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  دهیچک
ـــی به پژوهش این ـــگران جایگاه و نقش بررس  جامعه و غیردولتی کنش

ستگذاري فرایند بر مدنی شتم و هفتم يهادولت دوره در عمومی سیا  ه

 نقش که است این شودمی رحمط اینجا در که اساسی سئوال پردازد.می
ــگران این ــتگذاري در مدنی جامعه و غیردولتی کنش ــیاس  در عمومی س

 پژوهش اســاســی و اصــلی فرض اســت؟ بوده چگونه نظر مورد دوره
 فرایند در اگرچه غیردولتی کنشگران و مدنی جامعه که است این حاضر

سعه سی تو  تناقضـات همچون دالیلی به اما کردند ایفا مهمی نقش سیا
تار درونی،  کردن برآورده عدم دولتی، رانتی و ادراي متمرکز ســــاخ

ظارات قدان یا و هدف هايگروه انت ـــتر ف عه در الزم بس کان جام  ام
ستگذاري فرایند بر قوي تاثیرگذاري صالحات دوره در عمومی سیا  را ا

 جامعه و غیردولتی کنشــگران که داد نشــان تحقیق نتایج ندادند. نشــان
 فراینــد بر تــاثیرگــذاري و قــدرت کنترل کــه هــایین مرحلــه در مــدنی

ستگذاري ست بوده سیا ستند ،ا  مراحل در اگرچه کنند نقش ایفاي نتوان
ـــطح در یا و اولیه ـــغال را مهمی هايجایگاه محلی مدیران س  کرده اش

صیفی مقاله این در تحقیق روش بودند. ست تحلیلی تو  برداري فیش و ا
  ست.ا گرفته انجام ايکتابخانه روش به

ــتگذاري :دواژهیکل ــیاس ــکل مدنی، جامعه عمومی، س ــجویی، تش  دانش
  احزاب. شوراها، زنان،

  
  2/07/1397 تأیید خیتار                        13/05/1397 افتیدر خیتار

  باشد.می آقارضایی خانم دکتري رساله از برگرفته مقاله این
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 مقدمه 

ـــیاســـتگذاري  پردازد.می هادولت عمل تحلیل و مطالعه به دانش یک مثابه به عمومی س

ــتگذاري ــیاس ــت عمل در حکومت اراده تجلی واقع در عمومی س  به توانمی را هاآن که اس

ــاختاري هاییمجموعه عنوان ــکل مرتبط و س ــد، از متش ــمیمات مقاص  قابل که اعمالی و تص

 آیا اما گرفت. نظر در هســـتند المللی بین و ملی محلی، ســـطح در عمومی اقتدار به نســـبت

 در غیردولتی کنشــگران و مدنی جامعه جایگاه اســت؟ عمومی عرصــه بازیگر هاتن دولت

 و هارویکرد در تحوالتی بروز شاهد اخیر هايدهه در است؟ چگونه عمومی سیاستگذاري

ــه و تعــداد افزایش و عمومی هــاينظریــه ــازیگران قــدرت دامن  عرصـــــه در غیردولتی ب

 سیاسی، هايتشکل مدنی، جامعه سطح در هستیم. یعموم مسائل مدیریت و سیاستگذاري

 دوم جهانی جنگ از پس يهاسـال در دولتی غیر هايسـازمان نفوذ، ذي هايگروه احزاب،

 دو اهمیت از عمومی، عرصــه در شــهروندان مشــارکت و تأثیرگذاري براي محلی عنوان به

ـــده برخوردار چندان ـــگرانک و مدنی جامعه دموکراتیک هاينظام در اند.ش  دولتی غیر نش

ستگذاري در مهمی جایگاه سیاري در اما دارند. عمومی سیا شورهاي از ب سعه حال در ک  تو

 دولتی، بوروکراســی عموماً که اســت این اســت، درگیر آن با جامعه که معضــالتی از یکی

 تأثیر تحت ایران جامعه 1370 دهه اوایل در اســت. شــده حاکمه هیئت ســیاســی عمده ابزار

 جوانان، جمعیت رشد و فرهنگی و اجتماعی سیاسی، نوین فضاي از ناشی خلیدا تحوالت

 پس المللی بین رخدادهاي مجموعه و طرف یک از مدنی هايتشـــکل و مطبوعات افزایش

 سوي از المللی بین سطح در نوین گفتمان پیدایش و قطبی دو سیستم زوال و سرد جنگ از

ستن دیگر، صه در هم تحولی آب  يهادولت آمدن کار روي با بود. خارجی هم و داخلی عر

 هايفرصت ساالري مردم و مدنی جامعه گفتمان تسلط و وي فکري نگرش با هشتم و هفتم

ـــبی هادهاي روي فرا مناس عه جهت در دولتی عمدتاً حرکتی و گرفت قرار مدنی ن ـــ  توس

 فرایندهاي و اجتماعی هايفعالیت در هاســـازمان این نقش افزایش و نهاد مردم ســـازمانهاي

ـــمیم ـــکل خارجی و داخلی گیريتص  در تازه تفکري آمدن کار روي موجب و گرفت ش

ــطح ــد جامعه مدیریت س ــول بر تکیه با که ش ــالمی هايارزش به پایبندي و اص  مفاهیمی اس

 کرد. توصــیه بازیگران ســایر با خود تعامالت در را تســامح و تســاهل همراهی، مدارا، چون

 کشور دیپلماسی کلیدواژه و آغاز نقطه زدایی تنش سیاست لمللیا بین هايعرصه در یعنی

ــد. واقع ــه در جدید گیري جهت این ش ــت عرص ــیاس  قابل تحوالت تابع خارجی گذاري س

جه ــــد و درونی تو مان رش یت گفت عه و مدن خل در مدنی جام  تحوالت درك نیز و دا
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 در متقابل وابســتگی نیايد و جهانی جامعه فرآیند آن تبع به و الملل بین نظام هايدگرگونی

  بود. خارج

 عمومی سیاستگذاري در نهادي مدل-1

 به و آمدندمی حســاب به ســیاســی علوم اصــلی مرکز پیش هاســال تا حکومتی، ينهادها

ـــیاســـی علوم ســـنتی شـــکل  .اســـت بوده حکومتی ينهادها بررســـی و مطالعه معناي به س

یت طورکلی،به عال ـــی يهاف یاس ـــ نه در س ها يزمی هاد ند معین ومتیحک ين  مجلس، مان

 يگذار ســیاســت و شــودمی مطرح غیره و هايشــهردار ها،يدیوانســاالر ،يجمهورریاســت

 ســیاســت میان يرابطه نتیجه در و شــودمی اجرا و اعمال تعیین، هانهاد این طریق از عمومی

 وابســـته هم به و نزدیک بســـیار حکومتی نهادهاي خصـــوص به و هانهاد و عمومی يگذار

ست هر درواقع، .ستا ست به تبدیل زمانی سیا صویب که شودمی عمومی يگذارسیا  و ت

ـــپس  این از .درآورد اجرا به را آن مختلف نهادهاي نهایت در و گردد اجرایی و عملیاتی س

 اول :بخشـــندمی عمومی يگذار ســـیاســـت به خاص ویژگی ســـه حکومتی، ينهادها منظر

ست به حکومتی نهادهاي شروعیت ها، سیا شندمی م ست .بخ سط شده تدوین يهاسیا  تو

مت مات عنوان به حکو فادار قانونی، الزا ندان يو ـــهرو ـــمین و کنترل را ش ند.می تض  ک

)Charles,1970( ،ــت ممکن مردم ــیاســت اس  جامعه در دیگر هايانجمن و هاگروه يهاس

 اما کنند. لقیت الزامی و مهم را غیره و مدنی يهاانجمن صنفی، يهاسازمان ها،شرکت مانند

ست فقط بین این در ستند. قانون الزامات داراي حکومتی يهاسیا ست اینکه دوم ه  يهاسیا

 و هانهاد در شده تدوین يهاسیاست يکلیه میان در درواقع هستند. فراگیر و عمومی دولتی

 شهروندان تمامی بر و دارند جامعیت که هستند دولتی يهاسیاست فقط مختلف، هايبخش

 شامل را جامعه از بخشی هاتن دیگر هايسازمان و هانهاد سیاست که حالی در شدمی ااجر

 هاتن یعنی دارد را جامعه در زور کاربرد انحصاري حق دولت فقط اینکه سوم مورد شود.می

 را هاآن و کرده اســـتفاده مشـــروع خشـــونت از قوانین ناقضـــان برابر در دتوانمی حکومت

 هســتند. اقتداري و قدرت چنین فاقد دیگر نهادهاي یا هاســازمان که یحال در کند. مجازات

 تشویق را هاگروه و افراد تا کندمی اداره را شهروندان و جامعه هاسیاست تصویب با دولت

ضع را خود ترجیحات هاسیاست کند  دقت و توجه نهادي رهیات سنتی صورت به کنند. و

ــی نظر ــاختار میان ارتباط به خاص ــت محتواي و حکومتی هادهاين س ــیاس  عمومی گذاريس

سیاري حال عین در اما )Waterman, and Meijer, 2004( دارد.  مطالعات و هاپژوهش از ب

جام هادي رویکرد شــــده ان هادهاي به ن  تاثیر میزان و آن کارکردهاي و وظایف دولتی، ن
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ــت هايبرونداد بر نهادي هايویژگی ــیاس ــت. داده قرار هتوج مورد کمتر را گذاريس  با اس

 دولتی هايســازمان و ادارات از بســیاري در را جزییات و حقوقی ترتیبات هانهاد این اینکه

 نهادي ترتیبات بین ارتباط به حال عین در اما کندمی بیان محلی و ايمنطقه و ملی ســطح در

 حال هر به اســـت. شـــده توجه نظامند و جامع شـــکل به کمتر عمومی گذاريســـیاســـت و

هادهاي طورکلیبه تاري الگوهاي حکومتی ن ـــخاص رف  و کرده هماهنگ را هاگروه و اش

 اینجا در کنند. خلق را ماندگاري نهادي الگوهاي ندتوانمی هانهاد همچنین و دهندمی شکل

خاص از منظور ـــ مان گروه یا اش ــــانی ه ند کس ـــت  تدوین و محتوا بر ندتوانمی که هس

 و تنظیم شکلی به است ممکن نهاد دیگر سوي از شوند. واقع موثر عمومی گذاريسیاست

سی نتایج که شوند ساماندهی سی نتایج زبرو از و ایجاد را خاص سیا  جلوگیري دیگر سیا

  .)Araral, et al., 2012(کنند

 بروز از یا و کنند کمک جامعه در خاص منافع تامین به ندتوانمی هاآن همچنین 

 مجموعه یک در اســـت ممکن خاص هايگروه و دافرا کنند. جلوگیري منافع دیگر

شته هامجموعه سایر با مقایسه در حکومتی قدرت به بیشتري دسترسی ساختاري،  دا

شند. سی نتایح و آثار دتوانمی حکومت نهادي ساختار طورکلیبه با  به را مهمی سیا

 سلسله میان رابطه مسئله به پاسخ دنبال به نهادي رویکرد نتیجه در باشد. داشته همراه

 در توانمی را فرایند این است. عمومی گذاريسیاست محتواي و نهادي هايمراتب

 علوم همچنین داد. قرار ارزیابی مورد هاآن يمقایســه و ســیســتمی نهادي، هايرویه

 داشته نهاد یا ساختار اساس بر هاپدیده توضیح مورد در متداولی هايبحث اجتماعی

 لحاظ به که است افراد رفتار و نهاد مبناي بر معاصر عصر اجتماعی معلو از بسیاري است.

 بیشتر بررسی نهادي، هايتبیین احیاي که شودمی گفته )Hay, 2002( اند.یافته توسعه نظري

 هايتشــکل ها،گروه از نهادها(اعم و هاســازمان که نقشــی و ســاختاري فاکتورهاي جایگاه

 است. کرده ملزم ،کنندمی ایفا تصمیمات به دهی شکل در مدنی) جامعه و غیردولتی

 شـــکل به و اجتماعی علوم در کلی صـــورت به نهاد و ســـاختار مورد در بحث این

ستگذاري مطالعات در کمتري شته وجود عمومی سیا ست. دا ست ا  هايگذاريسیا

ـــتر عمومی ـــت هاییانتخاب بیانگر بیش ـــط که اس  و نفع ذي هايگروه و دولت توس

 اما باشند.می مختلف افراد تصمیمات محصول بنابراین شود.می انجام هاآن متحدین

 اســاس بر و هســتند تعامل در یکدیگر با رســمی ســاختارهاي درون در اشــخاص این

 قوانین این درواقع کنند.می برهمکنش هســـتند حاکم هاســـاختار آن بر که قواعدي
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 هاساختار همچنین )Rowe,1997کنند( تعریف را مذکور نهاد یا سازمان است ممکن

ستماتیک تعامالت در ست فرایند این در سی شارکت گذاريسیا ستمی و کرده م  بای

   گذاشت. خواهند سیاستگذاري بر تاثیراتی که شود گرفته فرض

 افراد سـیاســی، رفتار هايجنبه دیگر یا و گذاريسـیاسـت در نهادي انداز چشـم یک در

ستند جدا و منفرد  رفتارهاي معانی افراد کنند.می پیدا معنا هانهاد از داديتع درون در بلکه نی

سی سب شان نهادي روابط طریق از را خود سیا شانه همچنین و کنندمی ک  نهاد از را هایین

 شــکل به ندتوانمی هانشــانه یا عالئم این کنند.می درك و دریافت خود رفتار ينحوه براي

 براي را دســتورالعملی هانهاد اما باشــند هنجاري یشــترب یا دهند نشــان را خود تنبیه یا تشــویق

 ندهند وفق آن با را خود که کســـانی براي را هاییمحدودیت همچنین و کنندمی ارائه رفتار

 سازمان و نهاد میان که کرد فراموش نباید کنند.می ایجاد نکنند رفتار نهاد انتظارات مطابق و

شوار است ممکن فکیکیت چنین عمل در البته دارد. وجود تفاوت  در مثال عنوان به باشد. د

ـــی که حالی ـــود تلقی نهاد یک عنوان به دتوانمی دولتی بوروکراس  نهاد چندین از ولی ش

 نه است ممکن نهاد این شود،می تدوین مختلف يهاسیاست که زمانی و است شده ساخته

 از کدام هر کند. عمل هاســازمان از ايمجموعه مثابه به بلکه واحد موجودیت یک عنوان به

ساس بر هاسازمان این  هم هاسازمان و هانهاد بنابراین، کند.می عمل خود منافع و هاارزش ا

 جداگانه صـــورت به بایســـتمی اما دارند، همپوشـــانی به تمایل تئوري در هم و واقعیت در

 Brinton and(ندشومی تعریف یشانهاسیاست واسطه به هانهاد طورکلیبه شوند. بررسی

Nee, 1998(. سایی براي حال این با اما دارد. وجود مختلفی نهادي هايتئوري همچنین  شنا

 رویکردهاي که دارد وجود بحث این کنند،می ایفا سیاستی هايانتخاب در هانهاد که نقشی

 يهاتحلیل در بنیادین ســـواالت از یکی درواقع هســـتند. درونی هايتنوع داراي نهادگرایی

صر نهادي ست این معا شترك نظرينقطه آیا که ا  تا دارد وجود مختلف رویکردهاي میان م

  کند. توجیه را نهادي رویکرد هايگزاره بتواند

  هشتم و هفتم يهادولت در طلبی اصالح گفتمان-2

 داراي است شده ختهاشن هفتم دولت آمدن کار روي با معموالً که طلبی اصالح گفتمان

   عبارتنداز: هاآن ینترمهم که است هاییلفهمو و هاویژگی

 سکوالریسم نفی 2-1

شمندان جمله از خاتمی محمد سید سالمی اندی ست ا  غربی سکوالریزم تاثیر تحت که ا

سلمان جامعه« یک ایجاد به معتقد ست. بوده »سکوالر م سالمی تعالیم که شکل این به ا  را ا
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ــی حوزه محدوده در ــوص ــال دین و کرده تجویز خص ــایر در دخالت از را ماس  هايحوزه س

صادي، عمومی سی (اقت  کردند سعی که صورت این به بازدارد. فرهنگی) و اجتماعی و سیا

 از را اســالم شــریعت و کرده خصــوصــی حوزه به محدود را اســالم تعالیم خود نظریات در

ـــه در دخالت ـــت عرص ـــیاس  نگاه در بازدارند. عمومی، حوزه کالم، یک در و اجتماع و س

  »شده سکوالریزه اسالم« از برخاسته سیاسی نظام ،خاتمی محمد سید همچون اندیشمندانی

سم کارکردهاي دتوانمی و بود شته را مادر سرزمین در سکوالری شد. دا  آنچه حقیقت در با

صدد خاتمی  اجتماعی قرارداد بر مبتنی نظامی بوده ایران شیعی جامعه در آن کردن پیاده در

ـــاوت و گذاريقانون و حکومت که ـــروع حق« را قض ـــوي از منتخب افراد »مش  اکثریت س

 گفتمان دهنده تشـــکیل هايمولفه ســـایر نگرش این با ).145-153 :1396داند(جبرائیلی،می

  بودند. گرفته شکل مرکزي دال این راستاي در اصالحات

  مدنی جامعه 2-2

 انتخاباتی هايسخنرانی در خاتمی محمد سید بار نخستین ایران در را مدنی جامعه مفهوم

سترده خود شانه از یکی به تدریج به واژه این پس آن از و کرد مطرح گ صلی مفاهیم و هان  ا

 منشأ را داد قرار و رضایت خود هايسخنرانی و آثار در خاتمی گردید. تبدیل طلبان اصالح

 مردم، مشــارکت حکومت، مردمی منشــأ چون عنصــرهایی و دانســته مدنی جامعه نخســتین

 و قانون برابر در منصــب صــاحب افراد همه بودن گوپاســخ دولت، محدودیت و مدار قانون

 عنوانبه را )اجتماعی هايتشکل و هاسندیکا و احزاب(واسط مدنی نهادهاي وجود و مردم،

 خاتمی، موردنظر جامعه در .کندمی معرفی خود نظر مورد مدنی يجامعه اســـاســـی اصـــول

 مختلف هايارگان و ارکان که هســتند مردم این هســتند. مردم نندهک تعیین و مردمند محور

 مردم از برخاسته او قدرت و حکومت که ايجامعه یعنی مدنی جامعه کنند.می تعیین را نظام

  ).402 :1386 زاده، (حسینی مردم نظارت تحت و است

 آنها، دکارکر ترین مهم که دارند انتخابی خصــلت هاتشــکل خاتمی موردنظر جامعه در

 رقابت با و شتابدمی دولت یاري به جامعه مشارکت این با باشد.می مشارکت و رقابت ایجاد

 مبتنی و نشاط با جامعه طریق این از تا است اساسی قانون چارچوب در سیاسی دولت آنها،

ـــتند حق ذي مردم ايجامعه چنین در آید. وجود به تکثر بر ـــمیت به حق این اگر و هس  رس

 حد عنوان به مدنی جامعه بنابراین یافت. نخواهد تحقق مدنی جامعه وقت هیچ شودن شناخته

  ).16: 1381 ،عشري (اثنی باشدمی دولت و جامعه بین واسط
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  فقیه والیت 2-3

ـــلی هايرکن از یکی و نظام مبناي عنوان به را فقیه والیت خاتمی  پذیرفتمی آن اص

ـــت آن از تا کردمی تالش ولی  ارائه آن از دموکراتیک و مدرن قرائتی و دکن زدایی قداس

شروعیت مبناي خاتمی نظر طبق دهد. سی قانون و مردم رأي فقیه والیت م سا ست. ا  محور ا

 در نظریه این چون و اســت. امام حضــرت نظریه فقیه والیت اســت. فقیه والیت نظام مدار و

  ).170: 1379 (کاشی، باشدمی نظام اصول از یکی پس است آمده اساسی قانون

   گرایی قانون 2-4

ــعارهاي و هادیدگاه از یکی ــید انتخاباتی ش  نقانو 1376 خرداد دوم در خاتمی محمد س

 عنوان به اساسی قانون به تأکید و سیاسی هايرویه کردن مندقانون به مفهوم این بود. گرایی

شروعیت مبناي صب اعتبار و م سی هايمن سئولیت حدود تعیین معیار و سیا  اختیارهاي و هام

 قرار ملت اســتقبال مورد انتخابات در که شــعاري گیراترین داشــت. اشــاره منصــبان صــاحب

 کردن نهادینه یعنی نظام تثبیت اساسی. قانون استقرار براي تالش و بود گرایی قانون ،گرفت

 و اصــل بر و چارچوب در جامعه اجتماعی و فرهنگی ،علمی اقتصــادي، -ســیاســی هايپایه

 در سیاسی آزادي و آن ابراز امنیت و اندیشه آزادي یعنی آزادي از مراد« اساسی. قانون پایه

ــت. جامعه ــی آزادي اما اس ــیاس ــت در نظر ابراز س ــرنوش  حل براي عمل راه ارائه جامعه، س

 سیاسی آزادي است. نظر آن و راه آن درآوردن تجربه به براي تالش و اجتماعی مشکالت

 آزادي بشناسیم. رسمیت به را خویش سرنوشت بر مردم حاکمیت حق که، است این الزمه

 کند. خارج صحنه از را خود مخالف که نیست این حکومت یک هنر مخالف. آزادي یعنی

ـــت این حکومت هنر  کند. عمل قانون چارچوب در که وادارد را مخالف فرد حتی که اس

 (خاتمی، »شـــدبامی جامعه تکامل و رشـــد جهت در عاملی عنوان به نیز اندیشـــه آزادي

19/3/1379.(  

  مطبوعات آزادي 2-5

 بر تأکید اســـت. بوده خاتمی آقاي دیدگاه ینترمهم از یکی مطبوعات آزادي از دفاع

ـــانی اطالع و انتقادي نقش اهمیت ـــرورت و مطبوعات رس  خاتمی موردنظر آنان آزادي ض

ست. بوده سعه چهارم رکن مطبوعات اند گفته که این« ا ستند، تو شد دلیل این به شاید ه  با

ــه که ــالح براي همیش ــاز حکومتی هايارگان اص ــمی کارهاي و س ــده تعریف رس  کافی ش

 مختلف هاياندیشـــه و افکار و مردم واقعی نمایندگان و مردم نظارت تحت باید نیســـت.

ـــند مطبوعات معنی مردم، ـــئوالن این، نظارت با که باش ـــت در را قدرت که مس  دارند دس
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 انتقاد آورد.می فساد قطعاً نگیرد، قرار سؤال مورد اگر قدرت ند.کن جور و جمع را خودشان

 که هاانتقاد این که ... شودمی هم تقویت باعث بلکه شود نمی تضعیف سبب هاتن نه کردن

  »شـــودمی جــامعــه پیشـــرفــت و رشـــــد موجــب گیردمی انجــام مطبوعــات توســـط

  ).89:1395(شورچی،

  سیاسی توسعه 2-6

 اهداف از یکی« بود. سیاسی توسعه بر تأکید خاتمی شعارهاي و اهدیدگاه از دیگر یکی

ست؛ سیاسی توسعه براي سازي زمینه و جامعه در سیاسی توسعه ایجاد دولت این بزرگ  ا

 اساسی. قانون چارچوب در اما کنند انتقاد بگویند، سخنی بزنند، را حرفشان باید مردم یعنی

 و دولت به که است ارزش این افتادن جا است الزم سیاسی توسعه براي که کاري ینترمهم

 حق شــناختن رســمیت به اســت الزم آنچه ســیاســی توســعه در کرد انتقاد شــودمی حکومت

   ).11/1376/ 28 (خاتمی، است شهروندان آزادي

 يهادولت در سیاستگذاري در غیردولتی کنشگران و مدنی جامعه جایگاه -3

  هشتم و هفتم

 فرایند یک در که است مختلفی هايگروه گیري تصمیم محصول عمومی سیاستگذاري

 و بوده خود منافع نماینده هاگروه این درحقیقت کنند.می تعامل همدیگر با دموکراتیک

 و هفتم يهادولت دوره در هاگروه این شـــود. کاســـته دولتی اســـتبداد از تا کنندمی تالش

 نقش و کنشگران این ینترمهم اینجا در شدند. فعال اصالحات گفتمان بستر و متن در هشتم

  گیرند.می قرار بررسی مورد سیاستگذاري در هاان

  غیردولتی کنشگران 3-1

شن چندان فیتعر یردولتیغ هايسازمان  و هانقش تنوع و تعدد علت به و ندارند، یرو

 از یمتنوع فیتعار رندیگمی خود به که ییهایژگیو هاســازمان نیا واقع در دارد، وجود

سوند شاره تدلر تیجود شوند.می فیتعر یردولتیغ پ  یردولتیغ هايسازمان که کندمی ا

 سخت، بزرگ، شود،می گفته که یدولت کنند.می فیتعر دولت مقابل در را خود اغلب

سله ک،یبوروکرات انعطاف، رقابلیغ  اگر است. رانیفق به یدگیرس در توان نا و یمراتب سل

 تیفعال دولت اقتدار و طهیح از خارج که شــوند فیتعر ییهادهان عنوان به هاســازمان نیا

 فیتعر يبرا هم گرید پسوند کی از معموالً شوند.می شامل را یعیاروسیبس فیط کنندمی

   ).Streeten ,1997:18شود(می استفاده تر قیدق
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 و يساالر مردم گفتمان تسلط لیدل به خاتمی محمد سید جمهوري ریاست دوران در

ــت دولت، و یمل ســطح در یمدن جامعه  قرار یمدن ينهادها يفرارو یمناســب هايفرص

 دوران نیا در شـــد. ریچشـــمگ شیپ از شیب مدرن یمدن ينهادها تنوع و تکثر گرفت،

 رانیا یمدن جامعه هايرگ به یی تازه خون جوان، داوطلب کنشــگران يروهاین حضــور

 مشــارکت فرصــت جادیا و ینســل نیب فاصــله کاهش دبخشینو خود نیا که کرد يجار

سیس سوول رشیپذ و یاجتماع خدمات يسو به جوانان میعظ هیسرما یا  شد. یمدن تیم

شارکت زین دولتمردان ضور از و کرده باور شتریب را مردم یاسـیس م  به یمدن ينهادها ح

 کردند. استقبال یخصوص بخش و دولت کنار در یاجتماع عرصه گرانیباز از یکی عنوان

ص بخش دولت، ثمثل يریگ شکل صو شخص یفیتعر دیترد بدون ،یمدن جامعه و یخ  م

 را کشـــور توســـعه در فعال و موثر نقش يفایا يبرا گرانیباز نیا از کی هر گاهیجا از

ـــعار بودن غالب د.یطلبمی  يبرا مدون يزیر برنامه نبود و هاگفتار در یمدن جامعه ش

ست. بوده یزمان مقطع نیا در توجه قابل يخألها جمله از هانهاد نیا يداریپا  حائز نکته ا

 نهیزم که بود، یمدن یجهان جامعه تحوالت و یزمان ضرورت دوران، نیا در گرید تیاهم

 بحث رایز آورد وجود به کشـــور یعموم عرصـــه در دهیپد نیا تیتقو يبرا یمناســـب

شارکت سیس م ستیس جمله از دولت کردن کوچک و امور در مردم یا  که بود ییها ا

ـــد.می دنبال  و یمدن ينهادها از يدیجد نوع کم کم مقاومت، هايکانون وجود با ش

 از را مذاکره و جیترو بحث هانهاد مرحله نیا در .گرفت شکل ملت و دولت نیب مناسبات

 دنبال مردم و مسووالن سطح در آن اشاعه و موضوعات کردن یعموم در ،يدیکل مسائل

ضاً کردند.می  نیقوان رییتغ و يفرد و یاجتماع هاييآزاد بحث هانهاد نیا از یبرخ در بع

ستور در یدولت ينهادها عملکرد از انتقاد يموارد در یحت  اتیتجرب با گرفت. قرار کار د

 شدند یمدن هايتیفعال عرصه وارد ریفراگ و یموضوع هايشبکه جیتدر به آمده دست به

   .)139-140 :1395جمشیدي، و داشتند(حیدري يرگذاریتاث موارد یبرخ در که

 روســتا، و شــهر اســالمی شــوراهاي همچون مختلفی نهادهاي و هاســازمان دوره، این در

ـــکل و زنان هايجنبش ـــجویی هايتش  تجلیات و هاابزار ینترمهم عنوان به احزاب و دانش

  پرداختند. فعالیت به عمومی سیاستگذار فرایند در غیردولتی کنشگران و مدنی جامعه

  روستا و شهر سالمیا شوراهاي 3-2

 بر تاثیرگذار ابزار عنوان به مدنی جامعه ابعاد و ســـیاســـی مشـــارکت هايجنبه از یکی

 خاتمی جمهوري ریاســـت دوران در که امر این در مردم نقش تقویت و ســـیاســـتگذاري
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 جهت در بزرگی گام که گفت توانمی و شـد گذاشـته اجرا مورد به و ابداع وي توسـط

سعه سی تو ستا و شهر شوراهاي انتخابات زاريبرگ بود سیا  رابطه این در خاتمی بود. رو

 از یکی اجراي به موفق دولت عمر از ســـال دو از کمتر مدت در که این از گوید:می

سند شدم مردم به خود هايوعده ینترمهم ست. خر سأله ا شت بر مردم حاکمیت م  سرنو

صه تمامی در میاسال جمهوري .است اسالمی انقالب اهداف از یکی تحقق خود  با هاعر

 که هاشورا انتخابات گستردگی ولی است برده پیش را خویش اهداف مردم راي به اتکاء

 را انتخابات این گیرد برمی در را بزرگ شـــهرهاي تمامی قلب تا هاروســـتا دورترین از

  ).263-1379:264،(افراسیابیاست کرده متفاوت

 این مهم ارکان از یکی باشــیم داشــته دنیم جامعه خواهیممی ما اگر اســت معتقد وي

شارکت جامعه شت در حاکمیت براي مردم حق و م شان سرنو صمیم در مداخله و خود  ت

 هست جامعه در که قانونی و رسمی هايتشکل طریق از هاآن باید است. اساسی هايگیري

 و سیاسی توسعه اولیه هايهسته ینترمهم جمله از صنفی هايتشکل و باشند داشته حضور

سیج مدنی جامعه سوي به رفتن اجتماعی ست(هر ستین رابطه این در ).1387مالیی، و ا  نخ

 در 1377 اســفند هفتم در اســاســی قانون اجراي چارچوب در هاشــورا رســمی انتخابات

 23 شرکت با عمومی مشارکت و مدنی نهادهاي گسترش و سیاسی توسعه برنامه راستاي

 دوره دومین انتخابات شد. برگزار درصدي 64 مشارکت با و نفر 739 و هزار 668 و میلیون

سر در روستا و شهر اسالمی شوراي شور سرا  1381 اسفند نهم روز در مقرر موعد طبق ک

 و هزار 235 و میلیون 22 انتخابات از دوره این در کنندگان شرکت کل جمع شد. برگزار

 روستا و شهر شوراي هزار 35 رد عضویت براي نفر هزار 182 انتخاب به که بود نفر 818

ــورا .انجامید ــدهی يراهبردها یارتباط پل هاش ــطۀ و ادش ــتند. مردم و دولت انیم واس  هس

 سیاستگذارانه فرایند یک در که هستند یمنسجم یتیریمد ينهادها روستا و شهر يشوراها

 ؛ ددهن سوق شدن ساالرانه مردم سمت به را کشور یاجرای تیریمد ساختار دارند فهیوظ

 طیمح با مرتبط مختلف مســائل درباره يریگ میتصــم و امور ةادار در را مردم مشــارکت

 انیی روســـتا یزندگ ســـطح ارتقاي يبرا یعامل تینها در و کنند آســـان خود یزندگ

   ).25 :1381باشند(شیخ،

ـــتاي در هفتم دولت حقیقت در ـــالمی انقالب هايارزش و اهداف راس ـــک با اس  لیتش

 سپردن تمرکز، عدم استیس ياجرا بودند: اهداف نیا به یابیدست یپ رد یاسالم يشوراها

 رفع امور، انیجر به دنیبخشــ ســرعت مردم، به یرفاه و ياقتصــاد و یعمران يکارها
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ـــتگاه کار لیتکم ،یاجتماع نظارت ض،یتبع  هايبرنامه يرهبر و تیهدا ،یدولت هايدس

  ).76 :1378،تبار دولت(علوي توان بردن باال و مردم يساز محلی،آگاه

 و شــهر شــوراي مرکزي دولت که اســت آن مهم واقعیت اما اهداف این داشــتن رغمبه

 به بلکه ســـیاســـتگذاري فرایند در کننده کمک و تاثیرگذار نهادهاي عنوان به نه را روســـتا

 در اســت. داشــته را دســتورات به عمل انتظار صــرفاً نآ از که شــدمی نگاه کارگزار عنوان

ـــلی خدمات کننده تامین دولت ایران، اداري نظام در که نجاییآ از حقیقت ـــهر اص  و ش

ستا شت، آموزش، مانند هارو ست پلیس و امنیت بهدا شم در هاشورا ا سیاري چ  مدیران از ب

ـــوند.می تلقی اجرا و مدیریت در کافی تجربه و اطالعات بدون افرادي  دیگر عبارت به ش

 ابزاري عنوان به هاشورا به تا شده باعث پائین به باال زا و یافته تمرکز مدیریت تفکر استمرار

ــته مجریه قوه امتداد در و اجرایی  و دارد قانونی جایگاه که مردمی نهاد یک نه شــود نگریس

 قوت تفکر این به نظام ارکان ســایر و گانه ســه قواي با شــورا نهاد ارتباط دقیق تعریف عدم

  ).121 :1395فرد، کریمی و است(اشتریان بخشیده

  سیاسی احزاب 3-3

 بر بالغ هم و گرفت شـــکل احزاب خانه خاتمی آقاي دولت ســـاله هشـــت دوره در

 از یکی احزاب بســیار تعدد این البته که( گرفتند فعالیت مجوز ســیاســی تشــکل دویســت

 هر گرفت.می تعلق دولتی یارانه احزاب به و است) نیز احزاب قانون ساختاري هايضعف

 در که دفاتري شمار و سیاسی دفتر تعداد مرکزیز شوراي اعضاي تعداد به توجه با حزبی

 تا گرفتندمی یارانه عنوان به دولت از را مبلغی دارند اعضا کل و کشور سراسر هاياستان

 در کنند. تثبیت حدودي تا را خود و کنند برطرف را خود اولیه اقتصادي مشکالت بتوانند

 رئیس هايبرنامه توجه مرکز در سیاسی احزاب جمله زا و مدنی نهادهاي تقویت دوره این

سیدن براي جمهور سعه به ر سی تو  از که هاییگروه و احزاب بر عالوه و گرفت قرار سیا

ـــمی جمهوري ریاســـت دوران ـــورتی به هاش  و احزاب بودند منفعل نیمه یا منفعل ص

 از پس دوره این در ).16 :1378کردند(مرتجعی، فعالیت به شــروع ســیاســی هايســازمان

شت ضع در هم تغییراتی و تعدیالتی انقالب تثبیت از دهه دو گذ  هم و نظام مخالفین موا

سی نخبگان نظرات در صاً حاکم سیا صو  بر که آمد پدید خاتمی کارآمدن ازروي پس خ

 هم و یافت افزایش مخالفین تحمل براي ســیاســی نظام توانایی و ظرفیت هم آن اســاس

سی حیات ادامه براي که سیدندر نتیجه این به مخالفین شکیالت سیا  و خود نهادهاي و ت

ست از باید هاتنش و اختالفات حل ست براندازانه يهاسیا  خود هايمخالفت و بردارند د
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سی قانون چارچوب در را سا  سوي از جدید تلقی این دهند. شکل ملی میثاق عنوان به ا

 دوباره گرفتن رونق موجب هم و احزاب تقویت موجب هم حاکم نخبگان و مخالفین

  ).20 :1380گردید(هرسیج، حزبی هايفعالیت

ـــتگذاري در احزاب عمده نقش ـــیاس  انتخابات فرایند بر تاثیرگذاري به دوره این در س

سیس احزاب شود.می مربوط سترده تالش ،یخاتم يجمهور استیر دوران در یا  خود گ

ستند احزاب دوره، نیا در گرچه بردند. کار به آن حفظ و قدرت کسب بر را  اعتماد نتوان

 .کردمی ینیســنگ ســرشــان بر بودن یدولت ۀیســا همچنان و کنند جلب خود به را یعموم

صالح تیحاکم ییابتدا سال دو به دوره نیا در احزاب اقدامات نیتر کالیراد  در طلبان ا

 که شود.می مربوط 81-82 یعنی آن، پایانی سال یک و 76-78 يهاسال بین یعنی قدرت

 دهیرس گرا اصول و طلبان اصالح احزاب دسته دو نیب قدرت رقابت عمالً زین دوره نیا در

ش و سخت رقابت کی در و بود صول انیجر ه،یپرحا  و کرد جلب را مردم اعتماد گرا، ا

 مجلس نهاد قیطر از یقانون يفشارها لیقب از شده استفاده هايروش همه از طلبان اصالح

 مجلس، یندگینما از استعفا طرح ما،یس و صدا و سپاه ،نگهبان يشورا لمث هانهاد یبرخ به

ــن ــاده هاينامه مجلس، در روزه 26 تحص ــرگش ــع اعالم و س ــور در یبحران تیوض  کش

 در و کنند برآورده طلب اصــالح جناح از تیحما يبرا را مردم دوباره اعتماد نتوانســتند

  شد. دهیبرگز دوم دور در بود انیگرا اصول از یبخش يدایکاند نژادکه ياحمد ت،ینها

 عمومی سیاستگذاري در دوره نیا در یاسیس احزاب تاثیرات و هاکارکرد نیترمهم از 

شاره لیذ موارد به توانمی سیس توسعۀ به کمک کرد: ا  و توان از يریگ بهره امکان و یا

سیس نظام از مردم مطالبات يریگیپ نظام؛ يروهاین همۀ تجربۀ  مردم نیب باطارت جادیا و یا

 فایا نقش مناسـب طور به اند نتوانسـته هنوز احزاب خصـوص، نیا در گرچه حکومت؛ و

  .کنند

 امکان قدرتمند، احزاب نبود صــورت در که یاحتمال یاســیســ انســداد از يریجلوگ 

شد .دارد وجود آن جادیا سانه جادیا قیطر از یعموم افکار ر  از تیحما و یگروه هاير

 ت؛یحما مورد نامزد تیقابل و توان کردن مشـــخص و نظر مورد يهانامزد یمعرف آنها؛

ــان اطالع ــده جادیا اتفاقات از مردم به یرس  در مردم اطالع از يریگبهره و قدرت در ش

 موارد، نیا .)71-73 :1388(اکبري،ياقتصـــاد و یاســـیســـ مفاســـد یبرخ از يریجلوگ

 فایا شــده ادی خاص دورة رد ژهیو به و رانیا در احزاب که اســت ییهانقش نیترعمده

  اند.کرده
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  دانشجویی هايتشکل 3-4

 کشور هايدانشگاه عرصه در تحوالتی شاهد هشتم و هفتم يهادولت ساله هشت دوران

 شد حادث دانشجویی هايتشکل از دسته آن هايفعالیت افزایش طرف یک از است. بوده

 بسیج وحدت، تحکیم دفتر نشجویان،دا اسالمی هايانجمن مانند اند داشته وجود قبل از که

 دانشــجویی هايتشــکل شــدن فعال و گیري شــکل اهدشــ دیگر ســوي از و ... و دانشــجویی

یدي ـــوراي همچون جد ـــنفی ش ـــجویی، ص  فرهنگی هايکانون علمی، هايانجمن دانش

 اســالمی جامعه قوي، هايفعالیت با هاییگروه دانشــجویی ورزشــی هايانجمن دانشــجویی،

شجویان شان اگرچه هاگروه این گیري شکل .... و دان ضاي از ن سی باز ف  دوره این در سیا

شته ست دا شکل این مختلف دالیل به اما ا سته هات ستگذاري فرایند در اند نتوان  عمومی سیا

  کنند. ایفا مهمی نقش

 اســـت. داشـــته بعد به 1376 دوره در دانشـــجویی جنبش تناقضـــات در ریشـــه امر این 

-ناسیونالیستی دانشجویی جنبش از مهمی بخش دوره این در دانشجویی جنبش هايویژگی

 گفتمان هژمونی یا هویت این امروزین هايویژگی .دهدمی تشــکیل را امروزین لیبرالیســتی

 به استبداد با دیتض مشروطه، سبک به گرایی قانون از: است عبارت دانشجویی جنبش در

 جبش این ).120 :1382اســالم(خرمشــاد، زا دموکراتیک و مدرن تلقی و ملی نهضــت شــیوه

شجویی سم از تاثیر به دان شنفکري یا ایرانی نئولیبرالی  هايزمینه سازي فراهم پی در دینی رو

س تحقق شتر و درونی کمتر لعاب و رنگ با یدموکرا شیرودي، بوده بیرونی بی ست(  :1391ا

82.(   

 را ســیاســی نظام تغییر تیاف قوت دوره این رد که نئولیبرال ســیاســی جنبش براین عالوه

 دانشجویی جنبش به مربوط مواضعی چنین درحالیکه بود ساخته سیاسی نظام نقد جایگزین

 طبیعتاً  اســالمی جمهوري ســاالرانه مردم فضــاي در و شــودمی مربوط پهلوي دولت مخالف

 به تغییر جاي به که دانشجویی جنبش این از هایی بخش حتی باشد. تاثیرگذار توانست نمی

 از که بود داده قرار هدف را خصــوصــیاتی و مواضــع ،بوده تر نزدیک ســیاســـی نظام قدن

 سرمایه با مبارزه فلسطین، مردم از حمایت مانند شدندمی محسوب جنبش خود هايگیژوی

ــعار و جهان در آمریکا مداخالت با مبارزه جهانی، داري ــنه آمریکا. بر مرگ ش ــیل پاش  آش

 فرو با اسالمی انقالب که است درحالی این است. داخلی تبداداس با مبارزه جنبش، این دیگر

ـــتبــداد بنیــادهــاي پهلوي نظــام ریختن ـــتبــد توانــد نمی خود لــذا و ریختــه بهم را اس  مس

  ).173-174 :1380باشد(خرمشاد،
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  زنان هايتشکل 3-5

 برداشــتن ایران در خصـوص به سـیاســی توسـعه فرایند در نظر مورد مهم مسـائل از یکی

 مختلف هايعرصه در جامعه از نیمی عنوان به زنان مشارکت توسعه راه سر بر جودمو موانع

 فرایند در زنان نقش ارتقاي براي متعددي هايتالش اصالحات دولت میان این در باشد.می

 براي پستی دولت، این در سیاسی مدیریت کالن سطح در اینحال با داد. انجام گیري تصمیم

 نمایندگی یافتند حضـــور به موفق زنان ســـطح این در که ايعرصـــه هاتن نشـــد. ایجاد زنان

سالمی شوراي مجلس ستر این نیز آن از قبل که بود ا ست. بوده فراهم ب  دولت هايتالش ا

 ورود يبرا جدید هايفرصت ایجاد به منجر زنان يبرا جدید بسترهاي ایجاد يبرا خاتمی

صه در آنان سی مدیریت میانه هايعر ستر این هگذرر از شد. سیا ضاها و هاب  جدید، يف

 توانمی امکانات این جملۀ از شد. تر آسان و بیشتر قدرت منابع به زنان دسترسی امکانات

 امور مرکز به يجمهور ریاســت نهاد زنان امور دفتر يارتقا با :کرد اشــاره زیر موارد به

 یانجر در مرکز دولت، هیئت جلســات در مرکز رئیس حضــور ضــمن ،زنان مشــارکت

 مسائل رفع يبرا هایی گام خود، نظریات ارائۀ با و کرد شرکت توسعه سوم برنامۀ تدوین

 برداشــت. مقتضــی راهکارهاي ارائۀ طریق از زندگی مختلف وجوه در زنان مشــکالت و

 رســید، وزیران هیئت تصــویب به که توســعه ســوم برنامۀ قانون 158 ماده فرایند این طی

 معضالت حل و کشور توسعۀ در زنان نقش دهی سامان منظور به بودجه اختصاص ضمن

 مندرج مفاد ياجرا بر نظارت و يپیگیر مسئول مشارکت امور مرکز آنها، زندگی بهبود و

 فرا و بخشـی يشـوراها در مذکور، مرکز همچنین شـد. توسـعه برنامه قانون 158 ماده در

 ماه آبان در که عهتوســ ســوم برنامۀ و زنان يکار گروه پوشــش تحت هايکمیته بخشــی،

 ).138 :1380 زنان، مشارکت امور (مرکز داشت شرکت بود، شده تشکیل 1377

 هايعرصــه ایجاد و هاســاختار تقویت يهاســیاســت يراســتا در دوره این در همچنین

 دولتی تشکیالت در زنان امور دفاتر ها، وزارتخانه در زنان مسائل درج و زنان يبرا جدید

 در زنان امور دفتر 48 ایجاد به توانمی دفاتر این جمله از شـــد. ادایج هاوزارتخانه و

 :از بودند عبارت هاآن از برخی که کرد اشاره نه هفتادو سال در دولتی ينهادها

 دفاع. وزارت در بانوان امور دفتر رئیس مشاور

 .سازمانی پست 27 با کشور وزارت در بانوان امور دفتر رئیس و کل مدیر و مشاور

 پاسداران. سپاه در زنان امور دفتر رئیس و کل فرماندهی ورمشا

 ... و تلفن و تلگراف و پست وزارت بانوان امور دفتر رئیس و نماینده



 153                                   97پاییز/44سال دوازدهم/شماره                

 

شاور سطح در %35 دفاتر این  ست و وزیر م صد 26,6 زنان، امور سازمان سرپر  در در

صد 49 مدیرکلی، سطح ستگاه نماینده داراي در شارکت امور مرکز در د صد 45 و م  با در

  ).26 :1380زنان، مشارکت امور بودند(مرکز دیگر عناوین

 کارایی منظور به زنان به مربوط دولتی تشکیالت و هاسازمان در دوره این در همچنین

 نمایندگان هماهنگی يشورا ایجاد تحوالت؛ این جملۀ از گرفت. صورت تحوالتی بهتر

ستگاه سیون انحالل اجرایی، هايد ستان در بانوان امور هايکمی  وظایف شدن محول و هاا

سیون  زنان غیردولتی هايسازمان دوره این در . جوانان و زنان کارگروه به مزبور هايکمی

 يهاسال بین که ايگونه به یافتند کمی و کیفی رشد ،توسعه سوم برنامۀ اهداف به توجه با

ــازمان تعداد 1383-1376 ــان را ريبراب هفت نرخ زنان دولتی غیر هايس  (مرکزدهدمی نش

 ).90 :1380زنان، مشارکت امور

سی مدیریت کالن سطوح به زنان اگرچه گفت توانمی حقیقت در ست سیا  نیافتند د

 مدیریت میانه سطح در تغییرات عمدة اصالحات دولت در زنان سیاسی مشارکت از پس

 دولت با مصــادف ( اســالمی يشــورا شــشــم مجلس زنان اینکه مهم نکته گرفت. شــکل

 شد. شان مشارکت يارتقا به منجر که دادند انجام را هائی فعالیت برخی اصالحات)

  ؛ بار اولین يبرا مجلس زنان فراکسیون تشکیل

  ؛ مجلس رئیسه هیئت در زن یک عضویت

  ؛ جوانان و زنان کمیسیون بر زن یک ریاست

  ؛ اتمی المللی بین آژانس و ایران بین مذاکرات در زن یک شرکت

شم مجلس زنان فعالیت ضع به ش  حقوق حوزة در عمده طور به که قانون مورد 16 و

سیار اما شد نهایی که هایی طرح مورد 17 همچنین انجامید. بود، زنان ضع به يب  قانون و

سیون به ایران الحاق الیحه جمله از نینجامید( شکال کلّیۀ رفع کنوان  در ). زنان از تبعیض ا

 : است قرار این از ذکر قابل موارد سیاسی مدیریت میانه سطح

ــاورت و معاونت به زن دو انتخاب  به بانوان امور دفتر يارتقا و يجمهور رئیس مش

شبرد در مرکز قدرت افزایش به منجر موضوع این که زنان مشارکت امور مرکز  مسائل پی

عالیت جمله از شــــد. زنان ئۀ ریزي، برنامه مرکز، این هايف ئۀ ،راهکار ارا  ریاتنظ ارا

 و دولت هیئت با زنان مســائل حوزة در نظر تبادل و کارشــناســی هايبررســی مشــورتی،

 مادة ایجاد به منجر که توســعه ســوم برنامۀ تدوین جریان در شــرکت مجلس، نمایندگان

 قانونی مادة این مفاد از جمله از بود زنان مســائل به معطوف که شــد برنامه در 158 قانون
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شاره موارد این به توانمی  يساز زمینه ،زنان دولتی غیر هايسازمان يساز توانمند کرد: ا

 )67 :1380زنان، مشارکت امور ...(مرکزو کالن يریز برنامه نظام به نخبه زنان يبرا

ــالح با همچنین ــورا هاينامه آئین اص ــعه و يریز برنامه يش ــتان توس  دولت در هااس

ضر زنان تعداد خاتمی سعۀ و يریز رنامهب يشورا هايکارگروه در حا ستان تو  افزایش هاا

  شود:می اشاره زیر موارد به یافتند حضور آن در زنان که هایی کارگروه جمله از یافت.

 انتخاب به زن یک حضــور ؛ يادار تحول و يریز برنامه کارگروه در زنان حضــور .1

 )يرأ حقّ کارگروه(بدون

 از زن نمایندة یک حضور طبیعی؛ منابع و يکشاورز و آب کارگروه در حضور .2

 )يرأ حقّ (بدون کارگروه انتخاب با دولتی غیر هايتشکل

 )يرأ حقّ کارگروه(بدون انتخاب به فرهنگی میراث و يگردشگر کارگروه در .حضور3

  )يرأ حقّ گروه(بدون کار انتخاب به زیست محیط و آمایش کارگروه در حضور .4

 از نماینده و زنان امور در اندارمشاوراست ( اجتماعی کارگروه در حضور .5

 )يرأ حقّ (بدون گروه) کار انتخاب با دولتی غیر هايتشکل

 و امورزنان) در استاندار مشاور ( يگذار سرمایه و اشتغال گروه کار در حضور .6

 )يرأ حقّ (بدون استان هايدانشگاه علمی هیئت عضو زنان از یکنفر

 در استاندار (مشاور اجتماعی تأمین و درمان و بهداشت کارگروه در حضور .7

 )يرأ حقّ (بدون گروه کار انتخاب به دولتی غیر هايتشکل از نماینده یک و زنان) امور

 امور در استاندار مشاور ( اطالعات يفناور و آمار پژوهش گاه کار در حضور .8

 )يرأ حقّ (بدون استان هايدانشگاه علمی هیئت عضو بانوان از نفر یک و زنان)

 و ) زنان امور در استاندار مشاور ( بدنی تربیت و فرهنگ گروه کار در .حضور9

 )يرأ حقّ (بدون گروه انتخاب به نظر صاحب بانوان از نفر یک

 مسئول و زنان امور در استاندار مشاور ( جوانان و بانوان کارگروه در حضور .10

 (بدون علمی هیئت عضو نوانبا از دونفر و دولتی غیر هايتشکل از زن یک زنان) ورزش

 ).190 :1380زنان، مشارکت امور مرکز( )يرأ حقّ

 ایجاد زنان يبرا يگیر تصــمیم جایگاه 504 فوق يهاکارگروه در زنان عضــویت با

سی مدیریت میانه سطح در شد.  يشوراها انتخابات در زنان شدن انتخاب به توانمی سیا

ستا شهرو شاره نیز رو ستگذاري در زنان نقش بحث به که جایی تا و حال این با .کرد ا  سیا

 اعمال جهت ،سیاسی قدرت از حد آن از از برخورداري یعنی نهایی مرحله شودمی مربوط
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 در بود. نگرفته شکل است قدرت اعمال و سیاسی مشارکت از آمده دست به نتایج بر نفوذ

 پشت اما است هداشت يمحدود پیشرفت سیاسی مشارکت مرحلۀ تا اصالحات گفتمان واقع

  شد. متوقف کنترل مرحله

  گیري نتیجه و بندي جمع

ستگذاري صول عمومی سیا ست مختلفی هايسازمان و هاگروه برهمکنش مح  به که ا

سوب هدف گروه نوعی ساس، براین شوند.می مح ستگذاري ا ست دموکراتیک امري سیا  ا

ــتر و متن یک در که  از و اســالمی جمهوري در رام این کند.می پیدا معنا مردمســاالرانه بس

 اســت. کرده پیدا نمود اســاســی قانون جمله از باالدســتی اســناد ینترمهم در انقالب ابتداي

 راســـتاي در مختلف هايشــیوه به انقالب از پس دوره در مختلف يهادولت اســاس براین

ــاالري این تحقق ــتم و هفتم يهادولت اند. کرده حرکت دینی مردمس ــایی با نیز هش ــناس  ش

ــترهاي ــی قانون در موجود بس ــاس ــاد حتی یا و متفاوت خوانش موارد برخی در و اس  با متض

مان ند کرده تالش انقالب هايآر نه تا ا ـــگران آفرینی نقش براي را زمی  و غیردولتی کنش

ساس برهمین کنند. فراهم مدنی جامعه شکل و هايگروه ا  جامعه محوریت با مختلفی هايت

 روستا، و شهر اسالمی شوراهاي زنان، هايتشکل به توانمی که شدند داده قرار هدف مدنی

 این نقش بررســـی کرد. اشـــاره نهاد مردم يهاســـازمان و احزاب دانشـــجویی، هايتشـــکل

 دالیلی به هاآن از کدام هر که دهدمی نشــان عمومی ســیاســتگذاري در هاتشــکل و هاگروه

سته شکل .کنند ایفا فرایند این در مهمی نقش اند نتوان ستر اگرچه زنان هايت  این براي الزم ب

 مرحله در اما گرفتند بدســت میانی مدیران ســطح در مهمی هايپســت و کردند پیدا را امر

 و هویت بحران با نیز دانســجویی هايتشــکل ماندند. ناکام باشــدمی قدرت کنترل که نهایی

ستیزيا مانند شده ینتعی اهداف که معنی بدین بودند. روبرو سردرگمی ش یا ستبداد  روطهم

 معنا بی است بوده خواهی دموکراسی نماد خود که اسالمی جمهوري متن در اساساً خواهی

 در هاشورا جایگاه بودن نامشخص بدلیل نیز روستا و شهر اسالمی شوراهاي شد.می تلقی

 ثريمو نقش سیاستگذاري در نتوانستند رانتی اقتصاد و متمرکز اداري نظام حقوقی، ساختار

سی احزاب نقش کنند. ایفا سی مجادالت به ورود صرفا نیز سیا سب و سیا  و بوده قدرت ک

ـــی رقیب به نیز نهایت در ـــیاس  توانمی مجموع در بنابراین کردند. واگذار را قدرت خود س

شکل و مدنی جامعه گفت سته غیردولتی هايت ستگذاري فرایند در اند نتوان  در عمومی سیا

  کنند. ایفا وثريم نقش بحث مورد دوره
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