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 چکيده
ی و به طور اخص تحلیل آن در ساختارهای سیاسی دولتی عموم یاستهایس لیتحل

 یدگیچیپ یاست که پژوهشگران را در شناخت تجرب یحلقه مفقوده ا و حکومتی

سو متخصصان علوم  کیپژوهش از  نهیزم نیدهد ا یم یاری یحکومت یقانونگذار

در خصوص دولت و عملکرد آن  یو عمل یرا به انجام مطالعات کاربرد یاسیس

 یآنها بر اداره امور اجتماع یرگذاریتأث یراه را برا بیترت نیدعوت نموده و بد

اری و به نقش سیاستگذرشته پرداخته  نیحاضر به مطالعه ا قیکند. تحق یهموار م

عمومی در ساختار سیاسی جمهوری اسالمی ایران می پردازد. سوال اصلی این 

این است که سیستم سیاستگذاری عمومی در جمهوری اسالمی ایران چگونه اجرا 

می شود؟ فر ضیه مقاله این است که اجرای سیاستگذاری عمومی در ایران به 

حوزه هیئت وزیران است که به طرق مختلف به این مهم عهده قوه مجریه و در 

می پردازند. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی تحلیلی با استفاده از ابراز 

 کتابخانه ای است.

سیاستگذاری، سیاستگذاری عمومی، قوه مقننه، ساختار : واژگان کليدي

 .سیاسی، جمهوری اسالمی ایران
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 سامان حيدري

 دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران.
 

  نام نویسنده مسئول:

 سامان حيدري

بررسی و تحليل نقش سياستگذاري عمومی در ساختار سياسی 
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 مقدمه 
 نیحاضر به مطالعه ا قیاست. تحق مانده در کشور ما مبهم بایاست که تقر یاسیعلوم س یشاخه ها ریاز ز یکی یعموم یاستگذاریس

 رانیرا در ا یعموم یاستگذاریس یفرارو یچالشها نیمورد مطالعه قرار داده است. و همچن رانیرا در ا یاستگذاریس یرشته پرداخته و نهادها

 یمومع یروزافزون جامعه و نهادها یاست به تقاضا یعکس العمل یاستگذاریعلوم س "اشتریان  ومرثینموده است. به گفته دکتر ک یبررس

رشته راه پژوهشگران به  نی. با گسترش مطالعات در ا"یو ادار یاجتماع ،یاسیس یحل مشکالت و بحرانها یدانان برا استیس یآن از سو

در معرض مطالعه  یکل یخط و مش نییو تع یاستگذاریس و شودیروزمره جامعه باز م واضح و یازهایدولت و ن ییربنایو ز یمطالعه امور ادار

 یذارگ استیس کند. یعرصه فراهم م نیبه دانشمندان ا میرمستقیهر چند بطور غ شنهاداتیقرار داده، همچنین زمینه را جهت ارائه پ یو نقاد

ه است ک یمیو مفاه ینظر یو برنامه منتج از مبان استینوع س هر دولت هاست.  فیوظا نیتوسعه و رفاه جامعه از مهمتر یبرا یزیو برنامه ر

خدمت، رفاه و توسعه  وظیفهی گردد. دولت به عنوان کارگزار منافع مل یم هیبا توجه به وجوه مساله شناسانه جامعه و دستور کار دولت ها ارا

ار کند. دستور ک یبه آنها استفاده م یمنابع و جهت ده جیطریق و ابزار بس وانعن به یزیو برنامه ر یگذار استیکشور را بر عهده دارد و از س

 تیعاست تا وض یو ماد یانسان نسبت به منابع یریگ میتصم یو چگونگ یعموم یگذار استیس ،یدولت مدرن به عنوان کارگزار منافع مل

ه توسعه و رفاه در جامع ندیو شناخت تحوالت در فرا یها به بررس استیس نیاز ا کیهر  لی. شناخت و تحلابدیجامعه بهبود  ندهیو آ یکنون

رت ضرو رانیا یجامعه کنون یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یمولفه ها و ابعاد اقتصاد یابیواقعیت موجود و ارز صیدر تشخ رساند و یم یاری

 .کند یم دایپ

 

 چهارچوب نظري -1
به عنوان چهارچوب نظری در نظر گرفته شده است، چرا که شاکله کلی این  در این تحقیق مبحث بسیار مهم سیاستگذاری عمومی

 تحقیق بر بنیان همین مسئله استوار است.

قرار  یعموم یبه معنا Public ی در کنار واژه یمعنا شده است، وقت یخطمش ای استیس یبه معنا یکه در زبان فارس Policy واژه

 مستقل یعلم زین یو برخ استیمجموعه علم س ریآن را ز یکه برخ دهد؛یم لیاز دانش را با عنوان علم دولت در عمل تشک یشاخه ا رد،یگ

حکومت در عمل،  یاداره یدر واقع، تجل یعموم یها یگذار استیپردازد. س یعمل دولت ها م لیبه مطالعه و تحل ش،دان نی. اکنندیقلمداد م

در  یکه قابل نسبت به اقتدار عموم یو اعمال ماتیو مرتبط متشکل از مقاصد، تصم یساختار ییبه عنوان مجموعه ها توانیاست؛ که آنها را م

 میها و تصم تیاز فعال یمجموعه ا ای ندیفرا کیوجود  .(۳۱ :۳۱۳۱ ،یدر نظر گرفت)ملک محمد تند،هس یالملل نیو ب یمل ،یسطوح محل

 شیکه ب یعموم یاستگذاریس ی. رشتهشودیم دهینام یعموم یاستگذاریشده اند، س یطراح یوممسألهی عم کیکه با هدف حل  یدولت یها

ی اسیعلوم س یوارد حوزه ،یغرب یو سپس در اروپا کایمتحده آمر االتیابتدا در ا ستم،یب دوم قرن مهیگذرد، از ن یآن م سیاز پنج دهه از تأس

 یادانشگاه ه در شدن آن نهیداشته؛ اما گسترش و نهاد "لرنر"و  "السول"در آثار  شهیر ،یاستگذاریس شیدایپ. (۳۱ :۳۱۳۱ د،یشد)وح معاصر

که در  یغرب یدهه، آغاز شد. در دهه هفتاد، دولت ها نیا اواخر در ژهیشصت، به و یدر اواسط دهه  یعنیسال بعد؛  ستیپانزده تا ب ،یغرب

 النیفارغ التحص یریکارگ به در یقابل توجه شیامور جامعه بودند، گرا یدخالت روزافزونشان در اداره یبرا ،یعلم تیمشروع ینوع یجستجو

س ماک"که توسط  یعموم یاستگذاریها، مورد استفاده قرار دهند. س یاستگذاریس رشته از خود نشان دادند؛ تا آنها را در نیدر ا یدانشگاه

 گریو د یاسیعلوم س انیارتباط م یرا برا نهیمدرن در نظر گرفته شد، زم یایدن ینوان شاخص اساسآن فراهم و به ع لیتحل جادیا نهیزم ،"وبر

 تاسیها و س یشناخت و بهبود خطمش یبرا ،یفلسفه و قوم شناس خ،یتار ،یشناس جامعه مانند اقتصاد، ؛یعلوم اجتماع یاصل یرشته ها

 .(۳۱ :۳۱۳6کرد)اشتریان،  فراهم ها، یگذار

 تاسیباشد. س یمتفاوت م یاست که مورد توجه در عرصه ها یچندوجه یاصطالح یعموم یاستگذاریباور است که س نیجونز بر ا چالز

 ژان و یومنیاصطالح ذکر کرد. ا نیا یتوان به عنوان معنا یاست که م یآن از جمله موارد مانند هر کشور و استیرفت و آمد در هر شهر س

ز جامعه با بخش ا کیدر  یبرنامه دولت کی قالب است که در یا دهیپد یعموم یاستگذاریکنند س یم شنهادیرا پ ییمعنا نیچن گیکلود تون

 حمل و نقل درواقع به عنوان مجموعه یها استیس ای ینیشهرنش یها استیس ،یکشاورز یها استیشود. س یظاهر م ییایجغراف یفضا کی

ر د یدر حوزه دولت یعموم یاستگذاریس. شودی م یتلق یو حمل و نقل عموم ینیشهرنش ،یکشاورز یها نهیدر زم یدولت یاز برنامه ها یا

 ا وه هیشامل رو یحکومت مل یها ستمیس ریدر سطح ز یاستگذاریس یحکومت مل یها و سطح باال ستمیرسیسطح ز :دهد یدو سطح رخ م

 ییها استیها و س هیشامل رو یمل حکومتی در سطوح باال یاستگذاریشود. س یم یاسیس یها استیاست که موجب تداوم س ییها استیس

دو سطح شبکه  نیا در آنها را تغییر دهد. ایبه وجود آورد  یریچشمگ یحرکت گذشتهی ها استیاهداف و س یتواند در راستا یاست که م

ارتباط  یآنها را در برقرار یژگیو نیمهم تر یاستگذاریس یاز شبکه ها یبا ذکر مختصات کرتیک کیوجود دارد. جک م یاستگذاریاز س ییها
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. ونددیپ یبه وقوع م یاستگذاریس ندیداند که فرا یم یدر جهت یخصوص مهین یمختلف و سازمان ها یحکومت یها سازمان انیم دارینسبتا پا

با  برون داده ها گریمنتقل شوند و از طرف د ستمیدرون داده ها به س ای یاسیسی طرف تقاضاها کیکنند که از  یم نیشبکه ها تضم نیا

 یمفهوم یعموم استیکند که س یم انیب تاراس. ( James L. 2003: 921به انجام برسند) یبه درست زیها ن یاستگذاریس ییاجرای جنبه ها

راکه  یمشکالت یعموم تاسیخاص است. س یآن با مطالعه مشکالت یدرباره انتخاب دولت و اجرا یاست که متضمن هر موضوع یمجادله ا

ارزش  نیشتریکند. ب یم یاند را مطالعه و بررس آزاردهنده را سبب شده و یعموم یها یاز افرادند اما نگران یخاص گروه ایجنبه عام دارند 

جود و یعموم استیورود به حوزه س یبرا انیدانشگاه یکه از سو ییتالش ها رایآن باشد ز یاسیس بعد تواند از یم یعموم استیمطالعه س

مطابقت  یتجرب لیتحل چیبا ه بایها تقر استیاوقات س یو گاه ستین یحتم جیو نتا امدهایحوزه پ نیشود. در ا یگرفته م دهیدارد معموال ناد

(. Paphne Taras,2007: 567-571)است جهینت یحوزه ب کی انیدانشگاه یبرا یعموم استیس حوزه توان گفت یکه م یندارد به طور

دولت  از اقدامات یسلسله ا یعموم استیس است اما اصوال یشدن فیتعر یمختلف یها وهیبه ش یعموم استیکرفت معتقد است که س شلیم

 یک مدر یعیو در سطح وس ستندین یرفتنیعموم پذ یاست که برا ییها تیوضع یاجتماع است. مشکالت یدر پاسخ به مشکالت اجتماع

ظ به خدمات و حف یکار با دسترس محلی منیا یطیمح ییقهقرا ریچون س یشود . مشکالت یحل آنها احساس م یبه مداخله برا ازین و شوند

در  یاستگذاریبه س ازین نیاز هر دو حل شود. همچن یبیترک ای یبا بخش خصوص دولتی از سو ایتوان نام برد که الزم است  یسالمت را م

کن مم یشهر ینزاع ها ای تیجرم و جنا یکار نرخ باال یروین یکاریاشتغال و ب زانیم یشود. در سطح محل یاحساس م یو مل یدو سطح محل

 یهم ممکن است نگران یحل آنها اقدام کنند در سطح مل یجلب و برا یاستگذاریس یبرا را شهر یشورا ایشهردار  ایاست توجه استاندار ، 

وادار  یاراستگذیرا به س استگذارانیآن س مانند به دولت و یاعتماد یبه امکانات حفظ سالمت به طور منصفانه با ب یعدم دسترس درخصوص

 جادیارزش ها تعارض ا انیکند بلکه ممکن است م یمهم جامعه را منعکس م ینه تنها ارزش ها یعموم یها استیآنکه س گرید نکته کند.

شود  یموجب م استگذارانیمعنا که اقدامات س نیها تخصیص آمرانه ارزش ها به جامعه است. بد استیمعتقد است که س ستونیا دیوی. ددینما

 (.Michael,2003: 4متفاوت و گاه متعارض بر جامعه حکم فرما شود) یارزش ها

 

 مبانی سياستگذاري عمومی -2
 یعموم یخط مش فیتعر -2-1

 دیهای آتی با میمحدوده ای است که تصم |ما را در تصمیم گیری راهنمایی می کنند. خط مشی مشخص کننده  شهیخط مشی ها، اند

به موضوع آنها با عنوان خط مشی های شخصی و غیره نامگذاری کرد. خط مشی  توجه در داخل آن اتخاذ شود. خط مشی ها را می توان با

یین نقش برجسته ای در تع هیبلندپا رانیمد قرار می گیرید. بدین معنی که رانیدر نظر مد عمومی است که به منزله راهنمای عمل برنامه یک

 لهیوس نطوریخط مشی تعیین می شود و هم لهیبرنامه برای مسؤالن اجرای سازمان بوس اجرای خط مشی کلی و سراسری سازمان دارند. نحوه

 هماهنگی، مستدل ت،یاجرا، انعطاف پذیری، جامع تیاز صراحت وضوح، قابل دیخط مشی با. به شمار می آید اتیمؤثری برای کنترل عمل

 . بودن از قانون و کتبی بودن برخوردار است زیمتما بودن،

 یخط مش توان از اجرای آن ممانعت به عمل آورند، می ایکه به انجام رسانند  رندیگ یم میها تصم سازمان بطور کلی، هر آنچه را که

 میتحقق اهداف تنظ ریجهت می دهند و آنها را در مس سازمان ها، اقدامات و فعالیت های میبا تصم هستند که یها اصول ینمود. خط مش یتلق

و  نیها، قوان نامه نییبه صورت آ یریگ میتصم ندیها و انتظارات بخش های سازمان است که در فرا خواست . خط مشی نشانگرندینما یم

 در یبه طور مشترک وجود دارد آن است که خط مش فیتعار همه مقررات اجرایی، تقنینی و قضایی منعکس می شود. در مجموع آنچه که در

 . که برای جبران مشکالت عمومی چه حقیقی و چه مجازی اتخاذ می شود ستیماتیتصم ایها  الگوی فعالیت ای ندیمورد فرا

 

 یعموم يگذار استيمراحل س فیتعار  -2-2

از  انهیوشگیپ یا هیاست که نظر یحال در نیاست که به طور گسترده درباره آن نقد شده است و ا یمباحث یاستگذاریس ندیفرا مراحل

رح ط کی یاستگذاریس ندیشود. مراحل فرا یم نیتدو یدر جهان واقع استیوجود ندارد که چگونه س یا ژهیو انیب یحت ای یاستگذاریس

مدل را هارولد  نیولآنها ا انیکرده اند. در م دیتاک ندیفرا نیاز ا یمطرح شده که بر مراحل مختلف یاریاست و درباره آن مطالب بس یذهن

 چرخه رسد. یم انیبه پا یابیبا ارز ندیفرا نینامد و ا یاطالعات م یآور مرحله را جمع نیکرده است که هفت مرحله دارد او اول انیالسول ب

 یاجرا ،میاتخاذ تصم ،یکل استیموجود وضع س مشکل ایمعضل  نییشود عبارت اند :تع یمطرح م یاستگذاریس ندیکه از فرا یاستاندارد

 ندیمدل فرا نیاز گذشت پنجاه سال از ارائه اول بعدشد.  خواهد دادن آن منجر انیپا ایکه به تداوم  یکل استیس یابیو ارز لیتحل ،یکل استیس

 از رحلههر م حیتشر یانجام دادند و برا ندیفرا هیبه فرم اول دنیبهبود بخش یبرا یادیز یها تالش سندگانیهارولد السول نو یاستگذاریس
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. ۳ ،ی. دستورگذار۳کردند:  میپنج مرحله تقس به را یاستگذاریس ندیفرا ۳۰۰۱استفاده کردند. هاولت و رامش در سال  یمختلف یبرچسب ها

 .یابیارز .۱اجرا،  .۴ ،یریگ می. تصم۱ ن،یو تدو هیته ،یریشکل گ

 استیآن س یدانسته اند که ط ییها تیفعالی را توالى منطق یاستگذاریس ندیفرا یعموم استیو اسکات در کتاب خود با عنوان س شلیم

با هر  یو زبان کل میداشتن مفاه لیکرده اند که به دل ادی استیس ندیعنوان مدل فرا بهی منطق یتوال نیشود. آنها از ا یم جادیا یعموم یها

اهم مراحل ب یممکن است بعض یواقع یایاست. آنها معتقدند در دن ریمختلف انطباق پذ یدر فرهنگ ها یاسیس ندیو هر فرا یاسینظام س

رموله ها ف استیگرفته شود. به طور مثال ممکن است س دهیمراحل ناد یبعض گرید . به عبارتردیآنها پرش صورت گ یو از رو افتدیاتفاق ب

ها مدل  یدگیچیپ نی. با وجود اردیگ شوند قبل از آنکه کامال اجرا صورت یابیارز نکهیا ایمرحله قبل از گذرانده باشند  نکهیا شوند قبل از

 .(۴۳ :۳۱۳۱پور،  یمطابقت دارد)قل یاسیس یواقع یایکه با دن ردیگی را دربرم یاستگذاریاز س یمهم یجنبه ها استیس ندیفرا

 یریگ می( مرحله تصمالف

از  است . رییگ میتصم ندیها توسط افراد بشر انجام می شود ، حاصل فرآ نهیکه در همه زم یها و اقدامات تیتوان گفت تمام فعال می

شود.  یه مگفت زی، حل مسأله ن رییگ میتصمرو اغلب به  نیمسأله و از ا کیحل  با معاصر، تصمیم گیری فرآیندی است مرتبط تیرینظر مد

 ریی، لذا شخص در ذهنش درصدد تغگردد دلخواه شخص حاصل تیشود که وضع یآشکار م یمسأله ،زمان کی،  یاز نظر ذهن ساده انیب کیدر

 ذهنی ندیچند فرآ هر دهد. رییمورد نظر خود تغ جیرا در جهت حصول نتا طیشرا که ابدی یم لیو تما دیآ یموجود برم طیشرا ای تیموقع

راه  افتنیآنگاه به  د،ینما یمجسم م زیدلخواه را ن جیمشخص ونتا خود است ، ولی فرد مسأله و مشکل مورد نظر را برای دهیچیتصمیم گیری پ

منظور با بهره گیری  نیبد موجود در راستای حصول هدف ها و مقاصد مورد نظر می شود. تیوضع رییموجب تغ آنهای که ط شدیاند یم ییها

و در پرتو فرهنگ، ادراکات، نگرش ها، شخصیت و  طیاطالعات مرتبط از مح لیدر صورت امکان و وجود فرصت با تحص از اطالعات ذهنی و

 نیبه هدف ، تخم یابیرا در دست ممکن از شقوق کیرا مشخص و در وجه شانس و احتمال هر  جهیخود شقوق مختلف حصول به نت بینش

ی به عبارت ای،  مینموده و اقدام به اخذ تصم یابیو ارز سهیشده مقا نییتع شیاز پ ذهنی ارهاییهر راه کار را با مع یاضیر دیدر واقع ام زده و

تند. شان منحصربه فرد هس یدگیچیعمدتا به موجب اهمیت دراز مدت و پ کیاستراتژ ماتیتصمد. شقوق برتر می نمای ایشق  انتخاب اقدام به

 د،ینما یادغام م کیاستراتژ تیریرا در مد لیذ و مهم یکه موارد متوال ماتیتصم لیقب نیا یبرا یتیریمد یریگ میهمه جانبه تصم ندیفرا

 ضرورت دارد:

 . یتیریمد یاستراتژ یبرا ازین یابیانجام شده در ارز یهایداور -

 . یسازماندهی استراتژ یبه عمل آمده برا یانتخابها -

 کیاستراتژ یهایانجام شده در شناخت و تعیین مجدد بررس یقضاوتها -

 یتیریمد هیاول یاستراتژ کیاقدامات به کار رفته در انتخاب  -

 انتخاب شده   یتیریمد یاستراتژ یاجرا ندیتصمیمات اعمال شده در خرده فرا -

 یتژکنترل استرا یانجام شده برا یو انتخاب ها یابیبه عمل آمده در ارز یهایداور -

 مورد اجرا. یتیریمد

است  یانکسمتأثر از اهداف یفرداهداف یگاه .ردیگ یدر برم زیرا ن یتیریمد یفرد تعقیب اهداف کیاستراتژ یریگ میتصم ن،یبر ا عالوه

 ممکن است اهداف ز،یموارد ن یسازند . در برخ یخود را منعکس م یفرد یافراد ارزشها نیا گر،ید یدر زمان کهیکه ائتالف کرده اند، درحال

 یفرد مراقب نفوذ اهداف دیبا تیری. مدرندیبگ قرار شوند، در تضاد با هم یدنبال م کیاستراتژ ماتیکه از طریق تصم یتیریمد و اهداف یفرد

 .سازمان باشد یبر استراتژ

ه با خواست تیریانتظارات مد کارآمد کند. تلفیق نیممکن است منافع بلند مدت سازمان را تأم ،یکوتاه مدت با اهداف فرد یهماهنگ

و اثربخش  کیاستراتژ میو اتخاذ تصم ییشناسا یبرا ریارزیباشد. پنج مع یم مطلوب و اثربخش کیاستراتژ یریگ میتصم کی یبرا یفرد یها

 باشد :  یمطلوب م

 انیطه مراب یبه خارج نظر دارد و چگونگ کیاستراتژ میتصم کیباشد.  طیرابطه سازمان با مح فیمعطوف به تعر یستیتصمیم با -۳

 مطلوب سازمان تمرکز دارد. ایاساسا بروضع موجود  کیاستراتژ تصمیم دهد. یاش را مورد توجه قرار م یکل طیسازمان و مح

 . ردیدر نظر بگ لیکل وواحد تحل کیسازمان را در حکم  یستیتصمیم با -۳

 کسب کند.  یکارکردی مجموعه متنوع حوزه ها کیرا از  شیهایورود یعنیباشد.  یچندکارکرد یستیتصمیم با -۱

  .کل سازمان تعیین کند یاتیو عمل یادار یتهایفعال یرا برا یتصمیم بایستی الزام ها وجهات -۴

 داشته باشد. یاتیح تیسازمان اهم تیموفق یبرا یستیتصمیم با -۱
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 زین یتیریمد یرده ها ریسا رد،یگ یارشد قرار م تیریکار مد طهیدر ح کیاستراتژ ماتیاتخاذ تصم یرسم یدر سازمانها نکهیبا وجود ا 

 (.۱۳: ۳۱۱۱ ،یهستند. )احمد یمیدر مقام انتخاب هرنوع تصم

 ( مرحله انتخابب

 توجه کرد:  لیبه نکات ذ دیمنظور انتخاب راه حل مناسب تر و بهتر با به

 .یطیمح ریتاث یابیارز ،یآثار اجتماع یابیو منفعت، ارز نهیهز لیتحل ها مانند:  لیبد یابیارز یبرا ییالف( استفاده از ابزارها

 .یاقتصاد و یاجتماع شی، گنجا ییو کارا ی، اثربخش یاجتماع یارزش ها یابیارز یب( در نظر گرفتن تاثیرات بالقوه تعیین منفعت عموم

به  توجه ، یمنفعت شخص یبه جا یبه منفعت عموم توجه ،یها و مباحثه در مورد آنها: مصالحه ، معاوضه، چانه زن لی( سنجش بدج

 .یو همکار یساز اجماع نفعان، یذ یازهاین

 نداشته باشد: یاگر با نگرش ها و منافع شان سازگار ژهینفعان به و ی( بستن حلقه ذد

ها  تینگرش ها، چشم انداز ها و اولو اطالعات تبادل یشود. برا یاحساس م یبه مشارکت جوامع خط مش ازیمرحله و به منظور ن نیا در

 لیحلبه ت ازین نیهمچنی و گروه کانون شیمای، پ یمشورت یها تهی، کم یآموزش یالزم عبارت است از :جلسات، انتشارات، کارگاه ها یروش ها

مصلحت مدار خواهد بود)  یه هااجماع و مذاکر زیمورد استفاده ن یها باشد و روش یآنها م لیها و تحل یبند تیها، اولو اریمع یو موشکاف

 .(۱۱ :۳۱۳۱ آهنگر، پور و غالم پور یقل

 

 انواع سياستگذاري: -3

 یليتحل کردیرو -3-1
 تیروش، ماه نی. در امیپرداز یآن م عوامل و فقط به بررسی اجزا و م،یکنیجدا م رامونشیرا از پ ستمیروش، ما س نیبه کار بردن ا با

 روابط متقابل اجزا و عوامل را بررسی می کنیم .

 است .  اتیروش، هدف اساسی روشن ساختن جزئ نیدر ا -

 میدهی م رییرا تغ ریمتغ کیروش، در آن واحد فقط  نیدر ا -

به حال اول باز خواهند  دارهایکه پد است نیفرض بر ا نیو بنابرا م،یکن یم یرا مجزا و مستقل از زمان بررس ستمیروش، س نیا در -

 گشت.

 گردد. یروشن م هینظر کیروش، درستی داده ها، با استفاده از روش تجربی، و در چارچوب  نیبه کار بردن ا با -

 کار بست )مانند مدلهای اکونومتری( به مدلها را عمال نیاما به دشواری می توان ا رند،یگ یرا در بر م اتیروش، مدلها جزئ نیا در -

 . است اریروش، هنگامی که روابط متقابل اجزا و عوامل، ساده و خطی هستند، بس نیا ییکارا -

 نیتن ابه کار بس جهینت است. گریکدی از روش، بهتر شناختن و بهتر آموختن رشته های تخصصی و مجزای نیبه کار بستن ا جهینت -

 روش، برنامه ریزی جزء به جزء فعالیتهاست .

 .(۳۱۱: ۳۱6۱)چارلز وست، کرد توان هدفها را کامال روشن یرا شناخت اما نم اتیروش، می توان جزئ نیابا به کار بستن  -

 

 رویکرد سيستمی -3-2
 رندیگیم میتصم یزمان تیدر سیاستگذاری عمومی مستلزم توجه به مسأله زمان است .دولتها تحت فشار و در محدود ستمییس کردیرو

ساختارهای سیستمی و پردازش آن در عرصه  جادیدر حالیکه تحلیل و تصمیم سیستمی مستلزم صرف وقت و نگاه همه جانبه است . با ا

 نیدر دستگاه اداری است به ا یاستیواحدهای سنتز س جادیعناصر ساختاری، ا نیآمد .یکی از مهمتر ائقمشکل ف نیمجازی می توان بر ا

 ایوجود داشته باشد که خالصه توصیه های سیاستی  رانیگ میتصم یمفهوم که سنتزی از دانش موجود همواره و بصورت زنده در دسترس

لزم . یک تحلیل و تصمیم سیستمی همچنین مست ابدیارتقاء  رییگ میمشابه را در بر داشته باشد تا سرعت تصم ستمهاییموجود س اتیتجرب

 «استیس»باشد و برای مطالعه , اجرایی کردن و ارزیابی این  «استیس»و واحد عملیاتی فعالیت های دستگاهها  لیآن است که واحد تحل

وجود خواهند  تمسیس لیکارشناسان تحل ن،ی.در هر دستگاه، بنابرا دواحدهای تلفیق الکترونیکی بین وزارتخانه ای پدید آی دیخاص است که با

 می مرکزی انهیپا قیو از طر یستمیبلکه در یک نگاه س دهندیمستمر قرار م یابیو ارز نظارت خود را موردداشت که نه تنها سهم وزارتخانه 

مثال یک کارشناس وزارت بهداشت می تواند  نسانیمستمر قرار دهند بد شیبخش ها و دستگاهها و وزارتخانه ها را مورد پا گریتوانند سهم د

 ای شیاز همان ابتدای شروع مطالعه در سازمان مالیاتی مطلع باشد ثانیا اثرات افزا سالمت در حوزه یاتینظام مال راتیی:اوال از تغ
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اجرای  و چگونگی اتیبودن مال ادیز ایرا بر حوزه تخصص خود یعنی سالمت مورد ارزیابی قرار دهد ثالثا نتیجه ارزیابی ,کم  اتیمال کاهش

 در اتیکاهش مال ای شیبرساند رابعا از اثرات افزا یاتینموده و به اطالع سازمان مال لیتحل شده آماده شیاز پ ینرم افزارها قیآن را از طر

 آموزش و پرورش و ... مطلع شود. یاجتماع نیحوزه ها همچون رفاه و تأم گریدر د سالمت

نرم افزارهای  نیاست . آنگاه که چن ریمجموعه ای تنها در صورت طراحی نرم افزاری برای عناصر مختلف در مثال فوق امکان پذ نیچن

مشکل نخواهد بود .  دینما یکه ابزارهای الکترونیک فراهم م التییبین بخشی طراحی شد اصالح و اجرای آن در طی زمان با توجه به تسه

طراحی و اجرا گردد .  آن امدهاییو پ ندهایشود و فرآ دهیبعنوان یک سیستم د» مالیاتی  استیس«در گرو آن است که برای مثال  زیهمه چ

ی است تا مرکزی ضرور های خارج از دستگاه با دستگاه نیو ارتباط آنال استییمرکزی س انهیتشکیل پا»مالیاتی  استیبرای نیل به اهداف س

 .(۴۱ :۳۱۱۰و بیشون،  روسنیدوکرد) شیرا با یک نگاه سیستمی و توسط دستگاههای مختلف پا استیس کانتها و تداوم ی ،بتوان ابتدا

 

 نهادهاي تاثيرگذار در سياستگذاري عمومی -4
ل اص نیاست. براساس ا ینید یدر قالب مردم ساالر یاز نوع جمهور یطبق اصل پنجاه و ششم قانون اساس رانیدولت ا یاسیس تیماه

 مطابق قانون رانیدولت ا یاسیاز آن است که ساختار س یخداوند و مردم موارد فوق حاک تی: حاکمردیگ یبراساس دو مبنا شکل م تیحاکم

از  یریپذ ریبه جهت تاث تیوضع نیکه ا اقتدار و تیو منابع مختلف مشروع یاز مبان یبیترک یعنیاست  کیدئولوژیا یاز نوع دمکراس یاساس

 و تیواقع نیاست براساس ا تیواقع نیبر هم یمبتن زین یو قانونگذار یاستگذاریس ندیاست لذا فرا یو غرب یاسالم یسه عنصر فرهنگ مل

به  یو مجلس متاثر از سه عنصر فرهنگ دولت در نهاد یریگ میهرگونه تصم یاستگذاریس ندیمحور بودن فرا یاصل هنجار رشیبه پذ باتوجه

 :۳۱۳۱،مپورو غال پور ی)قل است تیو اسالم تیبر اصل جمهور یمبتن زین یقانونگذار یاست و مبنا دیدر دوران جد ینیو د یفرهنگ مل ژهیو

۱۳) 

 

 ينهاد رهبر  -4-1

عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع،  هیحضرت ولی عصر به عهده فق بتیامر وامامت در زمان غ تیاصل پنج قانون اساسی، وال براساس

 انیدر اصل یکصد و هشتم سازوکار انتخاب رهبر را ب ژهیاصل، فصل هشتم قانون اساسی و بو نیا حیو مدبر قرار داده شده است. در توض ریمد

که  رانیا یمالحظه می شود که در نظام حقوق بیترت نیاصل تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. بد نیا راساسنموده است. ب

توسط مردم انتخاب می گردد. از  ییک انتخاب دو درجه ا در. (۳۱ :۳۱۱۳پناهی،  عتیمقام به شمار می رود)شر نیتر یرهبر به عنوان عال

خصوص می نویسند:  نیدر ا یزنجان دی. عمستیدر تعارض با آرای مردم ن مهوری اسالمی ایراناساسی ج قانون در هیفق تیرو موضوع وال نیا

و خبرگان که خود منتخب مردمند، همان  است و دموکراسی به معنی حقیقی آن کامل مراعات شده یمل تیحاکم زیدر مورد انتخاب رهبری ن

رهبر را انتخاب می  میرمستقیمردم خود به طور غ قتیکنند در حق یم نییگونه که در اصل یکصد و هفتم هم آمده وقتی رهبر را تع

انقالب اسالمی طی نامه ای  ربه هنگام بازنگری قانون اساسی ج... امام خمینی )ره( رهب زین ۳۱6۳در سال  .(۳۱ :۳۱66زنجانی،  دینمایند)عم

به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی درباره رهبری تأکید می نماید که اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عالی را برای رهبری 

لی صورت او و نیارهبری او مورد قبول است. در  رد،یحکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگ

 عزل حال موضوع نیدر کنار انتخاب رهبر در شکل دو مرحله ای توسط مردم، قانون اساسی در ع. منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است

 لیمردم در صورتی زا ندگانیخبرگان به عنوان نما مجلس که بیترت نیقرار داده است. بد حیمورد تصر ازدهمیدر اصل یکصد و  زیرهبر را ن

مردم نسبت به سرنوشت خود می  تیو نفس امکان عزل رهبر از نشانه های مهم وجود حاکم کنند رهبری، او را عزل می طیشدن شرا

 .(۱۱ :۳۱66زنجانی،  دیباشد)عم

 

 قوه مجریه -4-2

منظور اصل  نیهم آهنگ باشد. بد ،فقیه هم به نحوی انجام می شود که با اصل اعتقادی حاکمیت الهی و نظارت ولی هیاعمال قوه مجر

برای رهبری شناخته است و در مرحله بعدی برای رئیس جمهور و وزرا. به  حایتلو را در درجه اول هیاعمال قوه مجر ،شصتم قانون اساسی

ر پس از جمهو سی, رئزدهمیو س یکصد کشور و در واقع شخص اول مملکت است و طبق اصل ی, رهبری عالی ترین مقام رسمگرید عبارت

 تیاصل با رهبری است و موارد خارج از مسئول نیطبق هم زین هیقوه مجر استیو ر اساسی اجرای قانون هیاول تیمقام رهبری قرار دارد و مسئول

با  یدر سطح مل استهایس نیا یکشور است که اجرا یعموم یاستهایس یبه عنوان مجر زیجمهور موکول شده است. دولت ن سیبه رئ رهبری

 طهیکه هر کدام در ح باشدیها با فرماندار م استان و در شهرستان یاسیمقام س نیباالتر عنوان با استاندار به یدر سطح استان ران،یوز ئتیه

می از بخش عظی، میبه طور مستق قدرتدر دست داشتن لیبه دل هیقوه مجر نی. بنابراباشندیکشور م یعموم یها استیس یاجرا مسئول خود
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 بیکه از سوی قوه مقننه با تصو نیو کنترل عالوه بر ا تیهدا نیشود و ا تیهدا و کنترل دیبا لیدل نیدارد و به هم اریرا در اخت تیحاکم

شود(, رهبری نیز  یو کنترل م تیهدا انجام می شود )قوه مقننه خودش هم از سوی رهبری هیخط مشی قوه مجر کردن مشخص و نیقوان

با مردم و قوای  هیقوه مجر اسییرابطه س لیو تعد هیقوه مجر تیخود در هدا میمستق نییر مستقیم و حتی فراممی تواند با رهنمودهای غ

را  جمهوری استیحکم ر و آن هاست )اصل یکصد و دهم( نیسه گانه و حل اختالف ب یقوا نیروابط ب میمسئول تنظ رهبر .باشد مؤثر گرید

تخلف قضائی رئیس جمهور, او را عزل می نماید. رهبری می  ایو  سیاسی تیعدم کفا بیکند و در صورت تصو یپس از انتخاب مردم تنفیذ م

جمهور در قبال رهبری  سیرئ و دوم, ستیمورد مؤاخذه و بازخواست قرار دهد: چون مطابق اصل یکصد و ب مایمستق را جمهور سیتواند رئ

 هیتوسط قوه قضائ زیمی دهد و ن جمهور سیقضائیه حکم به تخلف رئ قوه قیاز طر میمستق ریمسئول شناخته شده است. رهبری به طور غ

 مهورج سیرئ باشد. افتهین شیافزا حق کند تا برخالف یوزرا و همسران و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت کنترل م و دارائی رئیس جمهور

 در کنترل رهبری است.  میرمستقیغ ای میمستق ضا به طورمراحلی را طی کند که بع دیبا هیبه رأس قوه مجر دنیرس یبرا

توسط شورای نگهبان وجود دارد که شورا با استفاده از حق نظارت خود بر  تی, مرحله احراز صالحداتورییبعد از اعالم آمادگی و کاند

پردازد. قانون اساسی در اصل  یم داهایکاند تی( به تعیین و احراز صالحجدهمیجمهوری )طبق اصول نود و نهم و یکصد و ه استیر انتخابات

ته آن ها را داش هیکل دیجمهوری با استیشرکت در انتخابات ر نیکرده که داوطلب نییتع جمهور سیرئ یرا برا یطییکصد و پانزدهم شرا

جمهوری در انتخابات  استیر یدایکاند ها, شرکتشان در انتخابات غیر قانونی است. در مرحله بعدی که تیصالح نیاحراز ا بدون باشند و

ورای از سوی ش دیرسد که طی آن هم صحت انتخابات با یدر انتخابات مرحله مهم تری فرا م تیو موفق تیکند. پس از کسب اکثر یشرکت م

در مرحله قبل از  جمهور سیدر مورد رئ رهبری نی. بنابرادیجمهوری را تنفیذ و امضا نما استیحکم ر دینگهبان تأیید شود و هم رهبری با

 مرحله , رهبرینیکند. عالوه بر ا یم تیمردم می گذارد و انتخاب مردم را هدا اریرا در اخت طیشرا افراد واجد میمستق ریانتخابات به طور غ

فراد از هم اکند و با وجود کنترل های مختلف ب جابیا طیکه مصلحت و شرا یدارد و هنگام اریدر اخت زیرا ن یانتصاب حقوقی و تنفیذ شرع

 احتمالی در حد فرض نیجمهوری خودداری کند که البته چن استیحکم ر ذیانتخاب شوند , رهبری می تواند از تنف طیواجد شرا ریناباب و غ

 به رهبری تقدیم زیخود را ن یاستعفافرصت انتخاب شدن ندارد. طبق اصل یکصد و سی ام رئیس جمهور  طیغیر واجد شرا رایمحال است. ز

 (.۱۱۳۔۱۱۱، ۳۱66زنجانی,  دیجمهوری و انتصاب او از سوی رهبری است. )عم استیحکم ر ذیتنف میمنطقی و مستق جهیهم نت نیمی کند که ا

 

 قوه مقننه  -4-3
مجلس رکن قانون گذاری است و  یعنی مجلس شورای اسالمی است قیاصل پنجاه و هشتم قانون اساسی, اعمال قوه مقننه از طر طبق

ت کشورها متداول است. تفاو ریقانون گذاری با آن چه که در سا نیکند. البته ا وضع مطابق اصل هفتاد و یکم در عموم مسائل می تواند قانون

به  فشیتنوع وظا زیا و نشور اعضای تواند در مقابل قانون الهی قانون وضع کند. طرز ترکیب و مرجع انتخاب ینم یاسالم کس در دارد. چون

منصوب رهبری هستند و از آن جا که رهبری  مایاست که نظارت رهبری را کامال تأمین می نماید. نصف اعضای شورای نگهبان مستق ینحو

 تحقق الکام نیقوان یشرع نیمواز تیرعا کسانی را انتخاب می کند که مورد اعتماد و نزدیک به مبانی فقهی خودش باشند. نظارت رهبری در

نشده و صورت قانونی به خود  بیاسالمی و بدون نظارت رهبری تصو نیبا مواز قیتطب حکمی خارج از احکام اسالم و بدون چیمی یابد و ه

 .ردینمی گ

ی و مورد اعتماد رهبر میمنصوب مستق خودش )که هیقوه قضائ سیرئ شنهادیاعضای شورای نگهبان هم به پ گری, نصف دنیبر ا عالوه

 معرفی حقوق دانان را انجام ندهد. امکان انتخاب آن ها از سوی هیقوه قضائ سیمی شوند. تا رئ دهیو انتخاب مجلس شورای اسالمی برگز (است

حقوق دانان شورای نگهبان است. عالوه  انتخاب رهبری در میمستق ریگر دخالت غ انیهم نما وهیش نیشورای اسالمی وجود ندارد. ا مجلس

 شورای نگهبان و نیهم در مرتبه ای باالتر از شورای نگهبان وجود دارد که در اختالفات ب نظام مصلحت صین مجمع تشخبر شورای نگهبا

نظر رهبری  تایمنصوب رهبری هستند. نها کال مصلحت هم صیمجمع تشخ یمجلس شورای اسالمی حکم و داور نهایی است و چون اعضا

 حضور و نظارت نیفقهای شورای نگهبان توسط رهبری مب انتخاب امر خارج نخواهد بود. مطلقه تیقانونی از نظارت وال چیاعمال می شود و ه

ظ حف رایمؤثرند. ز کشور و مقررات نیقوان بیمراکزی است که به نحوی در تصو هیکل زیگذاری و قوه مقننه و ن قانون فعال رهبری در امر

د و کسانی باش یم هیفق تیهای رهبری و ماهیتا مربوط به مقام وال مسئولیت اسالمی ازو مقررات با احکام  نیمکتبی بودن نظام و مطابقت قوان

و مأذون باشند. شورای نگهبان  منصوب را عهده دار شوند که از طرف رهبری صالحیتشان محرز بوده و برای این کار تیمسئول نیمی توانند ا

 ،است)مدنی دییو کل ادیز اریبس کند و دارای وظایف یا از طرف او اعمال مفقیه ر ولی یکی از نهادهای قانونی است که بخشی از حاکمیت

۳۱۱۳ :6۰.) 
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نظارت همه جانبه ولی فقیه بر قوه مقننه و همه مراکز دست اندر کار وضع مقررات می باشد. عبارت  نیشورا که مب فهیوظ نیا نیتر یاصل

ر از جهت انطباق با قانون اساسی. ب ایشرعی و ثان نیو مقررات کشور اوال از لحاظ مطابقت با احکام اسالمی و مواز نیقوان هیبررسی کل: است از

 مصوبات مجلس شورای اسالمی خود به خود به شورای نگهبان ارسال و کنترل می شود. هین اساس کلیهم

 

 قوه قضایيه -4-4
 یه عدالت اسالمب دنیخصیصه مکتبی اش و به منظور تحقق بخش زیاش و ن ادییو نقش بن تیحساس لیبه دل یقوه قضاییه دستگاه قضائ

را  هیاسالمی منطبق باشد. قانون اساسی نیز در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود, قوه قضائ ارهاییبا مع دیو پاسداری از حقوق مردم، لزوما با

قضاوت قهرا طبق احکام الهی  به عدالت( معرفی کرده است. اگرچه دنیق بخشحقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحق بانیشت)... مستقل و پ

و حساسیت بنیادی قضا در اسالم و دقت در مکتبی بودن نظام  تیاهم لیاسالمی صورت خواهد گرفت. ولی به دل طیو توسط قضات واجد شرا

ظارت با نصب ن نیاست و ا ریناپذ امور اجتناب نیفقیه در ا قضائی اسالمی, نظارت ولی ستمیاز انحرافات کلی در س رییگ شیقضائی کشور و پ

اصل  ۳۳)بند  نیمجازات محکوم فیششم اصل یکصد و دهم( و عفو و تخف بند زی)مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم و ن هیقوه قضائ سیرئ

نظارت به معنای دخالت در کار قضات عادل و نقض استقالل آن ها نبوده و صرفا  نییکصد و ششم( از سوی رهبری تحقق می یابد. البته ا

 .ضوابط اسالمی است قیدق اعاتاز انحرافات و مر رییگ شیجامعه و پ تیریبرای حفظ نظم و هم آهنگی و وحدت مد

شکیل اسالمی ت نیطبق مواز دیبا دادگاه های دادگستری است که لهیمطابق اصل شصت و یکم قانون اساسی )به وس هیقوه قضائ اعمال

 فیوظا نیشود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. دادگاه ها برای انجام ا

ر شمار د زیجاه و ششم نفقیه و حاکم اسالمی مأذون باشند تا احکام آن ها نافذ و مشروع گردد. در اصل یکصد و پن ولیبه نحوی از سوی  دیبا

به  جایو از نظر برخی از فقها حتی تصدی آنها احت تیبه تنفیذ مقام وال اجیآن ها احت انجام , مواردی وجود دارد که اعمال وهیقوه قضائ فیوظا

 سوی امام معصوم داردتامشروع تلقی شود. از نصب

ها و ارزش های حاکم بر آن است از حق الزامی حاکمیت  تیدر جمهوری اسالمی ایران, عالوه بر استقالل که ناشی از صالح هیقضائ قوه

در برابر احکام آن ها است. قاضی در  میقضائی لزوم مراجعه به مراجع صالحیت دار قضائی و تسل تیقضائی برخوردار است. منظور از حاکم

نکند.  ادیمدونه پ نی, هرگاه حکم دعوائی را در قوانهفتم و براساس اصل یکصد و شصت و ستیمدونه ن نیه قوان, محدود برانیا یحقوق اساس

 نیتعارض قوان اینقض و  ایسکوت  نهیدر زم گری. به عبارت ددیمعتبر حکم قضیه را صادر نما فتاوای با استناد به منابع معتبر اسالمی، یا دیبا

صورت و به خصوص اگر قاضی خودش صاحب اجتهاد  نی. در ااست شده حیشناخته شده و بدان تصر یفقها الزام یموضوعه, رجوع قاضی به آرا

نظارت ولی فقیه بر  نوعی شرعی و در واقع نیمواز تیبرای رعا گریید لهیهم وس نیقاضی وسعت می یابد و ا عمل و رساله باشد. گستره

فتادم کند. مطابق اصل یکصد و ه یهم نظارت م هیبر مجر میرمستقیبه طور غ هیقضائ قوه ستقانون گذاری و رعایت مکتبی بودن نظام ا انیجر

و مقررات اسالمی هستند. خودداری نمایند. اگر  نینامه های دولتی که مخالف با قوان نیینامه ها و آ بیاز اجرای تصو دیقانون اساسی قضات با

 ل میرا کنتر هیچگونه مجر هیشود که قوه قضائ یکامال روشن م مریاضافه نمائ زیرا ن چهارم اصول یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و

 است. هیرهبری بر قوه مجر میرمستقینظارت غ نیو ا کند

 

 شوراي نگهبان -4-5

مصوبات مجلس  رتیاز نظر عدم مغا یاز احکام اسالم و قانون اساس یآمده است به منظور پاسدار یقانون اساس ۱۳مطابق آنچه در اصل 

 عادل و آگاه به مقتضیات زمان و ی. شش نفر از فقها۳گردد.  یم لیتشک ریز بینگهبان با ترک یبه نام شورا ییبا آنها شورا یاسالم یشورا
که به  یحقوق دانان مسلمان انیاز م یحقوق مختلف ی. شش نفر حقوق دان در رشته ها۳است.  یعده با مقام رهبر نیروز. انتخاب ا مسائل

مقرر  ۱۴هدف اصل  نیتحقق ا یبرا«. گردند یمجلس انتخاب م یشوند و با را یم یمعرف یاسالم یبه مجلس شورا هییقوه قضا سیرئ لهیوس

روز  ۳۰نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف  ینگهبان فرستاده شود. شورا یبه شورا دیبا یاسالم یمصوبات مجلس شورا هیکل: »دارد یم

لس نظر به مج دیتجد یبرا ندیبب ریقرار دهد و چنانچه آن را مغا یمورد بررس یاسالم و قانون اساس نیوصول، از نظر انطباق با مواز خیاز تار

جلس مصوبات م رتیمغا عدم تشخیص»است:  دهیگرد انیب گونه نیدوگانه شورا ا بیمصوبات با ترک یبررس یچگونگ ۱6در اصل  «بازگرداند.

 یااعض همه تیبر عهده اکثر یتعارض آنها با قانون اساس عدم صینگهبان و تشخ یشورا یفقها تیاکثر احکام اسالم بابا  یاسالم یشورا

 تیه اهمآنان با توجه ب یبرا شتریب اراتینگهبان و اخت یشورا یفقها یخاص برا تیرسد در نظر گرفتن صالح ینگهبان است. به نظر م یشورا

قرار دادن  اریاصل با مع نیاست. ا یاصل چهارم قانون اساس لیمنطبق با ذ قایدق ۱6است. صدر اصل  یاسالم یجمهور نظام تیاسالم» شتریب

یص تشخ «گریو مقررات د نیو قوان یعموم همه اصول قانون اساس ایاطالق  بر آن تیو حاکم« و مقررات نیقوان هیکل»در مورد « موازین اسالم»

ارسال »اصل نود و چهارم مقرر شده است  زیدهد. با توجه به آنچه در اصل چهارم و ن یقرار م« نگهبان یشورا یموازین اسالم را بر عهده فقها

http://www.rassjournal.ir/


 76 -67  ، ص9318، پاییز 91رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
نظیر ) هیمجلس بر قوه مجر یاز نظارت استصواب یمصوبات ناش ایو بودجه( و  یریتفس ،یتفویض )عام، خاص، نیمصوبات اعم از قوان یتمام

 است. اگر آن گونه که ینگهبان الزام یبه شورا مجلس، یمصوبات مربوط به آیین نامه داخل ای( و یللالم نیب یعهدنامه ها و موافقت نامه ها

ل اص در اساس با توجه به آنچه نیبر ا«. ندارد ینگهبان اعتبار قانون یبدون وجود شورا یاسالم یشورا مجلس»دارد  یمقرر م یقانون اساس

 یشیمصوبات آزما لیاز قب گرید یالزم االجرا مقررات نگهبان عالوه بر مصوبات مجلس بر همه مصوبات و یهشتاد و پنجم آمده است شورا

 یآنها با اجازه مجلس از سو بیوابسته دولت که تصو ای یاساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولت زیمجلس و ن یداخل یها ونیسیکم

  .(۳۱۱۱:۳۳۳ ،یکند)هاشم یآنها را ابطال م یاسالم و قانون اساس نیبا مواز رتیمغا دولت انجام گرفته است، نظارت دارد و در صورت
دیگر نهاد های تاثیرگذار در سیاستگذاری عمومی جمهوری اسالمی ایران عبارتند از : مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عال امنیت 

گذاری عموم که به علت طویل بودن توضیحات هر کدام از انها، از  ملی، شورای عالی انقالب فرهنگی و سایر گروه های ذی نفوذ در سیاست

تشریح اینها می گذریم و به سراغ مبحث بسیار مهم دیگر که همانا چالش های سیاست گذاری عمومی در جمهوری اسالمی ایران که به دو 

 بخش سیاست داخلی و سیاست خارجی تقسیم شده است می پردازیم.

 

 سياستگذاري عمومیچالش هاي  -5
 چالش هاي سياستگذاري عمومی در سياست داخلی -5-1
. و ... است «یابیارز»، «بازخورد»، «اجرا» ،«یریگ میتصم ،«راه حل»، «شناخت مساله»و « مساله» نیمربوط به تدو یعمومی استگذاریس

ه چرخ نیاز ا چهارم است؛ که مرحله استهایس یاجرا»کنند. موضوع بحث من  ینه مرحله ذکر م گرید یبرخ و آن را پنج مرحله ندیفرآ یبرخ

در  کیاستراتژ تیریمد یاست که بحث ها ی. چند سالمیندار یعموم یگذار استیبه نام مطالعات س یزیچ رانیبتوان گفت در ا دیشا است.

 نیخود محل مناقشه است و به نظر من پاسخ به ا زین کیاستراتژ تیریخوب فهم نشده باشد. مد دیآ یکشور ما مطرح شده که به نظر م

مشکالت  یمعمو یاستگذاریس محل مناقشه است. «م؟یاستفاده کن یدولت یگذار استیرا در س کیاستراتژ تیریمد میتوان یم ایآ»پرسش که 

 کرد: یبررس لیتوان به صورت ذ یرا در م رانیدر ا یگذار استیمشکل س وجوه در یقسمت چندمحور اساس نیدارد. در ا رانیدر ا یخاص

 رانیدر ا یعموم ياستگذارينبود مطالعات س  -5-1-1

 یتاست، در صور عیشا اریبس رانیدر ا اتیو فرار از جزئ ییگو یدارد. به عنوان نمونه کل رانیدر ا یمشکالت خاص یعموم یاستگذاریس

  فااکت یکل یبه حرف ها میتوان یو نم میبزن و مشخص ییاجرا یدر آن مثال ها دیشود. ما با یمیعمل لیوارد مسا یعموم یاستگذاریکه س

 سر و کار دارد. ینیع یها مثال با یگذار استیکه س یاست؛ در حال کیاستراتژ تیریماندن در کلیات اتفاقا آفت مد م؛یکن

 استهایس یاجرا»به مطالعه  یتوجه یالف( ب

 یعدم وجود مطالعه لیاست و به دل شدهی توجه یب رانیها در ا استیس یاجرا« مطالعه»است که به  نیمساله ا نیو مهمتر نیاول -۳

و  میکنیم «ییگو یکل»علت  نیبه هم م،یکن یرا مطالعه نم یاستگذاریس یاجرا نحوه زند. ما یحرف اول را م ییگو یو کل «اتیکل»اجرا، 

مطالعه  یستمیبه صورت س رانیا دری عموم یاستگذاریس یاست که اجرا نیا بیآس نیاول نی. بنابرامیده یبه آن م زین کیآکادم گاه شکل

 .شودینم

 و اجرا یزیبرنامه ر ،یگذار استیمشخص در س ی( نبود چارچوب نظرب

در حد رفع  زی. گاه نمیستیو مشخص استوار ن خاصی مدار و چارچوب نظر کیمعموال بر « اجرا»و  «یزیبرنامهر» ،«یگذار استیس در

 هیوجود ندارد. حتى نظر هیما نظر ی. لذا در برنامه هامیکن ینم یاما آن را کاربرد م،یآور یرا م «متعارض و« متفاوت» هینظر نیچند فیتکل

 . ستندیشده ن« منقح» زین استیس یموجود در حوزه یها

 فنی از سیاست فیج( نبود تعر

اشته د «استیس»تعریف فنی از  ر. اگمیندار «یفن»به مفهوم  استیاز س یفیتعر است که نیها ا استیس یدر اجرا گریمشکل د -۱ 

قابل  ریغ ییگو یکل ای یهدفگذار کیاعالم شده، تنها  «استیس»روست که گاه  نیاجرا را هم در آن ببینیم. از هم یراهکارها توانیم میباش

 شود.  یمنجر نم یاتیاجرا است که معموال هچ گاه به برنامه عمل

 یاستیس حیصر ید( نبود دستورالعمل ها

 ،یکل یاه استیباشند. سند چشم انداز، س یاستیس حیصر یکه متضمن دستورالعمل ها میداشته باش ییها استیس ایقانون و  دیبا 

 یاستیدستورالعمل صریح س م،یکن یاتیآنها را عمل میخواهیهمه وجود دارند، اما آن گاه که م یو فرابخش یتوسعه بخش یقانون برنامه، سندها

داشته باشد، اما آن هم ناقص است. ی نقش نیتواند چن یو دستگاه ها م تیریسازمان مد انی. اگر چه موافقت نامه امضا شده ممیندار در دست

ودجه و در ب نیدر قوان دیسند چشم انداز اضافه کرده اند که با انیدر پا «یرهبر مقام »وجود ندارد.  یساز و کار نیچن زیدر سطح دستگاه ها ن
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کالن به  یها استیس لیتبد یچگونگ یاست؛ اما ما دانش فن یمهم «ییاجرا» ینکته  نیگردد. ا ینیب شیپ یکل یها استیسی سنوات یها

 مصلحت و سازمان صیمجمع تشخ ،یگذار استیس ،یساالر وانید بدنه در یدانش فن نیا م،یمشخص ندار یخرد و به برنامه ها یها استیس

 یبرا به طور مثال م؛یدار اجرا را مشخص بکند ضعف فیکه تکل ،یاستیس حیصر یدر مقوله دستورالعمل ها نیبنابرا هم وجود ندارد. تیریمد

 .میندار استیاز س یفن یفیاما تعر م،یکن یم یگذار استیس . مامیندار یاتیعمل یبرنامه چیهنوز ه یتوسعه صنعت یاستراتژ

 ستیدر ارزش ها مطرح ن تی( اولوذ

و ... را با  یآزاد ت،یاشتغال، تورم، امن عدالت، )نه متعارض( مثل یمتفاوت یارزش ها میخواهی. ما مستیدر ارزش ها مطرح ن «تیاولو»

 رسدیفرا م یسو حسا یدولتی لحظات بحران استیس در مشکل است. اریبس گریکدیبا  نهایا جمع رایز ست؛ین یاصال شدن نی. امیهم داشته باش

 هم عدالت م،یرا رواج ده یگذار هیهم سرما میتوان یوجود داشته باشد. ما نم یسلسله مراتب دیکرد. لذا با یبند تیاولو دیکه به ناچار با

 .کندیرا نقض م یگرید یکی. به هر حال میکن جادیو هم اشتغال ا میرا مستقر کن یاجتماع

 : استهایس یاجرا یالزم برا یمجهز به مهارت ها یدولت ی( نبود بدنه کارشناسس

 تیظرف ،ییو بخش اجرا یسازمان ادار ای. آمیندار الزم باشد، یکه مجهز به مهارت ها یا«یدولت یبدنه کارشناس» استهایس یاجرا یبرا

 سازمان»سازمان، ظاهرا  نیکنند. بهتر جادیا «رییتغ»است که بتوانند  ازین ییبه انسان ها ر،ییتغی انجام سند چشم انداز را دارد؟ برا یمهارت

 .ستیکار آماده ن نیا یاست که اتفاقا برا «یزیو برنامهر تیریمد

 دانش تیریاز منظر مد یساالر وانیبدنه د یص( نبود هماهنگ

 ای «یدانش سازمان منظر از ی. هماهنگکرد توان به آن اشاره یم نهیزم نیاست که در ا یگریموضوع د یساالر وانیبدنه د یهماهنگ

 یها بحث از یکیاست.  یزیشورانگ اریشده است. بحث بس رانیوارد ا رایاوج گرفته و اخ «غرب» دهه است که در کیدانش، حدود  تیریمد

 کیجا جمع شوند و به  کیواحد اطالعات، در  کیتواند به صورت  یم یکارمندان ادار یها لیاست که اطالعات و تحل نیا« دانش تیریمد»

 تیریمد»از طریق  ستیبا یهستند که م ییاطالعات مجزا یما، افراد هرکدام دارا یگردند؛ اما برعکس در دستگاه دولت لیکل واحد تبد

 (.۳-۱: ۳۱۱۰شود)اشتریان، لیتبد یدانش سازمان کیبه « پراکنده»اطالعات  نیا« دانش

 

 یخارج استيدر س يگذار استيس يها چالش -5-2

 رانیا یاسالم يجمهور یخارج استيدر س یاساس يکردهایرو  -5-2-1
 یانقالب کردیرو -الف 

 ،یاست)احتشام یخارج استیس یخارجی جمهوری اسالمی ، در متون مرتبط با آن ، حفظ وجه انقالب استیمهم س اریاز وجوه بس یکی 

ت. از نظرطلبانه اس دیو تجد یانقالب ، لیدست، به چند دل نیاز ا ییکشورها یخارج استی، س کیدئولوژینگرش ا نیبراساس ا .(۳۰۳ :۳۱۱۳

 .دیآ دیروال پد نیدر ا یدگرگون ی، ضروری است نوع جهیاست . در نت یغرب ،یفرهنگ و یخیالملل از نظر تار نیکشورها ، نظام ب نینظر ا

مات، حال ، چندان با مقد نیندارند و در ع یالملل در تحوالت بین یآمدند که نقش آنچنان دیپد یدر سطح جهان یفراوان سیتازه تأس کشورهای

 ند.موافق نباش یغالب نظام جهان انیاست با جر یعیاساس، طب نی. براستندین میدر غرب سه یدولتهای مل اتیمفروضات، سنت ها و تجرب

 یآرمان ها را جهان نیتوان ا یچگونه م ران،یا آن در یریو شکل گ یبود که با توجه به آرمان های اسالمی مؤثر در انقالب اسالم نیا مسئله

 آن و صدور رانیدر ا یتحقق اهداف انقالب اسالم نکه،ی، با دو مسئله جدی مواجه شد . ابتدا ا عمل در ی، جمهوری اسالم نهیزم نینمود؟ در ا

 یتوجه یحال، ب نیداشت، و در ع یباز م یالملل نیب طیدر داخل، نظام را از مح ی، با هم در تزاحم بودند. توجه به تحقق اهداف انقالب اسالم

 ،صدور انقالب و کمک به ملت ها ، گروهها و جنبش های آزادیبخش نکه،یا دوم .دیانجام یم یاسالم به ناکارآمدی حکومت ،یداخل طیبه مح

وضع موجود بود.  رشیپذ یبه معن ها با دولت یهمکار گر،یگرفت . به عبارت د یکشورها قرار م یعدم مداخله در امور داخل اصل در تقابل با

 نیکرد . در ع یثبات م یکشورها را ب یداخل تیامر موقع نیا رایشود؛ ز یگوی انقالب و توانست با دولت ها وارد گفت ینم یجمهوری اسالم

ای سر دولت ها به ملتها اگر ور گر،ید یسو دانستند از یم رییقابل تغ ریموجود را غ طی، شرا رمتعهدهایغ یو حت یدولت های منطقه ا حال،

 کیپلماتیو د یاسیس یمعیارهای کنون گر،یآمد. به عبارت د یم دیعدیده ای پد یمنطقه ای و جهان یها یشد، نگران یو گروهها توجه م

 :را انقالب صدور وهی، ش یانقالب کردیاساس، رو نیساخت . برا یصدور انقالب را برآورده نم اهداف ،یجهان

دانست و  یم یالملل نیاز آنها در مجامع ب دفاع .۱امکانات مادی در داخل کشور و  نی. تام۳،  ییو ارشاد و راهنما اتیتجرب. استفاده از ۳

 .(۱۴ :۳۱۳۱ ،یکرد)محمد یای را مطرح م کجانبهیو  خاص ارهاییرابطه با کشورهای مختلف، مع یبرا ای

 در ارتباط با دولت ها در نظر گرفته شد: ارهایمع نیعنوان نمونه، ا به

، رانیا یو دشمنان جمهوری اسالم یجهان ارتباط با استکبار یچگونگ -۱،  یمردم گاهیپا -۳،  رانیا یمواضع در قبال جمهوری اسالم -۳

جمهوری  گاهیجا ها،یدسته بند نیآنجا که در ا از. (۱۳: ۳۱6۱)منصوری، انهیسلطه جو و نداشتن هدفهای استعماری -۱جغرافیای سیاسی و   -۴
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دست و پا کردن  ایو  یمنطقه ا تیدر صدد حاکم یآورد که جمهوری اسالم دیشبهه را پد نیا کردیرو نیدارد، ا یاسالمی اهمیت قابل توجه

آنها شده و به همان  نیخود جانش ،که با نابودی ابرقدرت ها و استکبار ستین نیا یقصد جمهوری اسالم» مناسب برای خود است.  گاهیجا

 تیحاکم و یو تعال ایاست و اختالف بر سر اح یو فرهنگ یمبارزه ارزش کی یبا استکبار جهان مبارزه قتیبلکه در حق د،یعمل نما وهیش

 به خود در دنیبخش تیاساس، جمهوری اسالمی بدون توجه به قواعد متعارف و محور نیا بر (۳۱۳۱:۱۱محمدی، «)است یفضیلتهای انسان

نظر در  دینداشته و تنها در صدد تجد ینیسرزمی گاه توسعه طلب چیه رانیکه ا یدامن زد، در صورت یبا کشورها، به نگاه توسعه طلب روابط

وجب از خاک  کیبه  یخارج استیدر س یاسالم جمهوری. (6: ۳۱۳۳ گران،یبیمان و د دانیل)الملل بوده است نیموجود در نظام ب تیوضع

 ، ظالم بوده و گرانیتعدی به حقوق د لیشود، خود به دل نیاگر چن رایمادی آنان چشم طمع ندارد، ز ثروت مقدار از نیکترو به کوچ گرانید

و در طرح الگوی  یبرداشت از صدور انقالب در حالت تهاجم دو دارد، وجود تیاهم کردیرو نی، در ا تیخواهد بود. آنچه در نها نیجزء مستکبر

 (.۳۱6۱:۳۳۰است)منصوری،  رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیجهان ، در س گرید یکشورها برای صدور به ینمونه داخل

 یاسالم کردی( روب

 نیا یوراساس، مسئله مح نیتأثیر گذارده بود. بر ا زین یخارج استیس یانقالب، بلکه در وجه انقالب نی، نه تنها در تکو یاسالم کردیرو

 تونمنظور، م نیا ی؟ برا مییعمل نما زین یو اسالم یو مسئولیت های فرامل فیبه وظا ،یمل تیضمن حفظ موقع میتوان یاست که چگونه م

 استیاساس، سه دسته اصول س نیا بر . ندیرا مشخص نما یدولت اسالم یخارج استینمودند اصول س یوجه در ابتدا سع نیبا ا مرتبط

ز ا تیقلوب، دعوت به مبارزه با ظلم و ستم و حما فیدارند :نفی سبیل، تأل اشتراک ا هماستخراج شده است که تنها در چهار وجه ب یخارج

 مانیا اسبلکه بر اس ست،ین نیسرزم بر یمبتن تیاست که در اسالم ، تابع نی، ا یدولت اسالم یخارج استیمهم در اصول س نکته مسلمانان.

 «شوند یجهان که باشند، تبعه )به مفهوم امت واحد( محسوب م یدر هر کجا مسلمانان و گانهیب یبه طور کل رمسلمانیغ»است.  دهیو عق

گر و ا دینما یدگیرس آن است که به وضع نیا یدولت اسالم فهیاست، وظ یمبنا درست باشد، هر کجا مسلمان نیا اگر. (۳۱۱ :۳۱۱۱،ینخع)

است.  یاالسالم، نه فرد مسلمان، بلکه حکومت اسالمگیری دار  . در عین حال، مبنای شکل دیبرآن شد، در صدد احقاق حق برآ یظلم

...  شوند یاداره م یاسالمی گردد و تحت نظام حکومت یو مقررات اسالم اجرا م نیکه در آنجا قوان ییکشورها هیداراالسالم عبارت است از کل»

 (.۱۱۱:۳۱۱۱ وجود حکومت و نفوذ احکام آن خواهد بود. )حقیقت، یمالک اصل

است  نیا گرید موضوعتواند احکام و ارزش های اسالمی )حفظ ارزش ها بر حفظ نظام ارجح است(.  یم یالک امت اسالماساس، م نیا بر

ز با ایرا احساس نکردند، آ ازین نیمنطقه ا کی؛ اما اگر مسلمانان  دینما تیاز فرد مسلمان در هر کجای عالم حما دیبا یکه حکومت اسالم

شود و  یم ارو یبه مسلمان یداد ظلم صیتشخ یکه حکومت اسالم یزمان ایآ گر،ی؟ به عبارت د مییاقدام نما فیاست که به تکل نیصالح در ا

 نیداشته باشد ؟ ا ییتواند جهاد ابتدا یم طیشرا نیدر ا ن،ی؟ همچن دیتواند اقدام نما یوی م لیبدون تما ست،یخود مسلمان از آن آگاه ن

در  را ییموضوع، چه راهکارها نیاست که متون مرتبط با ا نینکته مهم ا یبه بحث گرفته شود، ول نیاز ا شتریتواند ب یمباحث و موضوعات، م

 و ملت دولت برقرار کرده اند؟ ییامت گرا یقبال دوگانگ

 متون سه نظر مطرح شده است: نیا در

به  یشود که مسلمان و حت هیارا یسوی کسان ولو آنکه از یداند ( نگرش مل یرا قابل قبول نم ی)نگرش مل نکهینظر نخست، ضمن ا کی

 و نیرسد که اسالم را دردسرآفر یناخودآگاهانه به نتیجه ای م ایزود، آگاهانه  ای ریهستند، د زین یخارج استیبودن س یشدت هوادار اسالم

که در ادامه خواهد  یحتى نظریه ام القرای اسالم و خواهد. یو محترمانه عذرش را م نندیب یجاری م اتیو متعارض و متناقض با واقع مخل

 آنکه است، به جای ییام القرا یکه مدع یحکو مت نکهیدهد، ترس از ا یم تیاولو ییرا بر اسالم گرا ییگرا یآمد را قبول ندارد ؛ چون مل

 یو از سر ضرورت، برخ تیدر نها د،ینما شیخرج خو اسالم تصور کند و اسالم را یدهنده برای اسالم باشد، خود را نورچشم یو قربان شتازیپ

 .(۱۱ :۳۱۱۱ ،ی)نخعردیپذ یرا م یخارج یاسیالزامات س

و اقتصادی  یفرهنگ یازهایرا رفع ن یفرامل یها تیقدر متیقن مسئول ،یفقه یاشکاالت در مبان یدوم ، ضمن طرح برخ هینظر دو

 اس، ضمناس نی. برادیرا برطرف نما ییو اسالمگرا ییگرا یمل انیدارد تزاحم م یداند و سع یم یداخل ازیپس از رفع ن نیمسلمانان و مستضعف

و درخواست طرف  ی. مسؤولیت های فرامل۳. یفرامل . فراهم نمودن مقدمات مسؤولیت های۳»  یبر مسئولیتهای فرامل ریدو اطالق و تفس طرح

آمد و به حفظ  دیپد ،یخارج استیدر س یاسالم کردیاز اتخاذ رو یسوم ، به واسطه مشکالت ناش هی( سه .نظر۳۳، ۳۱۱۱)حقیقت، «. مقابل

 معتقد است:  ه،ینظر نی. اافتی شیگرا یام القرای اسالم

 یرانیاست، ا یاسالم رانیا هر فرد مسلمان در درجه اول حفظ یاصل فهیالشریف(، وظ سره)قدس  ینیحضرت امام خم دگاهی. مطابق د۳

 ان اسالم است.ام القرای جه دیترد چیکه بدون ه
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برقرار است، ما خود را مسئول رفع  رکشورد یاست، احکام اسالم هیفق یدر رأس امور ول رایاست؛ ز یحکومت ما، حکومت اسالم -۳

 یکه حت میبلکه برادری خوش قلب و مهربان و دلسوز هست م،یدان یو جهان نم مسلمان همه مردم یاقتصادی و اجتماع ،یاسیمشکالت س

 .(۴۱ :۳۱6۱ ،یجانی)الرمیکن یم مساعدت المقدور

که  دیینما یامت باشد. مالحظه م کل الیق رهبری قتیشود که دارای رهبری گردد که در حق یکشوری أم القرای جهان اسالم م -۱

 است. تیبلکه مالک در وال ست،یمطرح ن نهایا امثال نژاد و ت،یجمع ک،یاستراتژ تیبرای ام القراشدن موقع

چه از سر ضرورت، چه به سبب عدم بروز تزاحم در  ،ییگرا یبه مل ییاز اسالم گرا شی، گرا تیرسد در نها یاساس ، به نظر م نیا بر

 .(۱۰۱ :۳۱۱۱ قت،یدارد)حق ییرو به سوی واقع گرا ،ییدارد که آرمان گرا نیمحض، نشان از ا ییبسیاری از موارد و چه واقع گرا

 انهیگرا یمل کردیج( رو

، اهداف کالن جمهوری اسالمی  تیاولو نیبا اقتصاد است و براساس ا تی، اولو یمعتقد است در عصر دولت های مل انهیگرا یمل کردیرو

با  رضاست و پس از آن دفاع از مسلمانان و نهضت های آزاد یبخش و تعا یمل تیو حاکم یارض تیرشد و توسعه اقتصادی، حفظ تمام»ابتدا 

اسالمی همتراز از نظر قدرت با  کشورهای.یعیش یمبان براساسی جامعه اسالم کیاستقرار  ت،ی( و در نها کایو غرب )به خصوص آمر لییاسرا

را به اقتصاد داده اند . در عوض ، اهداف جمهوری  تیاولو زیو اندونزی ن ریسعودی، الجزا عربستان عراق، مصر، ه،یهمچون مالزی، ترک ران،یا

 رانیکه مقدورات ا نجاستیو ابدی بودن اعتقادات اسالم دارد، اما مشکل ا ریو کالن و فراگ یو جهان یو فلسف یدر جهانشمول شهیر» یاسالم

ی جمهور کردهاییاسالم با رو یایمسلمان در دن یاست که کشورها نیمشکل، مسئله ا نیاز ا جدا .«ستین یپاسخگوی اهداف جمهوری اسالم

مسلمان اهل تسنن صرفا  نیکه تندروتر یدارد، در حال غرب به انهیمبارزه جو ینگاه یجمهوری اسالم. » ستندیدر مورد غرب موافق ن یاسالم

آگاه  اسالم عتیشر و ینیداد و اروپا را نسبت به افکار د رییو غرب را تغ کایرفتار آمر دیو معتقدند با دارند اعتراض یغرب یها استیبه س

.  ستین رانیآزاد یبخش، در مقدورات ا یجنبشهای اسالم یعنیاز اهداف دوم،  تیاساس، حما نیا بر. (۳۰۳-۳۱۱ :۳۱۱۱القلم،  عیسر«)نمود

، جمهوری اسالمی ابتدا به  نیبنابرا .دیرا دنبال نما خود تواند اهداف یدر منطقه است م یعیکشور نمونه ش جادیتنها در هدف سوم که ا رانیا

 هنیزم ت،یو در نها دیخود را همسو با جهان اسالم نما یخارج استیس دینما یسع و اقتصاد خود بپردازد و سپس یارض تیاستقالل، تمام

رسد، فرایندی طوالنی مدت خواهد بود.  یاسالم فراهم سازد که به نظر م یاینمونه را در داخل کشور برای عرضه به دن یاسالم طرح الگوی

 .(۳،  ۳۱۳۳،  گرانی)بیمان و د
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 است:  ریتوان استنباط کرد، به قرار ز یم رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیآنچه از متون س 

ه بر را مطرح نکرده اند، بلک ینیسرزم یطلب توسعه گاه چیدارند، اما ه یفرامل شاتی، گرا ییگرا یو مل یاسالم ،یانقالب کردیهر سه رو -

 ۳۱۳۳،گرانید بود)بیمان و گانشیبا همسا رانیعامل اختالف ا ییگرا یکمتر از مل یحت ،ییگرا اسالم تأکید داشته اند. تیو موقع تیبهبود وضع

: ۳ ). 

ه باشد. عرص کسویبه شکل خام و  دینبا تداوم نیکشور است، اما ا یداخل استیتداوم س شهیهم یخارج استی، س نکهینکته دوم ا -

ندی توان م شیبا افزا ای م،یبا آنها تبادل داشته باش ایضمن شناخت قواعد بازی،  دیبا پس ست،یما ن اریعرصه ای است که در اخت ،یخارج

رای مثال ، گرفتن ملوانان ندارد. ب انیمناسب برای خارج یخارجی ما مفهوم هایی ریمواقع، موضع گ یبرخ میقرار ده ریخود، آنها را تحت تأث

ی الملل نیهای زیادی را در عرصه ب یآنها، بدفهم هیهای همراه با هد آب های ایران و آزادی به ، به جرم تجاوز ۳۱۳6ماه  نیدر فرورد یسیانگل

 یخارج استیو کانون های قدرت، عرصه س دانندی م یرا حاصل فعل و انفعاالت عرصه داخل یخارج استیآورد. بسیاری عرصه س یم دیپد

 را کنترل یآنها، رقبای داخل تیعرصه با رقابت ابرقدرت ها و کسب حما نیا یپندارند. زمان یم خود بیاز دور خارج کردن رق یبرا یرا محمل

منافع  یرتباط با ابرقدرت ها در راستادوری از هرگونه ا و زیبا پره گرید یو موقع رانیدر ا ونیتوالسیقانون کاپ بیتصو متیبه ق یکرد، حت یم

 .تیبر توهم بوده است نه واقع ینسبت به ابرقدرت ها مبتن شهیهم رانیای خارج استیاساس ، س نی.بر ا یمل

به استقالل، منابع اندک در  لیتما نیدر ع یخارج به کمک ازیبا سه معمای بزرگ مواجه است: ن یاسالم یجمهور یخارج استیس -

 .(6۱ :۳۱۳۴)حاج یوسفی، شرفتیبه توسعه و پ لیتما نیبودن در ع یتیو امن یعال اهداف نیع

دهد. هم حقوق بشر  یدوگانه است .هم دولتها و هم جنبش ها ، هر دو را مد نظر قرار م یاستی، سیاسالم یجمهور یخارج استیس -

 .میکنیو هم آن را تابع ابرقدرت ها اعالم م میداند. هم عضو سازمان ملل متحد هست یم یرا قبول دارد و هم آن را واجد اشکال اساس

 یدوره هاشم یشود. برای مثال، عده ای سیاست خارج ینم دهید یبه صورت روندی خط یاسالم یجمهور یدوره های سیاست خارج -

در  گورباچف را با دوره یمحمد خاتم دیدوره س استیس ،ی. جمعدانند یم یحفظ ام القرای اسالم گرید یرا دوری از آرمانهای انقالب و گروه
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 کیتوسط  یالملل نیدانند که در آن، عرصه ب یم انقالب پس از یخارج استیس نیآن را بهتر گر،یشوروی مقایسه نموده و مجموعه ای د

 .میننک گذشته استفاده اتی، از تجربندهیشود در آ یامر باعث م نیقرار گرفت. ا ریتحت تأث یاسالم رانیجمهور ا سییبه عنوان ر یروحان

 عمل انهیواقع گرا شتریب م،یگرا هست آرمان اریخود بس یخارج استیکه در مواضع س یدهد در حال ی، نشان م ریسه دهه اخ تجربه -

 . (۱ :۳۱۳۳)سجادپور، میکرده ا

 ،گرید یشود . گروه یو اجرا م یطراح یمنطق ریغ دانند که به طور یم رانیدوگانه ا استیمجموع، عده ای این موضوعات را نشانه س در

و  ریغمت های استیس» دانند:  ینابرابر م طیآن در شرا یرکیز یو نوع ریمتغ طیبرای بازنگری ایران در شرا یدوگانه را امکان استیس نیا

 ینتو س یمیکشور قد نیاست که ا تیواقع نیاز ا ی، بازتابعکس  . اما بردیآ یم یرمنطقی، به نظر غ رانیا یخارج استیرویاروی در حوزه س

برای  رانیا رهبران اقیاز اشت یبازتاب نیهای متغیر ، همچن استیس نیا گر،ید یاست . از سو یالملل نیب امور در جدیدی نقش افتنی یدر پ

ا قدرت ب ییارویدر رو رانیا یاست . با توجه به ضعف نسب ینید راثیو حفظ م یرانیو استقالل ا تیاز حاکم تیتثبیت دیدگاههای خود، حما

 ،یقدرت خارج کی با نشان داده اند؛ به طوری که توانسته اند ضمن بازی کردن یرکیاز خود ز یطور قابل توجه به رانیرهبران ا ،یجهان یها

 ایشده و منافع خود را در سطح منطقه  یف های جهانراه وارد ائتال نیدهند. آنها از ا شینما گرید یقدرت به قدرت کیرا از  یمواضع منعطف

 توجه مانع، عدم نیبا چند مانع جدی مواجه است. اول رانی، ا یگذار استیدر س یکنون طیشرا در. (۱۱ :۳۱۳۱ ،یالنیم)جهان حفظ کرده اند

کسب منافع در چارچوب  ،ینیع نیقوان یدارا یخارج استیمؤثر بر رفتار کشورهاست. س یطیمح یبه عوامل یگذاران خارج استیس یکاف

 ،یلمللا ارگانها و نهادهای بین ،ییایجغراف طیشرا ،یالملل نیعبارتند از مقررات ب اتیواقع نی. اهاست تیبر شناخت واقع یقدرت و رفتار مبتن

  متقابل. یاختالف منافع، سطح فناوری و وابستگ

 میصمت یارزش طیهمواره در مح رندگانیگ میگردد. تصم یباز م رندگانیگ میو تصم گرانیباز یمانع ، به برداشت و محیط ذهن نیدوم

عمال ا رونیدوست دارند اولویت های خود را در ب شهیگذاران، هم استیدارد. س یفضای ذهن نیبا ا یادیفاصله ز یاتیاما محیط عمل رند،یگ یم

بزرگ  یورهاکش یبرا ی. تغییر جدی آن حتمیتعامل کن طیمح نیبا ا میتوانیتنها م. ما ابدی یبه خواست ما سامان نم یرونیب طیاما مح ند،ینما

، نشان از ۳۰۰۱در عراق ، در سال  کایآمر یشکست نظام ینیب شی. پ باشدیم دهیچیپ اریو بس یطوالن ندییفرا نیاست؛ چه ا رممکنیغ

 .دهدی را نشان م یاتیفضای متفاوت عمل کایروزه عراق توسط آمر ۳۳ صرفت یخواست قلبی ماست ، ول

گردد. اختالف منافع کشورها در محیط منطقه ای، با توجه به مقتضیات و  یمنطقه ای باز م گرانیمانع ، به اختالف منافع باز نیسوم

یشه کشوری خواهان تواند برای هم ینم رانیآن است. کشوری همانند ا تیریو مد مناسب است. مهم حل یعیطب یمتفاوت آنها امر طیشرا

 و باورهای موجود در منطقه است. ینظام کنون نیب یتی، نشان دهنده وجود اختالف جدی و یا هو تیوضع نیموجود باشد . تداوم ا وضع تغییر

و  یقدرت برتر جهان کی تیحما ازمندی، ن۳۴۰۴کسب هژمون منطق های در سال  نکهیعامل است، ا نیمهمتر دیعامل که شا نیچهارم

اساس،  نیبرا .نندیبا منافع خود بب ریهژمون منطق های را مغا نیا یابیقدرت  دینبا ،یالملل نیب قدرت های نکهیفرامنطقه ای است. حداقل ا

روند، ضمن  نیبلندمدت است. ا ندیآن در فرا شبردیو پ بندی اهداف و آرمان ها، درجه رییگ یگذاری خارجی ، ضمن پ استیهدف در س

 نیاست . ا یبه شکل منطق یخارج استیشود، نشانه تداوم آرمان ها و اهداف س ینم ییو واقع گرا ییگرا آرمان انیم یسردرگم موجب نکهیا

است که تجربه سه دهه انقالب پشتوانه  یکار نیباشد. ا یم یخارج گذاری استیپشتکار، ثبات قدم و اجماع عمل در ساخت س ازمندیمسئله ن

 (.۱۳: ۳۱۳۳،آن است)وطن خواه

 

 نتيجه گيري
 به یاست که به عنوان اقتدار عموم یاعمال و ماتیو متشکل از تصم یساختار یاراده حکومت و مجموعه ا یتجل یعموم یاستگذاریس

 بیترت تیدر آنها است. ارزشها در نها رییتوجه به ارزش ها و تغ ازمندین یگذار استیس شود. درک هر نوع یدولت در جامعه ارائه م لهیوس

 تیسازند و در مشروع یمشخص م یمنافع عموم یاز منابع موجود را در راستا یو نحوه بهره بردار کنندیم نییحکومت ها را تع تیاولو

 یدو دهه گذشته در ابعاد مختلف نظام اجتماع یکه ط یتحوالت ی. در پندینما یم فایای ها نقش اساس استیس یو اجرا ییشناسا دن،یبخش

 «یتدول سمیالیسوس»است  نموده فایجوامع ا یو اجتماع یاقتصاد یکه ارتباطات و گسترش اطالعات در تحول ارزش ها یشبه وجود آمده و نق

است. در  افتهی تیاهم یالملل نیحاصل از آن در سطح ب یها و فرهنگ جهان ارزش و «یاقتصاد یآزاد»شده است و  کیخود نزد انیبه پا

 یرانیه ااست. در جامع دهیکش چالش به سمیبرالیبر ل یدر حال توسعه با گسترش ارزش های مبتن یکشورها یمل تیو هو استقاللی سطح مل

که نفت در بودجه کل کشور و بودجه  ینقش ژهیو به و یدیتول یها وهیبر ش یمبتن یو ارزش یموانع ساختار رغمیدر شش دهه گذشته عل

اما  ،تبوده اس یعموم یاستگذاریس اصول نیاز مهمتر یکیهمواره  یبخش خصوص تیو تأکید بر فعال یاقتصاد ینموده است آزاد فایا یعموم

جه موا اریبس یها تیمقاومت نموده و آن را با محدود یخصوص گسترش بخش مقابل جامعه در یو ارزش یو نظام اجتماع یاستگذاریس طیمح

 یرا در شکل ده یتوان عوامل ساختار یم ینگاه کل کیدارد که در  یها و مشکالت یژگیو رانیدر ا یاستگذاریس ندیواقع فرا در. است کرده
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 یو اجبار یدولت شتریشده که در آن ابزارها ب رانیدر ا یاستگذاریاز س یتیوضع یمشکالت موجب شکل ده نیا .دانست رگذاریتاث تیوضع نیا

 ردیگ یقرار م یاستگذاریدر دستور کار س یجاری زمان تیدر وضع شتریب یدارد، مسائل عموم یدر دستورگذار یاست؛ دولت نقش حداکثر

 روهشود نقش گ یها توجه م استیس یعلم یشود کمتر به مبان یاستفاده نم یاستگذاریس ندیفرا در یاز الگو و روش منسجم و نظام مند

راه حل را غالبا کارشناسان سازمان  میو تنظ یعلم یها یحداکثر است بررس یاسیو س یمنافع گروه یریبا هدف گ یاسینفوذ س یذ یها

 تندهس یعموم یو نهادها یدولت یسازمان ها شتریب زین یاستگذاریس ندیدر فرا یاصل گرانیباز دهند و یو بوروکرات ها انجام م یدولت یها

 دارند. ندیفرا نیدر ا یحضور حداقل یو بخش خصوص یجامعه مدن و

ار قرار که در دستور ک یمسائل شتریاست. ب یدولت در دستورگذار ینقش حداکثر رانیدر ا یاستگذاریس یها تیاز واقع یکی نیبنابرا

کند که  یم نییدولتمردان تع قیدولت ها و عال یاسیو س یفرهنگ یاقتصاد یها شیگرا نیب نیدولت است و در ا یو الب یریگیبا پ ردیگ یم

وان مسئله به عن یکنند چه موضوع یم فیتعر دولت ها هستند که زین مسئله فیدر تعر ی. حتردینگ ای ردیدر دستور کار قرار گ یمسئله ا چه

 یم دایپ یمسئله عموم تیماه یموضوع یاست که زمان یدرحال نیا ستیجامعه ن یمسئله عموم یشود و چه موضوعات یم فیتعر یعموم

و مشکل کنند در  یناحیه آن احساس سخت از باشد که مردم جامعه یموضوع به گونه ا یعنیمشکل احساس کنند؛  کیکند که مردم آن را 

 ،یاسیس ،یاقتصاد یها تیاز فعال یاری( را حضور دولت در بسیدستورگذار .ردیگ یم خود و مسئله بودن به تیموضوع بعد عموم تیوضع نیا

نظارت بر  وی روابط هماهنگ میدولت معطوف به تنظ یاصل فهیوظ دیجد یها هیاست که در نظر یدرحال نیدانست ا یو اجتماع یفرهنگ

 دیبا یو نهاد مدن یخصوص بخش قتیعهده دارد که در حق بر را یبنگاه دار فیاز وظا یادیبخش ز رانیاست. دولت در ا نیقوان حیصح یاجرا

اگر  ی. حتردیپذ صورتی استیبسته س نیبا هدف تدو یشود که پژوهش یکمتر مشاهده م نیاست بر اساس ا یاستیس بسته. انجام دهد

آن  بیتصو و یاستیبسته س یدستور گذار یبرا یرغبت چندان استگذارانیس شود نیتدو زین یاستیهدف آغاز شود و بسته س نیا با پژوهش

ر نهاد د یاستگذاریس ندیدر فرا است که نیباشد بلکه منظور ا یم یفاقد کار کارشناس حیکه طرح ها و لوا ستیمعنا ن بدان نیندارند ا

 یکارشناس تیفعال کیشود ابتدا با نیتدو یاستیمشخص و براساس آن بسته س ازهایانجام شود سپس ن یقبل از آنکه پژوهش رانیا یقانونگذار

ند سپس کن یم میتقد( ی)دستورگذار یو به نهاد قانونگذار میتنظ استگذارانیدمکرات ها )س ایرا بوروکرات ها  یاستیس یمختصر بسته ها

 یکارشناس یها دگاهیمجلس به ارائه د ی)مانند مرکز پژوهش ها مرتبطی پژوهش ینهادها ریپژوهشگران از مس یدر مواقع زیکارشناسان و ن

 پردازند. یم محققانه و یعلم اتیو نظر

 کرد: میترس ریرا به شرح ز رانیدر ا یاستگذاریس تیتوان وضع یم ینگاه کل کیدر 

 دارد. ینقش حداکثر ی( در دستورگذارهیقوه مجر یدولت )به معنا -

 ینظام مند پژوهش تیباشد نه فعال یم یکارشناس اتیدر قالب نظر یعلم یها دگاهیتوجه به د -

 .یاستیبسته س نیآن در تدو جیاستفاده از نتا و

  نیها و قوان استیدر س یو اجبار یدولت یحداکثر توجه به ابزارها -

 .است بوده یاجمال راتییتغ یو دارا دیجد یاز راه حل ها یفیط انیاتخاذ شده در م یراه حل ها -

ر د یرو تناقضات نیآن توجه شده از ا یمبنا آن کمتر به بیتصو ندیاست اما در فرا یعلم یمبان یاز راه حل ها اگرچه دارا یاریبس -

 شود. یمشاهده م یاستیبسته س

 کنند. یها اعمال م استیس در خود را یو بخش یمنطقه ا یها دگاهید استگذارانیمجلس و س ندگانیاز مواقع نما یاریدر بس -
 

 

  

http://www.rassjournal.ir/


 76 -67  ، ص9318، پاییز 91رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مراجعمنابع و 
(. سیاست خارجی ایران در دوره سازندگی. ترجمه ابراهیم متقی و زهره پوستین چی. تهران: ۳۱۱۳احتشامی، انوشیروان) [۳]

 مرکز اسناد انقالب اسالمی.

 انتشاراتی سایه نما. چاپ اول. -ریزی استراتژیک و کاربرد آن. نشر کانون فرهنگی(. برنامه ۳۱۱۱احمدی، حسین) [۳]

 (. سیاستگذاری عمومی در ایران: تهران: انتشارات میزان.۳۱۳6اشتریان، کیومرث) [۱]

 ( آسیب شناسی فرایند سیاستگذاری عمومی در ایران. قابل دسترسی در:۳۱۱۰اشتران، کیومرث) [۴]
[۱] www.publicpolicyiran.persianblog.ir 

(، سیاست خارجی ایران به کدامین سو می رود؟ رادیکالیزم یا محافظه کاری؟ ترجمه ۳۱۳۳بیمان، دانیل و دیگران) [6]

 حسین دادرند، گزارش راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 ظریه سیستم ها، ترجمه رشید اصالنی، مرکز آموزش مدیریت دولتی.(. ن۳۱6۱چرچین، چارلز وست) [۱]

، ۳۱۱۳-۳۰۰۳(. سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در پرتو تحوالت منطقه ای ۳۱۳۴حاجی یوسفی، امیرمحمد) [۳]

 تهران: وزارت امور خارجه.

مرکز تحقیقات استراتژیک (. مسئولیت های فراملی در سیاست خارجی دولت اسالمی. تهران: ۳۱۱۱حقیقت، سید صادق) [۱]

 ریاست جمهوری.

 انتشارات مفهرس. -(. روش تفکر سیستمی. ترجمه امیر حسین جهانبگلو. انتشارات پیشبرد۳۱۱۰دوروسنی و بیشون) [۳۰]

 (. سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.۳۱۳۳سجادپور، سید کاظم) [۳۳]

(. سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران: بازبینی نظری و پارادایم ائتالف، تهران: مرکز ۳۱۱۱سریع القلم، محمود) [۳۳]

 تحقیقات استراتژیک.

 (. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. جلد اول، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.۳۱۱۳شریعت پناهی، ابوالفضل) [۳۱]

و مبانی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.  (. فقه سیاسی، جلد اول، حقوق اساسی۳۱66عمید زنجانی، عباسعلی) [۳۴]

 تهران: انتشارات امیرکبیر.

(. فرایند سیاستگذاری عمومی در ایران. تهران: مجلس شورای ۳۱۳۱قلی پور، رحمت اهلل و ابراهیم غالم پور آهنگر) [۳۱]

 اسالمی.

 اب.(. مقوالتی در استراتژی ملی. تهران: مرکز ترجمه و نشر کت۳۱6۱الریجانی، محمدجواد) [۳6]

 (. سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران: اصول و مسائل. تهران: نشر دادگستر.۳۱۳۱محمدی، منوچهر) [۳۱]

 (. حقوق اساسی در جمهوری اسالمی ایران. تهران، انتشارات سروش.۳۱۱۳مدنی، سید جالل الدین) [۳۳]

 ر.(. نظری بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران. تهران: نشر امیرکبی۳۱6۱منصوری، جواد) [۳۱]

 (. نظری بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران. تهران: انتشارات امیرکبیر.۳۱۳۱ملک محمدی، علیرضا) [۳۰]

 .۱۳(، سیاست خارجی ایران در صحنه جهانی، ترجمه نوذر شفیعی. راهبرد، شماره ۳۱۳۱میالنی، محسن) [۳۳]

یاست خارجی دولت های ملی (. توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسالمی: بررسی تطبیقی س۳۱۱۱نخعی، هادی) [۳۳]

 اسالمی. تهران: وزارت امور خارجه.

 (. سیاستگذاری عمومی. تهران: نشرمیزان.۳۱۳۱وحید، مجید) [۳۱]

(، سیاست خارجی ایران در برزخ آرمان گرایی و واقعیت جهانی، رهیافت های سیاسی بین ۳۱۳۳وطن خواه، مصطفی) [۳۴]

 . ۱المللی. شماره 

 اساسی جمهوری اسالمی ایران. چاپ دوم، مجتمع آموزش عالی قم.(. حقوق ۳۱۱۱هاشمی، سید محمد) [۳۱]
[26] James L. True,(2003). "Policy Charge" in Rabin, Jack. Ed. Encyclopedia of Public 

Administration and Public Policy (Waxwork), 
[27] Paphne Taras(2007), "Public Policy: Choice, Influence, Evaluation" Journal Labor Res. 

[28] Michael. E. Kraft and Scott. R. Furlong, "Public Policy", CQ Press, A Divison of SAGE 

Publications, 

http://www.rassjournal.ir/
http://www.publicpolicyiran.persianblog.ir/

