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Abstract 

Policymaking involves four basic stages: planning, decision making, 

legitimation, and implementation. Implementation concerns the degree to 

which actions of implementing officials and target groups coincide with the 

goals and strategies of the adopted policy. Implementation begins with policy 

or legislative objectives processes of implementation follow on in a fairly linear 

fashion from this. Some policies are adopted but then go on to fail at the 

implementation stage. In this paper, a discussion using Matland implementation 

model is introduced to interpret Iranian Parliamentary democracy and its 

success or failure at implementation stages. This paper takes its inspiration from 

the Matland framework, paying particular attention to the concept of the 

theory’s four levels of analysis, in order to reveal the puzzling trajectory of the 

four different governments after 1988, when the prime minister's office was 

revoked by reviewing the constitution of the Islamic Republic.  
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  :سازی حاکمیت سیاسیارزیابی پیاده

 تطبیق جمهوری اسالمی ایران با چارچوب متلند 

 1آسیه حایری یزدی

، معدنی دانشگاه داندی مواد و نفت انرژی حقوق و سیاستگذاری مرکزدانشجوی دکتری 

 داندی، اسکاتلند

 عباس ملکی

 ، تهران، ایراندانشگاه صنعتی شریفدانشیار انرژی 

 (27/5/98تاریخ پذیرش:  - 17/1/98)تاریخ دریافت:  

 چکیده

ست: تنظیم برنامه،  شامل چهار مرحلة بنیادی ا ستگذاری  صمیمسیا . سازیپیادهو  ، مشروعیت بخشیگیریت
ی هابا اهداف و اسییتراتژی ،ی هدفهامربوط به مرحله ای اسییت که اقدامات رسییمی اجرایی و گروه سییازیپیاده

ستی مطابقت  شروع  سازیپیاده. یابندمیسیا ستگذاری یا اهداف م سیا فرایندهای سپس شود و می آغازاز اهداف 
به نظر متناقل یا مبهم  هاشود، این در حالی است که بعضی از سیاستمیبه نحوی نسبتاً خطی دنبال  ،آن اجرایی
 تحلیلسیاستی هستند و چارچوب متلند بر سازیپیادهتناقل و ابهام دو مشخصه مهم در فرآیند رسند. میبه نظر 

ست.  شده ا سالمی ایرانو تحلیل در این مقاله، برای فهم همین دو مفهوم بنا  ست اجرایی جمهوری ا از بعد  سیا
س سازیپیادهاز چارچوب  ،1368سال  ست.تسیا شده ا ستفاده  ست که از  ی متلند ا رویکرد کلی این مقاله این ا

ند برای د ناصیییر چارچوب متل فاوت اجرایی در دولتهارک پویایی بین روشع هام بگیرد. های مت ی مختلف ال
ستماتریس چهارگانة متلند که  ضاد ا سطحی از ابهام و ت سایی تفاوت چهار دولت اخیر به کار گویای  شنا ، برای 

 را تحلیل کند و بیابد.مسیر مشترکی  هاگرفته شده است تا شاید بتواند در بین این تفاوت
مراحل ، ، جمهوری اسییالمی ایران، حکومت دینی2ی متلنداسییتسییازی سیییارچوب پیادههچ کلیدی:واژگان 

 ی.استگذاریس

                                                           
1 - نویسنده مسئول   Email: 2391480@dundee.ac.uk 
2 - Matland Policy Implementation Framework 
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 مقدمه

دارای  1290و  1284های و در نتیجة انقالب مشروطه بین سال 1285مرداد 14ایران از تاریخ 
، قانون اساسی 1357بهمن  22نظام حکومتی پارلمانی است. پس از پیروزی انقالب ایران در 

با  1358جمهوری اسالمی جانشین قانون اساسی مشروطه گردید. قانون اساسی جدید در آذر 
درصد از رای دهندگان تصویب  99.5آرای مثبت  درصد از واجدین شرایط و کسب 71.6شرکت 

های خونین جنگ بین ایران و از سال پس. (Nohlen, Grotz, & Hartmann, 2001, p. 72)شد 
و طی هشت سال خط مشی سازندگی پس از جنگ در دوران  1359-1367عراق در سالهای 

ناشی از  ها(، تناقضات و درگیری1368-1376ریاست جمهوری آیت اهلل هاشمی رفسنجانی )
و  هاسانترالیستنظام سیاسی جدید ایران ظهور کرد.  ی متفاوتهادر الیه منابع قدرتتعدد 

ر هر دو انتخابات ریاست د 1370ر دهه در اواخ ،شدندمیچپگراهایی که  اصالح طلب نامیده 
پس از جمهوری و پارلمانی قدرت را به دست آوردند. پس از شکست اصالحات سیاسی در 

محافظه کار ریاست جمهوری را به دست گرفت و بحران نو ، یک دولت 1376-1384ی هاسال
را به  1388ل سیاسی در ایران با تظاهرات گسترده ای که نتیجة انتخابات ریاست جمهوری سا

. این مقاله به دنبال پاسخ به یک (Ghobadzadeh & Rahim, 2012)  چالش کشیده بود آغاز شد
موکراسی دینی در ایران داست: چرا  تیسیاس سازیپیادهسوال چالش برانگیز با استفاده از نظریه 

 سازیپیاده؟ مدل تحلیلی مورد استفاده چارچوب در اجرا تا این حد دچار فراز و فرود بوده است
                   ی متلند برای تحلیل مسیرهای دموکراسی با تعیین متغیرهای کلیدی مرتبط باتسیاس

             کند ومیمسأله کمک  سازی. چارچوب متلند به ساده(Matland, 1995)ابهام و تضاد است 
             مسئله توسط یک مدل ممکن است به حذف بعضی  سازیاین تحقیق آگاه است که ساده

                پیشنهاد فیشراز مسائل پیچیدة سیاستی  تحلیل عوامل موثر در تحلیل بینجامد. برای
(Fischer, Miller, & Sidney, 2007, p. 103)  در تطبیق فرآیندهای  . ویکرداستفاده  توانمی زنی

و نیز اهداف  (deLeon, 1999)مانند شرایط چارچوب متلند  اقتضاییبرخی مفاهیم سیاستی با 
وت تری را اندازهای متفاچشم (Lester & Googin, 1998)  ی متاثر از فرهنگ و زبانتسیاس

 .پردازدمی و به تأثیرات فرهنگی سیاستمداران بر جامعه نیز کندمیجستجو 

 نظری مبانی

 یتسیاس سازیپیادهپردازیم که اساساً یک میپیش از تعریف مدل متلند به پاسخ به این سؤال 
ی برنامه ریزی شده که هاشود. سیاستگذاری عبارت است از فعالیتمیتعریف  موفقچه موقع 
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ی سیاستگذاران هاهمان برنامه هاشوند. این فعالیتمیدر پاسخ به تصمیمات حاکمیتی تدوین 
ی های قانون گذاری، نمایندة قضایی یا هیئتهایی است که توسط نهادهابرای اجرای خواسته

ی مرحله ای از فرآیند سیاستگذاری است که در حوزة تسیاس سازیپیادهاجرایی تبیین شده باشند. 
ی است که ارتباط تمرحله ای از چرخة سیاس سازیپیادهئولیت بوروکراتیک قرار دارد. یعنی مس

 سازیپیادهشود. به بیان دیگر، میبین سیاستگذاران و مخاطبان سیاست توسط مجریان برقرار 
ی تی است. دستیابی به نتیجة سیاستشامل تبدیل یک خروجی سیاستگذاری به یک نتیجة سیاس

تعیین شده شرط اصلی برای موثر بودن سیاست است. با این حال باید در نظر داشت که از قبل 
تواند به طور مستقیم توسط مجریان تحت تاثیر قرار گیرد نه میی است که تسیاس ةکه فقط نتیج

                        شوندمیاز عوامل دیگری نیز متأثر  هاموثر بودن سیاست، زیرا موثر بودن سیاست
(Knill & Tosun, 2012, p. 149) یی که در این مقاله ارائه شده است ها. بنابراین، تمام استدالل

ی است و به تی سیاستگذاری به نتایج سیاسهاصرفاً مربوط به فرآیند چگونگی تبدیل خروجی
مقاله به طور خالصه به معرفی بخش،  اینشود. در میمربوط ن هاتبعات و تاثیرات بعدی سیاست

معرفی شده  1995پردازد که به طور مفصل در مقاله وی در میچارچوب متلند مبانی نظری 
و در آن مدلی چهارگانه بر اساس سطح ابهام و تضاد برای تحلیل مرحله  (Matland, 1995)است 
 سازیپیادهدر جریان نقد دو نوع مدل عمدة  متلندست. تدوین شده ا هاسیاست سازیپیاده

نوع اول شفاف تر و دارای سیاست یعنی مدل باال به پایین و مدل پایین به باال معتقد است که 
اما سیاستگذاری از پایین به باال دارای ابهام و نیز عدم قطعیت بیشتری  عدم قطعیت کمتری است
در دنیای واقعی از یک نوع نیستند بلکه اغلب ترکیبی از هر دو نوع  هااست. از سویی، سیاست

است که تالش  اقتضاییتضاد ارائه شده توسط متلند یک مدل   -سیاستگذاری هستند. مدل ابهام 
 سیاستی فراهم کند.  سازیپیادهکند مبانی جامع تر و یکپارچه ای را برای درک می

 سیاستگ اریدر تضاد 

دارد. مثالً در هر دو مدل عقالنی و  گیریتصمیمی هادر شناسایی مدل تضاد نقش محوری
در سطح همگرایی  هابوروکراتیک بازیگران همه از عقالنیت خود راضی هستند، تفاوت این مدل

توان تابع می ، فلذادر مدل عقالنی فرض بر این است که اهداف مورد توافق هستنداهداف است. 
شود تابع هدف را بیشینه می هام کرد. فلذا با لحاظ همة محدودیتمطلوبیت برای اهداف ترسی

کرد. مسئلة اصلی در مدل عقالنی پیدا کردن مسیر برای کسب هدف مشترک است. اما در طرف 
مقابل، در مدل بوروکراتیک در مورد مجموعة اهداف توافقی وجود ندارد و وجود تضاد جزء 

به پایین، تضاد یک متغیر درونی است و طراحان ذاتی آن است. در سیاستگذاری از باال 



  1398 پاییز،  3 ، شماره 5 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                    192

 

 
 

توانند برای کاهش آن برنامه ریزی کنند و امیدوار باشند که با کاهش سطح میسیاستگذاری 
بوروکراتیک  گیریتصمیمشود و از میعقالنی نزدیک  گیریتصمیمبه  سازیپیادهتضاد، فرآیند 

یین به باال این امکان وجود ندارد و سطح گیرد. درست برعکس، در سیاستگذاری از پامیفاصله 
در دسترس نیست. بعضی از انواع تضادها قابل کنترل هستند بنابراین  بوده،تضاد متغیری بیرونی 

ی سودمند هااز طریق ابزارهایی مانند مقررات ساده و یا انگیزهاین امکان وجود دارد که و 
هم وجود  ییهاهمراه شوند. از سوی دیگر، سیاست هابازیگران را تشویق کرد که با سیاست

از تضاد جلوگیری شود. اگر  تاشود طوری تنظیم شوند میدارند که اساساً مناقشه برانگیزند و ن
ی معارض با هیچ نوع ابزار انگیزشی بر هاباشد گروه هاتضادی بر اساس ناسازگاری بین ارزش

ی انگیزشی و تشویقی و یا هاین تر تضاد روشسر آن به توافق نخواهند رسید. در سطوح پای
ی چانه زنی و حتی های حل مسئله راهگشا است، اما در سطوح باالتر تضاد روشهامکانیزم

 شدت عمل مرسوم تر است.

 سیاستگ اریدر ابهام 

ابل دسته قشود ولی به دو دستة کلی میاز منابع مختلفی ناشی  هاسیاست سازیپیادهابهام در 
یک  ،ر اهدافی باال به پایین شفافیت دهات: ابهام در اهداف و ابهام در ابزار. در مدلبندی اس

منجر به  گذارد. ابهام در هدفمیمتغیر مستقل است و مستقیماً بر موفقیت سیاستگذاری تاثیر 
است.  سازیپیادهشود و یکی از دالیل اصلی شکست در مرحلة میسوءتفاهم و عدم قطعیت 

این نکته ارند. دتقد به سیاستگذاری از باال به پایین هستند بر شفافیت اهداف تاکید افرادی که مع
فی دارند. را باید در نظر داشت که در طراحی سیاست، تضاد و ابهام در هدف با هم همبستگی من

ر باشند تکاهش ابهام است. به عبارتی، هرقدر اهداف روشن  ،ی محدود کردن تضادهایکی از راه
موفق یک  سازیپیادهگاهی برای  ،ر است که منجر به تضاد شوند. لذا ابهام در اهدافمحتمل ت

در  ابهام محدود به اهداف نیست و ممکن است است. و اجتناب از تضاد ضروری سیاستگذاری
ود ندارد. ابزار و عوامل ظاهر شود، مثل وقتی که تکنولوژی مورد نیاز برای رسیدن به هدف وج

و وظایف  هاشتوان به عدم قطعیت نیز تعبیر کرد و منظور عدم قطعیت در نقمیابهام در ابزار را 
ده نیز است. همین طور در یک محیط پیچی سازیهپیادی مختلف در فرآیند  هاو نهاد هاسازمان

ناسب ترند، شناسایی ابزار مشکل است و مجریان با سؤاالتی مواجهند نظیر این که کدام ابزار م
 چگونه باید از آنها استفاده کرد، و اثر و تبعات آنها چیست. 
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 : ماتریس چهارگانۀ متلندسیاستگ اری سازیپیادهمدل 

ی از متلند مدل خود را به صورت یک ماتریس چهار خانه نمایش داد. هر خانه گویای سطح
، هر 1 جدول کند. باید توجه داشت که درمیابهام و تضاد است که در طیفی از کم به زیاد تغییر 

فقط برای  شوند؛ این کارمییک از عوامل ابهام و تضاد به صورت دو بخشی )کم یا زیاد( ارائه 
ای  این نمایش است وگرنه ساختارهای نظری پیوسته هستند. هیچ نقطه ناپیوسته سازیساده

دیکال پایین یا چپ به راست باعث تغییرات را هوجود ندارد که حرکت کوچکی به سمت باال ی
ی ماتریس هادر اینجا به اختصار هر یک از خانه دیگری شود.نوع به  سازیپیادهاز یک نوع 

 شوند.میاده ابهام شرح د-تضاد

 ((Matland, 1995)ها )اقتباس از گذاریسازی سیاستضاد: فرآیندهای پیادهت -ماتریس ابهام  - 1جدول 

 ابهام

 زیاد کم  

 تضاد

 

 کم

 تجربی سازیپیاده اداری سازیپیاده

 ط متنییشرا منابع

  

 

 زیاد

 نمادین سازیپیاده سیاسی سازیپیاده

 توانایی ائتالف قدرت

  

ی ی انتخاب به گونه اها، وقتی که فرصتگیریتصمیمی هادر تئوری سازی اداری:پیاده
 گیریتصمیمیند در آنها ابهام و تضاد هر دو کم باشند شرایط مقدماتی فراهم است تا فرآکه باشند 

گی عقالنی شکل بگیرد. در این شرایط، اهداف معلوم هستند و ابزار حل مسائل موجود هم
بل شناسایی قا ،با منابع هااداری این است که خروجی سازیپیادهشناخته شده اند. اصل اساسی در 

 تضمین شده هستند.  ،های مطلوبنابع مکفی در اختیار باشند خروجیاند، یعنی اگر م
در شرایطی که ابهام کم ولی تضاد زیاد است، گفته  گیریتصمیمدر علوم  :یاسیسسازی پیاده

کند که با نامگذاری این نوع میی سیاسی است. متلند تاکید هاشود که شرایط مهیا برای مدلمی
دارای عناصر سیاسی  سازیپیادهنیست که سایر انواع منظور این با نام سیاسی،  سازیپیادهاز 

انکه نامگذاری دستة قبلی با نام اداری به این معنی نیست که تنها این دسته با نیستند، همچن
رود میعناصر اداری سر و کار دارد. این اصطالح صرفاً به منظور تأکید بر این است که انتظار 



  1398 پاییز،  3 ، شماره 5 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                    194

 

 
 

-تصمیم   ی دیگر مرتبط با سنتهالیتچانه زنی و فعاای به طور برجسته  سازیپیادهاین نوع از 

، بازیگران اهداف روشنی را تعریف سازیپیادهدر این نوع از گیری بوروکراتیک را نشانه رود. 
شوند زیرا اهدافی که به روشنی تعریف شده اند مییی هم رو به رو هاکنند، اما با مخالفتمی

 ةحلگیرد و به طور ویژه در مرمیممکن است با هم ناسازگاز باشند.  لذا، نزاع بر سر ابزار در 
این است که  سیاسی سازیپیادهکند. اصل اساسی در میظهور پیدا  سازیپیادهطراحی 
بیشتر وابسته به قدرت سیاسی هستند تا نظام اداری. در برخی موارد،  سازیپیادهی هاخروجی

خود را به دیگران دارند. در  ةقدرت کافی برای تحمیل اراد ،یک بازیگر یا ائتالفی از بازیگران
 ،ی این دستههاپردازند. برای سیاستمیدی دیگر، بازیگران برای رسیدن به توافق به معامله موار

وجود دارد،  یشود. با وجودی که سیاست منسجممیسازگاری به صورت خود به خودی انجام ن
یا توسط بازیگران که فعاالنه  سازیپیادهولی منابع اساسی توسط بازیگرانی خارج از سازماندهی 

 سازیپیادهسیاسی بیشتر از  سازیپیاده شوند.مییشنهاد شده هستند کنترل ف سیاست پمخال
سیاسی شامل تضمین  سازیپیادهگیرد. برنامه ریزی برای میاداری از محیط اطراف تاثیر 

ها حیاتی است. از آنجایی که برخی که منابع آنها برای موفقیت سیاستسازگاری بازیگرانی است 
که همکاری آنان الزم است ممکن است با اهداف سیاستگذاری مخالف باشند، از بازیگران 

موفقیت آمیز بستگی دارد به اینکه قدرت کافی برای تحمیل اراده به دیگر بازیگران  سازیپیاده
ی هایا منابع کافی برای دستیابی به توافق در مورد ابزار وجود داشته باشد. در این شرایط مکانیسم

 و پاداش موثر هستند.قانونگذاری 
طح کمی اگر یک نوع از سیاستگذاری نمایندة سطح باالیی از ابهام و س تجربی: سازیپیاده

و بیشتر  گران فعال ترندبه این واقعیت وابسته هستند که کدام بازی هااز تضاد باشد، خروجی
ی بر ازمینه  این است که شرایط متنی و سازیپیادهکنند. اصل اساسی این نوع از دخالت می

ازیگران حاضر ببه طور جدی به منابع و  سازیپیادهغلبه دارند. نتایج این نوع  سازیپیادهفرآیند 
جرایی وابسته است. این نتایج از یک محیط اجرایی به محیط ا سازیپیادهی کوچک هادر محیط

ظر علوم تند. از منلزوماً سازگار نیس سازیپیادهی این نوع از هاکند لذا خروجیمیدیگر فرق 
 هااه حلملغمه ای است از جریانات بازیگران، مشکالت، ر سازیپیاده، این نوع از گیریتصمیم

 در که ییهاسیاستگذاریشود. میی انتخاب که منجر به نتایجی غیرقابل پیش بینی هاو فرصت
 وابسته تجربی سازیپیاده دسته به طبیعی طور به هستند نامعلوم معیارها هم و اهداف هم آن طی

  .هستند
 سطح که این بر عالوه سیاستی که باشد غیرممکن نظر به است ممکن نمادین: سازیپیاده

 قبالً  که همانطور که حالی در کند. ایجاد مناقشه یا تضاد بتواند حال عین در دارد ابهام از باالیی
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 ییهاسیاست وجود، این با. بود خواهد کمتر تضاد باشد تر مبهم سیاستگذاری قدر هر شد اشاره
 ییهاسیاست. شوندمی مشخص تضاد و ابهام از باالیی سطوح یعنی مشخصه این با که دارد وجود

. دارند همراه به را تضاد از باالیی سطح اغلب کنندمی استفاده برجسته بسیار نمادهای از که
 بر تأکید یا قدیم اهداف به تعهد تأیید جدید، اهداف تأیید در مهمی نقش نمادین یهاسیاست
 است، مهم تضاد از باالیی سطح در این نوع از فرآیند، وجود. دارند اساسی اصول و هاارزش

 نوع دراین اساسی اصل. شوندمی هابندیصف تعیین سبب که کندمی ایجاد را ساختارهایی زیرا
 دوره این. شودمی هاخروجی و نتایجائتالف منجر به تعیین  توانایی که است این سازیپیاده

 کنترل را موجود منابع که شودمی تعیین محلی سطح در بازیگران از ائتالفی توسط سیاسی
 سیاستی نوعی مثال. است همراه سیاست اجرای عدم با نمادین سیاست سنتی، طور به .کنندمی

 گذاری اندکی تاثیر نهایت، در اما است، توجه فراوان معرض در تصویب مرحلة در که است
 یهاسیاست .هستند همراه اساسی شکستهای با همیشه تقریبا نمادین یهادارد. سیاست

. دارند سیاسی سازیپیاده به از این حیث شباهت بنابراین هستند، متضاد نمادین سازیپیاده
 اعمال طریق از نظرها اختالف و شوندمیو اجرا درگیر  سازیپیادهدر فرآیند  شدت به بازیگران

 مقدار به تنها کردن متقاعد یا و مسئله حل یهاروش عوض در شود؛می حل زنی چانه یا قدرت
. است وابسته است، آن از بخشی که ائتالفی قدرت به بازیگر نفوذ. شودمی استفاده محدود

 در ائتالف قدرتِ آن در که است متفاوت لحاظ این از سیاسی سازیپیاده از نمادین سازیپیاده
 تفاوت این. کندمی تعیین را نتیجه ،گیریتصمیم باالی سطوح در و نه گیریتصمیم پایین سطوح

 ابزارِ  و در عین حال مرجع اهدافِ دارای سیاست یک که هنگامی. است ابهام زیاد سطح دلیل به
نیز  سیاستگذاری یابد،می کاهش ابهام سطح که همانطور. گیردمی قرار نمادین ردة در است مبهم

 نمادین نوع از سازیپیاده ابهام کاهش با که جایی تا. کندمی حرکت گیریتصمیم باالتر سطوح به
 .شودمی تبدیل سیاسی نوع به

 یتسیاسبندی فرمول

دموکراسی پارلمانی ایران با بندی سیاستی در ایران مبتنی بر دموکراسی پارلمانی است. فرمول
مایة تئوکراسی با مفاهیم عمومی  ظهور یافت که به جز درونیک فلسفه جدید حکومتی 

. ایران دارای سه ستون (Maleki, 2002, p. 1)دموکراسی در کشورهای دیگر همخوانی دارد 
نشان داده شده است. رئیس  1مجلس قانونگذاری، قوة قضاییه و قوة مجریه است که در شکل 

شوند. مدت زمان میعضای مجلس نمایندگان به مدت یک دوره چهار ساله انتخاب جمهور و ا
ریاست جمهوری محدود به دو دوره است. تمام وزرا که توسط رئیس جمهور نامزد شده اند 
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باید توسط مجلس تایید شوند و به طور مستقیم در کار خود مسئولیت دارند. آنچه در دموکراسی 
ر دینی شامل مجلس خبرگان و رهبر است. مجلس خبرگان متشکل ایران متفاوت است، ساختا

شوند. این مجلس رهبر را میاز روحانیونی است که توسط مردم برای مدت هشت سال انتخاب 
شورایی به نام نگهبان  .(WIPO, 1979, p. 23) کند و بر عملکرد رهبری نظارت دارد میتعیین 

 و قانون اساسی مسئول بررسی و تایید سازگاری مصوبات مجلس قانونگذاری با قوانین اسالم
این شورا . ترکیب  (Maleki, 2002, p. 1)است و به این لحاظ دارای حق وتو در قوانین است 

تعیین شده و شش نفر  متشکل از دوازده عضو است: شش تن از فقهای اسالمی که توسط رهبر
شوند  با معرفی مینفری که  توسط رئیس قوه قضائیه به پارلمان  12حقوقدانی است که از بین 

. قوه قضائیه خود یکی از قوای (WIPO, 1979, p. 20)شوند انتخاب می کسب آرای پارلمانی
 مجمعبه غیر از شورای نگهبان،  ن شده است.مستقل است که ریاست آن توسط رهبر تعیی

حزاب سیاسی و ا هاتشخیص مصلحت نظام وجود دارد که اعضای آن توسط رهبر از جناح
شوند. این شورا سه مسئولیت اصلی را بر عهده دارد. اول، حل مختلف ایران منصوب می

شورای نگهبان پدید اختالفات بین مصوبات پارلمان و شورای نگهبان که به دلیل وتو از سوی 
 آمده است. دوم، ارائة مشاوره به رهبر و سوم، پیشنهادهای رهنمودی برای سیاست کلی جمهوری

جمهوری اسالمی ایران را  های اصلی در ساختاربخش 1. شکل (Maleki, 2002, p. 2)  اسالمی
 دهد.نشان می
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 .1(، رسم مجدد و ترجمه توسط نگارنده ,2002Malekiارکان اصلی جمهوری اسالمی ایران ) - 1شکل 

 2یتمشروعیت سیاس

دهه اول یا مرحلة بنیادی جمهوری اسالمی ایران برای گذار از نظام پادشاهی به جمهوری 
ی جمهوریِ تازه متولد شده صرف شد. هامبتنی بر اصول حکومتی در فقه اسالمی و تثبیت پایه

دهه دوم، یا مرحله اول پس از جنگ، با عملگرایی، توسعه و رفاه تقویت و حمایت شد. مرحله 

                                                           
دهد. وظایف این شییورا تشییکیل جلسییه می توضیییح این که شییورای عالی انقالب فرهنگی به ریاسییت رئیس قوة مجریه - 1

 تصویب ضوابط و نظارت بر مسائل فرهنگی کشور است اما مصوبات آن بعضاً شأن قانونگذاری دارد و اعضایسیاستگذاری، 
با نام ستاد انقالب فرهنگی تشکیل شد و  1357شوند. این شورا در بدو تأسیس در سال آن همگی از سوی رهبری انتخاب می

 کرد.به شورای عالی انقالب فرهنگی تغییر نام پیدا  1363در سال 
2 - Policy Legitimation 
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به اصالحات سیاسی اختصاص دارد، چرا که برخی از محققان بر این باورند  بعد از جنگ دوم
ی هااست اما همه وعدهی جمهوریخواهانه و دموکراتیک هاکه جمهوری اسالمی دارای ویژگی

کنند که میکند. برخی دیگر آن را به عنوان یک دولت تئوکراتیک یاد میانقالب را برآورده ن
. محققان مذهبی در (Parsa, 2016, p. 7) کندمیحقوق اجتماعی و سیاسی اساسی مردم را انکار 

( عملکرد قابل توجهی در ترویج تفسیر دموکراتیک از 1384-1376) دوران اصالح طلبی ایران
مرحله  .(Ghobadzadeh & Rahim, 2012, p. 345) انددینی داشته درون مایةاقتدار دولتی در یک 

ماه در محافظه کاران شکل گرفت در حالی که بیست نو ی اسالمی و هاسوم با ائتالف رادیکال
در واکنش به شائبة تقلب در انتخابات ریاست جمهوری  ها، با درگیری 1388-1389ی هاسال

گذشت. معترضان به تدریج خواستار یک جمهوری ایرانی جایگزین جمهوری اسالمی شدند که 
توانست مشروعیت سیاسی جمهوری اسالمی ایران را تضعیف میبه گفتة برخی محققان بالقوه 

ثباتی ذاتی و عدم اصالحات رادیکال بر پایه بی"که: کند میصدری استدالل کند. احمد 
. استیو (Jahanbagloo, 2004, p. 121)   "در الیگارشی دینی است  مشروعیت جناح راست

و  ) ,p. 2014Haynes ,22(" یا ارادة خدا حاکم است یا ارادة مردم"کند که: میاستدالل  1بروس
داند. دهة چهارم، مرحله ای از اعتدال است که باعث ایجاد تعادل میهمنوایی این دو را ممکن ن

و اصالح طلبان با به حداقل رساندن اختالفات سیاسی در داخل جامعه و میان  هابین رادیکال
توان در میتاکنون را  ی سیاسی ایران پس از انقالبهافعالیتتاریخ  مردم و دولت شده است.

 نشان داده شده است.  2پنج دوره زمانی نشان داد که در جدول 

 یتسازی سیاسخی جمهوری اسالمی ایران در پیادههای اصلی تاریدوره – 2جدول 

 ریاست جمهوری دیپلماسی اصلی و وقایع غالب هاسال دورۀ تاریخی

 -( 0مرحله )

 تثبیت و انتقال

 بنی صدردکتر رئیس جمهور  انقالب ایران 1358-1357

 )نخست وزیر رجائی(

 رئیس جمهور رجائی

 باهنر(دکتر  حجت االسالم )نخست وزیر

خامنه ای آیت اهلل رئیس جمهور 

 موسوی(مهندس )نخست وزیر 

 جنگ ایران و عراق 1367-1358

 آیت اهلل العظمی خمینی رحلت 1367

 -( 1مرحله )

سازندگی پس 

 از جنگ

1376-1368 

 از لحاظ اقتصادی لیبرال،

 از لحاظ سیاسی اقتدارگرا،

 و از لحاظ ماهیت اصولگرا

 رئیس جمهور

 هاشمی رفسنجانیآیت اهلل 

                                                           
1 - Steve Bruce 
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 -( 2مرحله )

اصالحات 

 سیاسی

1384-1376 
، و آزادی بیان، مدارا، جامعة مدنی

 دینیمردمساالری 

 رئیس جمهور

 خاتمیحجت االسالم 

 -( 3مرحله )

 محافظه کار

 های سیاسی محافظه کارائتالف گروه 1392-1384
 احمدی نژاد دکتر رئیس جمهور

 جنبش سبز و اعتراضات 1389-1388

 -( 4مرحله )

 اعتدال گرا
 اعتدال و دیپلماسی عملگرا 1400-1392

 رئیس جمهور

 روحانی حجت االسالم دکتر

 یتسازی سیاسپیاده

و تصویب سیاست متمایز  بندیفرمولی که آن را از تسازی سیاسویژگی اصلی فرآیند پیاده
لذا بندی سیاست است. کند، عملکردِ به موقع و ارزیابی عملکردهای مرتبط با اجرای فرمولمی

نه تحلیل  سیاستی است،بندی سازی و فرمولهمبستگی بین مراحل پیادهآنچه مهم است، میزان 
 زیرا ناسب نیستندتمفاهیم اقتضایی متلند در این راستا هستند اما کامالً م مبانی سیستم سیاسی.

ها یا سازی، انواع سیاستهای نهادی ساختارهای پیادهای مانند ویژگیبرخی از شرایط زمینه
را طلب رها سازی و متغیور، نوع خاصی از فرایندهای پیادهمتغیرهای فرهنگی خاص یک کش

                کمک در بحث در نتایج حاصله از تطبیق به  .(deLeon, 1999, p. 318) کندمی
          سازیپیادهریچارد متلند تحقیق در  ها توجه داریم.چارچوب متلند به این محدودیت
           سازیپیادهاو نشان داد که فرآیند  تضاد ترسیم کرد.-سیاست را با کمک ماتریس ابهام

                   سیاست همیشه با سطوحی از تلفیق ابهام در سیاست و تضاد در سیاست همراه است و
  ی ایجاد کرد تسیاس سازیپیادهبا این ماتریس یک چارچوب جامع برای چهار دیدگاه در 
(Lester & Googin, 1998, p. 5) , (Matland, 1995, p. 160): 

 ، مشخص شده توسط تضاد کم و ابهام کمکامل سازیپیادهیا  . اجرای اداری1

 معترضانه، مشخص شده توسط تضادهای شدید و ابهام کم سازیپیاده. اجرای سیاسی یا 2

 تجربی، مشخص شده توسط تضاد کم و ابهام باال سازیپیاده. اجرا یا 3

 نمادین، مشخص شده توسط تضادهای شدید و ابهام باال سازیپیاده. اجرا یا 4

ی در ایران تطبیق دهیم از پتانسیل این تسیاس سازیپیادهی زمانی هادورهاین رویکرد را با اگر 

در زمینة سیاسی ایران یک مسئلة  هاسیاست سازیپیادهمدل به طور کامل استفاده کرده ایم. 

یابد تا خواص میچندوجهی و پیچیده است که با مدل متلند به یک مدل ساده و مناسب کاهش 
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تث یت و انتقال. 0

(1367-1357)

پیاده سازی کامل

(1368-1376)سازندگی . 1

پیاده سازی معترضانه

-1384)اصالحات سیاسی . 2
1376)

پیاده سازی نمادین

محافظه کاری . 3
(1392-1384)

پیاده سازی تجربی

(1392-1400)اعتدال . 4
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چهار دورة  این زمان و فرایند را در 3کند. جدول میرا معنادار تر  سازیپیادهنهادی ساختار 

 دهد.زمانی متوالی نشان می

 ی و فرایندهای زمانبندی متناظر،تسیاس سازیپیادهی هاحالت -3جدول 
 (Matland, 1995)و   (Howlett, 2009) اقتباس از 
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شود که ، دیده می2در جدول  1357های مختلف جمهوری از انقالب با در نظر گرفتن دوره
های وری و تثبیت جمهوری اسالمی، دورهبه جز مرحلة شروع، یعنی انتقال از پادشاهی به جمه

توان با ماتریس اقتضایی ( را می2تاریخی دیگر در سیر تحول جمهوری اسالمی ایران )جدول 
(. همان گونه که 2ک مدل فرایندی را استخراج کرد )شکل ( تطابق داد و  ی3مدل متلند )جدول 

، رویدادهای چهار دورة گذاردثیر میأت سازیپیادههمیشه سطوحی از ابهام و تضاد بر روند 
ار دارند و سیر تحولی را مختلف ریاست جمهوری نیز در یک تناظر با اجزای ماتریس متلند قر
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 کامل سازیپیاده( یا 1368-1376سازندگی ) -1

ی شناخته تضاد کم از ماتریس متلند، اهداف و ابزار حل مسئله به خوب -در مولفة ابهام کم
مان رفدر یک سلسله مراتب از طریق  سازیپیادههسته  شده است. اطالعات، منابع و قدرت به

وظایف و  و توافق در موردشود. این سیاست نسبتا شفاف تعریف شده از سطوح باالتر ارائه می
 ها وجود دارد.مسئولیت

 معترضانه سازیپیاده( یا 1376-1384اصالحات سیاسی ) -2

ارد. خروجی دتضاد زیاد از ماتریس متلند، اهداف و ابزار متناقل وجود  –در مولفة ابهام کم 
بهاِم شود. توافقات به صورت خودکار و سریع نیست ولی امیتعریف  هابا تنوع قدرت هاگروه

ی هاازمانسکند و خروجی در سطوح خرد در میرا آسان  هاکمتر یا شفافیتِ بیشتر ارزیابی توافق
 مختلف مشابه است.

 نمادین سازیپیاده( یا 1384-1392محافظه کاری ) -3

فق ناممکن مگرایی و تواتضاد زیاد از ماتریس متلند، رسیدن به یک ه –در مولفة ابهام زیاد 
ختالفات اسبب افزایش  گیرند که همیندلیل ابهام سیاسی، نمادها شکل میرسد. به به نظر می

رزیابی ا، ف متفاوت است. ابهام در سیاستگذاریها با توجه به میزان قدرت ائتالاست. خروجی
ستند، که های سطح خرد متفاوت هها در هر یک از سازمانجیکند. خروها را دشوار میفعالیت

 منعکس کنندة  نوع ائتالف در قدرت است.

 تجربی سازیپیاده( یا 1392-1400اعتدال ) -4

به  هاازمانستی برای تغییر سیاست در تضاد کم از ماتریس متلند، فرص –در مولفة ابهام زیاد 
مؤثر متفاوت  با توجه به تأثیرات افراد هاطور مستقل وجود دارد. رابطه بین سازمانی بین خروجی

ک سازمان یها از آسانی قابل دستیابی نیست. خروجی است. مکانیزم ارزیابی توافقات معموال به
 به دیگر متفاوت است.

 تجربیهای عینی و شواهد نمونه

ای مختلف هحوزه توانکنند میچارچوب را تأیید )و یا مردود( میدر یافتن شواهدی که این 
بررسی برخی  الملل مقاالت متعددی نوشت. در اینجا بهجامعه، اقتصاد، دین و روابط بین فرهنگ،

 زیم. پردار آن بر دیپلماسی انرژی ایران میاز شواهد در حوزة اقتصاد و سیاست خارجی و تأثی
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 ( 1مرحله )- (1376-1368) سازندگی پس از جنگکامل،  سازیپیاده 
 

 یهااستیسدر  یبازساز ، 1368در سال  امام خمینی درگذشتو  1367جنگ در سال انیبا پا
مورد تأکید قرار  یرفسنجانآیت اهلل هاشمی  استیتوسط دولت تحت ر یو خارج یاقتصاد
 و این بود راهکار اقتصاد آزاد یا اقتصاد لیبرالبا  یارتقاء توسعه اقتصاد وی ی. هدف اصلگرفت

با اصالح قانون  .شدمی تیماحدر مجلس  یو محافظه کاران اجتماع انیتالش توسط بازار
همزمان  ی و حذف پست نخست وزیری،اصالحات قانون اساس بیتصو، 1368ی در سال اساس

جمهور همزمان با  سیرئ اراتیاختافزایش  نیتاد ، بنابرااتفاق اف یجمهور استیبا انتخابات ر
جمهور به  سیپارلمان و رئ نیوازن قدرت ب، تجهیدر نترخ داد و  یاسیس ستمیساختار س دیتجد

، 1 1366و  1365 یسالها نینفت ب متیکاهش ق. کشور به دلیل شد متعادلجمهور  سینفع رئ
ی آسیب دیده یا توسعه نیافته هازیرساختو  یبخش خصوص یمجاز ی، فروپاشیکاریب همراه به

در تالش  سازییو خصوص یمرحله بازساز ناشی از جنگ در معرض بحران اقتصادی بود. لذا
 یدولت رفسنجان یآغاز شد. وقت برالیل یاقتصاد استیس کی قیاز طر ماریاقتصاد ب کیتحر یبرا

 یهارساختیزاقتصاد و نفت،  متیاز کاهش ق یبیترک ةجینتکه  –روبرو شد  یناکاف یبا منابع مال
 جادیاها ر سیاستگذارید یریچشمگ راتییمجبور شد تغ -بود نفت پاییندیتولو  دهید بیآس

 نیبود که هم یخارج یگذارهیو جذب سرما یاقتصاد یدنبال کردن آزادساز دیجد استیکند. س
ی هایاستگذاری، سیاستس نیا با شد. زین یخارج استیدر س یی نیزهافرصت جادیامر باعث ا

. افتی ارتقاء یمنافع مل بر یمبتن سیاستی عملگراتربه  ،شدن یانقالب و اسالم صدور بنیادین نظیر
و به طور خاص نفت  - کشور یانرژ استی، سخام اولیهساده و  باًیو تقر کیدئولوژیا استیدر س

 گرا در دولتعمل استیو س یداخل یازهای. نه بوداز دست داد یخارج استیخود را با س وندیپ -
نفت  متیق اترییاز تغ یناش ی، که حداقل تا حدودبرقرار کردارتباط را  نیا یرفسنجانهاشمی 

روابط با آمریکا تا اعطای قرارداد  سازیسیاست استفاده از دیپلماسی انرژی در فرآیند عادی .بود
ده روز بعد از اعطا، با امضای نفت و گاز به شرکت کونوکو پیش رفت، هرچند این قرارداد 

های شرکت دستور اجرایی رئیس جمهور وقت آمریکا، بیل کلینتون، مبنی بر ممنوعیت تجارت
. در حالی که طیف چپ و به (Yergin, 2012, pp. 299-300) آمریکایی با ایران ملغی شد

 «یاقتصاد اسالم نظام»خواستار به اصطالح هاشمی خصوص اصالح طلبان در مخالفت با 
           است« یاسالم 2اقتصاد مختلط»مورد نظر او از  استیاظهار داشت که س اوشدند، می

                                                           
دالر رسییید. این  17به  1366 نفت و در سییال دالر به ازای هر بشییکه 14قیمت متوسییط نفت آمریکا به  1365در سییال  - 1

ساب تورم جهانی، به ترتیب معادل قیمت ست  39و  33ها با احت ضر ا شکه نفت در حال حا  Historical)دالر به ازای هر ب
Crude Oil Prices (1946-Present), 2019) تقریباً  1365. قیمت نفت ایران کمتر از قیمت نفت آمریکا است و در سال

 بوده است. دالر 12
 منظور از اقتصاد مختلط، ترکیبی از بازار آزاد همراه با مداخله گری دولت است. - 2
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(Kuhn, 2012, p. 160). و برنامه اصالحات  تحکیم و پایداری  استیس یموضوعات اصل
 یناش یمال یتهایغلبه بر محدود یبرا یرشد اقتصاد تیاول، تقو عبارت بودند از: ی ویاقتصاد

در حال رشد. دوم،  تیجمع کی یازهایبه ن یینفت و توانمند به پاسخگو متیاز کاهش ق
تحقق نسبیِ این  دهد. انیپا جدید رانِیا یو اقتصاد یاسیس یکه به انزوا برالیل یاقتصاد استیس

             ی ایدئولوژیک انقالبی باقیمانده از مرحلة تثبیت و انتقالهااهداف در تکمیل آرمان
 (، پایداری جمهوری اسالمی را بیمه کرد. 1367-1357)

 ( 2مرحله )- (1376-1384) اصالحات سیاسیمعترضانه،  سازیپیاده 

اساسی در انتخابات ریاست جمهوری  حجت االسالم خاتمی با شعار اجرای کامل قانون
ی گذشته و تأکید بر هابه پیروزی رسید. او با نقد دوره 1378و انتخابات مجلس  1376

، آراء مردم ایران و توجه ملل جهان را جلب نمود. از هامردمساالری دینی و ایدة گفتگوی تمدن
     ایآس یحران مال، با بیحجت االسالم خاتم یجمهور استیدوره اول رلحاظ اقتصادی، 

 شتریدر جهت توسعه و تمرکز ب رانیو تحول ا رییهمزمان بود. تغ ی( و رکود عموم1378-1376)
مسدود  هامیتوسط تحر جیمتحده و اروپا به تدر االتیا یکه بازارها ییاز آنجا - ایدر بازار آس

 استیکرد. در حوزه س ریپذ بیآس ایآس یبحران مال ریدر برابر تأث ژهیکشور را به و -شدند می
و  رانیاروپا و ا هیاتحادبین روابط  فیتلط یخاتم یجمهور استیدر دوره ر ی، روند کلیخارج

 رانینفت و گاز در ا یهاتوسعه پروژه یبرا ییاروپا ژهیبه و یانرژ یالمللنیب یهاشرکت لیتما
 یبرا ییکایآمر یهاشرکت رایگذاشت، ز ریتأث کایو آمر رانیا بطبر روا نیامر همچن نیبود. ا

در حوزه  ژهی، به ویخاتم استیبر س یوامل خارجولی عکردند. می یالب رانیبه بازار ا یدسترس
و امکان برقراری رابطه با آمریکا  گذاشتند ریتأث رانیو ا کایآمردر رابطه با روابط  یخارج استیس

در  . ) ,pp. 2012Yergin ,300-1 ,308(کامالً غیرممکن شد  1با بروز ماجرای کشتی کارین آ
حادث و  افتی شینفت دوباره افزا متیق ،یخاتم یجمهور استیر انیتا پا 1379 یخالل سالها

 ستانسپتامبر و جنگ افغان 11حمالت  مانند، یکیتیژئوپل یهااز تنش یناش یهایداریناپا شدن
خود را  رانی(، ا1382فارس ) جیاز آغاز جنگ دوم خل 2نفت شد. متیقسبب افزایش و عراق، 

                                                           
شده بود، مقاماتی از ایران و 2002در ژانویه  - 1 شکیل  ستان ت صادی افغان سازی اقت سی که در توکیو در مورد باز ، در کنفران

سه هفته  سایر موارد نیز صورت پذیرد. اما  شتند و بنا شد مذاکرات گسترده تری در  ایاالت متحده با هم دیدار های مستقیم دا
سلحه به  شتی کارین آ که حامل پنجاه تُن ا شد و محل بعد، ک سرائیلی ها در دریای مدیترانه متوقف  سط ا صد غزه بود تو مق

شورهای  شاره به ک شرارت نامید که ا شد. یک هفته بعد رئیس جمهور آمریکا، ایران را محور  سواحل ایران اعالم  بارگیری آن 
اطالق کشورهای محور شامل عراق، میالدی و اتحاد آلمان نازی، ایتالیای فاشیست و ژاپن داشت. اما این بار  30محور در دهه 

 شد.و ایران می کره شمالی
ر بشکه رسید در حالی که در سال دالر به ازای ه 27میالدی( قیمت نفت به طور متوسط به حدود  2000) 1379در سال  - 2

  .(Historical Crude Oil Prices (1946-Present), 2019)دالر بود   16میالدی( حدود  1999) 1378
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 لینفت به دل متیق شیامر در کنار افزا نیا ید. دمی کایآمر یمتحد به رهبر یروهایدر محاصره ن
 یاسیس نهیزم رانیمحافظه کار کمک کرد که مجدداً در ا )نو( به جناح ،یجهان یتقاضا شیافزا

و  یدر انتخابات پارلمان یخاتم یهایروزیپاصالحات سیاسی راه به جایی نبرد، کنند.  دایپ
و بعد از آن  1383محافظه کار در مجلس )نو( جناح  دیمنجر به واکنش شد ،یجمهور استیر

و این دوره با تضادهای شدید با دوره بعدی ریاست  شد 1384 یجمهور استیانتخابات ر
 یکه کاهش درآمدها یدر حال نجاست،یالب ازین شد. ججمهوری )نو( محافظه کاران جایگ

ی هاشرکتکمک کرد تا توجه  رانیبود، به ا دهیرا به چالش کش یخاتم یداخل استی، سینفت
شمال،  یایبا در سهیآنها به عنوان مثال در مقا رایجلب کند ، ز ایرانرا به  ی انرژیالمللبین

 یخاتم بیترت نیبددادند. ترجیح میتر  نییپا دیلتو یهانهیرا با هز یدر مناطق یگذارهیسرما
از بخش  یناش شتریشد که ب رانیبه ا یخارج میمستق یگذار هیسرماجذب  شیموفق به افزا

 . (Kuhn, 2012, p. 183)  است یانرژ

 ( 3مرحله )- (1384-1392) کارمحافظهنمادین،  سازیپیاده 

نمونة مناسبی از همزمانی ابهام و  1384دورة ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد از سال 
با شعار  1384در سال  یکارزار انتخابات یسنگ بناتضاد در یک دوره از ریاست جمهوری است. 

 یداخل یگذارهیبخش نفت و تمرکز بر سرما  یایمجدد ثروت نفت، مبارزه با فساد و ماف عیتوز
 شیدولت و افزا یهانهیهز شیاز جمله افزا یاقدامات یبود. اجرا یخارج یگذار هیسرما یبه جا

در  رایآسان شد، ز دولت ینفت برا متیق شیبا افزا، 1383از سال  تیمحبوب دیخر یبرا ارانهی
 ایدر آس رانینفت سبک ا یهر بشکه برا یدالر برا 134نفت به رکورد  متیق 1387اواسط سال 

-هیسرما       نژاد بر ضد  یاحمد ةانیگرا یاز موضع مل نینفت همچن یباال یهامتی. قه بوددیرس
نفع  به و رانت ستمیبه س یو یابیدستسبب  انیکرد که در پامی تیحما یخارج یهایگذار

 ای و افتنیبر  یمبتن یو یخارج استیاو بودند، تمام شد. س یکه حامی قدرتمند یهاشرکت
باعث  ران،یا هیعل هامیو محکم تر شدن تحر شتریب یانزوا رایز ،بود یرونیب داتیتهد جادیا

موضع دولت  تیشد که به نوبه خود باعث تقومیبه دولت  رانیجامعه ا یوابستگ شیافزا
جنبش سبز و اعتراضات مدنی در مخالفت با دولت اقتدارگرا و  .(Duero, 2009) دیگردمی

که به کمک  یمواز یساختارهااز  یبانیپشتداشتن با غیرشفاف، سرکوب شد زیرا دولت رانتیر 
جلب آرامش مردم را  ای یداخل یهایسرکوب ناآرام یالزم برا تیظرفرانت تقویت شده اند، 

 در اختیار داشت. 
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 ( 4مرحله )- (1392-1400) گرااعتدال تجربی، زیساپیاده 

دولت حجت االسالم دکتر روحانی با شعار تدبیر و امید و با سه هدف اصلی برگزیده شد و 
آغاز کرد: بازسازی اقتصادی، حل مسئلة هسته ای و پایان دادن به  1392کار خود را از سال 

انزوای سیاسی ایران. وزیر امور خارجه ایران در مقاله ای در فارن افرز این مواضع را به روشنی 
کرد. هرچند واضح است که ظریف و روحانی در پی توسعة اقتصادی ایران و تحکیم روابط  بیان
ی آن، به دنبال اهداف بزرگ تری هستند: بازگرداندن ایران به جایگاه تاریخی اش در المللبین

سطح جهانی. در واقع ظریف در مقالة خود حداقل چهار بار از ایران به عنوان قدرت منطقه ای 
نقش برجستة ایران را در خاورمیانه  هااین امری ضروری است که دیگر دولت»است،  یاد کرده

ی هاو ماورای آن به عنوان یک حقیقت بپذیرند و بشناسند و به حقوق مشروع، انتظارات و نگرانی
دولت .  (Zarif, 2014)  و (Akbarzadeh & Conduit, 2016) «امنیتی ایران احترام بگذارند

روحانی با مشکالت فراوانی در خارج و داخل کشور رو به رو است. ولی با وجود فشارهای 
ی اقتصادی کشور و صادرات نفتی ایران های، تنگ شدن شریانالمللبینناشی از تحریم در روابط 

تی عمومی به دلیل مشکالت اقتصادی، و نیز و  نیز مواجهه با فشارهای داخلی ناشی از نارضای
و  یعموم یپلماسیقدرت نرم، دی سیاسی از سوی )نو( محافظه کاران، همچنان هامخالفت

راه را برای  1ی استراتژیکهابه عنوان ابزارهای مهمی در روایت المللبینارتباطات در روابط 
 کنند.میدولت روحانی هموار 

 گیرینتیجه

دهد که مفاهیم دوگانة شکست یا موفقیت در میمطابقت مدل با روند تاریخی نشان 
ی صحیح نیستند. یکی از دالیل این مدل این است که ابهام نباید به عنوان یک تسیاس سازیپیاده

تمام اقدامات ممکن است در حوزة محدودی قرار »نقص در یک سیاست فرض شود؛ یعنی 
               «شودهای متمرکز و تعیین شده مشخص میسیاستبگیرند که مرزهای آن با 

(Matland, 1995, p. 150). تواند مفید باشد، گرچه اغلب به شکست میگوید که ابهام متلند می
ل مشروعیت تواند ایجاد تعادل بین مراحمی شود. ابهام و حتی عدم انسجاممعنا می سازیپیادهدر 

ها و ابزارهای جدید ان کند و فرصتی برای یادگیری روشی را آستسیاس بندیفرمولبخشی و 
شود که باید فعاالنه بارور شود بدون آن که می. تنوع گسترده منجر به فراوانی دانش سازدفراهم 

تمرکزگرایی در جمهوری  .(Matland, 1995, p. 171)ی هنجاری باشد هاتهدیدی برای ارزش
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اسالمی ایران منجر به جدایی دین از عرصه سیاسی یا ظهور سکوالریسم ضد مذهبی نشده است. 
در دوره زمانی دوم، یعنی دوره اصالحات سیاسی، گفتمان اصالحات مذهبی براساس سازگاری 

ین ملت برخوردار بودند. همانطور بین اسالم و سکوالریسم سیاسی، از حمایت قابل توجهی در ب
کند، معنای یک آموزه، موقعی در معرض تخریب قرار میکه جان استوارت میل به ما یادآوری 

بی نیاز از ارزیابی  1«حقیقت عمومی»گیرد که مورد بحث قرار نگیرد و یا آن که در جایگاه یک می
بایست بازیگران می. برای مطالعات بعدی، (Lester & Googin, 1998, p. 6)  مجدد مفروض شود

ی آنها در سیستم سیاسی و اداری شناسایی شوند. مسئولیت های و نقشتسیاس سازیپیادهدر 
ی با مدیران اجرایی است، هر چند در هر مرحله از مراحل تو اجرای سیاس سازیپیادهاصلی 

بازیگرانی  ؛سازیپیادهو  ، مشروعیت بخشیگیریتصمیممه، مختلف سیاستگذاری مثل تنظیم برنا
. رئیس (Haieri Yazdi & Maleki, 2017)کنند که در مرحلة دیگر حضور ندارند میایفای نقش 

های اجتماعی و مردم اغلب دامنة مان، رهبر، شورای نگهبان، سازمانجمهور، اعضای پارل
کنند. در عین حال که همه این میمحدود  گیریتصمیمتصمیمات مدیران را در طی فرآیند 

سیاست دخالت دارند، همچنان باید وزن نسبی هر نقش بررسی شود. به  سازیپیادهبازیگران در 
دیدگاه نظریه ارتباطات، سیاست باید به ترکیب  سازیپیادهرسد که یک مطالعه جامع از مینظر 

ی احتمالی که ممکن است تغییرات در هاتئوری رژیم، انتخاب منطقی و نظریه بازی و نظریه
همچنین عوامل موثر بر رفتار مجریان سیاسی در  رفتار اعمال کننده را توضیح دهد، بینجامد.

در این راستا  و در میان واحدهای دولتی باید تعیین شود و هاطول زمان، در سراسر سیاست
پیش بینی دوره پنجم  آید.میی قابل آزمون به کار هاارزیابی روانشناختی رهبران سیاسی و فرضیه

جمهوری اسالمی ایران، یک موضوع جذاب برای مطالعات بیشتر است. اولین  سازیپیادهتاریخ 
انا بازگشت به شود و هممیرسد از خودِ ماتریس اقتضایی متلند مشتق میفرضیه ای که به ذهن 

رفسنجانی کامل و سازندگی و مشی رئیس جمهور هاشمی  سازیپیادهمرحلة اول فرآیند است که 
را دنبال  «از لحاظ اقتصادی لیبرال، از لحاظ سیاسی اقتدارگرا و از لحاظ ماهیت اصولگرا»یعنی 
امع ارتباط تحقیقات بیشتر در مورد موضوعات دینی در عرصه سیاسی به تجزیه و تحلیل ج کند.

سایر  .(Badamchi, 2014)  کندمیمیان حاکمیت مردمی و دموکراسی دینی در ایران کمک 
مطالعات جالب توجهی که در آینده ممکن است در چارچوب مدل متلند مورد بررسی قرار 

کشورها است؛ برای مثال، دورة ی دیگر هابگیرند مقایسة هر دوره تاریخی انقالب ایران با انقالب
با انقالب فرانسه،  1376تا  1368ی هابا انقالب اکتبر روسیه، دورة سال 1367تا  1357ی هاسال

با سیاست 1392تا  1384ی هاة سالی چین، و دورهابا سیاست 1384تا  1376ی هادورة سال
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ینی ایران علیرغم تفاوت در ین مقاله کوشید تا نشان دهد در کل نظام دموکراسی دا های کوبا.
ی مختلف ریاست جمهوری، روندی منسجم حفظ شده است که در هارویکردهای دولتی دوره

میالدی )معادل  1985قالب مدل نظری متلند قابل تعریف است. مدل اقتضایی متلند که در سال 
از تلفیق کند که فرآیندهای اجرایی همواره سطحی میهجری خورشیدی( معرفی شد بیان  1364

تضاد متلند بر همین اساس شکل گرفته است و با -ابهام و تضاد را در خود دارند. ماتریس ابهام
را تعریف کرده است: اداری، سیاسی، تجربی و نمادین.  سازیپیادهاین دو بعد چهار نوع اجرا یا 

سیاسی بعد از نظام جمهوری اسالمی با مدل متلند، پنج دوره در حیات  سازیپیادهدر پی تطبیق 
انقالب ایران قابل شناسایی است: دوره آغازین شامل انتقال از نظام پادشاهی به جمهوری و 

ریاست  ةاولین رهبر انقالب، دور رحلتتا پایان جنگ ایران و عراق و  1357تثبیت جمهوری از 
ریاست  ةریاست جمهوری حجت االسالم خاتمی، دور ةجمهوری آیت اهلل هاشمی، دور

 ةریاست جمهوری حجت االسالم دکتر روحانی. به جز دور ةی دکتر احمدی نژاد و دورجمهور
تثبیت و انتقال است، چهار دورة زمانی بعدی متناظراً با مدل  ةهای ویژآغازین که دارای شاخص

ماتریس چهار مولفه ای متلند تطابق دارند. چهار دورة سیاسی در نظام سیاسی اجرایی ایران 
 سازیپیاده، اصالحات، محافظه کاری و اعتدال مشابهت با تعاریف متلند در شامل سازندگی

کامل )اداری(، سیاسی )معترضانه(، نمادین و تجربی دارد که در یک فرآیند متوالی طی شده اند. 
در عین حال ممکن  این انسجام عالوه بر آن که بر یکپارچگی سیاست اجرایی کشور تاکید دارد،

 بینی کند.سیاست اجرایی آتی ایران را پیشر است بتواند مسی
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