮐﺎﻣﻼ ﺧرد ،ﺟزء ﺑﮫ ﺟزء و ﮐﺎﻣﻼ ﻣوردی و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از داده ھﺎی
ﻣﯾداﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﺑرد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻣوﺛر و ﮐﺎرﺳﺎز واﻗﻊ ﮔردد.
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ﻣ ر ا ﺣ ل ﮔ ذ ار

در ﭘروﺳﮫ ﮔذار ﻏﺎﻟب ﭘدﯾده ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯾﺗوان ﭼﮭﺎر ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﺗﻣﺎﯾز را ﻣﺷﺎھده ﮐرد:
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دل ﮐﻧدن از ﻧظﺎم ﻣوﺟود و ﺗﺻﻣﯾم ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر و اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻧظم ﺟدﯾد
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ ھدف
ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت
ﺷﮑل ﮔﯾری ﯾﺎ اﻗدام ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻧظﺎم ﺟدﯾد

ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ اﯾن ﭘروﺳﮫ ﯾﮏ روﻧد ﺧطﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھر ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺣﻠﮫ ﭘﯾﺷﯾن آﻏﺎز ﺷود و ﭘروﺳﮫ ﺑطور ﻣﻧظم و
ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ طﯽ ﺷود .ﺑرﻋﮑس ،اﯾن ﻣراﺣل ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺗﺎ ﺣدودی ھم ﭘوﺷﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ﭘﯾش از
آﻧﮑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﭘﯾﺷﯾن آن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑد ﻣﯾﺗواﻧد آﻏﺎز ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﻣﺳﯾری ﮐﮫ طﯽ ﻣﯾﺷود ﻏﺎﻟﺑﺎ زﯾﮕزاﮐﯽ اﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،در ﻣواﺟﮫ
ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت در ﻣرﺣﻠﮫ ﺳوم ،ﭘدﯾده ﯾﺎ ﻋﺎﻣل ﻣرﺑوطﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﭘﯾﺷﯾن  ٢و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ  ١ﺑﺎزﮔردد و اﯾن ﭘس روی و ﭘﯾش روی
ﻣﯾﺗواﻧد ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺗﮑرار ﮔردد ﺗﺎ ﻋﺎﻣل ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺗواﻧد از ﻣرﺣﻠﮫ  ٣ﻋﺑور ﮐﻧد .اﻓزون ﺑر اﯾن ،در ﻣورد ﭘدﯾده ھﺎی ﮐﻼن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﯾن ﻣراﺣل را ﺑﺎ ﺳرﻋت ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت طﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در
ﯾﮏ زﻣﺎن واﺣد ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﮔذار ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .در واﻗﻊ ،در ﭼﻧﯾن ﻣواردی ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟش
ھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﭘروﺳﮫ ﮔذار ھﻣﮕﺎم ﺳﺎﺧﺗن ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﺗﺎ ﻋدم ھﻣﮕﺎﻣﯽ ﺧود ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺑراﺑر روﻧد ﮔذار ﺗﺑدﯾل
ﻧﺷود.
ﺳﭘس ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﮐﺎﻣل ﺑر روی ﭘدﯾده ﻣورد ﻧظر ،ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑرای ھر ﯾﮏ از ﻣراﺣل ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ ﮔذار آن ﭘدﯾده ﻋواﻣل ﺑﺎزدارﻧده ،ﮐﻧد
ﮐﻧﻧده و ھزﯾﻧﮫ ﺑر را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣود و ﺑرای ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻋواﻣل راه ﺣل ﻣﻧﺎﺳب و ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺗدﺑﯾر ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺗوان آﻧرا ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن
ﺧﻧﺛﯽ ﮐرد و ﺗﺎﺛﯾر و ھزﯾﻧﮫ آﻧرا را ﺑﮫ ﮐم ﺗرﯾن ﺣد رﺳﺎﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﻋواﻣل ﺷﺗﺎﺑدھﻧده را ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد و ﺑرای ھر
ﻋﺎﻣل راه ﮐﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺗدﺑﯾر ﻧﻣود ﺗﺎ آﻧرا ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣطﻠوﺑﯽ ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧت .اﯾن ﭘروﺳﮫ ای ﮐﺎﻣﻼ ﻣوردی ) (case specificو ﺧرد
) (microاﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗوﺟﮫ ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت :دل ﮐﻧدن از ﻧظﺎم ﻣوﺟود و ﺗﺻﻣﯾم ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻧظم ﺟدﯾد
ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷرﮐت ﺑزرﮔﯽ ﺳروﮐﺎر دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺷﮑﻼت ﺳﺎﺧﺗﺎری ﮔﺳﺗرده در آﺳﺗﺎﻧﮫ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ اﺳت .ﻣرﺣﻠﮫ ﮔذار
اﯾن ﺷرﮐت ھﻧﮕﺎﻣﯽ آﻏﺎز ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن و ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﺷرﮐت ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳﻧد ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود ﻗﺎﺑل اداﻣﮫ ﻧﯾﺳت و
ﻋزم ﺧود را ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ﺑر ﺷرﮐت و اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﺟزم ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ﭘروﺳﮫ ﮔذار ﺷرﮐت ﻣورد
ﻧظر اﺳت .ﺣﺎل ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ وﺿﻊ ﺷرﮐت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺣراﻧﯽ اﺳت اﻣﺎ ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﻣﺎم ﺷواھد ﻣوﺟود ﺻﺎﺣﺑﺎن و ﻣدﯾران ﺷرﮐت ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗطﻌﯽ ﺑرﺳﻧد ﮐﮫ ﻧظﺎم ﻣوﺟود دﯾﮕر ﻗﺎﺑل اداﻣﮫ ﻧﯾﺳت ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اداﻣﮫ ﺑودن آﻧرا ﻣﯾﭘذﯾرﻧد اﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد
ﻋزم ﺧود را ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر آن ﺟزم ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ھردو .در اﯾﻧﺻورت ﻋواﻣل ﺑﺎزدارﻧده ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺷرﮐت ﻣزﺑور ﺑرای ورود و ﻋﺑور
از ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ﮔذار ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎص ﺷراﯾط دروﻧﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ آن ﺷرﮐت ﻣﻌﯾن ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑطورﯾﮑﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﺷرﮐت دﯾﮕر
ﮐﮫ در وﺿﻌﯾت ﺑﺣراﻧﯽ ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﻗرار دارد اﺻﻼ ﻣﺻداق ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،در ﻣورد ﯾﮏ ﺷرﮐت ﻋﺎﻣل ﺑﺎزدارﻧده ﻣﯾﺗواﻧد
ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﭘﯾری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟدﯾد ﻧﺎ آﺷﻧﺎ اﺳت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﯾﯾر را ﻧدارد .در ﯾﮏ ﻣورد دﯾﮕر ﻋﺎﻣل
ﺑﺎزدارﻧده ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﮫ در ﻣدﯾرﯾت ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﺗرس ﺑﯾﮑﺎر ﺷدن در ﺑراﺑر اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟدﯾد ﻣﻘﺎوﻣت
ﻣﯾﮑﻧد .ﻋواﻣل ﺑﺎزدارﻧده ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣﺗﻌدد و ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺎﺷﻧد .ﻋﻼوه ﺑر ﻋواﻣل دروﻧﯽ ،ﭘﺎره ای از ﻋواﻣل ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﯾروﻧﯽ ،ﻧﺎﺷﯽ
ﻣﺣﯾط ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷرﮐت ﺑﺎﺷﻧد  -ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻗواﻧﯾن دﺳت و ﭘﺎ ﮔﯾری ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻐﯾﯾرات ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻣﯾﺷوﻧد .ھﻣﮫ اﯾن ﻋواﻣل
ﺑﺎزدارﻧده را ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺷﻧﺎﺧت و ﺑرای ھر ﯾﮏ راه ﮐﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺗدﺑﯾر ﮐرد ﺗﺎ آﻧرا ﺗﺎ ﺣداﮐﺛر ﻣﻣﮑن ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯾر و ﮐم ھزﯾﻧﮫ ﺳﺎزد.
ﻣﺷﺎﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑرای ﻋواﻣل ﺷﺗﺎﺑدھﻧده اﻧﺟﺎم داد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧت .ﻣﺟﻣوع اﯾن ﺗداﺑﯾر ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺧواھد داد ﺗﺎ
ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت روﻧد ﮔذار را ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﮐوﺗﺎه ،ﺳرﯾﻊ و ﮐم ھزﯾﻧﮫ ﮐﻧﯾم.
اﯾن روش در ﻣورد ﭘدﯾده ھﺎی ﮐﻼن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯾﮑﻧد ،ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﺑﺎ روﻧد ﺑﺳﯾﺎر
ﭘﯾﭼﯾده ﺗری روﺑرو ھﺳﺗﯾم .واﮐﻧش ﮔروھﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻋواﻣل ﺑﺎز دارﻧده و راه ﺣل ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﻣﺗﻐﯾﯾرھﺎ ﺑﯾﺷﺗر،
ﻣﺗﻧوع ﺗر و ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده ﺗراﻧد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔﺮوه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﻮاره ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻗﺸﺮھﺎی ﯾﮏ
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ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ و اﺷﺘﺮاک ﻣﻨﺎﻓﻊ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻮازن ﻗﻮا ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ای ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻔﺎ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ،ھﺪف ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮ ﻋﮑﺲ .اﻣﺎ در ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺬار را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺷﺘﺎﺑﺪھﻨﺪه ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ ،ﻣﯿﺘﻮان ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ روﻧﺪ
ﮔﺬار ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺴﮭﯿﻞ و ﮐﻢ ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺎ ﺗﺷدﯾد ﺑﺣران ھﺎ و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻧظﺎم ﻣوﺟود در ﺑرﺧورد و ﺣل آﻧﮭﺎ و ﮔﺳﺗرده ﺗر ﺷدن اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردم ،ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻧظﺎم ﻣوﺟود
ﻣﺷروﻋﯾت ﺧود را از دﺳت ﻣﯾدھد .ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣردم ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾرﺳﻧد ﮐﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺣﺎﮐﻣﺎن و ﺳﺎز و ﮐﺎرھﺎی ﺟﺎری
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻧﺎدرﺳت ھﺳﺗﻧد .اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘدﻧد وﺿﻊ ﻣوﺟود اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت ﺑﮫ ﻣرور ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾرﺳﻧد
ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺗوان ﺑﮫ اﯾن وﺿﻊ اداﻣﮫ داد .آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑردﻧد ﻧﻘﺷﯽ در ﺗﺣوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧدارﻧد و ھﻣﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺗﺣوﻻت ﺗوﺳط
ﺣﺎﮐﻣﺎن رﻗم ﻣﯾﺧورد ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾرﺳﻧد ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﺳرﻧوﺷت ﺧود را دارﻧد و در ﻣﯾﺎن آﻧﺎن اراده ﮔراﯾﯽ رﺷد ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﮫ
ﺗدرﯾﺞ ﺷﺑﮑﮫ رواﺑط و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﺷﮑل ﻣﯾﮕﯾرد ،ﮔﺳﺗرده ﺗر و ﮐﺎرآﻣدﺗر ﻣﯾﺷود .در ﻧﮭﺎﯾت ،أراده ﺟﻣﻌﯽ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر
ﺷراﯾط ﺷﮑل ﻣﯾﮕﯾرد ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﻧظﺎم ﻣوﺟد را ﺗﻐﯾﯾر داد و ﻋزم ﺧود را ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر و اﯾﺟﺎد
ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺟزم ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای در روﻧد ﮔذار اﺳت .ﺷﮑﺳت و ﯾﺎ ﺗوﻗف اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﮐل روﻧد
ﮔذار را ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزد و آﻧرا ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﺑﯾﺎﻧدازد .ﻋواﻣل ﻣﺗﻌددی ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ را ﮐﻧد و ﯾﺎ ﻣﺗوﻗف
ﺳﺎزﻧد .ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾن رﯾﺳﮏ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎزدارﻧده ھﺎ و ﺷﺗﺎﺑدھﻧده ھﺎی اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ را ﺑرای ھر ﮔروه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ دﻗت و ﺑﺎ
ﺟزﺋﯾﺎت ﺷﻧﺎﺧت و ﺑرای ھر ﯾﮏ راه ﮐﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﺗدﺑﯾر ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎزدارﻧده ھﺎ و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺷﺗﺎﺑدھﻧده ھﺎ روﻧد ﮔذار
را ﺗﺳرﯾﻊ و ﮐم ھزﯾﻧﮫ ﺗر ﺳﺎﺧت.
ﻧﻣودار  ١ﮐﺎرﺑرد اﯾن ﺷﯾوه را ﺑرای ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎزدارﻧده ھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .ﮔﺎم ﻧﺧﺳت ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﻌﯾﯾن ﺑﺎزدارﻧده ھﺎ ﺑر
اﺳﺎس ﮔروه ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺷدت اﺛر ﮔذاری آﻧﮭﺎ .ﮔﺎم دوم ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﺷﺧﯾص راه ﺣل ھﺎ ﺑرای ھر ﺑﺎزدارﻧده ﺑر اﺳﺎس
ﮔروه ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﯾزان ﮐﺎرآﯾﯽ راه ﺣل ھﺎ .ﮔﺎم ﺳوم ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری و ﺗﺟوﯾز راه ﺣل ھﺎی ﻣطﻠوب ﺑرای ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎزی
ﺑﺎزدارﻧده ھﺎ اﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﻧرﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﮫ ﻧطﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺟود ﻗﺎﺑل اداﻣﮫ ﻧﯾﺳت و ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻧظﺎم
ﺟدﯾدی ﺑدھد ﻣﯾﺗواﻧد دارای دﻻﯾل ﻣﺗﻌددی ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻣﺑود داﻧش ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ،واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﮫ ﻧظﺎم
ﻣوﺟود ،واﺑﺳﺗﮕﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﻧظﺎم ﻣوﺟود ،ﺗرس از ﺗﻐﯾﯾر و ﻏﯾره .ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺑﺎزدارﻧده ھﺎ را ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ راه ﺣل ھﺎی
ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎﺧت .ﺷدت ﺑﺎزدارﻧدﮔﯽ ھر ﯾﮏ از ﻋواﻣل ﺑﺎزدارﻧده و ﺷدت ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاری ھر ﯾﮏ از راه ﺣل ھﺎی ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎزی
ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ﮔروه ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد.

ﻧ ﻣ و د ا ر  :١ﺧ ﻧ ﺛ ﯽ ﺳ ﺎ ز ی ﺑ ﺎ ز د ا ر ﻧ د ه ھ ﺎ

راه ﺣل ھﺎی
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی
ﺑرای ﺧﻧﺛﯽ
ﺳﺎزی
ﺑﺎزدارﻧده ھﺎ
١
٢
٣
۴
۵
.........
N

ﮔروه n

......

ﮔروه ٢

ﮔروه ١

ﺑﺎزدارﻧده ١
راه ﺣل ١
راه ﺣل ٢
...........
راه ﺣل n

ﮔروه n

......

ﮔروه ٢

ﮔروه ١

ﺑﺎزدارﻧده ٢
راه ﺣل ١
راه ﺣل ٢
...........
راه ﺣل n

ﮔروه n

......

ﮔروه ٢

ﮔروه ١

ﺑﺎزدارﻧده...
راه ﺣل ١
راه ﺣل ٢
...........
راه ﺣل n

ﮔروه n

......

ﮔروه ٢

ﮔروه ١

ﺑﺎزدارﻧده n
راه ﺣل ١
راه ﺣل ٢
...........
راه ﺣل n

3

ﮔروه ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﮔروه  nﮔروه ...ﮔروه ٢

ﮔروه ١

ﺑﺎزدارﻧده ھﺎ
ﺑﺎزدارﻧده ١
ﺑﺎزدارﻧده ٢
ﺑﺎزدارﻧده....
ﺑﺎزدارﻧده n

ﺑﺎزدارﻧده ﮐم اﺛر
ﺑﺎزدارﻧده ﭘر اﺛر
راه ﺣل ﮐم اﺛر
راه ﺣل ﭘر اﺛر

ﺑرای اﺟرای ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز اﯾن ﻣﺗد ،ﻋﻼوه ﺑر اﺳﺗﻔﺎده ﻣطﻠوب از اﻟﮕوھﺎی ﻧظری ،ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت از روش ھﺎی آﻣﺎری ،ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی
ﮐﻣﯽ ،ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﯾداﻧﯽ و روش ھﺎی ﺗﺟرﺑﯽ ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،ورودی ﮐﻠﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟدول ھﺎی ﻧﻣودار  ١را
ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑر ﭘﺎﯾﮫ داده ھﺎی آﻣﺎری و اطﻼﻋﺎت ﻣﯾداﻧﯽ ﻣﻌﯾن ﮐرد .ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از ﺟﻧﺎح ﺑﻧدی ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ رﯾﺷﮫ
در ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ذھﻧﯽ از ﺷراﯾط دارﻧد .ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﮐﻣﯽ و ﻣﯾداﻧﯽ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﯾﺎﻓﺗن راه ﺣل و ﺗواﻓق ﺑر ﺳر آﻧرا ﺗﺳﮭﯾل ﻣﯾﮑﻧﻧد.
زﯾرا ﺷراﯾط و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣوﺟود ﺑﮫ ﺷدت ﻋرﺻﮫ ای را ﮐﮫ در آن راه ﺣل ﻣﯾﺗواﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﻧﮓ و ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ھﻣﯾن روش را ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑرای ﺷﺗﺎب دھﻧده ھﺎی ﭘروﺳﮫ ﮔذار ﻧﯾز اﻧﺟﺎم داد و ﻧﻣودار ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑرای ﺷﺗﺎب دھﻧده ھﺎ ﺗدوﯾن ﮐرد.

ﻣرﺣﻠﮫ دوم :ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ ھدف
ﻣرﺣﻠﮫ دوم ﻣرﺣﻠﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ ھدف اﺳت .در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﯾﺑﺎﺳت ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔذار را ﻣﺷﺧص ﮐرد و ﭘﯾراﻣون
ﻣﺑﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ آن ﺑﮫ ﺗواﻓق ﺟﻣﻌﯽ رﺳﯾد .اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ دارای اھﻣﯾت ﮐﻠﯾدی ﺑرای ﺳرﻧوﺷت ﻣراﺣل دﯾﮕر و ﺳرﻧوﺷت ﮐﻠﯽ ﭘروﺳﮫ اﺳت.
در ﭘروژه ھﺎی ﮐﻼن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھدف ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺷود ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻧظﺎم ﻣوﺟود ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧظﺎم ﻧﺎﻣطﻠوب دﯾﮕر
ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد و ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ و ﺑﺣران ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد و ﭘروﺳﮫ ﮔذار ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ ﺗر و ﭘر ھزﯾﻧﮫ ﺗر ﮔردد – آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ در اﻧﻘﻼب
 ۵٧اﯾران اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت .ﺧطر دﯾﮕر ﺷﮑل ﻧﮕرﻓﺗن ﻧظﺎم ﺟﺎﻧﺷﯾن و ﺑروز آﻧﺎرﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﭘرھزﯾﻧﮫ ﺗر ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن،
ﻣﻣﮑن اﺳت ھدف ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺗدوﯾن ﺷود ﮐﮫ ھﻣﮕراﯾﯽ ﺑﯾن ﮔروه ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ﺷدت ﺗﺿﻌﯾف ﮐﻧد .اﯾن ﻧﯾز روﻧد ﮔذار را
ﮐﻧد و ﭘر ھزﯾﻧﮫ ﻣﯾﮑﻧد .ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ھدف را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺗدوﯾن ﮐرد ﮐﮫ ﮔروه ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎ آن ھﻣدل ﺑﺎﺷﻧد و
ﺑﺎزدارﻧده ھﺎی ﮐم ﺗر و ﮐم زور ﺗری را ﻓﻌﺎل ﺳﺎزد .در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ھدف ﮐﻠﯽ و ﻣﻔﮭوﻣﯽ اﺳت ،ﺑرای ﻣﺛﺎل اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ ﻧظﺎم
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت و ﻣﻧﺷور ﺣﻘوق ﺑﺷر.
در ﮔﺎم دوم ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑرای ھدف ﮐﻠﯽ و ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﯾﮏ ھدف ﻣﻧﺳﺟم )ﮐﺎﻧﮑرﯾت( ،ﻣﻠﻣوس و راه ﺑردی ﻣﺷﺧص ﮐرد .از اھداف ﮐﻠﯽ
و ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻣﯾﺗوان ﺑرداﺷت ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت داﺷت .اﯾن ﻗﺎﺑل درک و اﺳﺎﺳﺎ درﺳت اﺳت .اﻣﺎ ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن اﻣر ﻣﯾﺗواﻧد روﻧد
ﮔذار را طوﻻﻧﯽ و ﭘر ھزﯾﻧﮫ ﺳﺎزد .ﺗواﻓق ﺑر ﺳر ﯾﮏ ھدف راھﺑردی ﻣﻧﺎﺳب ﮐﮫ ﭼﺎرﭼوب و ظرف ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت و ﺣل
اﯾن ﺗﻧش ھﺎ ﺑﺎﺷد ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻊ از آن ﮔردد ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ﺑرداﺷت ھﺎ از ھدف ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎزدارﻧده ﺗﺑدﯾل ﺷود .اﻓزون ﺑر اﯾن ،ھدف
ﻣﻧﺳﺟم )ﮐﺎﻧﮑرﯾت( ،ﻣﻠﻣوس و راه ﺑردی از ظرﻓﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﺑﺳﯾﺞ ﻧﯾروھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ آﻧﮭﺎ ﺑرﺧوردار اﺳت و ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﭼراغ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ھدف ﮐﻠﯽ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧزدﯾﮑﺗری ﻗرار دارد.
ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺳﮫ ﻣﺎده ای ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران ﺑرای ﮔذار از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ )آزادی ﮐﻠﯾﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺣﺎﮐم
ﺳﺎﺧﺗن ﮐﻠﯾﮫ آزادی ھﺎ و ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس ﻣوﺳﺳﺎن و ﺗدوﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد( راه ﺑردی دﻗﯾق ﺑرای
ﺗﺣﻘق ھدف ﮐﻠﯽ و ﻣﻔﮭوﻣﯽ »اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ ﻧظﺎم دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت و ﻣﻧﺷور ﺣﻘوق ﺑﺷر« اﺳت .دو ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھر دو ﺧواھﺎن اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت و ﻣﻧﺷور ﺣﻘوق
ﺑﺷراﻧد ،اﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﺧواھﺎن ﯾﮏ ﻧظﺎم ﻓدرال اﺳت و دﯾﮕری ﭼﻧﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎری را ﺑرای اﯾران ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﻣﯾداﻧد .اﯾن ﺗﻔﺎوت ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻋﻣده
ﺷود ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺑراﺑر روﻧد ﮔذار ﺗﺑدﯾل ﮔردد و آﻧرا طوﻻﻧﯽ و ﭘرھزﯾﻧﮫ ﺳﺎزد .ھدف راھﺑردی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣﺎﻧﻊ از آن
ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﻧظر ﺑﮫ ﺑﺎزدارﻧده ﭘروﺳﮫ ﮔذار ﺗﺑدﯾل ﺷود و ﻣﮑﺎﻧﯾرم ﻣوﺛری ﺑرای ﻣدﯾرﯾت و ﺣل آن اراﺋﮫ ﻣﯾدھد .اﻓزون ﺑر
اﯾن ،ھدف ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ھدﻓﯽ ﻣﻧﺳﺟم و ﻣﻠﻣوس اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از ﻧوﺳﺎﻧﺎت ﭘﺎﻧدوﻟﯽ ﺑﯾن ﮔراﯾش ھﺎ و ﺧواﻧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯾﺷود و
ﮐﺎر ﺗﻣرﮐز ﺑر روی ﯾﮏ ھدف ﻣﺷﺗرک ،ﺑﺳﯾﺞ ﻧﯾرو ،ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ را آﺳﺎﻧﺗر ﻣﯾﺳﺎزد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﯾﺗوان ﮐﻠﯾﮫ
رﻗﺎﺑت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﭘرھﯾزی و اﺻول دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﭘﺎﯾﺑﻧد اﻧد را ﻣدﯾرﯾت ﮐرد و ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎزدارﻧده ﻋﻣل ﮐﻧﻧد.
ﮔﺎم ﺳوم اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣدﯾرﯾت روزﻣره ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت .ﮔﺎھﯽ ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ،
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺗوازن ﻗوا ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و رھﺑری واﺣد را ﻣﯾﺳر ﻣﯽﺳﺎزد.
اﻣﺎ اﮔر ﺷراﯾط ﭼﻧﯾن ﻧﺑﺎﺷد ،ﮔﺎم دوم ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷد اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧد .زﯾرا ﭘذﯾرش ﯾﮏ ھدف راه ﺑردی
ﻣﻧﺳﺟم ،ﻣﺎﻧﻧد آزادی زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺣﺎﮐم ﺳﺎﺧﺗن آزادی ھﺎ و ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس ﻣوﺳﺳﺎن و ﺗدوﯾن
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد ،ﮐﻠﯾﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ را در ﯾﮏ ﺟﮭت واﺣد ھداﯾت ﻣﯾﮑﻧد و ﺣول ﯾﮏ ﻣﺣور ﻣﻌﯾن ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯾﺳﺎزد .ﺑﮫ
اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺧش ﻗﺎﯾل ﺗوﺟﮭﯽ از ﻣزاﯾﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و رھﺑری واﺣد را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧد .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﭼﻧد ﺑﻠوک ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ از
اﻧﺳﺟﺎم دروﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد ﺑطوری ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد طرﻓداران ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣوﺛری ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و رھﺑری ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎ ﭘذﯾرش
ھدف راھﺑردی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻋﻣﻼ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣﺷﮑل ﻧﺑود ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و رھﺑری واﺣد را دور ﺑزﻧﻧد .ھدف راھﺑردی ﻣﺷﺗرک ھﻣﮫ
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳو ﻣﯽ ﺑرد .در ﻣورد ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ و ﻣدﯾرﯾت اﻋﺗراض ھﺎ ،ﺑﻠوک ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﺧود را ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ھﻣﺎھﻧﮓ ﺳﺎزﻧد ﺑدون آﻧﮑﮫ وارد ﯾﮏ اﺗﺣﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷوﻧد .اﯾن در ﻋﻣل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑرای ھدف
راھﺑردی ﻣﺷﺗرک و رﻗﺎﺑت ﺳﺎزﻧده و روﺷﻣﻧد ﺑرای ھدف ﺑﻠﻧد ﻣدت ﺗر اﺳت .اﯾن روش ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﮭﺗر از اﺗﺣﺎدھﺎ و اﺋﺗﻼف ھﺎی
ﻧﺎﭘﺎﯾدار و ﻧﺳﻧﺟﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﺗﻧش ھﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ از ھم ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻧد ،ﺗوﻟﯾد ﻧﺎ اﻣﯾدی ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻣوﺟب
ﺳردرﮔﻣﯽ و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺗﺻﻣﯾﻣﮕﯾری ھﺎی ﻧﺎدرﺳت در ﻣورد ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯾﺷوﻧد.
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در ﻣورد ﭘدﯾده رھﺑری ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ رھﺑری ﺟﻧﺑشھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎ اﻣروز ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده و از رھﺑری
ﮐﺎرﯾزﻣﺎﺗﯾﮏ و ﻣﻘﺗدر ﺑﮫ ﺳوی ﻣدﯾرﯾت ﻋﻘﻼﻧﯽ ﭼرﺧش داﺷﺗﮫ اﺳت .ﭼﺎرﭼوب ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﺎﻻ ظرف ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑوﺟود ﻣﯾﺂورد ﺗﺎ
رھﺑری ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ و ﺑﮫ ﻧﺣوی ارﮔﺎﻧﯾﮏ و ﺳﺎﻟم در روﻧد ﻣﺑﺎرزه ﺷﮑل ﺑﮕﯾرد ،ﺑدون آﻧﮑﮫ ﻧﺑود و ﺿﻌف آن در ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻊ
و ﻋﺎﻣل ﺑﺎزدارﻧده ای در روﻧد ﮔذار ﺗﺑدﯾل ﺷود.
اﻋﺗراﺿﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﺑش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﭘﺷﺗواﻧﮫ ای ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺑدل ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑرای
ﺷراﯾط و ﻧظﺎم ﻣوﺟود ﺟﺎﻧﺷﯾن روﺷﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑرای ھدف ﮐﻠﯽ ﺧود ﯾﮏ ھدف ﻣﻧﺳﺟم و راھﺑردی ﻣﻧﺎﺳب ﺗدﺑﯾر ﮐﻧﻧد ،ﺑﺗواﻧﻧد
ﻧﯾروھﺎی ﺧود را ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧد ﺗﺎ اﺳﺗﻣرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد .در اﯾن راﺑطﮫ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﻧﻘش
ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ھوﯾت و ﻧﻣﺎدھﺎ در اﯾن روﻧد اﯾﻔﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗوﺟﮫ داﺷت.
ھوﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧظﺎم ﻣوﺟود و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﺎن آن ،از ﯾﮑﺳو ،و ھوﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧﯾروھﺎی اﭘوزﯾﺳﯾون ،از ﺳوی
دﯾﮕر ،ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده و ﻧﯾروﻣﻧدی در ﺷﮑل دھﯽ ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻣﺑﺎرزه و ﻧظﺎم ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ آن اﯾﻔﺎ ﻣﯾﮑﻧد .ﮐﻧش ﺟﻣﻌﯽ ﺑﺎ دﺳت ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ھوﯾت“ ،ﻣﺎ”ﯾﯽ ﻣﯾﺳﺎزد ﮐﮫ از “دﯾﮕران” ﻣﺗﻣﺎﯾز اﺳت .اﯾن ھوﯾت ﺑر ﮐﻠﯾﮫ ﭘﺎراﻣﺗرھﺎ و ﻣﺗﻐﯾﯾرھﺎی روﻧد ﮔذار ،از ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ آن
ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ اھداف و اﺑزارھﺎی راھﺑردی آن ﺗﺎﺛﯾرﮔذار اﺳت .اﻓزون ﺑر اﯾن ،ھوﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ اﭘوزﯾﺳون ﺑﮫ ﺻورت ﭼﺳﺑﯽ
ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ آﻧرا ﺣﻔظ و ﺗﻘوﯾت ﻣﯾﮑﻧد .در ﻣراﺣل ﺳﺧت ﻣﺑﺎرزه اﯾن اﻣر ﮐﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت و ﻣواﻧﻊ راه را آﺳﺎن
ﺗر ﻣﯾﺳﺎزد .در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ اﯾران ،ھوﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺣول ﻣﺣورھﺎی ﺗﺟدد ﺳﺗﯾزی ،ﻏرب ﺳﺗﯾزی ،زن
ﺳﺗﯾزی و آﯾﺎرﺗﺎﯾد ﻣذھﺑﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﺎر را ﺑرای اﭘوزﯾﺳﯾون آﺳﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت – ﮔرﭼﮫ ﺑﺧﺷﯽ از اﭘوزﯾﺳﯾون ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ
اﺳت از اﯾن ﺷراﯾط ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣطﻠوﺑﯽ ﺑﮭره ﺑرداری ﮐﻧد.
ﻧﻣﺎدھﺎ ھﺎ ﻧﯾز ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد .وﺟود ﻧﻣﺎدی ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ھوﯾت ،زﺷﺗﯽ و ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﻧظﺎم ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد و در ﺳوی
دﯾﮕر ،وﺟود ﻧﻣﺎدی ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ھوﯾت و درﺳﺗﯽ ﺧواﺳت اﭘوزﯾﺳﯾون ﺑﺎﺷد ،ﮐﺎر ﺑﺳﯾﺞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر
ﺷراﯾط را آﺳﺎن ﺗر ﻣﯾﺳﺎزد .در اﯾن ﺧﺻوص ﻧﯾز وﺿﻌﯾت ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ وﺟود دارد .وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ آﯾﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﻣﺎی ﺟﻣﮭور اﺳﻼﻣﯽ اﺳت.
اﯾن ﮐﺎر را ﺑرای اﭘوزﯾﺳﯾون آﺳﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت – ﮔرﭼﮫ ﺑﺧﺷﯽ از اﭘوزﯾﺳﯾون ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت از اﯾن ﻓرﺻت ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣطﻠوﺑﯽ ﺑﮭره
ﺑرداری ﮐﻧد .از ﺳوی دﯾﮕر ﻣﻌﺎدﻟﮫ ،اﯾوزﯾﺳﯾون در ﺳﺎﺧت ﯾﮏ ﻧﻣﺎد روﺷن و ﮐﺎرآﻣد ﺑرای ﺧود ﻣوﻓﻘﯾت ﻻزم را ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .در
اﯾن راﺳﺗﺎ وﺟود ﻧﻣﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ای ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺻدق و ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﻘش ﻣﻔﯾدی اﯾﻔﺎ ﮐﻧد.

ﻣرﺣﻠﮫ ﺳوم :ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت
روﻧد ﮔذار ﺑﺎ اﻋﺗراض ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ و ﺷﮑل ﮔﯾری ﺷﺑﮑﮫ رواﺑط و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﺗرﺿﺎن آﻏﺎز ﻣﯾﺷود .ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش اﻋﺗراﺿﺎت و ﺷﺑﮑﮫ
رواﺑط ،ﻧظﺎم ﻣوﺟود ﺑﺻورت ﻓزاﯾﻧده ای ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﻣﯾﺷود .اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳﻧد ﮐﮫ ﻧظﺎم ﻣوﺟود را
ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺗﻐﯾﯾر داد .ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﻣﻌﺗرﺿﺎن اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﭼﺷم اﻧدازی روﺷن از ﻧظﺎم ﺟدﯾد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ و راه ﺑرد و راه ﮐﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ
ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ آن دارﻧد .اﯾﻧﮭﺎ در ﻣرﺣﻠﮫ دوم ﮔذار ﺗﺣﻘق ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .ﺑﺎ داﺷﺗن ﭼﺷم اﻧداز دﻗﯾق و ﺑرﻧﺎﻣﮫ و راه ﮐﺎر ،وارد ﻣرﺣﻠﮫ
ﺳوم ﮔذار ﻣﯾﺷوﯾم ﮐﮫ در آن ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ھوﯾت و أراده ﺟﻣﻌﯽ ﻣﯾرﺳﻧد و ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی رواﺑط و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﻣﺗﺷﮑل ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﺷوﻧد .در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺟﻧﺑش وارد ﯾﮏ روﯾﺎروﯾﯽ ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز ﺑﺎ ﻧظﺎم ﻣوﺟود ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻣر
ﻧظﺎم ﻣوﺟود ﭘﺎﯾﺎن دھد .ﺟﻧﺑش ھﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣراﺣل اول و دوم روﻧد ﮔذار ﺳرﮐوب ﺷوﻧد اﺣﺗﻣﺎل ﺗداوم ﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار
ﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ اﮔر ھوﯾت و ﻧﻣﺎدھﺎی ﺟﻧﺑش ﺷﮑل ﺑﮕﯾرﻧد و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و ﺗﺷﮑل آن ﻗوام ﯾﺎﺑد ،ﺟﻧﺑش ﺑﺎ ﺳرﻋت ﻓﺎزھﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن و
ﭘر ھزﯾﻧﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺳوم را طﯽ ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ای ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺳرﮐوب ﺳراﺳری آن ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار ﺧواھد ﺷد.
ﻣرﺣﻠﮫ ﺳوم ﻣﻌﻣوﻻ دﺷوارﺗرﯾن ،ﭘرھزﯾﻧﮫ ﺗرﯾن و ﭘر ﻓراز و ﻧﺷﯾب ﺗرﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﮔذار اﺳت .در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﺗﺧﺎب درﺳت
اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ از اھﻣﯾت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت .ﮐﻧﺷﮕران زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏھﺎی ﺟﻧﺑش را
ﻧﺎﺑﺧرداﻧﮫ ،دور از ﺗوان ﺧود ،ﯾﺎ ﻏﯾرﻋﻣﻠﯽ و دور از واﻗﻊ ﺑﺑﯾﻧﻧد ،از ﺟﻧﺑش ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺑرﺳﻧد ﮐﮫ آرﻣﺎنھﺎﯾﺷﺎن ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب و ﻏﯾرواﻗﻌﯽ ھﺳﺗﻧد .ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﻣراﻗب ﺑود ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻧﺑش ﺑﮫ دﻟﯾل اﺗﻼف زﯾﺎد وﻗت و ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﭘراﺳﺗرس از ﭘﺎ در ﻧﯾﺂﯾﻧد و ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺧﺎرج از ﺗوان ﮐﻧﺷﮕران ﻧﺑﺎﺷﻧد .اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻧﺑش ﻓراﯾﻧد ﺗﺣول ﺧود را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ طﯽ ﮐﻧد و در
ﻣرﺣﻠﮫ ﺳوم ،ﺳرﮐوب و ﻣﺗﻼﺷﯽ ﻧﺷود ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻋواﻣل ﻣﺗﻌددی دارد .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روﺷﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت
اﯾن ﻋواﻣل را ﺑﮫ دﻗت ﺷﻧﺎﺧت؛ ﺑرای ھر ﺑﺎزدارﻧده راه ﺣل ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺗدﺑﯾر ﮐرد ﺗﺎ آﻧرا ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎﺧت و ﺷﺗﺎﺑدھﻧده ھﺎ را ﺑﮫ روش
ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﻓﻌﺎل ﮐرد.
ﺑرای اﺟرای ﺑﮭﯾﻧﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ وﯾژه ﮔﯽ ھﺎ ،ﺷراﯾط ،ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﻣﺣدودﯾت ھﺎ ،ﺗﻣﺎﯾﻼت ،ﻓرﺻت ھﺎ
و ﻧﻘﺎط ﻗدرت و ﺿﻌف ھﻣﮫ ﮔروه ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﮔﯾر ﺗوﺟﮫ داﺷت ﺗﺎ ﺑﺗوان ﺑرای ھر ﮔروه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ راه ﺣل ﺧﺎص و ﻣطﻠوب
آن را ﺗدوﯾن ﮐرد .اﯾن ﮐﺎر ﻣﺳﺗﻠزم ﻧوﻋﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ »ﺷﺑﮑﮫ ای ﮐﺎﻧون ﻣﻧد« اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﺗﻣرﮐز زداﯾﯽ و ﻣرﮐزﮔراﯾﯽ ﺗﻌﺎدﻟﯽ
ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺑرﻗرار ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣطﻠوب از اطﻼﻋﺎت و ظرﻓﯾت ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺣل را ﺑرای ھرﮔروه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺗدوﯾن ﮐﻧد ﺑدون آﻧﮑﮫ ﮐﺎر ھﻣﺎھﻧﮓ ﺳﺎزی و ھداﯾت ﺳراﺳری را دﺷوار ﺳﺎزد.
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ﻣرﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم :اﻗدام ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻧظﺎم ﺟدﯾد
ﻣرﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم ﻓﺎز ﻧﮭﺎﯾﯽ روﻧد ﮔذار ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﯾﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺟود و آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧظﺎم ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ
ﺑﻌد از ﻓروﭘﺎﺷﯽ آﻏﺎز ﻣﯾﺷود و ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .در اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺳﺎز و ﮐﺎری ﻣوﻗت اﺳت
ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﮐﺷور را اداره ﮐﻧد و ﻣﺎﻧﻊ از ھم ﭘﺎﺷﯽ ﺷﯾرازه اﻣور ﮔردد ،ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﺑرﭘﺎ ﺷود و ﺳﮑﺎن ﺣﮑوﻣت را دﺳت ﮔﯾرد.
در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ دو ﺧطر اﺻﻠﯽ ﺟﻧﺑش را ﺗﮭدﯾد ﻣﯾﮑﻧد .ﻧﺧﺳت آﻧﮑﮫ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻧظﺎم ﻣوﺟود ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧظﺎم ﻧﺎﻣطﻠوب دﯾﮕر ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد و
ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ و ﺑﺣران ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد و ﭘروﺳﮫ ﮔذار ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ ﺗر و ﭘر ھزﯾﻧﮫ ﺗر ﮔردد – آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ در اﻧﻘﻼب  ۵٧اﯾران
اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت .ﺧطر دوم ،ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﭘرھزﯾﻧﮫ ﺗر ﻧﯾز ﺑﺎﺷد ،ﺷﮑل ﻧﮕرﻓﺗن ﻧظﺎم ﺟﺎﻧﺷﯾن و ﺑروز آﻧﺎرﺷﯽ اﺳت.
اﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ اﯾن دو ﺧطر ھر دو در ﻣرﺣﻠﮫ دوم ﮔذار ﻣﺗوﻟد ﻣﯾﺷوﻧد و در ﻣرﺣﻠﮫ ﺳوم رﺷد ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺗﻧوﻣﻧد
ﻣﯾﺷوﻧد .آﻧﭼﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم واﻗﻊ ﻣﯾﺷود ﻋﻣدﺗﺎ ﺳﻧﺎرﯾوﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣراﺣل ﭘﯾﺷﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت و در ﻣرﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾش در ﻣﯽ آﯾد .ﻟذا ،ﮐﺎر ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎزی اﯾن ﺧطرھﺎ از ﻣرﺣﻠﮫ دوم و ﺣﺗﯽ ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت آﻏﺎز ﻣﯾﺷود .در اﯾن ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ ﺑﺎﯾد
ﺧطرات ﺧﻼء ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘس از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺧطر ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ،ﺧطر ﺗﺟزﯾﮫ ﮐﺷور و ﺧطر روی ﮐﺎر آﻣدن ﯾﮏ ﻧظﺎم دﯾﮑﺗﺎﺗوری
دﯾﮕر ،ﯾﺎ ﺷﮑل ﻧﮕرﻓﺗن ﻧظﺎم ﺟﺎﻧﺷﯾن و ﺑروز آﻧﺎرﺷﯽ را روﺷن ﺳﺎﺧت و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑرای دﻓﻊ آﻧﮭﺎ ﺑطور ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ای ﮐوﺷﯾد.
ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷد ،ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾﺟﺎد آن اﺳت ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑر اﺻوﻟﯽ درﺳت
اﺳﺗوار ﺑﺎﺷﻧد و دورﻧﻣﺎی ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش روﺷن ﺑﺎﺷد و ﻣورد ﭘذﯾرش و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد .دوم،
اﺳﺗراﺗژی ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی راھﺑردی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺗدوﯾن ﺷوﻧد ﮐﮫ ھﻣﮕراﯾﯽ ﺑﯾن ﮔروه ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺗﻘوﯾت
ﮐﻧﻧد ،ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻧﯾرو را ﺑﺳﯾﺞ ﮐﻧد و ﺑﺎزدارﻧده ھﺎی ﮐم ﺗر و ﮐم زور ﺗری را ﻓﻌﺎل ﺳﺎزد.
ﺑرای ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﺧطر ﻓروﻏﻠﺗﯾدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ آﻧﺎرﺷﯾﺳم ﺑﺎﯾد ﮐوﺷﯾد ﺗﺎ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای اداره اﻣور ﮐﺷور ﻻزم اﻧد ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن
ﮐﻣﺗرﯾن ﺻدﻣﮫ را ﺑﺑﯾﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺗوان آﻧﮭﺎ را ﺑرای اداره اﻣور ﮐﺷور در ﻓﺎز ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﺷور ﺑﮑﺎر ﮔرﻓت .اﻓزون ﺑر اﯾن ،ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی راھﺑردی را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺗدوﯾن ﮐرد ﺗﺎ ﮔروه ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺗواﻧﻧد از ﯾﮑﺳو ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﺷﺎن را ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ اھداف
ﻣﺷﺗرک ھﻣﺎھﻧﮓ ﺳﺎزﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر ﺗﻔﺎوت ھﺎ و ﺧواﺳت ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﺷﺎن را ﺑﮫ ﻧﺣوی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و در رﻗﺎﺑﺗﯽ ﺳﺎزﻧده
ﺳﺎﻣﺎن دھﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،در ﻣورد اﯾران ،ﭘﺎ ﻓﺷﺎری ﺑر ﺧﺷوﻧت ﭘرھﯾزی و ھدف راھﺑردی »ﺑرﮔذاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد ﺑرای
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس ﻣوﺳﺳﺎن و ﺗدوﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد« ﻣﯾﺗواﻧد ﭘﺎﺳﺧﮕوی ھر دو ﭼﺎﻟش ﺑﺎﺷد.
در ﻓﺎز ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔذار ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻧظﺎﻣﯽ ﻣوﻗت اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﮐﺷور را اداره ﮐﻧد و ﻣﺎﻧﻊ از ھم ﭘﺎﺷﯽ ﺷﯾرازه اﻣور ﮔردد ،ﺗﺎ آﻧﮑﮫ
ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﺑرﭘﺎ ﺷود .ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ،اﻓزون ﺑر ﻣوارد ﺑﺎﻻ ،ﻣﯾﺗوان ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣوﻗت را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣود و
ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻻزم آﻧرا از ﭘﯾش آﻣﺎده ﺳﺎﺧت .در ﻋﻣل ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت اﯾن وظﯾﻔﮫ را اﻧﺟﺎم دھد از دل ﻧﮭﺎد ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﺑﯾرون
ﺧواھد آﻣد ﮐﮫ اﻣر ﺟﻧﺑش را در ﻣراﺣل ﭘﯾﺷﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و رھﺑری ﮐرده اﻧد.
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