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چکیده
حکمرانی غیرانباشتی ،محدودیت افقهای سیاسی ،و ناهمزیگری سیاستهای راهبردی از یک
سو ،و قدرت وتوی بازیگران غیرنهادی و فقدان مهندسی نهادی جناحهای سیاسی در ایران از
سوی دیگر ،نهتنها ائتالف جناحی را به تعویق انداخته ،بلکه صلح ملی را به یک گروگان تبدیل
کرده است .از سوی دیگر ،انتخابات بهعنوان سازوکار بیقرینۀ دموکراسی ،بهجای مدیریت
منازعات ،به شکل کاتالیزگری برای تعمیق قطببندیهای سیاسی ـ ایدئولوژیک درآمده است.
بهاینترتیب ،اهتمام اصلی پژوهش جاری تحلیل این موضوع است که چرا در ایران ائتالف و
صلح با سازوکار جناحی بهدست نمیآید .نمایندگی سیاسی نامتوازن و بخشی ،منصبمحوری
و دوری از برنامهگرایی ،تل ّقی شکافهای سیاسی بهعنوان ارزش و هنجار ،درک انتخابات
بهعنوان فناوری سیاسی از یک سو ،و وجود بازیگران غیرنهادی دارای قدرت وتو ،سیاستزدگی
موضوعات هویتی ،فقدان ائتالف ایجابی ـ سلبی ،ناکارکردی سیاسی ـ نهادی ،و اتخاذ دکترین
جامعۀ ضعیف از سوی دیگر ،اصلیترین عوامل بازدارندۀ صلح جناحی در ایران است .درواقع،
جناحهای سیاسی در ایران بهجای مدیریت شکافهای سیاسی ـ اجتماعی برای تولید صلح ،به
نمایندگان شکافها و قطببندیهای سیاسی ـ اجتماعی بدل شدهاند .این پژوهش با کاربرد
 .1دکترای سیاست تطبیقی و مدرس دانشگاه بامبرگ ـ مونیخ آلمان (نویسندۀ مسئول)؛ رایانامه:

zolfaghari.vahid@gmail.com

نﻈریۀ مهندسی نهادی و ائتالف راهبردی ،و روششناسی تحلیلی ـ تطبیقی ،فرضیۀ اصلی را در
سه سطح خرد (درونجناحی) ،میانی (بینجناحی) ،و کالن (فراجناحی) محک زده است.
کلیدواژهها :مهندسی نهادی ،شکاف اجتماعی ،جناح سیاسی ،صلح پاراسیاسی ،ایران.
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پدیدۀ اصلی همۀ انقالبهای مدرن کشمکش قدرت میان انقالبیون پﺲ از پیروزی انقالب
است که در اصول ،ماهیت ،و سمتگیری رژیﻢ پساانقالبی ناهمسازیهایی با هﻢ دارند.
تفاوتهای ایدئولوژیک به منازعاتی منجر میشود که شکافی بین گروههای پساانقالبی ایجاد
میکند .اما در ایران پساانقالبی فقدان نهادمندی سیاسی ،و رهایش گروهها و نیروهای سیاسی ـ
اجتماعی به تشکیل جناحها و گروههای سیاسی متکﺜری انجامید که ساختار سیاسی نوپا ،توانایی
مدیریت و هدایت آنها را نداشت .پایداری و استمرار شکافهای سیاسی ـ ایدئولوژیک،
»دکترینگرایی« 2را در سیاست جناحی ایران برجسته کرد .هر جناحی با قرائت و تفسیر
مونولوگ به تحلیل سیاست و ارائۀ الگوی آرمانی خود پرداخت .همﭽنین ناپایداری پارادایمی
و قبﺾ و بسﻂ معنایی و راهبردی در موضوعات مهﻢ موجب رشد شکاف روششناختی و
معرفتشناختی بین جناحهای سیاسی ایران شد .برایناساس ،از منﻈر تبارشناختی ،جناحبندی
سیاسی در ایران دورههای گوناگونی را پشتسر گﺬاشته است.
 .1 .1دورة اول ،آنارشیﺴﻢ جناﺣی ) 1357ـ (1360
با وقوع انقالب اسالمی و رهایی قدرت و عدم نهادمندی سیاسی ،گروهها و نیروهای مختلف
سیاسی به فعالیت پرداختند .درواقع ،فقدان دولت حزبی نﻈام سیاسی نوپای ایران را بیﺛبات
و شکننده کرد .با وجود رهایی نیروها و گروههای مختلف سیاسی و فعالیتهای سیاسی
آنها در این دوره و ﻇهور نوعی دموکراسی جناحی در ایران ،جناحهای سیاسی به دلیل
عدم نهادینگی ،کﺞکارکردی نمایندگی و فقدان قابلیت ﻻزم برای بسیﺞ و تجمیع مطالبات از
درون جامعه ،برای تبدیل آنها به برنامۀ سیاستی قدرت ﻻزم را نداشتند .همﭽنین ،تالش برای
ایدئولوژیکسازی و مقدسسازیهای گستردۀ برخی جناحها ،و رشد نگاه »مینی -ماکسی/
حداقلی -حداکﺜری« به جناحهای سیاسی ،موجب حﺬف برخی جناحهای سیاسی از صحنۀ
قدرت ملی گردید.

2. Doctrinarism

 .2 .1دورة دوم ،انﺴداد جناﺣی و انﻔﻌال و ﺗﺤدید ) 1360ـ (1368
آغاز جنﮓ هشتساله و رشد تهدیدات امنیتی از یک سو و استمرار رویکردهای ضدجناحی
و کاربرد راهبردی پوپولیسﻢ جناحی از سوی دیگر به انحصار قدرت در حزب جمهوری
اسالمی انجامید .چنین وضعیتی موجب شد فعالیتهای جناحی بهعنوان عامل بازدارنده و
تهدیدساز تلقی گردد .عدم نهادینگی جناحی و شدت رفتارهای ضدجناحی در این دوره
نهتنها شکاف عمیقی در حزب جمهوری اسالمی بهوجود آورد بلکه درنهایت به تعطیلی آن
در خرداد  66منجر شد .همﭽنین ،عدم تساهل جناحی در ایران تا جایی پیش رفت که نهتنها
موجب عزل نخستین رئیﺲجمهور شد بلکه برخی گروهها را منحل ساخت.
 .3 .1دورة سﻮم ،هﻮیﺖیابی جناﺣی ) 1368ـ (1376
با اتمام جنﮓ و گﺬار حداقلی به شرایﻂ عادی سیاسی ،تحرک بیشتری در میان جناحهای
سیاسی بهوجود آمد .در چنین شرایطی نوعی پلورالیسﻢ قطبیشده ایجاد شد که جناحها در
آن بهجای رقابت انتخاباتی ،به سهﻢکشی و گروگانگیری فﻀا و قدرت سیاسی روی آوردند.
در این دوره ،انتخابات صندوقمحور دکترین اصلی جناحهای سیاسی شد .به بیان دیگر،
جناحهای سیاسی تنها بر مطالبات دفعی و گﺬرا تمرکز کردند و انتخابات به نوعی ﻻتاری
سیاسی برای کسب قدرت بیشتر تبدیل گردید.
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 .4 .1دورة چﻬارم ،ﺗﺸدید ایدﺋﻮﻟﻮژیﮏسازی سیاسﺖ جناﺣی
) 1376بﻪ بﻌد(
تشدید ایدئولوژیکشدن سیاست جناحی و انقالبیشدن انتخابات در این دوران پیشبینی
نتیجۀ انتخابات را دشوار کرد .تالش پایدار قدرت سیاسی برای رابطۀ بیواسطه با جامعه به
انقالبیشدن انتخابات از یک سو و امنیتیشدن فﻀای سیاسی جامعه از سوی دیگر منجر شد
که قرائت ارزشی جناحها از سیاست و قدرت برای بقای سیاسی را ایجاب میکرد .درحقیقت،
دوقطبیشدن رادیکال سیاست در این دوره موجب شد جناحهای سیاسی به استخدام عقل
سیاسی معیشتاندیش روی بیاورند .بهاینترتیب ،با تقدسزدایی و عرفیسازی سیاست و
فرسایش ماهیت استعالیی قدرت ،ساختار قدرت سیاسی با تهدید و مخاﻃرۀ بیسابقهای مواجه
شد.
با تﺄمل و مداقه در ادبیات پژوهش ،پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چرا در
ایران ائتالف و صلح با سازوکار جناحی بهدست نمیآید .جناحهای سیاسی در ایران بهجای
مدیریت شکافهای سیاسی ـ اجتماعی برای تولید صلح ،خود به نمایندگان شکافها و

3

قطببندیهای سیاسی ـ اجتماعی بدل شدهاند .این پژوهش با کاربرد نﻈریۀ مهندسی نهادی و
ائتالف راهبردی ،و روششناسی تحلیلی ـ تطبیقی ،فرضیۀ اصلی را در سه سطح خرد ،میانی،
و کالن آزموده است.

 .2چارچﻮب نﻈری
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مدیریت منازعات ،چانهزنی و ائتالفسازی جزئی از مدیریت توسعۀ سیاسی است .ائتالف به
معنای حداقلسازی منازعات سیاسی است و مدیریت منازعه قطب اصلی مطالعات حکمرانی
ائتالفی است .اساساً ائتالف حزبی برای حفﻆ پایگاه رأیدهی ،تصویب برخی سیاستها
و تولید صلح ملی است ) .(Moury, 2013: 117احزاب سیاسی با تولید ائتالف و مصالحه
با احزاب دیگر ،نهتنها عاملی بازدارنده دربرابر منازعات احتمالی تلقی میشوند بلکه از
بیتصمیمی درخصوص سیاستهای مشترک جلوگیری میکنند.
اساساً فهﻢ انگیزههای احزاب برای ائتالف بسیار مشکل است .تبیین اهداف و شیوههای
حزبی بهعنوان ضرورت درک انگیزههای ائتالف حزبی شناخته میشود که توجه به دو
موضوع »الزامات ائتالف« و »چرخههای انتخاباتی« را ایجاب میکند .درحالیکه احزاب
سیاسی فرصت دارند اولویتهای موضوعی خودشان را بهصورت مستقل در رقابتهای
انتخاباتی برگزینند ،با موضوعات گزینشی دولت ائتالفی محدود میشوند .چنین همکاری
ائتالفی بهعنوان »اختالف/سایش نهادی« 3تلقی میشود ).(Jones & Baumgartner, 2005
اساساً دولت ائتالفی ارزش ذاتی ندارد بلکه ابزاری جهت دستیابی به مناصب نمایندگی است.
بنابراین ،یکی از پیششرطهای اصلی کارکرد و بقای دولت ائتالفی ،همگرایی و اتحاد
است ) .(Martin & Vanberg, 2011از منﻈر چرخۀ انتخاباتی ،احزاب مﺆتلف بین دو منطق
متفاوت درگیرند .از یک سو ،بایستی بهﻃور گزینشی به اولویتبندی موضوعات سیاستی
دست بزنند تا بتوانند رأیدهندگان را بسیﺞ کنند و از سوی دیگر ،بایستی با شریک دولت
ائتالفی خودشان همکاری کنند که اولویتهای سیاستی متفاوتی دارد .احزابی که رقابتهای
انتخاباتی را بهصورت مهندسی مدیریت میکنند ،بهصورت گزینشی بر روی آن دسته از
موضوعات سیاستی تمرکز میکنند که به بسیﺞ رأیدهندگان کمک میکند .بقای دولت
پیششرط پایداری مناصب سیاسی و احزاب ائتالفی منصبمحور است .برایناساس ،انگیزۀ
زیادی برای دوری از هرگونه اقدامات ائتالفسوز دارند .سازوکارهای نﻈارتی هﻢ فرصتی
برای احزاب سیاسی جهت مهار شریک ائتالفی است ) .(Muller & Meyer, 2010متعاقب
آن ،احزاب مﺆتلف از هرگونه ناهﻢسازی سیاستی جلوگیری میکنند .با افزایش مزیتهای
3. Institutional Friction

همکاری ،احزاب مﺆتلف بر روی موضوعات مشترک تمرکز میکنند .درنهایت ،در پایان
دورۀ حکمرانی ،احزاب مﺆتلف دغدغۀ این را دارند که برای حفﻆ کرسی نمایندگی مجددا ً
انتخاب شوند ) .(Lupia & Strom, 1995در این دوره ،عالوهبر موضوعات همگراساز،
احزاب سیاسی بر روی برنامۀ سیاستی خودشان هﻢ تمرکز میکنند تا از رقیب خودشان متمایز
شوند .در این دوره ،هزینههای همکاری بیشتر از مزیتهای آن است و در صورت عدم تمایز
حزبی ،خطر باخت انتخاباتی بیشتر میشود .درنتیجه ،راهبرد ارتباﻃات سیاسی احزاب مﺆتلف
در ﻃی چرخههای انتخاباتی تﻐییر میکند.
براساس چنین فرمولی ،از منﻈر فرایندی ،نسلهای گوناگونی از نﻈریههای ائتالف به تحلیل
وضعیت احزاب سیاسی میپردازند .بنابر نﻈریههای اولیۀ ائتالف ،احزاب تنها درصدد کسب
قدرت و اعتبار و نفوذ اجتماعی هستند که با کسب منصب دولتی بهدست میآید .فون نویمان و
مورگنسترن ،از نﻈریهپردازان اولیۀ ائتالف ،بر این باورند که ائتالفهای منصبمحور ،حداقلی
و شکنندهاند؛ به این معنا که با عقبنشینی یکی از احزاب از دولت ائتالفی ،موقعیت مسلﻂ
ائتالف از دست خواهد رفت ) .(Von Neumann & Morgenstern, 1953در سوی دیگر،
رابرت آکسلرود یکی از اولین کسانی بود که اهداف سیاستی را در تکوین ائتالف مورد توجه
قرار داد .برایناساس ،ائتالفهای حداقلی زمانی شکل میگیرد که از منﻈر ایدئولوژیکی،
احزاب همسویی سیاستی داشته باشند ) .(Axelrod, 1970نﻈریۀ سیاستی دیگر مبتنیبر منطق
رأیدهندگان میانی است .براساس رویکرد چانهزنی ائتالف ،احزابی که بر قانونگﺬاران میانی
مسلﻂ شوند ،قدرت چانهزنی بیشتری پیدا خواهند کرد ).(Back, 2008: 73
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شکﻞ  .1اهداف و ﻣﺤرکﻪهای اصلی اﺣزاب سیاسی
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اساساً تفکیک اهداف حزبی بسیار مشکل است زیرا این اهداف از لحاظ ماهوی در پیوند
با یکدیگرند .اساساً اهداف حزبی سیال و پویا هستند و معموﻻً شمار زیادی از اهداف مورد
توجه احزاب واقع میشود .احزاب اصلی اغلب دغدغۀ آرا و کرسیهای نمایندگی را ،در
ﻃول انتخابات ،دارند .در نﻈامهای دوحزبی ،احزاب بر رهیافت رأیمحور تمرکز میکنند
که بسترهای ﻻزم را برای دستیابی به کرسی نمایندگی و اجرای سیاستهای کارکردی
آماده میکند .درمقابل ،در نﻈامهای چندحزبی ،احزاب درصدد ایجاد توازن بین سه رویکرد
رأیمحور ،سیاستمحور و منصبمحورند ) .(Muller & Strom, 1999همﭽنین ،سیاست
درونحزبی بر انگیزههای احزاب و رفتار ائتالفی در شرایﻂ منازعات درونحزبی تﺄﺛیر
میگﺬارد .بهاینترتیب ،سیاست درونحزبی بر رفتار ائتالفی تﺄﺛیر میگﺬارد .به بیان دیگر،
سیاست درونحزبی با تعیین افقهای سیاستی ،قواعد چانهزنی نمایندگان حزبی را مشخﺺ
میکند .به این صورت که احزابی با افقهای سیاستی کوتاه ،کمتر در ائتالفهای حزبی
مشارکت میکنند و تنها درصورتیکه مواضع چانهزنی بیرونی آنها به همسویی حزبی آنها
در رقابت بینحزبی منجر شود ،در ائتالف مشارکت خواهند کرد .ازاینرو ،تﺄﺛیرات سیاست
درونحزبی بر سیاستهای بینحزبی مبتنی است.

 .3سیاسﺖورزی جناﺣی در ایران پﺴاانﻘﻼبی

اصلیترین پرسش تمام انقالبها »قدرت دولت« است .به بیان دیگر ،پدیدۀ اصلی همۀ
انقالبهای مدرن ،کشمکش قدرت میان انقالبیون پﺲ از پیروزی انقالب است که در اصول،
ماهیت ،و سمتگیری رژیﻢ پساانقالبی ناهمسازیهایی باهﻢ دارند .تفاوتهای ایدئولوژیک
منازعاتی پدید میآورد که بین گروههای پساانقالبی شکاف ایجاد میکند .برخالف رویههای
پساانقالبی ،در ایران یک دولت متمرکز ،قدرتمند و همساز ایدئولوژیک بهوجود نیامد.
همﭽنین ،برخالف انقالبهای مدرن ،تفاوتهای ایدئولوژیک و شکافهای سیاسی در ایران
پساانقالبی نهتنها کاهش نیافت ،بلکه بهتدریﺞ گسترش یافت .چنین وضعیتی موجب ضعف
تحلیل و تبیین محرکههای اصلی سیاسی ـ ایدئولوژیک جناحهای سیاسی شد.
از منﻈر متدولوژیک و روششناختی ،فهﻢ وضعیت جناحهای سیاسی در ایران نیازمند
پیوند علّی بین ماهیت و شناسههای دولت ایران و چگونگی رقابت جناحها با یکدیگر است.
در این پیوند ،دولت ایران دارای سه بعد ایدئولوژیک است:
ـ دینی؛
ـ پوپولیستی؛
ـ انقالبی.

این شناسهها سازوکارهای جناحی برای برساختن گفتمانهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
ـ فرهنگی است .درحالیکه جناحهای سیاسی ناهمسازیها و شکافهای بینجناحی را در
قالب ایدئولوژیک بیان میکنند ،کشمکش قدرت بینجناحی از ﻃریق مبارزات نهادی اعمال
میشود .اساساً دیدگاهها و گفتمانهای متفاوت جناحهای سیاسی در ایران برآیندی از شبکهها
و منابع گوناگون آنها جهت تعیین نقش دولت و سیاستگﺬاری است .در این راستا ،چهار منبع
مشروعیتبخش گفتمان جناحی درخصوص دولت اسالمی واقعی وجود دارد که عبارتاند از:
ـ متون دینی؛
ـ میراث ایدئولوژیک محققان اسالمی پیشاانقالبی؛
ـ قانون اساسی؛
ـ گفتمان امام خمینی.
سیاست جناحی بهعنوان پایۀ سیاست در ایران و بخش پیوستۀ فرایند سیاسی است .درواقع،
فهﻢ پیﭽیدگیهای جناحگرایی سیاسی در ایران در گرو شناسایی پیوند بین ابعاد ایدئولوژیکی
رژیﻢ و کارکردهای نهادی دولت ایران است .براساس چنین منابع و شرایطی ،جناحهای سیاسی
گوناگون به سیاستورزی در سطوح مختلفی میپرداختند و فارغ از نگاه بلندمدت و تالش
برای ایجاد صلح ملی ،تنها درصدد حفﻆ پایگاههای اجتماعی و سیاسی و مشروعیتبخشی
جناحی و کسب قدرت بودند .بهاینترتیب ،منازعات در سطوح خرد ،میانی و کالن ،بسترهای
شکاف جناحی در مدیریت سیاسی کشور را بهوجود آورد که ضمن ناکامی در تولید ائتالف
جناحی ،صلح ملی را به یک گروگان و وابسته در جمهوری اسالمی ایران تبدیل ساخته است.
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدى ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارىﻋﻤﻮﻣﻰ،

 .4این قانون اقتدار و نﻈارت قانونی شورای نگهبان را بر انتخابات تصدیق میکرد.

دورة  ،Xﺷﻤﺎرة XX

 .1 .3سﻄح ﺧرد؛ ﻣنازﻋات درونجناﺣی در ایران پﺴاانﻘﻼبی
با رحلت امام خمینی ،و کسب قدرت حداکﺜری توسﻂ راستگرایان ،دو جناح راست
محافﻈهکار و راست مدرن درصدد برآمدند صالحیت جناح چﭗ را برای حﻀور در عرصۀ
سیاست ایران رد کنند .همﭽنین ،تفسیر شورای نگهبان از اصل  99قانون اساسی 4و حمایت
شبکههای اصلی قدرت از راست محافﻈهکار ،تﺄﺛیر بسزایی در شکست جناح چﭗ داشت.
درواقع ،با قدرت هژمون دو جناح راست بر کانونهای قدرت و برگزاری انتخابات مجلﺲ
در سال  ،1371جناحبندی سیاسی در ایران بهﻃور نﻈری به پایان رسید و مسیر سیاسی جمهوری
اسالمیپیشبینیپﺬیروباﺛباتانگاشتهشد.اماانتقاداتمجلﺲمحافﻈهکارایرانازرئیﺲجمهور
محافﻈهکار و تﺄکید بر سیاستهای اقتصادی ضعیف ،سوءاستفاده از قدرت ،رشد تورم اقتصادی
و پدیدۀ رکود ـ تورم و آﺛار رشد اقتصادی منفی بر اهداف برنامۀ پنﺞساله شکاف درونی جناح
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راست را بیشتر کرد.
با فوت آیتاﷲ بهشتی ،منازعه بین محافﻈهکاران و رادیکالها تشدید شد .در تابستان ،1362
برای نخستین بار منازعات ایدئولوژیک درون حزب جمهوری اسالمی آشکار شد .شکافها
و منازعات درونی حزب جمهوری اسالمی به همراه منازعات حزبی در مجلﺲ ،آسیبها و
هزینههای بسیاری برای حزب جمهوری اسالمی پدید آورد و مخاﻃرات بسیاری برای کل
نﻈام به همراه داشت .منازعات جناحی در نخستین دهۀ انقالب تا جایی پیش رفت که جناحها
یکدیگر را نمایندگان آمریکایی اسالم و خائن به اسالم و ارزشهای انقالبی خواندند .عالوهبر
منازعات حزبی و مشاجرات داخلی ،تحوﻻت بینالمللی هﻢ بر شدت منازعات درونی افزود.
تالش برای صدور انقالب و رفتارهای انقالبی ،جنﮓ هشتساله و رشد انزوای بینالمللی رژیﻢ
نوﻇهور را شکننده کرد .ناکامی در اجرای عدالت اجتماعی ،وعدههای اقتصادی و حکومت
عدل از یک سو و کاهش پایگاه اجتماعی سیاست انقالبی و گشت و بازگشتهای ایدئولوژیک
موجب رشد منازعات جناحی شد .اما با بازنگری در قانون اساسی ،جابهجایی قدرت و پایان
جنﮓ فرسایشی هشتساله در اواخر دهۀ اول انقالب ،گﺬار بهسوی عقالنیسازی انقالب
آغاز گردید .به بیان دیگر ،تحوﻻت داخلی ،منطقهای و بینالمللی از یک سو باعﺚ تقویت
بعد مردمی و جمهوریخواهانۀ رژیﻢ شد و از سوی دیگر نوعی عملگرایی و اعتدالگرایی در
عصر پساجنﮓ ایجاد کرد.
در چنین شرایطی فوت آیتاﷲ بهشتی بهعنوان یکی از بانیان حزب جمهوری اسالمی،
ائتالف دو جناح راستگرا را بسیار کوتاه ساخت .اختالفات درخصوص ماهیت اقتصاد
پساجنﮓ به اصلیترین عامل گسلساز درونحزبی بدل شد .مخالفت راست سنتی با دکترین
ِ
راست جدید به شقاق و شکاف
توسعه و تالش برای تکوین اقتصا ِد صنعتیِ مدر ِن جناح
درونجناحی انجامید .درواقع ،این دو جناح تنها براساس منافع سیاسی کوتاهمدت و منطق
تاکتیکی به همزیستی دست زده بودند .بهاستﺜنای اجماع دو جناح درخصوص اقتصاد بازار آزاد
و عدم ماجراجویی در سیاست خارجی ،دو جناح با یکدیگر تفاوتهای بنیادی داشتند .چنین
شکافی را میتوان بهوضوح در انتخابات ریاستجمهوری سال  1376مشاهده کرد که زمینۀ
اتحاد راست مدرن با چﭗ اعتدالی را فراهﻢ کرد.
بهاینترتیب ،شکافهای درونجناحی برآیندی از عوامل گوناگون بود .یکی از اصلیترین
شبکههای منازعات درونجناحی ،قرائتها و تفاسیر منحصربهفرد نیروهای ایدئولوژیک و
ارزشی از نحوۀ سیاستورزی است .هریک از آنها براساس آرمانهای خود ،سیاست و اجتماع
را میسنجند .درواقع ،براساس یک نﻈرسنجی ،نقش نیروهای ایدئولوژیک در سیاست ایران
بسیار زیاد است.

شکﻞ  .2نمﻮدار نﻘﺶ سیاسی شخﺼیﺖهای دینی ـ ایدﺋﻮﻟﻮژیﮏ در ایران

منبعPEW Research Center, 2017 :
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از سوی دیگر ،رفتار فرصتﻃلبانه و ابزارانگار نیروهای سیاسی به منازعات درونحزبی
منجر میشود .اساساً روابﻂ و رقابت قدرت میان نخبگان از زمان انقالب با نیروهای مختلفی
تعیّن مییابد .درحالیکه محور روحانیت ـ نیروهای نﻈامی انقالبی ائتالف مسلﻂ در دهۀ اول
انقالب بود ،ائتالف روحانیت ـ تکنوکراتها به نیروی تﺄﺛیرگﺬار در دهۀ دوم تبدیل شد .در
دهۀ سوم ،روابﻂ قدرت به نفع ائتالف روحانیت ـ نﻈامیان تﻐییر کرد .و درنهایت ،در دهۀ چهارم
انقالب ائتالف روحانیت ـ تکنوکراتها ائتالف مسلﻂ شده است ).(Golkar, 2016: 281
ماهیت متﻐیر و سیّال سیاست ایران در صحبتهای سیاسی مقامات ایران و دیدگاههای متفاوت
آنها در موضوعات مشابه دیده میشود .از سوی دیگر ،بسیاری از مسئوﻻن به تﻐییر مواضع
سیاسی خودشان جهت تطبیق با مطالبات مختلف میپردازند .چنین رفتار فرصتﻃلبانهای نشانۀ
توجه به منافع فردی و نماد ماهیت متحول و متﻐیر سیاست ایران است )Entessar, 1994: 21-
 .(23درواقع ،نﻈام سیاسی ایران یک نﻈام ناموزون است که الگوهایی از تﻐییر را ایجاد میکند
که از شگردها و راهبردهای همسویی متابعت نمیکند .همﭽنین ،جناحهای سیاسی در ایران
با فعالشدن در زمان انتخابات ،اغلب فاقد ایدئولوژی یا برنامههای سیاستی همسازی هستند
که به بسیﺞ حمایتهای شهروندان کمک کند .این جناحها نهتنها فاقد دموکراسی درونیاند
بلکه بهشدت فردی شدهاند و حول یک فرد کاریزما به کنشورزی میپردازند و با انحصار
قدرت ،تحمل نیروی اپوزیسیون را ندارند ) .(Kumer & De Zeeuw, 2008: 278سلبیترین
نتیجۀ ضعف جناحهای سیاسی نمایندگیِ نامتوازن منافع شهروندان است .از سوی دیگر ،این
جناحها در ایجاد پیوند بین دولت و جامعه ناکام میمانند ) .(Wild & Foresti, 2010به بیان
دیگر ،جناحهای سیاسی ابزار نخبگان برای کسب قدرت و دسترسی به منابع بهشمار میروند.
همﭽنین ،در شرایﻂ گوناگون سیاسی ،جناحهای سیاسی جنبشهای تودهای و مردمپایهای
نیستند که دارای کارکرد تجمیع و نمایندگی باشند بلکه نتیجۀ ابتکارات الیتیستی هستند.
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چنین شرایطی منجر انگیزۀ جناحهای سیاسی را برای جلب رأیدهندگان براساس برنامههای
سیاستی معین کاهش میدهد .درحقیقت ،عالوهبر شبکههای حامیپرور ،جناحهای سیاسی
در نهادهای غیررسمی مانند ساختارهای حکمرانی سنتی و نهادهای مﺬهبی و خویشاوندی
جای میگیرند .سیاست در چنین ساختارهایی با قطببندی عمیق تعیّن مییابد و سیاستهایی
رادیکال و افراﻃی بهبار میآورد.
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 .2 .3سﻄح ﻣیانی؛ ﻣنازﻋات بیﻦجناﺣی در ایران پﺴاانﻘﻼبی
منازعات بینحزبی در ایران پساانقالبی به جلوۀ اصلی سیاست مبدل شد .تناقﺾ و ناکارآمدی
سیستمی در سیاست ،نﻈﻢریزی نهادی و موازیکاری کانونهای متعدد تصمیﻢگیر موجب
اینرسی نهادی در سیاست ایران شد .همﭽنین ،ترتیب پلکانی نهادی سیاست رقابتهای جناحی
را در بسیاری از سطوح و اشکال افزایش داد .چنین منازعاتی از دورههای گوناگونی عبور کرد.
جناحبندی الیتیستی بهعنوان بخش غیرمجزای هستی جمهوری اسالمی ایران به یکی از موانع
اصلی تکوین صلح پایدار تبدیل شد .از سال  ،1366جناحبندی الیتیستی در ایران با شرایﻂ
نوینی مواجه شد که بسترهای بحران سیاسی را بهوجود آورد .انزوای دولت ایران در عرصۀ
منطقهای و بینالمللی از یک سو و دﻻلتهای آن بر تشدید منازعات سیاسی جناحی از سوی
دیگر موجب توجه به چگونگی آسیبشناسی و تحلیل صلح ملی براساس سازوکار حزبی
شد .درواقع ،اختالل دولت بازتاب واکنش انقالبی علیه هژمونیﻃلبی بیرونی و نارضایتی از
محافﻈهکاری درونی بود .در این پیوند ،هر نوع تالشی برای احیای پیوند عادی با کشورهای
ِ
قدرت بینجناحی شد.
مرکز جوﻻنگاه منازعات
از منﻈر معرفتشناختی و روششناختی ،رقابتهای بینجناحی از دورههای مختلفی گﺬار
کرد و در هر دوران ،هر جناحی براساس ایدئالهای خودش به تفسیر سیاست و شیوههای
سیاست گﺬاری پرداخت.
 .1 .2 .3دورة اول ،رﻗابﺖ جناﺣی برای کﺴﺐ ﻗدرت 1357 ،ـ 1367

با وجود ائتالف نیروهای مختلف سکوﻻر و اسالمی برای مبارزه با رژیﻢ اقتدارگرای سکوﻻر
شاهنشاهی ،سالهای اولیۀ پﺲ از انقالب با حﺬف نیروهای اجتماعی سکوﻻر و لیبرال از
صحنۀ سیاست و قدرت همراه شد .بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در  13آبان 1358
و استعفای نخستوزیر دولت موقت در  14آبان  1358حﺬف تدریجی نیروهای لیبرال
اسالمگرا از صحنۀ سیاست را درپی داشت ) .(Chehabi, 1990: 23-44همﭽنین ،در سال
 ،1360رئیﺲجمهوری وقت با انتقاد از حاکمیت و تمرکز تصمیﻢگیری در نﻈام سیاسی به

عزل سیاسی محکوم شد .تنشها و منازعات درونی نیروهای اسالمگرا موجب شد آنها در
حزب جمهوری اسالمی باهﻢ متحد شوند .باوجود تالشهای امام و برخی نیروهای اسالمی
جهت تعدیل منازعات درونجناحی ،در خرداد  1366حزب جمهوری اسالمی منحل گردید
و دو جناح »محافﻈهکاران ،اعتدالگرایان (عملگرایان)« و »چﭗگرایان« ﻇهور یافتند .چنین
شقاقی ناشی از مواضع سیاستی متفاوت جناحهای سیاسی بود.
جدول  .1ﻣﻮاﺿﻊ سیاسی جناحهای سیاسی در دهﮥ اول انﻘﻼب 1357 ،ـ 1368
سیاسﺖ

اﻗتﺼاد

ﻣﻮﺿﻮﻋات اجتماﻋی -ﻓرهنﮕی

سیاسﺖ ﺧارجی

جناح ﻣﺤاﻓﻈﻪکار

محافﻈهکار

سنتی /لیبرال

محافﻈهکار

محافﻈهکار /لیبرال

جناح چﭗ رادیکال

محافﻈهکار

ملیگرا

لیبرال

محافﻈهکار
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 .5فروش محرمانۀ تسلیحات به ایران در ازای تالش ایران برای آزادی گروگانهای آمریکایی در لبنان.

دورة  ،Xﺷﻤﺎرة XX

در نیمۀ دوم دهۀ  1360و اوایل دهۀ  ،1370دو گروه روشنفکری و سیاسی ﻇهور یافت .گروه
اول ،جناح عملگرا با رهبری رئیﺲجمهور وقت بود که درصدد اصالح سیاست داخلی و
خارجی براساس قواعد رژیﻢ تئوکراتیک (دینساﻻری ،حکومت برمبنای قواعد دینی) بود.
گروه دوم هﻢ بعد از دو سال توسﻂ روشنفکران اسالمی ﻇهور یافت که همسازی کاملی با

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدى ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارىﻋﻤﻮﻣﻰ،

منازعات جناحی در دهۀ آغازین انقالب اسالمی بین محافﻈهکاران و رادیکالها بیشتر
در سمتگیری اقتصادی و نقش دولت در اقتصاد تجلی یافت .پایگاه اصلی مبارزات
جناحی ،مجلﺲ و شورای نگهبان بود .از سال  1359تا  ،1367مکتبیها درصدد افزایش
نقش بازتوزیعی و تنﻈیمی دولت بودند درحالیکه محافﻈهکاران بیشترین تالش خود را
برای عدم تصویب چنین لوایحی بهکار بستند .ذخایر حمایتی محافﻈهکاران و پایگاههای
نهادی محافﻈهکاران مﺜل شورای نگهبان کمک بسیاری به آنها در عدم تصویب قوانین
و لوایح کرد .از سوی دیگر ،عدم پﺬیرش نمایندۀ محافﻈهکاران (علیاکبر وﻻیتی) برای
سمت نخستوزیری در پاییز  1360مصداق دیگری از جناحگرایی سیاسی بود که
شکافهای فردی بین ریاستجمهوری و نخستوزیری را گسترش داد )Bakhtiari,
 .(1996:80-84یکی دیگر از عرصههای جناحگرایی در این دوره ،در سیاست خارجی
ﻇهور یافت .با آشکارشدن ماجرای »ایرانگیت« 5،جناحها درصدد افزایش سرمایۀ سیاسی
خودشان برآمدند .همﭽنین ماجرای اشﻐال سفارت آمریکا انتقاد تند محافﻈهکاران و
مخالفت آنها با چنین اقداماتی را برانگیخت.

11
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اصول نﻈام فقهی نداشت .هیﭻیک از جناحها نمایندۀ یک جنبش اجتماعی یا حامی جدایی
دین از سیاست نبودند بلکه هر دو جناح خواستار اصالح از درون نﻈام تئوکراتیک بودند
) .(Gheissari & Nasr, 2004: 95در این دوره ،بدنۀ اجتماعی جامعه خواستار برخی
اصالحات شد .چنین مطالبهای ناشی از جنﮓ فرسایشی هشتساله ،بحران اقتصادی و
محدودیتهای اجتماعی ـ فرهنگی بود که با آغاز دهۀ دوم انقالب آشکار شده بودند.
درواقع ،با دوبرابرشدن جمعیت ایران از  34میلیون در سال  1355به  64میلیون در سال
 ،1379تولید ناخالﺺ داخلی غیرنفتی هر فرد در سال  4342( 1379ریال) کمتر از سال
 4773( 1355ریال) شد .همﭽنین درآمد ملی هر فرد در سال  ،1379نصف درآمد ملی هر
فرد در سال  1355بود ) .(Nomani and Behdad, 2006از سوی دیگر ،با ورود نیروهای
انسانی بسیار زیاد به عرصۀ سیاسی و برخورد آنها با ناامنی اقتصادی و تحدیدهای
اجتماعی ـ فرهنگی از یک سو و صعود انتﻈارات نیروهای اجتماعی ـ انسانی به دلیل رشد
سطح تحصیالت از سوی دیگر ،پایگاههایی اجتماعی برای حمایت از اصالحات تشکیل
شد .در مقابل ،نﻈام سیاسی با تﻐییر سن رأیدهی از  15سال به  18سال درصدد ایجاد
بازدارندهای دربرابر رأیدهندگان اصالحﻃلب برآمد ) .(Fairbanks, 2007: 3از سوی
دیگر ،فرایند جهانیشدن و تﺄﺛیراتش بر جامعه و دولت در فهﻢ مطالبات اصالحﻃلبی
ایران عنصر مهمی بهشمار میرود .پیﭽیدگی و وابستگی متقابل نﻈام جهانی تﺄﺛیرات
فزایندهای برجای گﺬاشت .توسعۀ رسانهها ،اﻃالعات و فناوریهای ارتباﻃاتی توسعۀ
آگاهی جهانی را تسهیل کرد و مردم را برای مشارکت در گفتمانهای صلح جهانی،
حقوق بشر ،و موضوعات دموکراتیک توانمند ساخت .در این پیوند ،جناح عملگرا با
توسل به چنین سازوکارهایی توانست بخشی از ﻃبقۀ متوسﻂ جدید و نیرویهای لیبرال را
به خود جﺬب کند .اما بهدنبال انحالل حزب جمهوری اسالمی در خرداد  1366و پایان
جنﮓ هشتساله ،منازعات شدیدتری بین سه جناح محافﻈهکار ،عملگرا و چﭗ بهوجود
آمد .مهﻢترین موضوع منازعهبرانگیز ،انتخاب راهبرد مناسب جهت بازسازی اقتصاد ملی
بهویژه در بخشهای جنﮓزده بود.
جدول  .2ﻣﻮاﺿﻊ سیاسی جناحهای سیاسی 1368 ،ـ 1376
سیاسﺖ

اﻗتﺼاد

ﻣﻮﺿﻮﻋات اجتماﻋی -ﻓرهنﮕی سیاسﺖﺧارجی

جناح ﻣﺤاﻓﻈﻪکار

محافﻈهکار

سنتی /لیبرال

محافﻈهکار

محافﻈهکار/لیبرال

جناح ﻋمﻞگرا

محافﻈهکار

لیبرال

لیبرال

لیبرال

جناح
چﭗرادیکال

محافﻈهکار

ملیگرا

لیبرال

محافﻈهکار/لیبرال
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در سال  ،1374جناحبندی سیاسی در ایران وارد مرحلۀ جدیدی شد .جناح عملگرا
بهتدریﺞ دست به یک چرخش راهبردی زد و ائتالف سنتی با محافﻈهکاران را به
ائتالف با چﭗ رادیکال تبدیل کرد .چنین چرخشی تاحدودی ناشی از وجود تقارنها
و همسازیهای ایدئولوژیک و ایستاری مانند تﺄکید بر اعتدال در عرصۀ اجتماعی ـ
فرهنگی بود .همﭽنین ،دو جناح مﺆتلف از سیاست اقتصادی مدرن حمایت میکردند
اما شگردهای جناحی آنها باهﻢ تفاوت داشت .درحالیکه چﭗگرایان بر صنعتیسازی
دولتی تﺄکید داشتند ،عملگرایان به مشارکت بخش خصوصی قائل بودند .بنابراین،
عالوهبر همسازیهای ایدئولوژیک ،شبکههای ائتالف چﭗگرایان و عملگرایان بر چند
محور استوار بود :الف) کاهش سطح رادیکالیسﻢ در جناح چﭗ؛ ب) دولتگرایی بیشتر
جناح عملگرا؛ ج) منافع مشترک در منازعه با جناح محافﻈهکار .اما بحران سیاسی ایران
در عصر پساخمینی و بهویژه اوایل دهۀ  1370افزایش یافت .در این دوره گروهی از
روشنفکران اسالمی و فعاﻻن سیاسی به انتقاد از نﻈام سیاسی پرداختند .این گروه با انتقاد
از تصلب و انعطافناپﺬیری ایدئولوژیک جمهوری اسالمی خواستار تعدیل آن شدند.
چنین گفتمانهای نوینی به ﻇهور جناح اصالحﻃلب از درون جناح چﭗ رادیکال در
اواسﻂ دهۀ  1370منجر شد.
جدول  .3ﻣﻮاﺿﻊ سیاسی جناحهای سیاسی 1376 ،ـ 1384

جناح ﻣﺤاﻓﻈﻪکار

محافﻈهکار

سنتی/لیبرال

محافﻈهکار

محافﻈهکار /لیبرال

جناح ﻋمﻞگرا

محافﻈهکار

لیبرال

لیبرال

لیبرال

لیبرال

لیبرال

لیبرال

جناحاصﻼحﻃلﺐ محافﻈهکار/لیبرال
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6. Scandal Policy

دورة  ،Xﺷﻤﺎرة XX

در این دوره ،رقابت جناحی از مهﻢترین متﻐیرها در تعیین سمتوسوی تحوﻻت سیاسی
بود .واگراییهای راهبردی و ناهمسازی جناح اصالحﻃلب و پراکندگی پایگاههای
اجتماعی و رأی آنها ناکامی انتخاباتی آنها را درپی داشت .در سوی دیگر ،باوجود
انشقاق جناح اصولگرا ،ائتالف پیشاانتخاباتی باعﺚ پیروزی آنها شد اما شکاف تدریجی
6
جناح مسلﻂ ،تعارضات اجرایی و سیاستی آنها و شیوع فزایندۀ سیاست تهمت و رسوایی

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدى ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارىﻋﻤﻮﻣﻰ،

سیاسﺖ

اﻗتﺼاد

ﻣﻮﺿﻮﻋات
اجتماﻋیـ ﻓرهنﮕی

سیاسﺖ ﺧارجی

13

شکاف جناح اصولگرا را تشدید و تعمیق کرد .عمق چنین انشقاقی تا حدی بود که
رئیﺲ دستگاه اجرا را به انحراف از اقتدار ایدئولوژیک هژمون و حاکمیت متهﻢ ساختند.
از سوی دیگر ،ﻇهور جناحهای دیگر از درون جناح اصولگرا بهویژه در آستانۀ انتخابات
مجلﺲ نهﻢ نهتنها بهعنوان واکنشی به اصولگرایان میانهروتر بلکه مخالفت تند سیاسی با
مواضع جناح اصالحﻃلب شناخته شد .ناهمسازیهای جناحهای چﭗ و راست در دهۀ
سوم انقالب ،موجب ریزش پایگاههای اجتماعی آنها و حمایت از جناح اعتدالگرا در
انتخابات یازدهﻢ ریاستجمهوری گردید .در این راستا ،جناح چﭗ با نزدیکی تدریجی
به قوۀ مجریه ،درصدد احیای مقبولیت و مشروعیت سیاسی خودش برآمد.
جدول  .4ﻣﻮاﺿﻊ سیاسی جناحهای سیاسی 1384 ،بﻪ بﻌد
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سیاسﺖ

اﻗتﺼاد

ﻣﻮﺿﻮﻋات
اجتماﻋی -ﻓرهنﮕی

سیاسﺖ ﺧارجی

جناح نﻮﻣﺤاﻓﻈﻪکار

محافﻈهکار

سنتی

محافﻈهکار

محافﻈهکار

جناح ﻣﺤاﻓﻈﻪکار

محافﻈهکار

سنتی /لیبرال

محافﻈهکار /لیبرال

محافﻈهکار /لیبرال

جناح ﻋمﻞگرا

محافﻈهکار

لیبرال

لیبرال

لیبرال

محافﻈهکار /لیبرال

لیبرال

لیبرال

لیبرال

جناح اصﻼحﻃلﺐ

رفتار جناحی براساس باورهای عرفی یا ایدئولوژیک یکی از منابع اصلی رقابتهای
بینجناحی است .یکی دیگر از روشهای رقابت جناحی جهت کسب نفوذ بیشتر ،تالش برای
تسلﻂ بر نهادهای انقالبی است .از سوی دیگر ،رقابت نهادی بالقوه در ایران ،عرصۀ دیگری
برای جناحبندی مهیا میکند .بهاینترتیب ،پایههای تصمیﻢگیری ابزاری برای کشمکش قدرت
جناحی در ایران است .اساساً قدرت هر نهادی بر مبانی متفاوت و اغلب متمایزی بنا میشود.
درنتیجه ،تصمیمات آنها نیز براساس اصول متفاوتی اتخاذ میشود .تبلور بارز چنین شکافی
را در مقایسۀ سیاستگﺬاری نهادهای جمهوریخواه و دینی میتوان مشاهده نمود .شبکههای
مشروعیت ،اقتدار و قدرت نهادهای جمهوریخواه و مدرن بر اصول غیرایدئولوژیک ،عرفی
و مدنی استوار است .همﭽنین ،ازآنجاکه قانونگﺬاری پارلمانهای مدرن مبتنیبر آرمانهای
پوزیتیویستی و غیرایدئولوژیک است ،پارلمان ایران براساس اصول ارزشی به وضع قانون
میپردازد و تنها آرا نتیجۀ انتخابات را تعیین میکند ) .(Poggi, 1990: 102در سوی دیگر،
نهادهای دینی بیشتر بر وجه اسالمیت قانونگﺬاری تﺄکید دارند .بنابراین ،بررسی تفاوتهای
مواضع سیاسی ،اقتصادی و سیاست خارجی جناحهای سیاسی در ایران بیشتر به فهﻢ شکافهای
جناحی در ایران کمک میکند.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدى ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارىﻋﻤﻮﻣﻰ،
دورة  ،Xﺷﻤﺎرة XX

 .3 .3سﻄح کﻼن؛ ﻣنازﻋات ﻓراجناﺣی در ایران پﺴاانﻘﻼبی
منازعات بین جناحهای سیاسی در ایران شبکۀ اصلی سیاستگﺬاری داخلی و خارجی است .به
بیان دیگر ،تﻀادهای آشکار گروههای مختلف سیاسی که هیﭻیک منابع تسلﻂ کامل بر اقتدار
و حاکمیت را ندارد ) ،(Giddens, 1981: 51-52عامل بازدارنده در برساختن رویکرد واحد
و مسلﻂ سیاسی و اقتصادی غیرایدئولوژیک و غیرخصومتآمیز ملی میشود .درحقیقت،
ایدئولوژیهای گوناگون سیاسی و اقتصادی حمایت گروههای سیاسی از سیاستهای شخصی
و بینالمللی را درپی دارد .همﭽنین ،یکی از موانع اصلی رشد سیاست حزبی و گسترش
منازعات جناحی در ایران ،وجود اقتدار سیاسی کاریزماتیک است .درحالیکه سیاست حزبی
یک مسئلۀ منطقی و مبتنیبر واقعگرایی سیاسی است ،اقتدار سیاسی کاریزماتیک در تباین
با عقالنیت سیاسی قرار میگیرد .تحزب سیاسی نیازمند پلورالیسﻢ سیاسی است اما اقتدار
سیاسی کاریزماتیک به سیاست بسیجی و تجمیعی نیاز دارد که پﺬیرای هیﭻگونه تکﺜری
نیست .ضمن اینکه ،چرخش قدرت از منﻈر حزبی بهعنوان یک اصل سیاسی شناخته شده
است درحالیکه در اقتدار سیاسی کاریزماتیک هیﭻ نوع چرخش قدرتی وجود ندارد .اقتدار
سیاسی کاریزماتیک درصدد تﺜبیت و تحکیﻢ قدرت سیاسی است .درحقیقت ،در ایران ،اقتدار
سیاسی کاریزماتیک با حﺬف تمامی نیروهای سیاسی مﺆتلف در انقالب اسالمی در جریان
کشمکش قدرت از یک سو و اتخاذ گفتمان صدور انقالب و دولت گسترشﻃلب از سوی
دیگر به تحکیﻢ قدرت دست زد .اما چالشهای تﺜبیت قدرت و بحران عادیسازی وجهۀ
کاریزماتیک ،در برابر تحکیﻢ قدرت و تشکیل نهادهای پایداری رژیﻢ اسالمی توسﻂ اقتدار
سیاسی کاریزما مانعی ایجاد نکرد ) .(Baktiari, 1996کاریزمای شخصی بههمراه کاریزمای
جایگاه سیاسی و درنهایت کاریزمای میلیتاریستی در ﻃی جنﮓ هشتساله به تحکیﻢ قدرت
اقتدار سیاسی منجر شد و عرصه را برای جناحهای سیاسی و سیاست حزبی بسیار تنﮓ کرد.
درحقیقت ،انباشت منابع اقتدار و مشروعیت در حاکمیت سیاسی کاریزماتیک یکی از
اصلیترین منابع تﻐییر سیاسی -اجتماعی در جامعه و منازعات جناحی از دهۀ دوم انقالب
به بعد شد ) .(Saeidi, 2002: 529اما سیاست جناحی در ﻃی سالهای اخیر بیشتر بهسوی
موضوعمحوری گﺬار کرد .به عبارتی دیگر ،درحالیکه منازعات ایدئولوژیک هنوز یکی از
عوامل اصلی سیاست جناحی در ایران است ،جناحهای سیاسی از راهبردهای موضوعمحور
گوناگون برای کسب حمایتهای مردمی استفاده میکنند.
از منﻈر نﻈری ،تولید صلح ملی براساس سازوکار حزبی نیازمند تﻐییر بافتار و بستر (در
سطح بینالمللی ،منطقه ،ملی ـ اجتماعی) ،تﻐییر ساختار (تمرکز بر ریشههای منازعات) ،تﻐییر
کارگزاری (از ﻃریق انتخابات و چرخش قدرت) ،تﻐییر موضوعات (تﻐییر مواضع و اهمیت
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موضوعات) ،تﻐییر فردی یا گروهی (تﻐییر ذهن و فکر) )(Miall et al., 1999: 156-157
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است ،اما رهیافت سیاسی و قدرتمحور و فارغ از فرهنﮓ دموکراتیک نخبگان سیاسی در
ایران نهتنها گروههای پیشاسیاسی ،بوروکراسی پارتیزانی ،و جامعۀ تجاری ضدسیاسی پدید
آورده است که تمایل دارند از اﺛرات برابریخواه دموکراسی بکاهند بلکه به ﻇهور بازیگرانی
منجر شده است که در پی سواری مجانیاند .اساساً تحمیل نامزدهای انتخاباتی از باﻻ موجب
ﻇهور جناحبندی و فرقهگرایی و گرایشهای بوروکراتیک به حاکمیت خواهد شد .حالآنکه
انتخاب نامزدها توسﻂ کمیتههای حزبی سبب رشد دموکراسی درونحزبی و توانمندسازی
شهروندان برای اِعمال آزادی انتخاب خواهد شد .شخصیشدن رهبری سیاسی و گرایش
به دوقطبیشدن انتخابات ،دراختیارگرفتن دستگاههای حزبی و تبدیل احزاب سیاسی به
گروههای ذینفع و حامی سیاست نارضایتی به مشارکت سیاسی از ﻃریق مجاری فراسیاسی
مانند انجمنهای سنتی ،گروههای غیردولتی و ضددولتی خواهد انجامید.
انتخابات ضلع دیگر منازعات فراجناحی در ایران است که برخالف عصر پیشاانقالبی،
در ایران پساانقالبی به قطب اصلی سیاست مبدل شده است .به بیان دیگر ،انتخابات در ایران
به سازوکار گسترش منازعات جناحی تﻐییر یافته است .درحالیکه انتخابات با رقابت و
دگردیسیهای سیاسی دراماتیک مشخﺺ میشود ،اما ساختار اقتدارگرای سیاسی را تﻀعیف
نمیکند بلکه تنها چرخههایی از تﻐییرات سیاسی را بهوجود میآورد .چنین چرخههایی با
تﻐییرات در موازنۀ سیاسی جناحی پیوند دارد .بهاینترتیب ،انتخابات در ایران بهعنوان کارگزار
دموکراتیزاسیونیابازدموکراتیکسازیتلقینمیشودبلکهشبکههایرسمیمشارکتسیاسی
پایدار بهوجود میآورد که رقابت و پلورالیسﻢ محدودی را ایجاد میکند .اما در نبود احزاب
سیاسی در ایران ،رأیدهندگان حول متﻐیرهایی مانند شخصیت نامزدهای انتخاباتی ،هﻢسازی
و قرابت ایدئولوژیکی ،شعارهای انقالبی ،وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی ،خویشاوندی ،قومیت،
و موضوعاتی نﻈیر اینها ائتالف میکنند .شبکههای ضعیف حزبی و فقدان احزاب قوی در
ایران که به رشد ناهمسازیها درخصوص بنیانهای جمهوری جدید منجر شده ،جناحها و
رشد سیاست جناحی در ایران را از هﻢ متمایز کرده است .چنین تهدیداتی شکاف در اقتدار و
حاکمیت 7را درپی داشته است.

 .4نتیﺠﻪ

منازعات بین جناحهای سیاسی در ایران شبکه اصلی سیاستگﺬاری داخلی و خارجی
است .به بیان دیگر ،تﻀادهای آشکار گروههای مختلف سیاسی که هیﭻیک منابع تسلﻂ
7. Fragmentation of Authority
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کامل بر اقتدار و حاکمیت را دراختیار ندارند ،بهعنوان عامل بازدارنده در ﻇهور رویکرد
هﻢساز سیاسی و اقتصادی غیرایدئولوژیک و غیرخصومتآمیز ملی تل ّقی میشوند.
اساساً سیاست جناحی در ایران پساانقالبی از دورههای گوناگونی عبور کرد و در
هر دوره ،اختالفات و شکافهای سیاستی و رفتاری بهعنوان ارزش و هنجار ،مبنای
اصلی کنشورزی سیاسی جناحها شد .چنین انشقاقاتی نهتنها ائتالفهای درونجناحی
و بینجناحی را بهتعویق انداخت بلکه صلح ملی را به یک گروگان تبدیل کرد .در
چنین شرایطی ،ایدئولوژیهای گوناگون سیاسی و اقتصادی حمایت گروههای سیاسی از
سیاستهای شخصی و بینالمللی را به خود جلب کرد.
براساس یافتههای پژوهش ،یکی از موانع اصلی رشد سیاست حزبی و گسترش منازعات
جناحی در ایران ،وجود اقتدار سیاسی کاریزماتیک است .درحالیکه سیاست حزبی یک
مسئلۀ منطقی و مبتنیبر واقعگرایی سیاسی است ،اقتدار سیاسی کاریزماتیک در تباین
با عقالنیت سیاسی قرار میگیرد .درحالیکه تحزب سیاسی نیازمند پلورالیسﻢ سیاسی
است ،اقتدار سیاسی کاریزماتیک نیازمند سیاست بسیجی و تجمیعی است که پﺬیرای
هیﭻگونه تکﺜری نیست .از سوی دیگر ،چرخش قدرت از منﻈر حزبی بهعنوان یک اصل
سیاسی شناخته شده است درحالیکه در اقتدار سیاسی کاریزماتیک هیﭻ نوع چرخش
قدرتی وجود ندارد .اقتدار سیاسی کاریزماتیک درصدد تﺜبیت و تحکیﻢ قدرت سیاسی
است .درحقیقت ،انباشت منابع اقتدار و مشروعیت در حاکمیت سیاسی کاریزماتیک
از دهۀ دوم انقالب به بعد یکی از اصلیترین منابع تﻐییر سیاسی ـ اجتماعی در جامعه
و منازعات جناحی بود .همﭽنین ،سیاست جناحی در ﻃی سالهای اخیر بیشتر بهسوی
موضوعمحوری گﺬار کرده است .به بیان دیگر ،درحالیکه منازعات ایدئولوژیک هنوز
یکی از عوامل اصلی سیاست جناحی در ایران است ،جناحهای سیاسی از راهبردهای
موضوعمحور گوناگون برای کسب حمایتهای مردمی استفاده میکنند.
درنهایت ،تفاوت درک بین جامعه و نﻈام از دموکراسی باعﺚ شده است که دموکراسی
در نﻈر حاکمیت به سازوکار مشروعیتساز و در نگاه جامعه بهعنوان ابزار سیطرۀ دولت
بر مردم تل ّقی شود .انتخابات در ایران به سازوکار گسترش منازعات جناحی تبدیل شد
و به استمرار اقتدارگرایی کﺜرتگرا انجامید .درواقع ،انتخابات در ایران بهجای اینکه
کاتالیزگری برای گﺬار به دموکراسی باشد ،شبکۀ اصلی پایش سیاسی جامعه شده است
که تنها ضمن مدیریت منازعات و شکافهای بینجناحی ،عنصری از پیشبینیناپﺬیری
و پویایی را در سیاست ایران بهوجود میآورد .بنابراین ،بین جناحهای سیاسی کشاکشی
بین درک انتخابات بهعنوان »بیعت« و »انتخاب« وجود دارد .برایناساس ،بستر پروردگی
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 ضعف درونی جناحها و عدم، تسلﻂ رویکردهای غیردموکراتیک،جناحهای سیاسی
 تمرکز در مرکز و نمایندگی سیاسی، ناتوانی نهادی، عدم برنامهمحوری،فراگیری آنها
.نامتوازن موجب ناتوانی جناحهای سیاسی در تولید صلح ملی شده است
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