
 

 

 

 رقابت سیاسی 

 راهبرد جمهوری اسالمی ایران و 

 در ترسیم وضعیت مطلوب

 سید محمدرضا حسینی

 چکیده
این مقاله به بررسی وضعیت رقابت سیاسیی رر مهوییرا اسی می و مقایویه وضیعیت میمییر و       

 بیر  عی وه ت ش شده اسیت   ا بنیان سیاسی این نظام، ها است. با تیمه به ویژگیمطلیب پرراخته 

اسی می و   انقی ب  گیاار  بنییان منابع بیمی ههچین بیانات و آراا  بر تکیهاستفاره از منابع رایج، با 

لفیه  ؤم چوارره طیر ویژه قانین اساسی،  مقام معظم رهبرا و ههچنین بررسی اسنار باالرستی و به
نتایج نشان ر. شیرقابت سیاسی رر مهویرا اس می استنتاج و با روش پیهایشی عهلیاتی بررسی 

 نیبی رار امعنی  شیکا   از یحیاک  و تیر  نییپیا  متیسی   نقطه ازمیمیر  تیوضع نیانگیم رهد که می

هیاا    وضیعیت میمییر رر مؤلفیه    ههچنیین  .اسیت  کشیر یاسیس رقابت مطلیب و میمیر تیوضع
 پایر است. مدارا مطلیب نیوت و آسیب  مدارا، وحدت و رین  مدارا، اخ ق قانین

 یواژگان کلید
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 جستارگشایی
را از  سیاسیی، آن  فرایندهااعنیان یك اصل مولم رر  به سیاسی،ومیر رقابت  ضرورت بهاعتقار 

مختلفیی    ییژه و کیار رهید کیه رر شیرای  مطلییب از      ساالر رینی قرار می هاا نظام مررم شاخص

اسیی و امتهیاعی، تقیییت وفیاق امتهیاعی برخییررار       یازمهله ثبات سیاسی، پییایی و نشاط س

هیاا   که صیر  ومییر تک یر رر آرا و رقابیت    تیمه کرر نکته  باید به این حال ینررع .خیاهد بیر

ناشیی   ،هیا  بویارا از مدال چراکه گفته محقق نخیاهد شد. هاا پیش ارزش ،متهاعیا وسیاسی 

عنییان مبنیا و معییار اقتیدار سیاسیی       خیر را به هر گروهآن  بر اساساز نیع رویکررا است که 

هیاا   شیر؛ زییرا گیروه   ناپایر به مدال و رویارویی منجر می  امتناب هیند به گینااین فر و راند می

هاا اخ قی یا مصالح تیموی ندارنید. بیراا گیاار از     سیاسی رر شرای  مدال ساختارا به الزام

 گرفتیه  یشپی اا که فراروا ما قرار رارر، باید رونیدا رر   و شرای  شکننده پرتنشچنین فرایند 

نجام معیارهایی ا بر اساسهاا رقیب  هاا رفتار سیاسی گروه ها و الزام آن قاعده بر اساسشیر تا 

هیاا   رفتار گروه یگرر عبارت به .هاا سیاسی میمیر مشترك باشد پایرر که بین اشخاص و گروه

آور  هیا الیزام   بر محیر یك قاعده رفتارا شکل گیرر که اتکاا به آن براا تهامی گروه بایدرقیب 

ند تیانید ارزشیه   هاا سیاسی زمانی میی  رقابت ،بنابراین .(262: 1381)تامیك و ههکاران،  باشد

رقابت خیر نیازمنید بویترها و    ،رو ینا ازر. شیتلقی شیر که به پراکندگی و تفرق سیاسی منجر ن

، ومیر روحیه انتقارپیایرا و پایبنیدا بیه مقیررات،     مشارکتی فرهنگ سیاسی ازمهلهشرایطی 

 و حیدور هایی است تا از ایین طرییق،    ها و شاخص لفهؤو بویارا ریگر از مومیر نوارهاا مدنی 

منیابعی   بیر   ییه تکرر این مقاله سعی شده است با  آن مشخص شیر. با تیمه به این موئله،  ثغیر

)ره( و مقام معظم رهبرا  حضرت امام خهینیانق ب اس می  گاار یانبنههچین بیانات و آراا 

طییر وییژه قیانین اساسیی      و ههچنین بررسیی اسینار باالرسیتی و بیه     اا اهلل خامنه حضرت آیت

ا رقابت سیاسیی رر مهوییرا اسی می    ها هایی براا التزام ههه طر  لفهؤاس می، ممهویرا 

 کیه ایین اسیت   ا محقیق  هیا  فرض پیش ازمهلهر و مبناا تحقیق قرار گیرر. شیایران استخراج 

رقابت سیاسی رر ایران رر تاریخ معاصر با تیمه به انبواط و انقباض نظیام سیاسیی و ههچنیین    

رر قالیب احیزاب و نوارهیاا     ولی، رر مقاطعی ومیر راشته است یشوب کم فرهنگ سیاسی، نیع 

بییره اسیت.   نییز  گریزا  قانین ینیع  به ت بم به خشینت،  یشبر گراع وه  ونوارینه نشده  ،مدنی

هاا رقابت سیاسی مطلیب رر مهوییرا   ها و شاخص لفهؤمعبارتند از اینکه  تحقیق اها پرسش

سی می  اهویرا موضعیت میمیر رقابت سیاسی رر و ( مطلیبوضعیت )؟ اس می ایران کدامند

و مطلیب و  میمیر رقابت سیاسیو ههچنین میزان فاصله  (وضعیت میمیر) ؟چگینه است یرانا

 .(شناسی یبآس)؟ ا آن کدامندها و نقیصه ها ضعف
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رر حیزه رقابت سیاسی بیه ییك بعید از رقابیت     میمیر متین علهی  هعهد. پیشینه تحقیق

نوبت رقابت سیاسی با یك میضیع ریگر ههچین ثبات سیاسی، امنیت ملی، احیزاب   سیاسی یا

اا  با استفاره از روش کتابخانیه ب لغااند و  سیاسی، بحران مشروعیت، تیسعه یا نخبگان پرراخته

از  هوییرا اسی می اییران   به ابعار مختلف رقابیت سیاسیی رر م   ، اما این نیشتهاستتئیریك  و

 ست.ا پرراخته استفاره از روش پیهایشی با 1392ال انق ب تا س اابتدا

رقابیت سیاسیی: تئییرا و    »کتیاب   ،انید  پرراختیه  نظرامتینی که بیشتر به مباحث  ازمهله

اا را رامع به رقابت سیاسی مییان   متحد و یکپارچه هنظری که است( 2001 1،رومر) «ها کاربرا

الگییا مدیید   ( نییز  2011 2،)پرسییکی  «و رقابت سیاسی ها مناح»مقاله  کند. احزاب مطرح می

کتیاب  رر  ینههچنی  .تعلیق رارنید   هیا  منیاح کند که رر آن نامزرها به  می ارائهرقابت سیاسی را 

( اههییت خطییط قرمیز و    1381، )افتخیارا  «ا سیاسیی ها ررآمدا بر خطیط قرمز رر رقابت»

میدا بیه خطییط     پایرا امنیت مامعه ناشی از عدم تیمه آسیب و اینکههاا فلوفی آن  زمینه

پایرا سیاسی و منافع ملی: مایگیاه رقابیت سیاسیی    ررگ»مقاله  میرر نظر است. ،باشد قرمز می

هاا سیاسی یك  که ومیر حدور و حریم براا رقابت معتقد است ،نیز( 1378 ،)عطارزاره «ایران

 آسییب  منافع ملیی  قطع طیر به ؛گرفتن ضابطه و حدور مشخص نظر امر ضرورا است و بدون رر

هیاا   ههایش رقابت) «هاا سیاسی و مصلحت ملی می اق رقابت»کتاب از طرفی رر رید.  خیاهد

 ،بیر مفترقیات   ازحید  یشبی کید أفقدان امهاع بر سر مشترکات و ت ، (1379امنیت ملی  سیاسی و

از  .رور میی  به شیهار ا اساسی تعارض میان پییایی رقابت سیاسی و امنیت ملی ها یکی از زمینه

 مقالیه  ،اسیت که تکیه اصلی بحث بر مصداق و به عبارتی مهویرا اسی می اییران    مهله متینی

احیزاب   نشدن ینهنواراست که ( 1380، پیر ضاب ) «ناکارآمدا احزاب سیاسی رر ایران معاصر»

شیدن و   موانی»کند. ههچنین کتاب  تلقی می موم رر رقابت سیاسی رر ایران را مشکل سیاسی

اا نیی رر   عنییان پدییده   شدن را بیه  ( سعی رارر تأثیر موانی1386،شورام) «رمیکراسی رر ایران

سیاسیی رر سیاختار نظیام سیاسیی      و رقابتشناسی سیاسی بر روند رمیکراسی  اندیشه و مامعه

( ضیهن  1378 ،ییا ن یفیی ظر) هیاا سیاسیی اییران    کالبدشیکافی منیاح  ایران تبیین کند. کتیاب  

گیرا آنوا و برخی  رر کشیر پس از انق ب، نحیه شکلهاا سیاسی  بندا پرراختن به انیاع رسته

شناسیی سیاسیی    اا بیر مامعیه   ریباچیه »ها را بازگی کرره است. رر کتیاب   هاا بین مناح رقابت

سیاالرا،   هاا رقابت سیاسی نظیر تک ر سیاسیی و میررم   برخی شاخص ،(1381)بشیریه، «ایران

ه شید بررسیی   هویرا اسی می اییران  رر م... را  هاا ساختارا، فرهنگ سیاسی و رولت و زمینه

                                                                                                                                                       
1. John Romer  
2. Nicola Persico  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMjJ_HgYzPAhVDSBQKHV1wBo4QFghHMAU&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJohn_Romer_%28Egyptologist%29&usg=AFQjCNHGcyumHGw041wMXzqLhL3CzjzR4A
http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/directory/persico_nicola.aspx
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بحران مشروعیت  ،(1384، فیرحی) «هاا سیاسی بحران مشروعیت و رقابت: رولت» مقالهاست. 

ههچنین برخی از متیین بیه   راند.  مهویرا اس می ایران می رقابت سیاسی ترین مشکل را موم

 «خیررار  22شناسیی   مامعه»ا ها کتابتیان  میین راستا ارر  که پررازر روره خاصی رر ج.ا.ا می

 ،رارابیی ) «انتخیاب هشیتم   »(،1392 )رارابی، «شناسی انتخاب یازرهم مامعه» (، 1389)امینی، 

به بررسی و تحلیل انتخابات اشاره کرر که  (1388 ،رارابی) «رفتار انتخاباتی رر ایران»( و 1381

( بیه  1385 )احتشیامی،  «گار از بحران مانشیینی »کتاب  ههچنانکه؛ مهویرا ریاست هاا روره

شده رر قیانین اساسیی اشیاره     خهینی و تغییرهاا انجام چگینگی تیزیع قدرت بعد از رحلت امام

که رر ههین  اند به رابطه رقابت سیاسی و پدیده ریگرا پرراخته نیز، کند. برخی از تحقیقات می

 «نیاامنی  با سرانه رقابت سیاسی رر چارچیب: ررآمدا بر نوبت رقابت سیاسی»ا ها مقالهراستا 

چوره متغیر امنیت راخلی: بررسی نوبت امنیت راخلی با رقابت سیاسیی  »و ( 1380)افتخارا، 

د تا رابطه بین امنیت راخلیی و رقابیت   ن( سعی رار1378 ،افتخارا) «رر مهویرا اس می ایران

را میرر تیمیه  تیاند م بت یا منفی باشد  سیاسی و این موئله که رابطه بین رو متغیر ماکیر می

هیاعی رر  تحلییل رقابیت سیاسیی و وفیاق ام    ترهیافت نظیرا  »مقاله  ررههین راستا د.نقرار ره

هیاا   یکی از نهارهاا مشارکت سیاسی حکیمترا رقابت سیاسی  ،(1380 ،)میرمحهدا «ایران

 و معتقد به تقدم تیسعه اقتصارا نوبت به رقابت سیاسی است. رانوتهساالر  مررمی و مررم

 هوم رقابت سیاسیمف. 1
هیا بیراا    تی ش افیرار و گیروه    ،زیوت تلقی کنیم اگر ندرت و کهیابی منابع را ویژگی بارز موان

شیر. با تیمه بیه   میمب می نیعی رقابت را خیر اخیر بهرستیابی به سوم بیشترا از آن منابع، 

رقابتی است کیه بیه کویب قیدرت      ،بنابراین رقابت سیاسی ؛استقدرت  ،اینکه میضیع سیاست

از سیاسیت بیه معنیی     که ینا اما بهپررازر. الزم به ذکر است که امروزه  سیاسی و اعهال آن می

میداوم   فراینید  م ابه به از سیاست ،کررن یا صر  اراره ملك و ملت به ذهن متبارر شیر مجازات

رار  رر این مییدان، وظیفیه   شیر. مدیریت سیاسی مییار منازعات  یزآم مصالحهحل  براا مااکره

سیاسیت بیه تعبییر     ،از این منظر .ثباتی و نابوامانی است رقابت براا امتناب از بی یره سازمان

است که یك روا آن منازعه، رقابت، ستیز، کشیهکش و تضیار و روا ریگیر آن     ژانیسی ،رورژه

عرصه سیاست عرصیه مییدان رقابیت     ،بنابراین؛ مصالحه، ههکارا، وفاق، ثبات و ههگرایی است

و هنیر سیاسیتهداران    استها براا یافتن سوم بیشترا از منابع کهیاب یعنی قدرت  افرار، گروه

هیاا رقییب را وارارنید کیه از اصییل       و طیر   هیا  کررن رقابت، گیروه  باید آن باشد که با نوارینه

هیاا بیازا را رعاییت     ند و قاعیده نرو الهللی فراتر هاا رژیم سیاسی یا بین میضیعه، مبانی و پایه

 .(294: 1380مله،  )کریهی کنند
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ریشیه رر   اگرچیه  قابت سیاسی، ارزشی متعلق بیه روران میدرن و انویان معاصیر اسیت و     ر

 .هیاا گاشیته بوییار متفیاوت اسیت      ولی شکل نیین آن با تجربیه  ،هاا تاریخی بشر رارر تجربه

اند. آثار سیء ناشیی از ظوییر و    لت راشتهرخاسیاسی عیامل چندا رر تکیین چوره نیین رقابت 

سیطح آگیاهی عهییمی متعاقیب      اخیاه، ارتقیا  گرا و تهامیتراقتدا هاا خیرکامه،  حاکهیت رژیم

ا مدرن اط عاتی و ارتباطی، پییدایش  ها شدن آمیزش، ظویر و گوترش فناورا و شبکه اا تیره

انوان را به این نتیجه رساند که  شدن حیات امتهاعی و عیامل ریگر، تر هاا واس ، پیچیده گروه

مدیریت امیر امتهاعی از عوده فرر و گروه خارج است. لاا انوان الزام منطقی یافیت تیا عرصیه    

عرضه آرا و برخیرر افکار و نقد آنوا  راهباز گاارر تا از  صاحبنظرانحکهرانی را براا حضیر کلیه 

بنیابراین رقابیت سیاسیی    ؛ رنشیی رر نوایت سیاسیت صیحیح اتخیاذ     رر مریان یك رقابت سالم،

 کراتیك استیرفتارا طبیعی و حتی مفید، ومه مهیزه ساخت سیاسی غیرمتهرکز و رم م ابه به

و بروز رقابت، ذاتی سیاست و امرا طبیعی و حتی ضرورا است و میامع فاقد رقابیت سیاسیی،   

اا مفیید و   تیانید پدییده   رقابت سیاسی می ،از این نگاه .اند بوره از ایوتایی رر رنج و از پییایی بی

ا سیاسی معطیی  بیه ملییگیرا از تبیدیل     ها تهام ت ش شروط به اینکهم ،شهار آید سازنده به

رر مریان مدرنیته این پدیده رستخیش تحییل  . البته رقابت سیاسی به کشهکش و منازعه شیر

ا خشین و گرییز از مرکیز بیه پیکارهیاا      پیکارهیا  از گیار شیاهد   کیه  اطیر به ،و رگرگینی شد

اا به پیکارهاا نوارینیه و  از تحرك سیاسی مهعی و تیره گار ،و مبتنی بر گفتگی یزآم موالهت

گار از پیکارهاا هییتی  ، سیوتهی هاا ررون سیوتهی به رقابت گار از پیکارهاا برون ، قانینهند

قابییت سیاسییی بییراا تحقییق سییاماندهی رو ههچنییین  هییاا امتهییاعی و اقتصییارا بییه رقابییت

تیاند رر سیطیح و   رقابت سیاسی می .(126: 1380باشیم )اییبی، می ساالرا رر حکیمت شایوته

ما، یعنی عصرا که واحدها و بازیگران اصلی سیاسیت   هاا مختلفی شکل بگیرر. رر عصر عرصه

تیانید بیین ایین واحیدهاا سیاسیی       رقابیت سیاسیی میی    ،رهنید  هیا تشیکیل میی    ملت را رولت

یك از آنوا مرییان پییدا کنید. البتیه بحیث میا بیه ررون ایین          ( و هم رر ررون هرها ملت )رولت

تییان از   اصیلی رقابیت را میی    چوار عرصه کم رستاا سیاسی مربیط است. رر این سطح واحده

هیاا سیاسیی رقییب ییا      رقابت میان رولت )هیئت حاکهه( با گروه نخوت :یکدیگر تفکیك کرر

هیاا مختلیف هیئیت     ان منیاح یی رقابت م ،از هیئت حاکهه قرار رارند. رومرر بیرون  مخالف که

هیاا   رقابیت مییان خییر گیروه     ،هاا گینیاگین رولتیی. سییم    حاکهه و گاه بین نوارها و سازمان

ها و افیرارا کیه    گروه البته ا مخالف.ها گروهاز رقابت رر ررون هر یك  ،چوارم .سیاسی مخالف

کننید. آنویا    ا گیناگینی این کار را رنبال میها به شییه ،شغیلندی سیاسی با یکدیگر میبه رویارو

را از مجارا رسیهی ییا غیررسیهی پیگییرا کننید. مهکین اسیت بیه          ها مهکن است این رقابت
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 .کیار گیرنید   آمییز را بیه   هیا و ابزارهیاا خشیینت    آمیز متیسل شیند ییا شیییه   هاا موالهت شییه

 .(26: 1378)رالورا، باشد  مهکن است نوارینه یا غیرنوارینه ههچنین

گییرا رقابیت سیاسیی     از لحاظ نظرا چه زمینه و بویترا بیراا شیکل    .مالحظات نظری

رقابیت سیاسیی مایگیاهی    ، است؟ رر کدامیك از مکاتب نظرا ییا نظرییات میمییر    بررار یهتیم

میمه رارر؟ رر چه ساختار سیاسی و رر پرتی کدام رستگاه نظرا رقابیت سیاسیی از مایگیاهی    

لگییا  از لحاظ نظرا سیه ا  الزم است به این نکته اشاره شیر که رر ابتداتی برخیررار است. حیا

با خصیصیت مبارزه بر ضد رژییم سیاسیی و خصیایل     ا  نخوت،الگی .رقابت سیاسی ومیر رارر

رقابیت بیراا نظیام سیاسیی نیام       ،الگیا روم .مطابقت کامل رارر یرقانینیغاپیزیویین برانداز و 

ارزش اساسی و اولیه نظام سیاسیی، اههییت رارن بیه اقتیدار اسیت و رقابیت        ،رارر. رر این الگی

گییرر کیه خصیلت     ارزش ثانیا مطرح است و زمانی رر کانین تیمیه قیرار میی    منزله بهسیاسی 

سیاسیی نیام رارر.    رقابیت رر چیارچیب نظیام    ،الگیا سیم .اقتدارگرایی رژیم، آن را اقتضا نهاید

اینکیه نظیام    نخویت رهند:  را تشکیل میسیم  االگی هاا یرساختزچند فرض اولیه و مبنایی، 

سیاسی منظیر نظر رر این الگی مشروع و مقبیل است و با خیاست مررم روا کیار آمیده اسیت.    

محتیاا قانین اساسی این نظام سیاسی، انعکیاس خیاسیت قلبیی مررمیی اسیت کیه        ینکهاروم 

هاا این رژیم به نظر مررم عق ییی و منطقیی    پایه ینکهااند. سیم  ایی آن رژیم را میمب شدهبرپ

 ینکیه ار. چوارم شی صحیح رر ماا خیر قرار رارر و تغییر آنوا نامطلیب قلهدار می طیر بهاست، 

ت واقعی رقابی  یرتأثاراره امیر کشیر رر این رژیم به اتکاا آراا عهیمی است که این خیر بیانگر 

 ینکیه اها رر این رژییم اسیت. پینجم     و امراا سیاست گاارا یاستسسازا،  سیاسی بر سیاست

لزوم بقاا یك چنین نظام سیاسی مطلیبی رر ذهن ههه نیروهاا مامعه سیاسی مولم اسیت و  

هاا ابقاا نظام  رر راه بقاا نظام سیاسی ومیر ندارر و خیر قانین اساسی راه یبوت بنگینه  هیچ

 و شیده  مشیخص حدور رقابت و مشارکت سیاسی  ینکهاره است. ششم کرکلی ترسیم را به نحی 

میانیه رو   الگییا سییم،   بیراین  بنیا  .(66-74: 1382سروا، )خیامه .بر آن تیافق کلی ومیر رارر

ومییر رارر کیه بیازیگران     احیدومرز رر آن بیراا رقابیت سیاسیی     گیرر و قرار می ریگرالگیا 

رهد کیه رقابیت    سیاسی امکان تجاوز به آن را ندارند و این حدور ههان چارچیبی را تشکیل می

که این الگی با تیمه به اهدا  تحقیق حاضر، بیراا   رسد یمو به نظر  گیرر رر ررون آن انجام می

ریات مرتب  با رقابیت  مختصر به برخی نظ طیر بهارامه  رر .است مناسبمهویرا اس می ایران 

 .کنیم یمسیاسی اشاره 

 ،باشیند  یرناپیا  انعطیا  بویته و   صییرت  به« ها کاست»طبقات یا  که یهنگام ، پارتی نظر  بر بنا 

افرار شایوته و موتعد طبقات پایین، امکان رسترسی بیه مقامیات بیاالا مامعیه و میدیریت را      
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تا آن را سرنگین سازند و براا رسییدن   خیزند پس علیه نظم امتهاعی به پا می ،نخیاهند راشت

افیرار   ،کننده بازتر عهل کننید  طبقات رهبرا که یررصیرتزنند.  ها تکیه می به این هد  بر تیره

هیاا   تینش  ،و به مقامیات بیاال ارتقیا یابنید کیه ایین حالیت        ررهیانند رر آن نفیذ کت تر می پایین

: 1378)میارش و اسیتیکر،   شییر  میی  رهد و زمینه رقابت سیاسیی فیراهم   امتهاعی را کاهش می

آن است که پیش از گوترش رامنیه رقابیت سیاسیی     نینتینگتها  رستیرالعهلههچنین  .(360

و اسیتحکام یابید و رقابیت     یجارشیده ایا یك حزب مویل    یچندحزبیا  یروحزبباید یك نظام 

مع رر حال گار رر میا تنوا ماشین حزبی،  یگرر عبارت بهسیاسی رر چارچیب آن به مریان افتد. 

و  بیار  خشیینت  یدارهاامنتظر روپاسخگیا حفظ رقابت سیاسی است و رر غیر این صیرت باید 

مامعیه هرچیه بیه    که معتقد است  وبراز طرفی  .(387: 1375ن، ی)هانتینگت کننده بیر ثبات یب

هیاا امتهیاعی و سیاسیی معطیی  بیه هید  )عق نیی( بیرور و از طرفیی هرچیه            سهت کنش

هاا رقابیت سیاسیی مییرر     زمینه ،مامعه به سهت مشروعیت قانینی تهایل پیدا کندمشروعیت 

یند نیسازا و رگرگینی سیاسی ا، فرلیسین پاا(. 44-45: 1374)وبر، شیر. نظر بیشتر فراهم می

 تیزییع   و مشیارکت  نفییذ،  ، مشیروعیت  هییت،  اها مرحله متفاوت بحران پنجرا موتلزم گاار از 

هاا خاصیی بیه ههیراه رارر.     گار از هر یك از این مراحل، تضارها و رقابت ،اور به اعتقا .راند یم

بیشیترا از سییا    با کاربرر امبیار  معهیالً ،ا هییت و مشروعیتها بحران یژهو به مراحل اولیه و

و تیدارك  « ملیت » بیراا ایجیار  ، زیرا رر این رو مرحله هیئت حاکهه مرکزا؛ رولت ههراه است

علییه نیروهیاا رقییب رر     ینههچنکاربرر زور علیه مراکز محلی قدرت و  ناچار از« مشروعیت»

بیا بیاور نیروهیاا متنییع و متعیارض بیه عرصیه         آنجاکیه  ازمرحله چوارم نیز  .سطح مرکز است

ها و منازعیات   گوتره وسیعی از ررگیرا معهیالً ،هاا سیاسی مترار  است سیاست و کشهکش

شیدت   از یجتیدر  بیه حلیه پینجم   رامیا رر م  ،خشیینت نیویت  سیاسی را رر پی رارر که خالی از 

شیر و ماا آن  هاا میمیر کاسته می و کاربرر امبار و خشینت براا حل کشهکش ها کشهکش

( رر حییزه منیابع   460: 1380. )پیاا، گییرر  را رقابت سیاسی و سازوکارهاا مدیریتی و نوار می

مبیانی   تیرین  ییت اهه باترین و  ز اساسیپییند میان رین و سیاست ا کهر کراظوار  تیان یمبیمی 

 که تفکیك مییان  اا گینه به ،است اا خامنه اهلل یتآو  حضرت اماماز نظر  رقابت سیاسی مطلیب

نخیاهد بیر و این موم مز با استخراج کامل سیاست از منابع و متیین   یرپا امکانرین و سیاست 

 براا صرفاًرقابت سیاسی، قدرت نقش ابزارا راشته و  این ریدگاه رر رر .آید به رست نهی رینی

 کیه  یررحیال  .(www.Khamenei.ir و 1376)امام خهینیی،   استا الوی ها راهبررامراا اهدا  و 

قدرت از مطلیبیت ذاتیی برخییررار بییره و رر عیین      ،بینش سکیالر و رایج )بعد از رنوانس( رر

 قییییانین اساسییییی  ینههچنیییی .رور یمییییبیییییرن، هیییید  نیییییز بییییه شییییهار     ابییییزار



 میمیر وضعیت -مطلیب وضعیت ایران اس می مهویرا رر سیاسی رقابت 192

http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution) بر اینکه سیازمان حکییمتی مشیخص را     ( ع وه

، کنید  حکیمتی را تعریف و مایگاه هریك را مشیخص میی   اها سازمانرهد و نوارها و  ترتیب می

حاوا یك بیانیه حقیقی است کیه رر آن، حقییق اساسیی، حقییق عهییمی، حقییق طبیعیی و        

 حقییق و  ترتییب  یین ا به .کند مررم را بیان و حکیمت را میظف به رعایت آنوا می تفکیك یرقابلغ

بنیابراین قیانین   ؛ شیر کررن حکیمت به قانین اساسی تضهین می هاا مررم از طریق مقید آزارا

ترین سند و منشیر ملی مهویرا اس می ایران رر اراره مامعیه بییره و    اساسی عنیان بهاساسی 

از رقابیت سیاسیی    منظیر ما ،یرهرتقد به. باشد آنمعطی  به مفاهیم و اصیل  باید سیاسی رقابت

بیاروام و   نویبت  بیه عهدا و  رر چارچیب نظاماست که رر این تحقیق عبارت از هر نیع ت شی 

گیرفتن   رسیت  بیه سیر   ها بیر  ، خیاه نامنظم و خیاه منظم )نوارینه( بین افرار و گروهزآمی موالهت

ها و مجارالت معهییلی و مییقتی    هاا از حد عدم تیافق که این رویارویی  باشد می یقدرت سیاس

هیا پاییدارتر رر چیارچیب نظیام      و روییارویی  ها ابند مبوه صیرت بهمیان کارگزاران فراتر رفته و 

رقابت سیاسی مطلیب رر مهویرا اس می اییران   اها مؤلفهبراا ارائه . رر ارامه شیند ظاهر می

بیا اسیتفاره از مباحیث و نظرییات      شیده اسیت  سیعی   ،ینیی سیاالر ر  مررمنظام سیاسی  عنیان به

 اهلل ییت آ)ره( و حضیرت   ا بیمی از مهله نظرات حضرت امیام ها بر ریدگاه یدتأکو با  شده عنیان

بیه اسیتخراج مجهیعیه     مهویرا اسی می اییران،    اقتضائات ینو ههچنقانین اساسی  اا،  خامنه

ا رقابت سیاسیی  ها و طر بیره پرراخته شیر که رقابت سیاسی باید معطی  به آنوا  ییها مؤلفه

 (1زیر میرر نظر است: ) اها لفهؤکه رر این تحقیق مبه آنوا ملتزم باشند 

، مشیارکت سیاسیی و   تک یر سیاسیی   -6 ریین  -5ا آزار -4 قانین -3 امنیت -2 اخ ق -1

 -11 اسیتق ل  -10 چارچیب نظامرر  -9 یزآم موالهت -8وفاق ملی و وحدت  -7 اساالر مررم

 .نخبگان سیاسی -14احزاب و مامعه مدنی  -13فرهنگ سیاسی  -12نظام سیاسی 

 ینو ههچنی اسینارا   ،اا کتابخانیه رر این نیشته ابتیدا بیا اسیتفاره از روش     .شناسی روش

نواییت   سیاسیی و برخیی نظرییات مربیطیه و رر     تاکتشافی به بررسی مفویم رقابی  اها مصاحبه

. رر مرحلیه بعیدا   ییم ا پرراختیه .ا اا رقابت سیاسی مطلیب رر ج.ها و شاخص ها مؤلفهاستخراج 

به تدوین پرسشنامه با رو هید  اقیدام    ماکیر،  اها مؤلفهاستفاره از نظر نخبگان بر اساس  براا

 رقابیت  شیده  اسیتخراج  اهیا  شیاخص  از کیدام  هر مطلیب( تیوضع) تیاههی بررس -1ریم.:کر

 رقابیت  شیده  اسیتخراج  اهیا  شیاخص  از کیدام  هر (میمیر تیوضع) ی عهلکرربررس -2ی.اسیس

براا . شد یطراح یاسیس رقابت مؤلفه چوارره قالب رر )شاخص( هیِگی 174 تینوا رر ی.اسیس

به این شکل که پرسشینامه اولییه    ؛بررسی اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار صیرا استفاره شده

 ،تیس  چند نفر از متخصصیان ایین حییزه مییرر بررسیی قیرار گرفیت و پیس از ارزییابی آنویا          
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 سیه  مرحلیه  نیی ا رر پاسیخگی  گیروه . دش لیتکه نخبگان تیس  و سپسپرسشنامه نوایی آماره 

 و یاسی یس مویائل  انکارشناسی  -3 یاسی یس و یحزب نفعاال -2 رانشگاه دیاسات -1: بیرند رسته

ع وه بیر پرسشینامه   . دش لیتکه نخبگان از نفر 40 حدور تیس  پرسشنامه مجهیع رر. یتیامن

مکتیب، پرسشنامه الکترونیك نیز تویه و لینك آن به تعدارا از نخبگان ارسال گررید و از آنویا  

هیا از طرییق مرامعیه     بنیابراین تعیدارا از پرسشینامه   ؛ ندکنپرسشنامه را تکهیل  ،خیاسته شد

براا سنجش پاییایی   .الکترونیکی تکهیل گررید صیرت بهمکتیب و تعدارا  صیرت بهحضیرا و 

 د.شهاا تحقیق نیز از ضریب آلفاا کرونباخ استفاره  شاخص

 ا.ا.ی رقابت سیاسی در جها مؤلفهنتایج آلفای کرونباخ -(1نگاره شماره )

 نام شاخص
 آلفای شاخص اهمیت

 )وضعیت مطلوب( 
عملکرد آلفای شاخص 

 وضعیت موجود()
 0.94 0.85 اخ ق
 0.86 0.85 امنیت
 0.84 0.67 قانین
 0.97 0.84 آزارا
 0.88 0.90 رین

تک ییر سیاسییی، مشییارکت سیاسییی و    
 0.91 0.90 ساالرا مررم

 0.97 0.83 هاا ساختارا رولت، زمینه
 0.94 0.77 نخبگان )رر احزاب و رولت(

 0.92 0.79 وحدت
 0.94 0.86 آمیز موالهت

 0.82 0.92 چارچیب نظام
 0.97 0.83 فرهنگ سیاسی

 0.91 0.89 استق ل
 0.87 0.88 نظام حزبی رقابتی

تییان   قابل قبیل است و میی  ها مؤلفهآلفاا ههه  ،شیر نیز مشاهده می نگارهکه رر  طیر ههان

 /تیاهه» لیتحل مدل از زین اه راره لیتحل ابرا. گفت ابزار تحقیق از پایایی الزم برخیررار است

.( آیید  یمی ا تحقیق ها که نتایج آن رر قوهت بعد با عنیان یافته) دش استفاره 3(IPA) «عهلکرر

 و میمییر  تیوضع قیتطب اراستا رر یمناسب اها تیقابل از( IPA) عهلکرر /تیاهه لیتحل مدل

 میدل  نیده یفزا تیی اهه. است شده ارائه هزیم و  یمارت تیس  مدل، نیا. است برخیررار مطلیب

IPA شیناخت  رر آن ییاکیار  و ویتم یس و ضیعف  قییت  نقاط رنکر مشخص و یشناس بیآس رر 

 و یپژوهشی  اهیا  نیه یزم رر میاکیر  میدل  کیه  شده میمب بوبیر، اها راهبرر اتخاذ و ها تیاولی

 یآمیزشی  و یخدمات و یاط عات اها رستگاه ،یمال اها نهیزم س مت، مهله از مختلف، یاتیعهل

 .(2)شیر گرفته کار به

                                                                                                                                                       
3. Importance-Performance Analysis  
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رقابیت سیاسیی رر    اهیا  مؤلفیه رر ایین قویهت بیه بررسیی و تحلییل      . تحقیق های یافته

 :پررازیم یم -ا مربیطهها با تیمه به وضعیت شاخص -مهویرا اس می ایران

 بیا  برابر 5 تا 1 فیط ارو بر( مطلیب تیوضع) اخ ق مؤلفه تیاهه نیانگیم اگرچه: اخالق

 نظیر  طبیق  اخ ق مؤلفه نظر از کشیر یاسیس اها رقابت میمیر تیوضع نیانگیم اما ،است 4.2

. اسیت  مؤلفه نیا رر مطلیب و میمیر تیوضع نیب شکا  از یحاک که است 2.3 با برابر نخبگان

 تیسی   عهلکیرر  و گفتیار  نیبی  یههیاهنگ  افتیرا،  از زیپره اها شاخص گفت تیان یم مجهیع رر

 بیه  اذعیان  عهلکررهیا،  مقابیل  رر بییرن  پاسخگی و اریپا تیموئیل ،یاسیس گرانیباز و تیحاکه

 رر ااریی ز تیاهه نخبگان دگاهیر از اگرچه ،بیرق حق حر  رفتنیپا و یعارخیاه و اشتباهات

نبییره   مطلیب ها شاخص نیا رر میمیر تیوضع اما ،رارر سالم یاسیس رقابت كی وقیع اراستا

 .رشی یممحویب  پایر یبآسنقیصه و نقاط  عنیان بهو 

 4.3 بیا  برابیر  5 تیا  1 فیط ارو بر( مطلیب تیوضع) تیامن مؤلفه تیاهه نیانگیم: امنیت

 نظیر  طبیق  تیی امن مؤلفیه  نظیر  از کشییر  یاسیس اها رقابت میمیر تیوضع نیانگیم اما ،است

. اسیت  مؤلفه نیا رر مطلیب و میمیر تیوضع نیب شکا  از یحاک که است 2.7 با برابر نخبگان

 بیه  زرن رامین  از زیی پره و یملی  یههبویتگ  بیه  ابنید یپا اهیا  شاخص گفت تیان یم مجهیع رر

 و آنویا  بیه  ییپاسیخگی  لیزوم  و امییر  ههه رر یاط عات و ینظام اروهاین رخالت عدم اخت فات،

 ااریی ز تیی اهه نخبگان دگاهیر از اگرچه ،یگروه و افرر مطالبات بر یعهیم نظم راشتن مقدم

 مطلییب  هیا  شیاخص  نیی ا رر میمیر تیوضع اما ،رارر سالم یاسیس رقابت كی وقیع اراستا رر

 ر.شی محویب می پایر یبآسنقیصه و نقاط  عنیان بهنبیره و 

 4.4 بیا  برابیر  5 تیا  1 فیی ط ارو بیر ( مطلیب تیوضع) قانین مؤلفه تیاهه نیانگیم :قانون

 نظیر  طبیق  قیانین  مؤلفیه  نظیر  از کشییر  یاسی یس اها رقابت میمیر تیوضع نیانگیم اما ،است

. اسیت  مؤلفه نیا رر مطلیب و میمیر تیوضع نیب شکا  از یحاک که است 2.4 با برابر نخبگان

 قیانین،  شیگاه یپ رر اشیخاص  و ها گروه احزاب، ههه ابرابر اها شاخص گفت تیان یم مجهیع رر

 و نیقییان  رر شیده  مشخص اراتیاخت محدوره از یاسیس اها مناح و مررم حاکهان، تعرض عدم

 ااریی ز تیی اهه نخبگان دگاهیر از اگرچه ،یاسیس اها رقابت انیمر رر قانین بیرن الخطاب فصل

 مطلییب  هیا  شیاخص  نیی ا رر میمیر تیوضع اما ،رارر سالم یاسیس رقابت كی وقیع اراستا رر

 .رشی یممحویب  پایر یبآسنقیصه و نقاط  عنیان بهنبیره و 

 بیا  برابر 5 تا 1 فیط ارو بر( مطلیب تیوضع) اآزار مؤلفه تیاهه نیانگیم اگرچه :یآزاد

 نظیر  طبیق  تیمؤلفه امن نظر از کشیر یاسیس اها رقابت میمیر تیوضع نیانگیم اما ،است 4.3

. اسیت  مؤلفه نیا رر مطلیب و میمیر تیوضع نیب شکا  از یحاک که است 2.7 با برابر نخبگان
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 و دیی عقا شیتفتی  عدم مخالفان، و معترضان حقیق نیتضه اها شاخص گفت تیان یم مجهیع رر

 از اگرچیه  ،آن یشخصی  ریتفوی  عیدم  و اآزار محدوره نییتع ابرا شده یینتع یحقیق چارچیب

 تیوضیع  امیا  ،رارر مطلییب  یاسی یس رقابت كی وقیع اراستا رر ااریز تیاهه نخبگان دگاهیر

 .رشی یممحویب  پایر یبآسنقیصه و نقاط  عنیان بهنبیره و  مطلیب ها شاخص نیا رر میمیر

 ،اسیت  4.1 با برابر 5 تا 1 فیط ارو بر( مطلیب تیوضع) نیر مؤلفه تیاهه یانگینم: دین

 نخبگیان  نظیر  طبیق  تیی امن مؤلفه نظر از کشیر یاسیس اها رقابت میمیر تیوضع نیانگیم اما

. اسیت  مؤلفیه  نیی ا رر مطلییب  و میمییر  تیوضیع  نیبی  شیکا   از یحیاک  که است 2.4 با برابر

 و یمنیاح  ،یشخصی  منافع اراستا رر نیر از استفاره عدم اها شاخص گفت تیان یم ررمجهیع

 و شیعارها  و عهلکررهیا  تهیام  هید   عنییان  بیه  خداونید  ارضیا  کوب ب،یرق حا  ابرا اابزار

 تیی اهه نخبگان دگاهیر از اگرچه ،استیس صحنه رر منکر از ینو و معرو  به امر اصل گوترش

 هیا  شیاخص  نیی ا رر میمیر تیوضع اما ،رارر مطلیب یاسیس رقابت كی وقیع اراستا رر ااریز

 .رشی  یممحویب  پایر یبآسنقیصه و نقاط  عنیان بهنبیره و  مطلیب

 و یاسی یس تک یر  مؤلفیه  تیی اهه نیانگیی م :سیارری  تکثر، مشارکت سیاسیی و میردم  

 تیوضیع  نیانگیی م امیا  ،اسیت  4.2 بیا  برابر 5 تا 1 فیط ارو بر( مطلیب تیوضع) اساالر مررم

 کیه  اسیت  2.5 با برابر ،نخبگان نظر طبق ،ماکیر مؤلفه نظر از کشیر یاسیس اها رقابت میمیر

 گفیت  تییان  یمی  ررمجهیع. است شاخص نیا رر مطلیب و میمیر تیوضع نیب شکا  از یحاک

 از ااقتصیار  فعیاالن  نامشیروع  ییت حها عیدم  ،مناصیب  اتصد رر ییانحصارگرا عدم اها شاخص

 انحصار عدم ،ییانحصارگرا هیتیم موت رر نیر به تهوك از زیپره خاص، اها انیمر و ها گروه

 لیی تحه عدم نظام، س مت نیتضه ابرا یمدن مامعه قیت خاص، یگروه به یمل یمهع رسانه

 دگاهیی ر از اگرچیه  ،نظیام  عهلکیرر  بیرن نظارت و محاسبه قابل و مامعه به یرفراگ یرغ اها دگاهیر

 رر میمییر  تیوضع اما ،رارر مطلیب یاسیس رقابت كی وقیع اراستا رر ااریز تیاهه نخبگان

 .رشی یممحویب  پایر یبآسنقیصه و نقاط  عنیان بهنبیره و  مطلیب ها شاخص نیا

 نیانگیی م امیا  ،است 4.3 با برابر 5 تا 1 فیط ارو بر مؤلفه وحدت تیاهه نیانگیم: وحدت

 2.5 بیا  برابیر  نخبگیان  نظیر  طبق ماکیر مؤلفه نظر از کشیر یاسیس اها رقابت میمیر تیوضع

 تییان  یمی  ررمجهیع. است مؤلفه نیا رر مطلیب و میمیر تیوضع نیب شکا  از یحاک که است

 بیر  یمبتنی  وحدت اما به مصالحه و وفاق بر یمبتن وحدت ،یاسیس تیعق ن اهاشاخص گفت

 دگاهیی ر از اگرچیه  ،یاسی یس رقابیت  قیاعید  سیر  بر نخبگان نیب تیافق و مصلحت ای دیتود فشار،

 رر میمیر تیوضع اما ،رارر مطلیب ،یاسیس رقابت كی وقیع اراستا رر ااریز تیاهه نخبگان

 .رشی یممحویب  پایر یبآسنقیصه و نقاط  عنیان بهنبیره و  مطلیب ها شاخص نیا



 میمیر وضعیت -مطلیب وضعیت ایران اس می مهویرا رر سیاسی رقابت 196

 5 تیا  1 فیط ارو بر( مطلیب تیوضع) زیآم موالهت مؤلفه تیاهه نیانگیم: زیآم مسالمت

 میاکیر  مؤلفیه  نظیر  از کشییر  یاسیس اها رقابت میمیر تیوضع نیانگیم اما ،است 4.2 با برابر

 نیی ا رر مطلییب  و میمییر  تیوضع نیب شکا  از یحاک که است 2.4 با برابر نخبگان نظر طبق

 و ییپاسیخگی  ،نقید  فرهنیگ  شیدن  نیه ینوار اهیا  شیاخص  گفت تیان یم ررمجهیع. است مؤلفه

 دگاهیی ر از اگرچیه  ،رولت و مررم نیب واس  حلقه جاریا موت یمدن انوارها و احزاب گوترش

 رر میمییر  تیوضع اما ،رارر مطلیب یاسیس رقابت كی وقیع اراستا رر ااریز تیاهه نخبگان

 .رشی یممحویب  پایر یبآسنقیصه و نقاط  عنیان بهنبیره و  مطلیب ها شاخص نیا

 تا 1 فیط ارو بر( مطلیب تیوضع) نظام چارچیب مؤلفه تیاهه نیانگیم: نظام چارچوب

 میاکیر  مؤلفیه  نظر از کشیر یاسیس اها رقابت میمیر تیوضع نیانگیم اما ،است 4.4 با برابر 5

 نیی ا رر مطلییب  و میمییر  تیوضع نیب شکا  از یحاک که است 3.1 با برابر نخبگان نظر طبق

 مخیدوش  را یملی  وفیاق  که یاقدامات از زیپره اها شاخص گفت تیان یم ررمجهیع. است مؤلفه

 هطلبان ی  منفعیت  و اا قهیسیل  اهیا  چارچیب اعهال و قرمز خطیطش گوتر از اریملیگ کند، یم

 زیی پره ،یاسیس اها رقابت رر یمل مصالح رارن قرار الهصالحه ومه از زیپره ،یاسیس رقابت ابرا

 زیی پره و یحزبی  منافع موت رر تیوال از کررن نهیهز و فقیه یتوال اصل رر مناقشه و فیتضع از

 نخبگیان  دگاهیی ر از اگرچیه  ،یاسیس اها رقابت رر نظام تیمهویر اصل به شدن وارر خدشه از

 نیی ا رر میمییر  تیوضیع  امیا  ،رارر مطلییب  یاسیس رقابت كی وقیع اراستا رر ااریز تیاهه

 .رشی یممحویب  پایر یبآسنقیصه و نقاط  عنیان بهنبیره و  مطلیب ها شاخص

 بیا  برابیر  5 تیا  1 فیط ارو بر( مطلیب تیوضع) استق ل مؤلفه تیاهه نیانگیم :استقالل

 نظیر  طبیق  ماکیر مؤلفه نظر از کشیر یاسیس اها رقابت میمیر تیوضع نیانگیم اما ،است 4.2

 اسیت  مؤلفه نیا رر مطلیب و میمیر تیوضع نیب شکا  از یحاک که است 3.6 با برابر نخبگان

 از کیدام  یچهی  گفیت  تییان  یم ررمجهیع. است کهتر ها مؤلفه ریسا به نوبت شکا  نیا البته که

 تیوضیع  گفیت  تییان  یمی  و انید  نگرفتیه  قیرار  تیمطلیب فاقد به مربیط قوهت ربع رر ها شاخص

 ریسیا  بیه  نویبت  یمناسیب  بیاً یتقر تیوضیع  رر اسیتق ل  مؤلفه نظر از کشیر یاسیس اها رقابت

 .رارر قرار ها فهمؤل

 فیی ط ارو بر( مطلیب تیوضع) نظام سیاسی رولت، مؤلفه تیاهه نیانگیم نظام سیاسی:

مؤلفیه   نظیر  از کشییر  یاسی یس اها رقابت میمیر تیوضع نیانگیم اما ،است 4.2 با برابر 5 تا 1

 رر مطلیب و میمیر تیوضع نیب شکا  از یحاک که است 2.6 با برابر نخبگان نظر طبق ماکیر

 یاساس قانین اها تیظرف ههه از استفاره اها شاخص گفت تیان یم ررمجهیع. است مؤلفه نیا

 جینتا هضم و تحهل خاص، یمناح از تیحاکه یتحها عدم ،یاسیس رقابت گوترش اراستا رر
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 از اگرچه ،تیحاکه تیس  سانویر از استفاره عدم و تیحاکه تیس  یاسیس اها رقابت از یناش

 تیوضیع  امیا  ،رارر مطلییب  یاسی یس رقابت كی وقیع اراستا رر ااریز تیاهه نخبگان دگاهیر

 .رشی یممحویب  پایر یبآسنقیصه و نقاط  عنیان بهنبیره و  مطلیب ها شاخص نیا رر میمیر

 فیی ط ارو بر( مطلیب تیوضع) یاسیس فرهنگ مؤلفه تیاهه نیانگ: میفرهنگ سیاسی

 مؤلفیه  نظیر  از کشییر  یاسی یس اها رقابت میمیر تیوضع نیانگیم اما ،است 4.3 با برابر 5 تا 1

 رر مطلیب و میمیر تیوضع نیب شکا  از یحاک که است 2.6 با برابر نخبگان نظر طبق ماکیر

 تیحاکه رفتار رر یاسیس تیعق ن تیرعا اها شاخص گفت تیان یم ررمجهیع. مؤلفه است نیا

 و یگروهی  ،افیرر  منیافع  بیر  مامعیه  منافع تقدم لجامت، و تعصب از زیپره ،یاسیس گرانیباز و

 گیر یر انییاع  بیر  یمشیارکت  یاسی یس فرهنگ غلبه و یاسیس اها گروه و حکیمت تیس  اا لهیقب

 كیی  وقییع  اراسیتا  رر ااریز تیاهه نخبگان دگاهیر از اگرچه ،مامعه رر یاسیس اها فرهنگ

 عنییان  بیه نبییره و   مطلییب  هیا  شیاخص  نیا رر میمیر تیوضع اما ،رارر مطلیب یاسیس رقابت

 .رشی یممحویب  پایر یبآسنقیصه و نقاط 

( مطلییب  تیوضیع ) نظام حزبی رقابتی مؤلفه تیاهه نیانگیم: نظام حزبی و جامعه مدنی

 کشییر  یاسی یس اهیا  رقابیت  میمیر تیوضع نیانگیم اما ،است 4.1 با برابر 5 تا 1 فیط ارو بر

 میمییر  تیوضع نیب شکا  از یحاک که است 2.5 با برابر نخبگان نظر طبق ماکیر مؤلفه ازنظر

اسیتق ل ریا و پرهییز از    اهیا  شیاخص  گفیت  تیان یم ررمجهیع. مؤلفه است نیا رر مطلیب و

راشتن نظم عهیمی بر منافع شخصی و حزبیی، عیدم طیرح     از فضاهاا کاذب، مقدم یرپایراتأث

ها و اشخاص رر پیشگاه قانین،  مطالبات غیرمنطقی خارج از تیان ملی، برابرا ههه احزاب، گروه

هاا سیاسی، پرهیز از رفتارهاا افراطیی   نظام رر مریان رقابت پرهیز از تضعیف نوارهاا قانینی

و ساختارشکنانه خارج از قانین، عدم استفاره از رین رر راستاا منافع شخصی و حزبی و ابزارا 

 اگرچیه  ،ها و بازیگران سیاسی به رستیرات اسی می  براا حا  رقیب، التزام عهلی احزاب، گروه

 تیوضیع  امیا  ،رارر مطلیب یاسیس رقابت كی وقیع اراستا رر ااریز تیاهه نخبگان دگاهیر از

 .رشی یممحویب  پایر یبآسنقیصه و نقاط  عنیان بهنبیره و  مطلیب ها شاخص نیا رر میمیر

 ارو بیر  رولیت  و احیزاب  رر یاسی یس نخبگیان  شاخص تیاهه نیانگیم نخبگان سیاسی:

 نظیر  از کشییر  یاسی یس اهیا  رقابیت  میمیر تیوضع نیانگیم اما ،است 3.9 با برابر 5 تا 1 فیط

 و میمییر  تیوضیع  نیبی  شکا  از یحاک که است 2.5 با برابر نخبگان نظر طبق ماکیر شاخص

 با حزب نخبگان ارتباط حفظ اها شاخص گفت تیان یم ررمجهیع. است شاخص نیا رر مطلیب

 پیرورش  و تیی تقی و رشیهن  چشیم  به یاسیس بیرق به وتنینگر از زیپره خیر، یامتهاع بدنه

 وقییع  اراستا رر ااریز تیاهه نخبگان دگاهیر از اگرچه ،ییواگرا از زیپره براا ائت   ظرفیت
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 عنییان  بیه نبیره و  مطلیب ها شاخص نیا رر میمیر تیوضع اما ،رارر مطلیب یاسیس رقابت كی

 .رشی یممحویب  پایر یبآسنقیصه و نقاط 

 فرجام
ا رقابت سیاسی مطلیب ها و شاخص ها مؤلفهر که کرتحقیق باید اظوار  هاا پرسشرر پاسخ به 

تک یر   -6 ریین  -5ا آزار -4 قیانین  -3 امنیت -2 اخ ق -1 :رر مهویرا اس می ایران شامل

رر  -9 ییز آم مویالهت  -8وفیاق ملیی   و وحیدت   -7 اسیاالر  میررم ، مشارکت سیاسی و سیاسی

احیزاب و مامعیه    -13فرهنیگ سیاسیی    -12نظام سیاسیی   -11 استق ل -10 چارچیب نظام

 هیا  مؤلفیه  تیی اهه نیانگیم هرچندنتیجه گرفت که  تیان یمو  استنخبگان سیاسی  -14مدنی 

 اسیت  5 از 2.5 بیا  برابیر  میمییر  تیوضیع  نیانگیم اما ،است 5 از 4.2 با برابر( مطلیب تیوضع)

 نیبی  شیکا   از یحیاک  و اسیت  تر نییپا ،فیط متیس  نقطه ازگفت  تیان یمو  (1شهاره  نگاره)

مدول و  اساس بر ررمجهیع. است کشیر یاسیس اها رقابت عرصه رر مطلیب و میمیر تیوضع

 از اگرچیه  ،میدارا  ینر و وحدت ،امدار اخ ق ،امدار قانین اها  مؤلفه گفت تیان یمزیر  نهیرار

 تیوضیع  امیا  ،رارر مطلییب  یاسی یس رقابت كی وقیع اراستا رر ااریز تیاهه نخبگان دگاهیر

 گرانیبیاز  ههیه  و تیی حاکه نیبنیابرا ؛ اسیت  پایر یبآسو  وتین مطلیب ها مؤلفه نیا رر میمیر

   .ندکن ت ش ها مؤلفه نیا اارتقاو  ها یبآس ، ها ا رفع نقیصهراستا رر دیبا ی اسیس

 رقابت سیاسی در ج.ا.ا یها مؤلفهترسیم وضعیت مطلوب و موجود  -(2)شماره  نگاره

وضعیت مطلوب  مؤلفهنام 
(5-1) 

 موجودوضعیت 
 (5-1) 

 2.3 4.2 اخ ق
 2.7 4.3 امنیت
 2.4 4.4 قانین
 2.7 4.3 آزارا
 2.4 4.1 رین

 2.5 4.2 ساالرا تک ر سیاسی، مشارکت سیاسی و مررم
 2.6 4.2 نظام سیاسی

 2.5 3.9 نخبگان )رر احزاب و رولت(
 2.5 4.3 وحدت
 2.4 4.2 آمیز موالهت

 3.1 4.4 چارچیب نظام
 2.6 4.3 فرهنگ سیاسی

 3.6 4.2 استق ل
 2.5 4.1 نظام حزبی رقابتی

 2.5 4.2 میانگین

 نیی ا رر یبررسی  مییرر  اها  مؤلفهبا تیمه مهویرا اس می ایران  رر یاسیس رقابت تیوضع

 .شیر یم مشاهده ریز نهیرار رر ، «عهلکرر اههیت/»مقاله و با استفاره از مدل تحلیل 
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 ی در ج.ا.ارقابت سیاس یها مؤلفه عملکرد/  تیاهم سیماتر -(1) شکل

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :ها نوشت  یپ
 ینههچنی  .کنییم  یمی ( خییررارا  ها )گییه ها از ذکر مداگانه شاخص بیرن این نیشته،  با تیمه به مختصر

 :است شده ذکرنهینه  صیرت به، چند منبع مؤلفهبراا هر 

( )اصییل  12/10/1386ییزر   بیانات رر امتهاع عظییم میررم  )( 168 :12ج  : )صحیفه امام، اخ ق-1
 (154-3-2قانین اساسی ج. ا. ا: 

)اصیل ( 26/01/1379هاا نهاز مهعه توران  بیانات رر خطبه) ( 518 :5: )صحیفه امام، ج امنیت-2
 (121-37-36-3 -2 :قانین اساسی

 ( )اصیل1/01/1392بیانات رر حرم مطور رضیا ) (415-414-413 :14صحیفه امام، ج )قانین: -3
 (20-19-3 ن اساسی:قانی

قیانین   ( )اصیل14/2/87 اا خامنه اهلل یتآ)بیانات  (328-324-299 :12صحیفه امام، ج )آزارا: -4
 (175-86-43-27-26-24-23-15-12-9-3-2: اساسی
قیانین   )اصییل  (28/2/80 اا خامنیه  اهلل یتآ)بیانات  (368-366-365 :13ج  : )صحیفه امام، رین-5
 (105-72-24-12-4 اساسی:
)بیانیات رر   (247و  173 :8ملید  : )صحیفه امیام،  اساالر مررم، مشارکت سیاسی و تک ر سیاسی-6

- 62-59-58-8-7-6-3: قانین اساسی ( )اصیل19/10/1386 ماه ار 19ریدار مررم قم رر سالروز قیام 
89-107-114-117-133-137-122-76-89-102-71) 

 اا خامنه اهلل یتآ)بیانات  (137 :12ج  ، 209 :9ج  ، 187 :7ج  امام،  : )صحیفهوفاق ملیو وحدت  -7
 (100-26-11-9-3 قانین اساسی:()اصیل 28/2/80
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بیانیات رر رییدار کیارگزاران نظیام     ) (533-531 :5ج  ، 289 :9ج  )صیحیفه امیام،   : یزآم موالهت -8
 (27-26-14-7-6 قانین اساسی: ( )اصیل15/05/1382

)بیانیات رر رییدار اعضیاا مجلیس      (148 :11ج  ، 324 :7ج  : )صیحیفه امیام،   نظامچارچیب رر  -9
 (105-100-27-26-24-8-3 قانین اساسی: اصیل)( 06/12/1388خبرگان رهبرا 

( )بیانات رر رییدار  125 :17ج  ، 521 :16ج  149 :11ج  ، 217: 15ج  )صحیفه امام،  :استق ل -10
 (152-9-3-2: قانین اساسی )اصیل (29/3/1385 رگزاران نظام ج. ا. ااموئیالن وک

 مهویرا یسرئ( )بیانات رر ریدار 284ص  ،18ج  هاا ساختارا: )صحیفه امام،  رولت و زمینه -11
: 1380( )پیاا، 59 :ههیان  ( )رالورا،20-19-3: قانین اساسیی  )اصیل (2/6/1387و اعضا هیئت رولت 

460) 
  نهاز مهعههاا  ( )خطبه149 :11ج  ، 217ص  ،15ج  فرهنگ سیاسی مشارکتی: )صحیفه امام، -12
 (44-45: 1374 )وبر، (40-3 قانین اساسی: )اصیل  ،(20/06/1388توران 
( )بیانیات رر رییدار بیا    449 :5ج  ، 11:147ج  ، 432 :4ج  احزاب و مامعه مدنی: )صحیفه امام، -13

 (387: 1380،ینگتینهانت( )100-27-26-3 قانین اساسی:اصیل ) (24/7/1390رانشجییان کرمانشاه 
( 11/2/80 اا خامنیه  اهلل ییت آ( )بیانات 481: 13ج  ، 464 :8ج  نخبگان سیاسی: )صحیفه امام،  -14
 (360: 1378، ( )مارش و استیکر121 قانین اساسی: )اصل
 نیی ا کیاربرر  منظیر به( kitcharoen, 2004. )است شاخصه چند یمدل ،یمفویم لحاظ به IPA مدل -(2)
 تشید  به ،IPA مدل یاثربخش ،ررواقع. گررند مشخصباید  شیند لیتحل است قرار که ییها شاخص ،مدل

 از اریی گ بوره رر گام نیاول ،اا طهیح هر رر نیبنابرا؛ است آن یلیتحل اها مؤلفه ای ها شاخص به وابوته
 اسیاس  بیر  یلی یتحل اها مؤلفه استخراج که است یویبد. است نهیزم آن رر ها مؤلفه ییشناسا ،IPA مدل
 ،هیا  مؤلفیه  انظیر  پشیتیانه  تیی تقی ضهن تیاند یم ن،یمع انظر کرریرو ای انظر میمفاه و یشناس روش
 .دکن ارائه را الزم اراهبررها آنوا، ییشناسا نحیه خصیص رر

 نیی ا رر. رریی گ یم قرار سنجش و یبررس میرر عهلکرر، و تیاهه بعد رو از مؤلفه هر ،IPA مدل رر 
 .شیر یم استفاره است، تر یاتیح کجا رر منابع صیتخص که ینا رنکر مشخص ابرا تیاهه اریمع از مدل،

(angel, Heffernan & megicks, 2008 .)با آنوا، از كی هر عهلکرر سطح و تیاهه زانیم به مربیط اها راره 
 زانیی م سیؤال  رو ،افرار رر میرر هر شاخص از منظیر نیا ابرا. شیر یم اآور مهع پرسشنامه از استفاره

 از. شییر  یم دهیپرس (smith & castello, 2009شاخص ) آن رر میمیر تیوضع و نظر میرر شاخص تیاهه
 ها، راره مجهیعه رو هر که یهنگام خصیص به ت،یاهه بعد و عهلکرر بعد اها راره مداگانه لیتحل آنجاکه
 و تیی اهه سطح به مربیط اها راره لاا نباشد، رار یمعن است مهکن رندیگ یم قرار مطالعه میرر زمان هم

 یافقی  محییر  و تیی اهه بعید  نشیانگر  اعهیر محیر آن رر که اروبعد اا شبکه ارو ها، شاخص عهلکرر
 (ریز شکل) .شیند یم راره شینها است، عهلکرر بعد نشانگر
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 (IP سیماتر) عملکرد/ تیاهم سیماتر -(2) شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رر که IP سیماتر نقش. شیر یم دهینام IP1 سیماتر ای عهلکرر /تیاهه سیماتر ،اروبعد شبکه نیا
 نید یفرا بیه  کهیك  رارر، قیرار  یخاص راهبرر ،ربع هر رر و شده  یلتشک ربع چوار ای قوهت چوار از واقع
 تیی اولی ررمیه  شناخت ابرا س،یماتر نیا از(. Angel & Heffernan & Megicks, 2008است ) اریگ میتصه

 از IPA مدل رر. است ینیمع قیاعد بر یمبتن IP سیماتر لیتشک. شیر یم استفاره بوبیر، ابرا ها شاخص
 از كیی  هیر  تیی اهه ررمیه  بیه  مربییط  اهیا  راره نیانگیم و عهلکرر سطح به مربیط اها راره نیانگیم

 با ،ترتیب ینا به. شیر یم استفاره IP سیماتر رر آن شینها و شاخص هر مختصات نییتع ابرا ها، شاخص

. رندیگ یم قرار IP سیماتر ربع چوار از یکی رر ها شاخص از كیهر ر،یمقار از مجهیعه رو نیا شدن مفت
 کیه  یمعنی  نیبد ؛است( ات   ایاشباع ) ربع نخوت ربع که است نحی نیبد زین IP سیماتر خیانش نحیه

 انتظیارات  تیی اهه و عهلکرر که است ییما سیماتر روم ربع. است انتظارات ازحد یشب مربیطه عهلکرر
 تیی مطلیب ،هیی ناح نیی ا رر. رارر قیرار  کل عهلکرر /تیاهه نیانگیم از باالتر و بیره هم بر منطبق نفعیذ
 کیه  یمعنی  نیبید  .شییر  یمی  دهیی نام یتفاوت یب هیناح اصط ح رر سیم ربع. است شده ملب کامل طیر به

 یخاصی  تی ش  راسیتا  آن رر هیم  مربیطه وتمیس و نداشته یچندان تیاهه نفع اذ ابرا مدنظر شاخص
 نشیده  بیرآورره  انتظیارات  ،هیی ناح نیا رر. است( Q4) چوارم ربع ،سیماتر نیا ربع ینتر موم. است نکرره
 اسیت  یمعن نیبد هیناح نیا رر گرفتن قرار. باشد یم( یتینارضا ا)ی ضعف طهیح به معرو  ربع نیا. است
 طیه یح نیی ا رر ویتم یس عهلکیرر  یول ،بیره کل انتظارات تیاهه نیانگیم از شتریب انتظارات تیاهه که
 .آورر یم ومیر به را بیرن نامطلیب و یتینارضا موئله نیا و است بیره کل عهلکرر نیانگیم از تر نییپا

 را یمتفیاوت  تیی اهه ررمیه  تیاننید  یم میمیر  یشرا ااقتضا به ها، شاخص از كی هر IPA مدل رر 
 برخییررار  هیا  شیکا   یابیارز ابرا ییباال تیمز و اریپا انعطا  از را IPA مدل ،یژگیو نیا .کنند اریاخت

 هیا،  شیاخص  یگروهی  و اانفیرار  لیی تحل امکیان  شاخصیه،  چنید  یابیارز ،اچندبعد لیتحل. است ساخته
 نقیاط  رارن نشان رر ییتیانا ،یاص ح اقدامات ابرا ها تیاولی رارن نشان رر اتیانهند باال، اریپا انعطا 
 نیتیدو  رر ابوترساز و منابع نهیبو صیتخص منظیر به یره موت ،یهیترس لیتحل امکان ضعف، و قیت

 ابیرا  اثیربخش،  یلی یتحل ابیزار  به را IPA مدل که هوتند یمطلیب اتیخصیص از یههگ ،یاص ح راهبرر
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 رارن نشان ابرا IPA مدل رر. گرفت بوره وتم،یس اها تیفعال مختلف اها منبه یشناس بیآس و یابیارز
 .است شده برآورره زانیم چه به انتظارات کجا رر نکهیا

 رر را قیی تحق نیی ا رر نخبگیان  نظرات تیان یم( IP سیماتر) عهلکرر -تیاهه سیماتر از استفاره با 
 :کرر ابند رسته ریز حیزه چوار

 ضعیف ،شده ارائه میمیر تیوضع ولی ،باشد باال شاخص كی اههیت چنانچه: تیمطلوب فاقد طهیح
 مطلییب  تیوضیع  و رارر ومیر مطلیب و میمیر تیوضع نیب شکا  که است آن معناا به شیر، یابیارز

 .دکن پر را ماکیر شکا  تا بگاارر هیناح نیا رر را خیر تهرکز نیشتریب دیبا وتمیس. است نشده محقق

 اسیی  از شیده  ارائه میمیر تیوضع و باشد کم فرر براا شاخص اههیت چنانچه: یتفاوت یب طهیح
 یچنیدان  تیی اهه نخبگیان  نظر از ماکیر خدمت که است آن معناا به ؛شیر ارزیابی ضعیف ،زین وتمیس

 .هوتند «تفاوت یب» خدمت آن به نوبت نخبگان اصط ح به و ندارر

 تیقعات ازحد یشب امیارر رر وتمیس عهلکرر چنانچه(: تیاهم از شتریب تیمطلوب) شعف طهیح
 قرار قوهت نیا رر ییها شاخص. است شده حاصل شعف تیوضع که است یمعن نیا به ،باشد انتظارات و
 از شیتر یب آنویا  عهلکرر نیانگیم اما ،است کهتر ها هیگی کل تیاهه نیانگیم از آنوا نیانگیم که رندیگ یم
 .هاست هیگی کل عهلکرر نیانگیم

 زیی ن میاکیر  خیدمت  ارائه رر وتمیس عهلکرر و باشد باال شاخص اههیت چنانچه :تیمطلوب طهیح
 .است شده  فراهم تیمطلیب که است آن معناا به ،شیر ارزیابی خیب

 رر قضیاوت  راشیت  رقت دیبا که است نیا حاضر قیتحق اها افتهی لیتحل رر تیمه قابل و موم نکته 
 كیی  شیر یم گفته یوقت و رریگ یم صیرت شاخص ههان اها هیگی با وهیمقا اساس بر شاخص هر میرر
 ینکیه ا لیی رل بیه ) بلکه ،وتین موم شاخص آن ک ً که وتین نیا امعنا به ،رارر اکهتر تیاهه یعامل
 بیه  نویبت  مربیطه شاخص( است شاخص آن کل نیانگیم با وهیمقا شاخص هر میرر رر قضاوت امبنا
. باشد یموه شاخص ررمجهیع شاخص نیا بوا چه و رارر اکهتر تیاهه مؤلفه ههان اها شاخص ریسا
 کیه  معناسیت  نیی ا بیه  ،رارر اکهتر تیاهه یفروتن و تیاضع شاخص شیر یم گفته یوقت ،م ال عنیان به

 بیا  ویه یمقا رر امیا  ،رارر زیی ن متیس  از باالتر تیاهه که کرره کوب 3.61 نیانگیم شاخص نیا اگرچه
 و تیاضیع  شیاخص  تیی اهه عدم بر یلیرل و است کهتر تشیاهه اخ ق مؤلفه اها شاخص ریسا نیانگیم

 گرانیبیاز  و ویتم یس عهلکیرر  نیههچنی  و هیا  شیاخص  تیی اهه میرر رر قضاوت نیبنابرا؛ وتین یفروتن
 .ستها شاخص ریسا نهرات یندابر قضاوت م ك و است ینوب  ها شاخص میرر رر یاسیس

 فارسی منابع

چیی و ابیراهیم متقیی،      ینپیست، ترمهه زهره گذار از بحران جانشینی(، 1385) یروانانیشاحتشامی، 

 قیمس. :توران

 www.Khamene.irارماع به بیانات مقام معظم رهبرا. قابل رسترسی رر: 
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