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Abstract
Civil society and nongovernmental actors in the new age have played a significant role in
political scene and they are effective factors in management and administration of society,
as well as effective tool for influencing the behavior and performance of the state,
especially in rationalizing of state power. The explanation of the status of civil society and
non-governmental actors in the public policy of the ninth and tenth government has been
considered as a research goal. The main argument of this article is that in the ninth and
tenth governments, civil society and non-governmental actors have been marginalized in
public policy and have limited role and participation. In this research, it has been tried to
analyze the position of the mentioned institutions in the public policy making of the ninth
and tenth governments in the framework of the institutional model, and in two areas of
domestic and foreign policy, using a descriptive-analytical method and collecting
information in a library.
Keywords: Civil society, Discourse centeredjustice, Governmental organizations, Public
policy.
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چکیده
جامعه مدنی و کنشگران غیردولتی در عصر جدید از بازیگران مهم صحنه سیاسی و به عنواان ییوی از عااموؤ مودرر در مودیرید و ادار
جامعه نقش مهمی ایفا کرد و همچنین به صارت ابزاری مدرری برای تأریرگذاردن بر رفتار و عملیرد دولد بوه ویو در عقینویکوردن
قدرت دولتی عمؤ میکنند .تبیین جایگا جامعه مدنی و کنشگران غیردولتی در سیاستگذاری عمامی دولد نهم و دهم به عنواان هود
این پ وهش مدنظر قرار گرفته اسد .استدالل اصلی این مقاله این اسد که در دولد نهم و دهم جامعه مدنی و کنشوگران غیردولتوی در
سیاستگذاری عمامی به حاشیه راند شدند و از نقش و مشارکد محدودی برخاردارند .در این پ وهش سعی شد اسد با روش تاصویفی
 تحلیلی و گردآوری اطیعات به شیا کتابخانهای ،جایگا نهادهای یادشد در سیاستگذاری عمامی دولدهای نهم و دهم در چارچابمدل نهادی ،و در دو حاز سیاسد داخلی و سیاسد خارجی تجزیه و تحلیؤ شاد.
واژگان کلیدی :جامعه مدنی ،سازمانهای دولتی ،سیاستگذاری عمامی ،گفتمان عدالدمحار.

مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری با عنوان «جایگاه جامعه مدنی و کنشگران غیر دولتی در سیاست گذاری عمومی
ایران ( ») 731- 731است.
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مقدمه
جامعه مدنی به عنوان نهادی میانجی میان فرد و حکومت در چارچوب تجزیه و تحلیل سیاست
عمومی قابل توجه است ،از آن لحاظ که نخست تأثیر این جامعه خودسامان بر فرایند سیاستگذاری
را مورد اهتمام قرار میدهد ،دوم جایگاه مردمی دولت و نقش حمایتکننده ملت از حکومت ،در
نیل به اهداف از پیش تعیینشده را که همانا «خیر عمومی» است ،تببین میکند ،و سوم ،پویایی
سیاستهای متکی به حمایت قاطبه مردم را مورد تأکید قرار میدهد .مشارکت فعال مردم در روند
تصمیم گیری و نظارت مستمرآنان بر اعمال دولت از طریق نهادهای جامعه مدنی بیانکننده پویش
سیاست عمومی و رابطه تنگاتنگ توسعه سیاسی و فرایند سیاستگذاری است .در این زمینه سیاست
از جنبهای پویا نگریسته میشود ،زیرا احزاب و گروههای ذینفوذ ،انجمنها و سندیکاها در تحول
آن نقش دارند و میتوانند روند و کارکرد آن را اصالح کنند .این اثرگذاری در دو عرصه داخلی و
خارجی تجلی می یابد (دهشیری ، 731،ص.) 1

مقاله حاضر این پرسش را مطرح میکند که جامعه مدنی و کنشگران غیردولتی در
سیاستگذاری عمومی دولتهای نهم و دهم از چه نقش و جایگاهی داشتهاند؟ فرضیه مقاله بیان
می کند جامعه مدنی و کنشگران غیردولتی در قالب مدل نهادی در سیاستگذاری عمومی دولتهای
یادشده از نقش و مشارکت محدودی برخوردار بودهاند .برای پاسخگویی به این پرسش و
عملیاتیکردن فرضیه ،پژوهش حاضر در چند بخش سازماندهی شده است .در بخش نخست،
مبانی نظری سیاستگذاری عمومی در دولت نهم و دهم که برگرفته از مدل نهادی است بیان خواهد
شد .در بخش دوم شاخصهای جامعه مدنی در این دولتها و در بخش سوم نیز جایگاه جامعه
مدنی و کنشگران غیردولتی در سیاستگذاری عمومی دولتهای یادشده ارزیابی خواهد شد که از
بین حوزه های مختلف سیاستگذاری حوزه سیاست داخلی از جمله فرهنگی ،زنان ،اقتصادی و
همچنین ،سیاست خارجی دولت عدالتمحور مورد تأکید قرارگرفته است.
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مباني نظری
سیاستگذاری عمومي

سیاستگذاری عمومی عمل دولتها را مطالعه و تحلیل میکند .سیاستگذاری عمومی در واقع،
تجلی اداره حکومت در عمل است ،که آنها را میتوان به عنوان مجموعههایی ساختاری و مرتبط
متشکل از مقاصد ،تصمیمها و اعمالی که قابل نسبت به اقتدار عمومی در سطوح محلی ،ملی و
بینالمللی هستند ،در نظر گرفت (ملکمحمدی ، 717 ،ص .) 3
جامعه مدني

جامعه مدنی ناظر بر سازمانها ،نیروها ،اجتماعات مستقل متکثر و متنوعی است که ضمن استقالل
از دولت ،رابطه میان حاکمان و مردم را تنظیم ،تعدیل و مشروعیت میدهد .این تشکلها مجرای
ورود شهروندان به عرصه یا حوزه سیاست هستند یا میتوانند باشند (ازغندی ، 711 ،ص .)3در
فرایند تکاملی مفهوم جامعه مدنی ،دولت دیگر حد و مرز جامعه را تعیین نمیکند ،بلکه مشروعیت
نظام سیاسی به رضایت دیگران بستگی دارد .در نتیجه ،حوزه مستقلی از رویهها ،حقوق و شأن
اجتماعی شکل میگیرد (چاندوک ، 711 ،ص .)92کارگزاران درون جامعه مدنی عبارتاند از
نیروها ،گروهها ،جنبشهای اجتماعی ،نهادها ،سازمانها ،گروههای فشار انجمنها و نمایندگان
آنها (بشیریه ، 711 ،ص.)711
مدل نهادگرایي

تا مدتها ،نهادهای حکومتی ،کانون اصلی علوم سیاسی محسوب میشدند ،و علوم سیاسی  ،به
شکل سنتی ،به معنی مطالعه نهادهای حکومتی بود .به طور کلی ،فعالیتهای سیاسی پیرامون
نهادهای حکومتی معینی مانند مجلس ،ریاست جمهوری ،دادگاهها ،دیوانساالریها ،ایالتها،
شهرداریها و غیره متمرکز است .ریاستگذاری عمومی به وسیله این نهادها به طور اقتدارآمیزی،
تعیین  ،اعمال و اجرا میشود .همچنین ،ارتباط بین سیاستگذاری عمومی و نهادهای حکومتی
بسیار نزدیک است .به عبارت دقیقتر ،هر سیاست زمانی تبدیل به سیاستگذاری میشود که
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تصویب شده ،عملیاتی شود و چند نهاد حکومتی آن را اجرا کنند (فروزنده دهکردی و وجدانی،
 ، 711ص.)11

این مدل بیان میکند رابطه بین سیاست عمومی و نهادهای دولتی بسیار نزدیک است و یک
سیاست تا زمانی که بعضی نهادهای دولتی اتخاذ ،اجرا و به پیش نبرند ،تبدیل به سیاست عمومی
نمیشود .نهادهای دولتی به سیاست عمومی سه ویژگی میدهند :ابتدا به سیاستها مشروعیت
میبخشند؛ دوم ،سیاستهای دولت فراگیر است و به همه مردم جامعه اشاعه مییابد و در نهایت،
اینکه دولت اعمال اجبار را در جامعه به انحصار خود دارد و قادر است ناقضان سیاستها را به
جزای خود برساند .از این رو ،این توانایی دولت است که برای اداره کل جامعه سیاستهایی را
تصویب میکند (قلیپور و غالمپورآهنگر ، 713 ،ص .)11حکومت با تصویب سیاستها ،کل
جامعه را اداره میکند وکاربرد مشروع اعمال زور را به انحصار خود در میآورد تا افراد وگروهها
تشویق شوند ترجیحات خودشان را در قالب سیاستها وضع کنند (دای  ، 713 ،ص.)11

گفتمان احمدینژاد
با انتخاب محمود احمدینژاد به ریاست جمهوری در سال  711چرخش اساسی در گفتمان
دولت ایران در سیاست داخلی و خارجی به وجود آمد .گفتمان جدید بسیار و متفاوت ،حتی
متعارض از گفتمان قبلی بود ،خاتمی تالش کرد اصل دموکراسی را در داخل پیاده کند و همزمان
اصول نظری خود را مطابق با ارزشهای جهانی حاکم تطبیق دهد در این دوره باور بر این بود که
رویکردهای قبلی نتوانستهاند منافع جمهوری اسالمی ایران را تأمین کنند .احمدینژاد در تبلیغات
انتخاباتی خود شعارهایی را مطرح کرد که بسیار متفاوت از دو دوره انتخاباتی قبلی بود.
مردمگرایی ،عدالت اجتماعی و وفاداری بیدریغ به شهیدان و انقالب و جنگ ،بنابراین ،وی
رجعتی به روزهای اول انقالب داشت .احمدینژاد و حامیانش ،عدالت اجتماعی را به عنوان عنصر
اساسی میراث خمینی یا اصول انقالب اسالمی مطرح کردند و خودشان را اصول محور یا
«اصولگرا» نامیدند ،به این معنا که به طور کامل به اصول اولیه انقالب وفادار ماندهاند (جوانزاد،
 ، 731ص .)11طرفداران این رویکرد متأثر از خرد فردی به جای خرد جمعی هستند و وفاداری
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به نظام را برای حفظ قدرت مناسب میدانندو به حاکمیت اسالم ،استقالل ،عدالت ،آزادی و
مردمساالری در قالب اهداف فراملی باور دارند (دهقانی فیروزآبادی ، 713 ،صص.)171-171
شاخصهای جامعه مدني
شاخصهای جامعه مدنی عبارتاند از آزادی مطبوعات ،تقویت و تنوع احزاب سیاسی ،گسترش
سازمان های غیردولتی ،کاهش اندازه دولت ،شفافیت و پاسخگویی دولت در برابر شهروندان ،که
در مقاله حاضر سه شاخص انتخاب و در دولت نهم و دهم بررسی میشود.
تقویت نهادهای مدني

احمدینژاد توانست با دردست گرفتن دال عدالت و تأکید بر ملزومات اقتصادی و اجتماعی آن از
جمله مردمداری ،محرومیتزدایی ،مبارزه با فقر ،فساد و تبعیض ،سادهزیستی ،پاسخگویی در
صحنه داخلی و تأکید بر مقوله استکبارستیزی و حمایت از مستضعفین عالم در چارچوب عدالت
محوری در صحنه بینالمللی ،دوباره برخی شعارهای کلیدی گفتمان انقالب اسالمی را احیا کند.
این دوره نظرات مختلف و متفاوتی درباره تحزب و دموکراسی خواهی عجین شده است .یکی از
معروفترین و در عین حال مهم ترین اظهارات رئیس و سایر کارگزاران سیاسی دولت نهم ،که از
هنگام تبلیغات انتخاباتی ،جسته و گریخته از آنان شنیده شده است؛ تأکید بر حمایتنکردن احزاب
سیاسی کشور از منتخب نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و درنتیجه عدم تعهد و وامداری
دولت نهم و سپس دهم نسبت به آنها است .این اظهارات زمانی جدیتر به نظر رسید که هم
سخن با برخی چهرههای شاخص حامی دولت ،وزاری سیاسی کابینه نیز در برنامههای اعالمی و
همچنین اظهارنظرهای علنی خود ،آنجا که بحث از تشکل ها و نهادهای غیردولتی و لزوم
مشارکت آنها در سازوکارهای سیاسی کشور به میان میآمد ،ضمن توجه بسیار کم به مقوله
تحزب و احزاب سیاسی ،از لزوم تقویت نهادهای مذهبی و انقالبی مانند روحانیت ،بسیج،
نمازهای جمعه و پایگاه های موجود در مساجد به عنوان جایگزینی برای احزاب یاد میکردند.
همچنین ،دولت نهم اساس حرکت تعاملی خود با جامعه را ،بر بهکارگیری روشها و شیوههای
جلب حداکثری آرا و مواجهه رودررو و مستقیم با توده سازماندهی نشده ،مردم یا حمایت متقابل
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سازمان های غیررسمی ،یا به ظاهر غیرسیاسی ،اما دارای کارکردهایی کامالً سیاسی قرار داده است
(شورچی ، 731 ،ص .) 1
دولت نهم که در سال اول خود باتوجه به اینکه در بودجه سال  ،11اعتبار یارانه احزاب
پیش بینی شده بود ،در آن سال یارانه یادشده را پرداخت کرد ،اما در بودجه سالهای  11تا 11
اعتبار در این زمینه حذف شد.
دولت نهم واسطهگری و وکالت احزاب به عنوان جایگزینی ملت را پروژهای ناپسند خواند و
بر حذف واسطهها یعنی احزاب در مناسبات دولت و ملت و اصالت تعیین سرنوشت ملت تأکید
کرد .اعتقاد دولت نهم به احزاب سیاسی این بود که احزاب و واسطه ها مرکز فرماندهی
غوغاساالری بوده و باید این گونه مراکز غیرقانونی اعالم شده و از صحنه سیاست حذف شوند
(مرکز پژوهش اسناد ریاست جمهوری ، 713 ،ص.) 3
احمدینژاد با تفسیر خاصی که از وحدت دیانت و سیاست میکند ،به نحوی نهاد سیاست را
در نهاد دین منحل میکند و به این ترتیب برای مساجد ،هیئت های مذهبی و حوزههای علمی
کارکرد و نقش حزبی قائل میشود (حجاریان ، 733 ،ص.) 11
کاهش فساد و افزایش شفافیت

در دولت نهم و دهم بوروکراسی بهشدت فربهتر شد .دولت از طریق حجم وسیع استخدام و
گسترش عریض و طویل بوروکراسی ،بیش از پیش بزرگ و حداکثری شد .بر این اساس ،میتوان
به سخنان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس استناد کرد که میگوید  122هزار سازمان
برخالف قانون در دولتهای نهم و دهم ایجاد شدند و عالوه برآن  111هزار نفر بدون رعایت
هرگونه تشریفات مانند آگهی استخدام و برگزاری آزمون استخدام شدند .غالمعلی جعفرزاده
ایمنآبادی در گفتوگو با خانه ملت ،در تشریح گزارش عسگری آزاد جانشین معاون توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در نشست غیرعلنی مجلس ،گفته بود که جذب حدود
 112هزار نفر در دو دولت گذشته بدون ضوابط و براساس رابطه بوده است (شورچی، 731 ،
ص.) 13
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سازمان بینالملل شفافیت در گزارش سال  1223خود ،میزان ادراک فساد اداری  12کشور
جهان را بررسی کرد و برای چنین فسادی در ایران شاخص  /1را در نظر گرفت که با چنین
امتیازی ایران با کشورهای بروندی ،گینه ،گینه استوایی ،ترکمنستان و هائیتی در مکان  11جهان
قرار گرفت .این سازمان ،گزارش خود را بر پایه ارزیابی از فساد دولتی تنظیم میکند .شاخصهای
تعیین این فساد ،اختالس ،رشوهگیری ،خرید و فروش پستهای دولتی ،رشوهپذیری دستگاه
قضایی ،فساد مالی در میان سیاستمداران و مقامهای دولتی ،مقابله کافی یا ناکافی با مواد مخدر و
غیره است (شورچی ، 731 ،ص.) 17
آزادی مطبوعات

در دولتهای نهم و دهم اگر چه این موضوع بین مسئوالن و دولت مطرح بود که از هیچ روزنامه
ای شکایت نمیکنیم ،حتی شکایات دولتی را پس میگیریم .اما در این دوره برخی مطبوعات
توسط هیئت نظارت بر مطبوعات وابسته به وزارت ارشاد دولت نهم توقیف شدند .در حالی که در
دوره خاتمی توقیفها توسط قوه قضاییه انجام میگرفت و هیئت نظارت به تذکر یا در موارد حاد
به معرفی نشریهای که از نظر آنان متخلف بود ،به دادگاه اکتفا میکرد ،اما باروی کار آمدن دولت
نهم ،هیئت نظارت بر مطبوعات نیز به عنوان یکی از نهادهای توقیفکننده مطبوعات عمل کرد
(گرمابی ، 731 ،ص .)33در این دوره همچنین ،درب انجمن صنفی روزنامه نگاران هم بسته شده
است و فعالیت های آنکه تنها نهاد صنفی و نظارتی مطبوعات بوده ،تعطیل شده است (گرمابی،
 ، 731ص.) 71
جایگاه جامعه مدني و کنشگران غیردولتي در دولت احمدینژاد
در حوزه سیاست داخلي

در این دوران به دلیل تفکرات احمدینژاد مبنی بر خودمحوری و بیتوجهی به افکار دیگران نه
تنها نهادهای مدنی به حاشیه رانده شدند ،بلکه ایشان تصمیمهایی اتخاذ کردند که بر خالف نظر
نهادهای رسمی بود.
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 .9ادغام وزارتخانهها بدون هماهنگي با مجلس

 3تیرماه سال  732دولت دهم با قید دو فوریت الیحه ادغام وزارتخانههای صنعت و بازرگانی در
یکدیگر را به مجلس ارائه کرد .بحث ادغام وزارتخانهها از اواخر اردیبهشت سال  732مطرح
شد ،عالوه بر وزارتخانههای صنایع و بازرگانی که دولت خواستار ادغام آنها شده بود ،دولت
قصد داشت دو وزارتخانه کار و رفاه را باهم ،وزارتخانههای نفت و نیرو را باهم و وزارتخانههای
راه و مسکن را نیز با یکدیگر ادغام کند که الیحه ادغام وزارتخانههای راه و مسکن در خرداد
 732به مجلس ارائه شد و به قانون تبدیل شد .الیحه ادغام وزارتخانههای رفاه و کار نیز در  3تیر
 732همراه با الیحه وزارتخانههای بازرگانی و صنایع به مجلس ارائه شد و الیحه ادغام
وزارتخانههای نفت و نیرو هم به علت مشخصبودن مخالفت مجلس با آن ،هیچگاه به مجلس
ارائه نشد.
 .1انتشار نامه رهبری ،شش روز پس از صدور

ظهر روز جمعه دوم خردادماه ،پایگاه اینترنتی حفظ و نشر آثار آیت ا ...العظمی خامنهای ،در اولین
اظهار نظر رسمی ،نامه رهبر انقالب خطاب به احمدینژاد را منتشر کرد (خبرگزاری مهر12 ،

مردادماه  .)11این نامه که به دستخط شخص رهبری نوشته شده بود ،امضای آن  11تیر  11را
نشان میداد .رهبری در این نامه از رئیس جمهور این چنین خواسته بودند« :الزم است انتصاب
مزبور ملغی و کان لم یکن اعالم گردد» (سپهر ، 731 ،ص.)31
 .9عزل و نصبهای نامتعارف
عزل متکي

واژه سنگالیسم یا سنگالیزاسیون یک واژه برآمده از نحوه عملکرد دولت احمدینژاد در عزل و
نصب وزرا و مسئوالن دولتی بوده است .اصل این واژه نسبت به سنگال ،کشوری در غرب
آفریقاست .وجه تسمیه به این واژه آن است که متکی وزیر خارجه دولت احمدینژاد در سال
 713بود متکی از سال  711وزیر خارجه دولت های نهم و دهم بود که به ناگهان هنگامی که در
سفری رسمی به سنگال مشغول به کار بود ،برکنار شد .البته بعدها احمدینژاد دالیلی برای این
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عزل ناگهانی ذکر کرد که متکی این توجیه جدید را اهانتی به خود و تشویش اذهان عمومی و قابل
تعقیب قضایی اعالم کرد (سپهر ، 731 ،ص.) 1

جدا از درست یا نادرست بودن عزل وزیر خارجه ،اما نوع و شیوه عزل متکی و مواردی شبیه
به این ،یک نوآوری اهانتآمیز در عرصه سیاسی کشور و متزلزلکردن جایگاه وزارت و مشاغل
سیاسی مهم در نظام جمهوری اسالمی بود و تلقی و احساس عموم مردم و نخبگان از چنین عزلی،
خوشایند نبود (سپهر ، 731 ،ص.) 3
عزل پورمحمدی وزیر کشور

با وجود اطالع اجمالی پورمحمدی از عزل خود ،اما در سطح رسانهای دولت بهصراحت آن را
انکار کرد؛ هنگامی که خبر این عزل منتشر شد سخنگوی دولت مدعی شد که این خبر دروغ است
و آن را دروغ  7خواند ،اما هنوز چند روزی نگذشته بود که پورمحمدی بر کنار شد (سپهر،
 ، 731ص.) 1
عزل وحیده دستجردی

خانم دستجردی نیز به رغم تعریف و تمجیدهای فراوان احمدینژاد و تأکید معاون اول رئیس
جمهور بر بودن این وزیر تا پایان کار دولت دهم ،ناگهان عزل شد (سپهر ، 731 ،ص.) 1
عزل محسني اژهای وزیر اطالعات

بنا بر اخبار منتشرشده ،عزل آقای اژه ای و صفار هرندی بر اساس مخالفت با مشایی بوده است ،به
نحوی که بعد از اتمام جلسه ای که با اظهارات و رفتارهای مشایی و ماجرای معاون اولی وی
مخالفت میشود ،خبردار میشوند که عزل شدهاند (سپهر ، 731 ،ص.) 13
در حوزه فرهنگ

پس از انتخابات نمهمین دوره ریاست جمهوری و حاکمشدن گفتمان پایبندی به اصول و ارزشها
در دستگاههای اجرایی ،رویکرد فرهنگی کشور نیز تغییر کرد و دیدگاههای ارزشمدار و انقالبی
رئیس جمهور دولت نهم در دستگاه فرهنگی کشور تسری یافت.
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 .9ستاد عاشورائیان فجرآفرین

در پی دستور ریاست جمهور مبنی بر برنامهریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سمت تعظیم و
تکریم شعائر اسالمی و تعمیق و ترویج معارف برخاسته از مکتب سرخ حسینی و نیز نقش آفرینی
مؤثر دولت در ارتقای فرهنگ عزاداری و کمکهای فرهنگی به هیئتهای عاشورایی در سال 11
ستادی با عنوان «عاشورائیان فجرآفرین» در سطح عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل
شد.
در این راستا ،برنامههای متنوعی شامل اجرای آیینهای عاشورایی در سالنهای نمایش ،اجرای
تئاترهای فاخر دینی و عاشورایی ،فراخوانی ملی تصویرگری و مسابقه طرحهای گرافیکی
عاشورایی ،اجرای کنسرت سمفونی هالل کاروان در تاالر وحدت و اجرای نوحههای معروف
عاشورایی و مسابقه بزرگ کتابخوانی با مضامین عاشورایی از جمله فعالیتهای این ستاد به شمار
میآید (حجتیپور ، 731 ،ص.) 23
 .1ساماندهي گلزار شهدای سراسر کشور

در بیس ت و ششمین جلسه شورای هماهنگی و نظارت بر امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،در
مرداد  11و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به مقوله بهرهبرداری فرهنگی و معنوی از
گلزار شهدا مصوبهای به تصویب رسید .این مصوبه برای ارجنهادن به عواطف و احساسات
خانوادههای معظم شهدا و بهسازی ،زیباسازی و ساماندهی گلزار شهیدان سراسر کشور بود.
 .9برجستهسازی خطر ناتوی فرهنگي در شورای فرهنگ عمومي

شورای فرهنگ عمومی ،ضمن تأکید بر تداوم مطالعه و بازشناسی مواضع فرهنگی غرب در قبال
انقالب اسالمی در راستای برجستهسازی موضوع و افزایش حساسیتهای عمومی نسبت به پدیده
ناتوی فرهنگ که همزمان با تأکید مقام معظم رهبری در بیانات خویش براین مضوع همواره مورد
توجه بوده است و نیز در چارچوب «سیاستهای مقابله با تهاجم فرهنگی» مصوب جلسات
شورای عالی انقالب فرهنگی ،راهکارها و وظایفی را در قالب برنامه های عملیاتی به دستگاه های
فرهنگی ،علمی و آموزشی کشور ابالغ میکند.
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این مصوبه در  7فصل تبیین ناتوی فرهنگی به عنوان مسأله اجتماعی مورد تأمل نخبگان
فرهنگی ،تبلیغ عمومی موضوع ناتوی فرهنگی به عنوان توطئههای استکباری برای تخریب فرهنگ
عمومی کشور ،نظارت و پیگیری  71ماده در جلسه  113مورخ  13/1/11به تصویب شورای
فرهنگ عمومی رسیده است (حجتیپور ، 731 ،صص

.) 1-

در حوزه زنان

تعداد زیادی از فعاالن زنان ایران در سال  11با همگرایی با هم «کارزاری» به نام «کمپین یک
میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز» به راه انداختند که میتوان آن را گستردهترین و
مشکلترین حرکت جنبش زنان ایران در تاریخ یکصدساله خود دانست.
کمپین خواستار تغییر هر گونه قانون تبعیضآمیز علیه زنان بود .حقوق برابر برای زنان در
ازدواج ،حق برابر در طالق ،لغو قانون چندهمسری و صیغه ،تغییر سن مسئولیت کیفری به 1
سال برای دختران و پسران ،حق انتقال تابعیت زنان به فرزندان خود ،دیه برابر برای زنان ،حق ارث
برای زنان ،اصالح قوانینی که تسهیلکننده قتلهای ناموسی است ،حق شهادت برابر و  ...از جمله
این قوانین بود.
با برگزاری مراسم افتتاحیه کمپین مخالفت شد و بسیاری از اعضای کمپین (بیش از  12نفر)
احضار ،بازجویی و بازداشت شدند.
از اتفاقات دیگر این دوره تاریخی بازداشت  77نفر از فعاالن و روزنامهنگاران حوزه زنان در
 7اسفند سال  11بود .این زنان به دلیل تجمع در مقابل دادگاه انقالب تهران بازداشت شدند.
علت تجمع آنها اعتراض به روند برخورد با فعاالن زن عنوان شده بود .در روزهای بعد از این
وقایع چند سازمان غیردولتی مربوط به فعاالن زنان نیزپلمپ شدند.
در سال  1مرکز فرهنگی زنان یکی از فعالترین گروهها بود .این مرکز با ادغام مراسم روز
جهانی زن و جنبش افتتاح اولین کتابخانه ویژه زنان توانست بسیاری از گروههای پراکنده فعاالن
زن را در یکجا گرد آورد (سرمدی ، 713 ،ص.)131
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در حوزه اقتصاد

گفتمان اصولگرایی عدالت خواه و نحوه عملکرد دولت نهم توسط صاحبنظران کشور مورد
ارزیابی انتقادی بسیاری قرار گرفته است .این ارزیابیها بیشتر صبغه اقتصادی دارد و معموالً
مدیریت ضعیف اقتصادی دولت نهم و تورمزایی سیاستها و برنامههای این دولت نقد شده است.
در حقیقت ،دال «عدالت گستری» و دال «پیشرفت» آن هم بیشتر از جنبه مادی و معیشتی ارزیابی
شده است.
در سال  711نامه  12اقتصاددان به رئیسجمهور حول موضوعات و انتقاداتی مانند
پایبندنبودن دولت نهم به قواعد حکمرانی خوب ،نامساعدکردن فضای سرمایهگذاری و محیط
کسبوکار ،افزایش بی رویه واردات ،اتخاذ سیاست مالی انبساطی ،سیاست پولی انبساطی و نرخ
تورم باال ،بحران در بازار سرمایه و وضعیت نابسامان نظام بانکی و همچنین نامه دیگری که در
سال  711توسط  13نفر از اقتصاددانان که در چهار محور سیاستهای پولی و بانکی،
سیاستهای تجاری دولت ،رویکرد دولت در قبال سیاستهای اجرایی اصل  11و سیاستهای
مالی دولت نهم (اخوان کاظمی ، 711 ،ص ،)111مبین انتقادات کارشناسان اقتصادی از عملکرد
دولت است  .مجموعه کارگزاران دولت نهم ،به دیدگاههای انتقادی پاسخهایی دادهاند و از عملکرد
و برنامههای اقتصادی عدالتمحورانه خود دفاع کردهاند .رئیس جمهور ،افرادی را که اجرای طرح
تحول اقتصادی را انتخاباتی می دانند ،افراد غرق در حزب و گروه توصیف کرده و میافزاید« :اگر
این طور است اجازه بدهید دیگران رأی بیاورند ،ولی حتی اگر یک روز از دولت نهم باقی مانده
باشد ،این طرح باید اجرا شود» (حجتیپور ، 731 ،صص.)33- 21
در سیاست خارجي

کاهش نقش جامعه مدنی موجب تحقق جهتگیریهای رادیکال و افراطی (مقابلهجویی) میشود،
اما بالندگی جامعه مدنی موجب نضج و شکلگیری استراتژی معتدل ،همکاریجویانه و صلحآمیز
میشود ،بدین معنا که سیاستها و خطمشیهای مبتنی بر تشنجزدایی در عرصه سیاست خارجی
اتخاذ میشود .بازبودن سیاستگذاری خارجی به سمت تقاضاها ،مطالبات ،حمایتها ،پشتیبانی
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افکار عمومی که توسط جامعه مدنی هدایت و انتقال مییابد ،باعث میشود حداکثر رایزنی و تبادل
نظر پیرامون آن سیاست از طرف تشکلها و نهادهای واسط صورت گیرد و سیاستی سنجیدهتر
ارائه شود.
پس از انتخاب محمود احمدینژاد به عنوان رئیس جمهوری اسالمی ایران و به تبع آن
حاکمیت گفتمان اصولگرایی عدالتمحور ،سیاست خارجی ایران در عین تداوم نظری و عملی
دست خوش تغییر و تحوالت چشمگیری شد و به طوری که در چارچوب اصول بنیادین و مبانی
ثابت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ،الگوی رفتاری و دیپلماسی آن دگرگون شد و گفتمان
ارزشمحور جای خود را به ایدئولوژیک عملگرا داد (جوانزاد ، 731 ،ص.) 1
در چارچوب گفتمان اصولگرایی عدالتمحور و جهتگیری عدم تعهد تجدیدنظرطلب نوعی
سیاست خارجی فعال شکل گرفت که الگوی رفتاری و رویه تعاملی نوینی در پیش گرفت ،این
سیاست از یک سو باعث تعدیل الگوی مناسبات با غرب به معنای تشدید جنگ سرد با آمریکا و
بازنگری روابط نزدیک با اروپا شد (ازغندی  ، 711 ،ص.)122
تأکید بر سیاست نگاه به شرق یکی از رویکردهای مهم در سیاست خارجی دولتهای نهم و
دهم بود (آدمی ، 713 ،ص .) 2
این دوره از سیاست خارجی در قالب گفتمان ایدئولوژیک ارزشمحور قرار میگیرد .این
گفتمان براساس آموزهها و موازین اسالمی و تحقق آرمانها و ارزشهای اسالمی تنظیم شده و
تلقی و برداشت تصمیمگیرندگان و مجریان سیاست خارجی تمامی ایدئولوژیک است .رویکرد
ارزشمحور اصول سنتی و انتزاعی و ارزشهای اخالقی مبتنی است و دایره وظیفه آن فراتر از
منافع ملی است (فالحی ، 711 ،ص .)1
منوچهر محمدی ( ) 713معتقد است از زمان تصدی مقام ریاست جمهوری در ایران توسط
احمدینژاد مانند حوزه داخلی ،سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نیز شرایط نوینی را تجربه
کرد .اگر محور اهتمام دولت های پیشین به ویژه در دوره های ریاست جمهوری هاشمی و خاتمی
بر کاستن تنشها و تأکید بر تعامل و گفتوگوی سازنده با غرب بود ،در دولت نهم که با عنوان
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اصولگرایی عدالت محور متمایز می شد ،در دکترین تعامل سازنده را در راستای اعتراض به نظم
موجود بینالمللی و ارتقای جایگاه کشور در منطقه و نظام بینالملل پیش روی خود قرار داد .وی
دکترین تعامل سازنده را به عنوان اتخاذ سیاسی فعال ،پویا ،تأثیرگذار ،جهتدار با آگاهی و شناخت
دقیق از معامالت سیاسی جامعه بینالمللی ،خروج از جایگاه متهم و قرارگرفتن در جایگاه مدعی،
ورود به عرصه سیاست جهانی به عنوان کنشگری قدرتمند با عبور از عرصه تنشزدایی تعریف
کرد .دکترین تعامل سازنده پیرو تلقی ناعادالنهبودن نظم موجود بینالملل ،جمهوری اسالمی ایران
را به دلیل بهرهگیری از جایگاه تاریخی ،اولویت ژئوپلیتیک و ویژگیهای ارزشی الهامبخش انقالب
اسالمی ،پیشگام و پیشرو در ارائه دستور کار برای تغییر معادالت و مناسبات ناعادالنه فعلی میداند
و از این رو ،الزام به بهرهگیری از تواناییهای سایر مناطق و سطوح در راستای نیل به اهداف ملی
دارد (جوانزاد ، 731 ،ص .)11می توان این دوره از سیاست خارجی ایران را در چارچوب
اصولگرایی عدالتمحور قرار داد .در گفتمان اصولگرایی ،ارزش عنصر کانونی هویتبخشی به
جمهوری اسالمی ایران عدالت است (دهقانی فیروزآبادی ، 711 ،ص.)177
از آنجا که سیاست خارجی هر کشور بازتاب نمادینی از سیاست های داخلی است ،از
مهمترین عوامل مؤثر بر سیاست خارجی احمدینژاد ،خلقیات ،تفکر و شکلگیری این تفکرات در
قالب گفتمان دولت نهم است که حاصل از گفتمان اصولگرایی است.
براساس مبانی و اصول روابط بینالملل و سیاست خارجی ،فرایند تصمیمگیری و مرحله
اجرایی تصمیمها بهشدت از متغیرهای ذهنی -عینی -بوروکراسی ،داخلی و خارجی تأثیر
میپذیرند .در حالی که در ایران ،واقعیتی انکارپذیر است که اکثر تصمیمهای مهم در حوزه روابط
خارجی زاییده سالیق و تصمیمگیریهای شخص رئیس جمهور است و در انتصاب مجریان اصلی
وزارت امور خارجه نقش تعیینکننده دارد .برای مثال فراخواندن حدود  12سفیر جمهوری اسالمی
ایران از کشورهای متعدد اروپایی به تهران در آغاز به کار دولت احمدینژاد ،و جایگزینکردن آنان
با شخصیتهای جدید یا گماردن خزایی از وزارت امور اقتصاد و دارایی بهجای محمدجواد
ظریف با سابقه چندینساله دیپلماسی در سازمان ملل متحد ،یا جایگزینکردن علی الریجانی
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بهجای حسن روحانی ،و سعید جلیلی بهجای الریجانی و ده مورد دیگر ،همه حکایت از نقش
مستقیم رئیس جمهور در انتصابهای مأموران عالیرتبه وزارتی دارد (ازغندی ، 713 ،ص.) 71
نتیجهگیری
ویژگیهای فردی و پشتوانه گفتمانی احمدینژاد از مهمترین موارد مؤثر بر اتخاذ تصمیمها در
عرصه سیاستگذاری عمومی بوده است .به طوری که ویژگی شخصیتی احمدینژاد از جمله
خودمحوری و اتکاء به نظرات خویش و بیتوجهی به نظرات نخبگان و رد خرد جمعی باعث
شده بود که از خرد جمعی و مشورت با اهل خبره کمتر بهره ببرد و نه تنها در زمان ایشان احزاب،
جامعه مدنی و کنشگران غیررسمی در سیاستگذاری به حاشیه رانده شوند ،بلکه در برخی موارد
بیتوجه به نظرات نهاد رهبری و دیگر نهادهای رسمی تصمیمهایی اتخاذ کرده و آنها را اجرا
کنند .از جمله اقدامات ایشان در این زمینه میتوان به موارد بیتوجهی به نظر کارشناسان در برنامه
طرح تحول اقتصادی ،عزل و نصبهای نامتعارف در وزاتخانهها (عزل متکی ،پورمحمدی ،وحیده
دستجردی و محسنی اژهای) ،منحلکردن سازمان برنامه ،اختالف و درگیری با قوای دیگر و برخی
نهادها ،دخالت در مصوبات مجلس بعد از تأکید شورای نگهبان ،ادغام وزارتخانهها بدون هماهنگی
با مجلس اشاره کرد.
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