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چکیده
حل و فصل منازعات در چند دهه اخیر ،یکیی از زمینیه هیای مااعایاتی مهیر در مییان وییع وسییای از صیاح ن ران،
پژوهشگران و کنشگران سیاسی را به خود جلب کرده است .در ایران نیز وی سالهای اخیر مااعایات و پیژوهشهیای اابیل
مالح ه ای در این باره آغاز شده است .با این وجود ،مااعاات صورت گرفته در این عرصه در حوزه داخلی چندان از حد کلیات
و یا اات اس مفهوم سازی و مدلهای ادیمی فراتر نرفته است .عذا ،پیژوهش حاریر بیا مراجایه بیه اسیناد ،کتیب ،متیا ت و
پایاننامههای موجود در این زمینه و با استفاده از روش تحلیلی -توصیفی به بحث پیرامون نتش احزاب و تشکلهای سیاسی
در حل و فصل منازعات پرداخته است .بدین ترتیب ،نتایج پژوهش حیاکی از آن بیود کیه احیزاب و تشیکلهیای سیاسیی بیا
با بردن افزایش مهارتهای تحلیل افراد به وسیله نتش آموزشی خود ،همچنین ن ارت و نفوذ در ارگانهای ایدرت ،پیونید و
تجمیع منافع ،فرآیند تصمیرسازی و تصمیرگیری در ردههای مختلع حکومت را تسهیل میبخشند .همچنین آنها بیا پیونید
زدن و تن یر خواستههای افراد حارر در ارگانهای ادرت و سپس هماهنگ کردن تتاراهای پراکنده آنها نهایتا اعمال ن ر
و صدور حکر ااای توسط حکومت را تسریع کرده و همزمان افکار عمومی جامایه را نییز بیرای پیذیرش ایین حکیر آمیاده
میسازند .بدین ترتیب ،مدل پژوهش حارر مرکب از مدلهای سازشی ،اانونی و مساعی جمیله و با مد ن ر اراردادن کارها و
وظایع احزاب و تشکلهای سیاسی ،همچون شکل دادن به افکار عمیومی ،مارفیی نامزدهیا ،سیازماندهی انتخیاب شیونده و
مدیریت منازعات با استفاده از موعفههای اعتمادسازی ،سهیر شدن در ادرت و مشارکت مردم به حیل و فصیل منازعیات بیا
رویکردهای اانونی ،فرهنگی و تحکیر مردمسا ری میپردازند.
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مقدمه
بررسی نحوه حل و فصل اختالفات و منازعات به عنوان یکی از موریوعات بسییار مهیر در
شناخت و بررسی مناس ات و بازیگران سیاسی در عرصه سیاست داخلی کشیورها همیواره میورد
توجه محتتان ارار داشته است .رجوع به احزاب و تشکلهای سیاسی به عنیوان بیازیگرانی کیه
همواره برای کسب ادرت و افزایش نفوذ اجتماعی در تالش میباشند تا از این وریق با اهداف و
مرام نامه حزب یا تشکل خود جامه عمل بپوشانند ،از جمله مسائلی است کیه در جوامیع در حیال
توساه و حتی توساه یافته به چشر میخورد.
بدینترتیب ،اگر بپذیریر مردم سا ری در عمل به مانای مشارکت و راابت سیاسی شیماری
از گروهها و منافع سازمان یافته به من ور کسب ادرت سیاسی و اداره کشور برحسب سیاستهیا
و موارع هر یک از آن گروههاست ،در آن صورت احزاب سیاسیی و انتخابیات کیانون و هسیته
اصلی مردم سا ری را تشکیل میدهید( .بشییریه )375 :1394 ،از ورفیی برخیی اندیشیمندان،
منشاء تکوین گروهبندیها و جریانات سیاسی در ااعب تشکلهای سیاسی و یا احزاب سیاسیی را
در شکافهای اجتماعی و سیاسی دانسیته کیه منجیر بیه تتسییر و تجزییه جماییت در جامایه
میگردد( .بشیریه )98 :1394 ،اما از ورف دیگر عدهای نیز بر این باورند که ،احیزاب ،بیا تن ییر
اواعد عملی م نای ث ات سیاسی و دگرگونیهای به سامان را برای جاماه فراهر مییآورنید و بیا
مشارکت در انتخابات ،مکانیسیمی را بیرای تحیری سیاسیی در ییک چیارچوب نهیادی فیراهر
میسازند .در کشورهای توساه یافته ،مسائلی مانند وفاق بر سیر مفیاهیر کلییدی ن ییر آزادی و
محدوده های آن یا عداعت و نحوه تحتق آن ،به وجود آمده و اگر اختالفی هست ،بر سر جزئییات
میباشد .این در حاعی است که عرصه سیاست ایران همواره عرصه نزاع میان جناحهای گوناگون
بر سر تفاسیر مختلع از متو تی چون آزادی ،عداعت ،جمهوریت ،اسالمیت و توساه است .چنین
منازعاتی تنها در عرصه ن ری باای نمانده و در ااعب چرخشهیای شیدید و پییاپی گفتمیانی در
دوعتهای مختلع نیز ت لور یافته میباشد( .بشیریه)12 :1390 ،
بدینترتیب ،پژوهش حارر بر این فرض استوار است که حل و فصیل منازعیات سیاسیی در
جمهوری اسالمی ایران براساس میدلهیا و رویکردهیای موجیود ایانونی – حتیوای ،رویکیرد
اجماعی ،رویکرد سازشی میباشدکه هر یک به تنهایی نوااصی دارد .یک مدل جیامع و ترکی یی
برای حل و فصل مفید منازعات در آینده که ،کارآمد ،به روز و منا ق با وااایات موجیود جامایه
ایران و متتضیات بیناعمللی باشد ،زم است وراحیی شیود .بیه ویوری کیه ترکی یی میوزون و
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متناسب از اوه اهریه ،سازش ،مدل اجتماعی و رهیافیت اسیالمی را در خیود داشیته باشید و بیا
عناصر مهمی مانند احزاب سیاسی ،جاماه مدنی ،رعاییت حتیوق شیهروندی ،گسیترش عیداعت
اجتماعی و ااتصادی ،تتویت م انی فرهنگی و تمدنی ایران و غیره بتواند کارآیی خود را در حل و
فصل منازعه به عنوان یک مدل مالوب نشان دهد که هدف این پژوهش است.
چرا که ،با گذشت چهار دهه از عمر انتالب اسالمی در اییران ،مییتیوان اذعیان نمیود کیه
اجماعی در بین نخ گان سیاسی حاکر نه در مورد خود ایین اهیداف (وراحیی میدعی مالیوب و
ترکیب یافت از اوه اهریه ،سازش ،مدل اجتماعی و رهیافت اسالمی را در خود داشته باشید و بیا
عناصر مهمی مانند احزاب سیاسی ،جاماه مدنی ،رعاییت حتیوق شیهروندی ،گسیترش عیداعت
اجتماعی و ااتصادی ،تتویت م انی فرهنگی و تمدنی ایران و غیره بتواند کارآیی خود را در حل و
فصل منازعه نشان دهد ).و نه در مورد اوعویت آنها وجود ندارد و همیین امیر عرصیه سیاسیت
ایران را همواره به یک عرصه جناحبندی شده و منازعهآمیز م دل سیاخته اسیت .ایین وریایت،
بیانگر ناهماهنگی منافع ،ارزشها و ادعاها میان ورفین درگیر است که برای ایجاد دگرگیونی در
ورع موجود ،به عنوان شکلی از روابط سیاسی جلوه میکند .درگییریهیا مییتواننید جن یههیا و
د یل مختلع داشته باشند .بدین ترتیب ،حل و فصل منازعات سیاسی و براراری صلحی پایدار،
نیازمند تغییر ایستارهای افراد و گروهای درگیر منازعه و اعتمادسازی میان ورفین منازعه اسیت.
همراهی احزاب و تشکلهای سیاسی از وریق بیه کیارگیری افکیار عمیومی جامایه ،تصیاویر و
نمادهای جن ش صلح ،بخشیی ینفیک از اابلییت و توانیایی آنهیا در راسیتای تحتیق تحیول
فرهنگی است .اابلیت براراری پیوند عاوفی و تتویت همدعی به ما امکان میدهد که همدیگر را
به عنوان یک خانواده گسترش یافته بینگاریر .بنابراین غیریت به عنیوان ییک تهدیید انگاشیته
نشود و حس ترحر و مهربانی را بتوان آزادانه ابراز کرد.
با توجه به مااعب ماروحه ،پژوهش حارر به دن ال پاسخ به ایین سیوال اسیت کیه حیل و
فصل منازعات سیاسی در جمهوری اسالمی ایران ،براساس چه مدلها و اعگوهایی اابل بررسیی
و تحلیل میباشد؟ همچنین مفهوم منازعه به وور اعر و منازعه سیاسیی در جمهیوری اسیالمی
ایران دارای چه ویژگیها واباادی بوده و فرآینید حیل و فصیل منازعیات سیاسیی در جمهیوری
اسالمی ایران چگونه است ،و در نهایت حل و فصل اختالفات تشکلها و جنیاحهیای سیاسیی و
احزاب در جمهوری اسالمی ایران بر اساس رویکرد حل و فصیل منازعیه چگونیه اابیل تحلییل
میباشد؟ بدین ترتیب ،با توجه به اینکه احزاب و نیز جریانهای سیاسیی ترجمیان شیکافهیای
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اساسی موجود در هر جاماهای به شمار میروند ،شکافهایی که خود ناشی از روییدادهای مهیر
تاریخی آن جاماهاند( .دارابی )29 :1390 ،عذا فرریه اصلی ایین اسیت کیه ،بیه ن یر مییرسید،
اعگوهای سه گانهایی جهت حل و فصل منازعات سیاسی مارح شدهاند که هر یک از آنهیا بیه
تنهایی پاسخگوی حل و فصل منازعه سیاسی در ج.ا.ایران نیست .عذا پژوهش حارر ،با اسیتفاده
از روش تحلیل محتوا که با توجه به ماهیت خود ،از نوع تحتیتیات کیاربردی و بیه عحیاش روش
گردآوری اوالعات ،از نوع مااعاات کتابخانهای میباشد؛ به وراحی مدل چهارمی جهیت حیل و
فصل منازعات سیاسی در ایران پرداخته است .در پژوهشهای کیفی نیز هماننید پیژوهشهیای
کمی اعت ار از اهمیت با یی برخوردار است ،اما نحوه سنجش اعت ار در دو نوع تحتییق کمیی و
کیفی با همدیگر متفاوت میباشد .اعت ار به این موروع میپردازد کیه آییا موریوعی کیه ادعیا
میشود ،به وور وااای بررسی میشود ،به وور وااای بررسی شده اسیت؟ نکتیهی افتیراق ایین
است که تحتیتات کمی ،ایدههای اعت ار بر شیوههایی ن یر اعت ار متیاسهای رت یهبنیدی میورد
استفاده در یک مصاح هی ساختارمند متمرکز میشود ،اما در تحتیتیات کیفیی توجیه بیه اعت یار
تفاسیر است (نادری و سییع نراایی )56 :1390 ،اعت ارپیذیری بیه وااایی بیودن توصییعهیا و
یافتههای پژوهش اشیاره دارد و ع ارتنید از درجیهی اعتمیاد بیه وااایی بیودن یافتیههیا بیرای
شرکتکنندگان پژوهش و برای زمینهای که این پژوهش در آن انجام شده است؛ به این مانا که
آنچه در یافتهها و نتایج تحتیق از سوی پژوهشگر ذکیر مییگیردد همیانی باشید کیه در ذهین
پاسخگو بوده است (کرعینجر و فرد )47 :1392،در همین راستا ،ابتدا به مفهیوم حیل منازعیات و
تاریخچه آن ،مفهوم احزاب و تشکلهای سیاسی پرداخته و سپس به بررسیی جیواب سیوا ت و
فرریات تحتیق پرداخته شده است ،تا اعگوی چهارمی برای این امر وراحی شود.
با توجه به گسترش فزآینده احزاب و تشکلهای سیاسی باد از انتالب اسالمی در راسیتای
تشکیل دوعت مدنی و حضور آنها در مناس ات سیاسیی ،اجتمیاعی و فرهنگیی و تایامالت بیین
دوعتی ،هدف این پژوهش بررسی نتش احزاب و تشکلهای سیاسی در حل و فصیل منازعیات و
برارار صلح و آشتی است .این امر زمانی اهمیت مییابد که احزاب و تشکلها مرزهای متصیلب
ن ام دوعتی را در نوردیده و بر تمام تحو ت و تغییرات در درون جوامیع و بیین دوعیتهیا سیایه
افکندهاند .کنشگران دوعتی و غیردوعتی نیز از این ظرفیت در پیش رد متاصید سیاسیت خیارجی و
کسب پشتی انی عمومی از اادامات بهره میبرند.
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پیشینه پژوهش
* ع یمی دوعت آبادی ( ،)1392در پژوهشی با عنیوان منازعیات نخ گیان سیاسیی و ث یات
سیاسی در جمهوری اسالمی ایران ،به بررسی مفاهیمی مانند راابت ،منازعیه ،نخ یه ،بییث یاتی؛
تاثیر منازعه نخ گان بیر بیی ث یاتی سیاسیی در دورب باید از خیرداد 1376؛ و ث یات سیاسیی در
جمهوری اسالمی ایران پرداخته است .عذا وی با استفاده از روش تحلیلی -توصیفی به این نتیجه
دست یافته است که بیث اتی ،منازعه و راابت سیاسی از جمله مهمترین مفاهیمی هستند کیه از
جایگاه خاصی در حوزب ساخت سیاسی برخور دارند .ن امسیاسی و حکومتی زمانی میتواند پایدار
باشد ،که با مخاعفتهای گسترده ،شورشهیا و بحیرانهیای سیخت روبیهرو ن اشید؛ از ایین رو
«ث ات» یا پایداری همواره یکی از اهداف مهر حاکمان سیاسی بوده است.
* نیاکوئی ( ،)1393در پژوهشی بیا عنیوان جامایهشناسیی منازعیاتسیاسیی در اییران ،بیه
ریشههای شکلگیری منازعاتسیاسی با بهرهگیری از رویکرد جاماه شناختی بپردازد .در همیین
راستا ،در ابتدا تأثیر عواملی مانند نهادمندی سیاسی ،شکافهای اجتمیاعی و همچنیین فرهنیگ
سیاسی نخ گان ،بر شکلگیری کشمکشهای سیاسی در ااع ی ن ری مورد بررسی ارار گرفته و
سپس این عوامل در مورد منازعه سیاسی 1388در ایران مورد آزمون ارار میگیرند .یافتیههیای
متاعه حاکی از آن است که راع نهادمندی سیاسی در ایران با تأکید بر ریاع احیزابسیاسیی،
صورتبندی شیکافهیای اجتمیاعی در اییران ،عمیق شیکافهیا ،متیراکر بیودن آنهیا ،جن یه
ایدئوعوژیک و هویتی داشتن آنها و مااوف به دوعت بودن و هرانگیختگیی آنهیا و در نهاییت
فرهنگ سیاسی نخ گان سیاسی ایران ،نتش مؤثری در شکلگیری منازعه سیاسی  88در اییران
داشتهاند.
* هگر ( ،)2014در پژوهشی با عنوان بررسی و تجزیه و تحلییل رابایه بیین دموکراسیی و
تشکلهای سیاسی در منازعات داخلی و بین کشورها پرداخت .نتایج تحتیق وی نشیان داد کیه
حکومتهای دموکراسی دارای تشکلهای سیاسی ،در متایسه با دیگر حکومتهیای دموکراسیی
فااد تشکلهای سیاسی ،یا تشکلهای سیاسیی محیدود ،دارای کشیمکش و منازعیات کمتیری
هستند.
* د وری ( ،)1391در پژوهشی با عنوان درآمدى بر حل و فصل منازعات پیچیده و میزمن،
به بررسی تحول مفاهیر ،نگرشها و روشها در حل منازعه درآمدى بر حیل و فصیل منازعیات
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پیچیده و مزمن ،پرداخت ،عذا نخست به فتر انتشارات علمى پیرامون این موروع در ایران اشیاره
شده است؛ سپس ،چگونگى توساه این حوزه مااعااتى و تحول نگرشها و روشهاى مربوط بیه
حل و فصل منازعات مورد بررسى ارار گرفته است .سرانجام ،با اشاره به ویژگییهیای منازعیات
پیچیده و مزمن سیاسى و بیناعمللى ،راه ردى براى مواجهه با اینگونه منازعات ارائه شده اسیت.
در این راه رد ،که به جن یه هیاى تکنیکیى حیل منازعیه مربیوط اسیت ،بیر کیاربرد روشهیا و
تکنیکهایى چون دیپلماسى نوع دوم ،میانجیگرى ،مهارتهاى ارت یاوى و میذاکره تأکیید شیده
است.
عذا در مجموع آنچه در پشینههای مااعااتی صورت گرفته ،اابل مشاهده است ،ع ارت اسیت
از :ث ات و پایداری سیاسی ،فرهنگ سیاسی نخ گان ،حکومتهای دمکراتیک و منازعات کمتیر.
عذا پژوهش حارر با پرداختن به توأمان به نتد احزاب و تشیکلهیای سیاسیی در حیل و فصیل
منازعات داخلی و بیان مدل های ت یین شده در این راسیتا و ارائیه میدل نیوین ،گیامی نیوین در
راستای مااعاه حل و فصل منازعه سیاسی در ایران برداشته است.
چارچوب مفهومی :نظریه حل و فصل منازعه
واژه منازعه مامو به ورایتی اشیاره دارد کیه در آن گیروه انسیانی مایین ایومی ،زبیانی،
فرهنگی ،مذه ی ،و ااتصادی با گروه یا گروههای انسانی ماین دیگر به دعیل ناسازگاری وااایی
یا ظاهری اهدافشان ،منازعهایی آگاهانه داشته باشند .منازعه پدیدهای جهانشمول بوده و دائمیا
در درون و میان جوامع رخ میدهد و عزوما پدیدهای بدون وافه و یا دارای شدت یکسانی نیست.
منازعه ررورتاً در نوعی رفتار خشونتآمیز ظاهر نمییشیود ،بلکیه ممکین اسیت بیا اسیتفاده از
ابزارهای ظریع سیاسی ،ااتصادی ،روانی و اجتماعی صورت پذیرد .سیاست نیز فرآینیدی بیرای
منازعات است .در وااع منازعه یک فرآیند اجتماعی با ویژگی چند بادی میباشد .ایین پدییده در
تمام ن امهای اجتماعی بدون توجه به مواایت مکانی و زمانی علیرغر سادگی یا پیچیدگی آنها
وجود دارد( .برکویچ و دیگران )105 ،همچنین برخی ن ریهپیردازان عرصیه سیاسیت ،منازعیات
سیاسی را کلیتر از م احثی از جمله خشونت سیاسی و بیث اتی سیاسی دانستهاند ،و آنهیا را بیه
عنوان ویژگیها یا جلوههای منازعات سیاسی ارزیابی میکنند( .د وری)15 :1387 ،
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چگونگی دستیابی به«حل و فصلصلحآمیز» منازعیات ،موریوعی آشینا در ادبییات روابیط
بیناعملل و مااعاات استراتژیک است و همواره بخشی از دیپلماسی بیناعمللی بوده است( .ربیای
و جان پرور )56 :1390 ،حل و فصل منازعیه ییک موریوع گونیه شیناختی در جهیت ت ییین و
توصیع رشته مااعاات صلح مارح شده است .اوعین تالشهای فکری و سیاسی صورت گرفتیه
برای پایهگذاری این موروع توسط اشخاصی از ا یل ماری پارکر فوعت و تئودر اف عنتز در دهیه
 1950م آغاز شد .این فرآیند ابتدا به عنوان یک موروع میان رشیتهای میرت ط بیا روانشناسیی،
جاماهشناسی ،روابط بیناعملل و ااتصاد مارح شد و سپس توساه یافت و به صورت ییک رشیته
مستتل درآمد .نهادها و موسساتی در مناوق مختلع جهان به عنوان مراکز پژوهشی حل منازعه
و مااعاات صلح از آوریل دهه 1970م شروع به کار نمود و در دهیه 1980م تایداد آنهیا رو بیه
فزونی نهاد( .ارجمند )56 :1385 ،تا دهه 1980م ن ریههای مربوط بیه حیل و فصیل منازعیات،
تفاوت اساسی با همدیگر داشتند .در سالهای پایانی جنگ سرد ،شرایط حیل و فصیل منازعیات
دگرگون شد .فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دورهای وو نی که در آن منازعهای بیناعمللیی
بر ن ام جهانی حاکر بود ،پایان داد .در عوض ،منازعات داخلی ،منازعات اومی و منازعه بیر سیر
تجزیهول ی و ادرت در داخل کشورها ،به منازعات مامول دهه  1990ت دیل شدند .این منازعات
چندان مناکسکننده کشمکش میان ادرتهای رایب ن ودند( ،ربیای و جیان پیرور)56 :1390 ،
حل منازعه در این مانا به فرآیندی اوالق میشود که وی آن اختالفات و برخوردهای مییان دو
یا چند ورف ،به شیوهای مساعمتآمیز و ررایتبخش ،حل و فصل میشود و خاتمه مییابد.
بر این اساس ،حل منازعات سیاسی داخلی را نیز میتوان »فرآیند حل و فصل اختالفیات و
برخوردهای میان دوعت و نیروهای سیاسی رایب به شیوهای مساعمتآمیز و مورد ررایت ورفین
«تاریع کرد .اع ته در نوشتههای تخصصی ،ظرافتهای خاصی در تاریع این متوعه به کار رفته
است .صاح ن ران میان مفهوم حل منازعه با مفاهیر مشابهی ن یر حل اختالفیات ،1اتفیاق ن یر
برای حل منازعه ،2تخفیع منازعه ،3مدیریت منازعه 4و تحول منازعه  5تفکییک اائیل شیدهانید.
1. Dispute Resolutions
2. Conflict Settlement
3. Conflict Containment
4. Conflict Management
5. Conflict evolution
7
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(د وری )43 :1378 ،همچنین برخی نویسندگان ،با توجه به پایههای ن ری مااعایه منازعیات
سیاسی میان گروههای داخلیی جامایه و حیل و فصیل آنهیا ماتتدنید از اواخیر دهیه . 1990م
محتتانی همچون کوعیر ،فیرون و عیتیین1در خصیو علیل منازعیات سیاسیی داخلیی فراتیر از
برداشتهای پارادایر سنتی م تنی بر نابرابری و بیعداعتی رفته و خشیونت را متیأثر از عوامیل و
محریهای ااتصادی دانستهاند .به اعتتاد این گروه منازعات سیاسی واتیی روی مییدهنید کیه
عواید ااتصادی جنگ با احتساب متغیرهایی چون احتمال کسب پیروزی ،پاداش احتماعی حامیان،
هزینههای محتمل ،مدت جنگ که خود باعث افزایش هزینههای احتماعی میشود ،بر هزینههای
آن پیشی بگیرد( .کردل)35 :1391 ،
حل و فصل منازعات داخلی نیازمند مراحل و فرآیندی خا میباشد ،که میتوان بیه سیه
مرحله پیشگیری ،مدیریت و حل منازعه اشاره نمود .این ترتی ات به مانای سیاسیتهیایی اسیت
که توسط احزاب و تشکلهای سیاسی به عنوان ورفهای ثاعث درگییر در آن دن یال مییشیود.
پیشگیری مجموعه سیاستهایی است که در مراحل اوعیة منازعه ،ا ل از گسترش آن به سیاح
خیشونت یا پس از آتشبس اتخاذ میشود تا از بازگشیت خشیونت جلیوگیری کنید و هیدف آن
کاناعیزه کردن ستیزه به رفتارهای غیرخشونت آمیز به وسیلة ارائه مشوقهیایی بیرای رفتارهیای
مساعمتآمیز یا افزایش هزینههای تشدید خشونت بیرای ویرفهیای سیتیزه اسیت .همچنیین،
مدیریت تالشی است که برای حفظ ساح ،تحدید یا هدایت آثار منازعیه ایومی پاییدار و بیادوام
صورت میگیرد و حل منازعه ااداماتی بیرای ایجیاد چیارچوب نهیادی اسیت کیه در آن منیافع
متاارض گروههای سیاسی و اومی بیا یکیدیگر سیازگار مییشیود تیا انگییزههیای همکیاری و
روشهای غیرخشونتآمیز تاتیب منافع و مصاعحه واجید فواییدی بیشیتر از هرگونیه روییارویی
خشونتآمیز میشود( .کردل )79 :1391 ،از جمله شاخصهیای توسیاه سیاسیی ،ث یات سیاسیی
میباشد .چنانچه منازعات سیاسی در یک جاماه نشاندهنده عدم ث ات سیاسی ،و ناشی از عیدم
نهادمندی راابت سیاسی در آن جاماه است.

1. Veler, Fiuron and Lithin
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احزاب سیاسی و حل و فصل منازعه سیاسی
حل منازعه به عنوان فرآیندی که وی آن ویرفین ییک درگییری بیه صیورت مسیتتیر ییا
غیرمستتیر درصدد تواع درگیریها و حل و فصل اختالفات خیود بیر مییآینید ،دارای تنیوع و
مرزبندیهای مفهومی چندانی در علوم سیاسی نیست و در این خصو مامو از مفهیوم عیام
حل منازعه استفاده می گردد .عذا ،رویههای واحدی نیز برای مواجه به این فرآیند و استفاده از راه
کاری واحد و مسمر ثمر در این خصو اتخاذ نگردیده است.
منازعه یکی از رخدادهای گریزناپذیر جوامیع بشیری اسیت کیه بییانگر ناهمیاهنگی منیافع،
ارزشها و ادعاها میان ورفیین درگیر است که برای ایجاد دگرگونی در ورع موجود ،بیه عنیوان
شکلی از روابط سیاسی جلوه میکند .درگیریها میتوانند جن هها و د یل مختلع داشته باشیند.
درگیریهای اومی -نژادی ،یکی از شایعترین درگیریهای سیاسی است که هر از چنید گیاهی
در کشورهای مختلع بروز مییابد .اغلب این درگیریها بر سر دست یافتن به ادرت بوده و غاع ا
در زمان انتخابات سیاسی بروز مینماید( .ربیای)85 :1388 ،
من ور از تشکلهای سیاسی همه انواع دستهجات سیاسی میباشد( .بادامچییان.)23 :1392 ،
در خصو تشکلهای سیاسی م احث متاددی در ااعب کتب و متا ت مارح گردیده است ،که
گویای اهمیت این متوعه در جاماه میباشد .عالوه بر آن برخی دانشمندان عرصه سیاست به این
نکته اشاره کرده اند که رشد و اثر بخشی مشارکت سیاسی افراد جاماه زمیانی بیشیتر اسیت کیه
آن ها در یک گروه و یا تشکل سیاسیی در ارت یاط بیا دیگیران فااعییت خاصیی را انجیام دهنید.
()Dunkel and et al, 2014 :1
همچنین از من ر دیگر ،تشکلهای سیاسی ع ارت است از مجموعهای از افراد براساس بیاور
و دیدگاههای مشتری سیاسی گردهر مییآینید تیا بتواننید زمینیه را بیرای رشید کیارگروهی و
شکوفایی استادادها و شناخت کادرهای سیاسی و تربیت آنها و تهیة برنامه و ا یول مسیئوعیت
اجرای برنامهها هموارتر کنند( .عنایتی )15 :1391 ،همچنین در تاریفی دیگر از تشکل میتیوان
اینگونه بیان داشت که :تشکل ع ارت است از :گروه یا مجموعهای از افراد که براساس آرمیان و
هدفی ماین برای مدت زمانی کوتاه یا بلند گردهر میآیند؛ یا به ع ارتی گردهمیایی و اجتمیاعی
از افراد که جهت دستیابی به اهداف به برنامهریزی میپردازند .در وااع تشکل ،عنوانی عام برای
همة گروهها و دستهجاتی است که در حوزهها و زمینههای گوناگون از ا یل ااتصیادی ،سیاسیی،
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فرهنگی ،اجتماعی و ...اجتماع نموده و به فااعیت میپردازند( .ایصری و فاومی)130 :1393 ،
در همین راستا ،جایگاه واهمیت تشکلهای سیاسی تا به آنجاست کیه برخیی اندیشیمندان،
وجود تشکلهای سیاسی را که براساس شکافهای گوناگون ایجاد میشوند ،ممکن است حیزب
سیاسی موردن ر را تأسیس کنند .عذا برگزاری انتخابات مستمر و متادد ،وجود گرایشات گریز از
مرکز و گریز از حکومت و فراهر بودن شرایط پذیرش احیزاب مخیاعع در درون ن یام حزبیی را
موجب تادد احزاب سیاسی در جوامع مختلع دانستهاند( .بشیریه )122 :1394 ،عیذا بیا توجیه بیه
اینکه در جمهوری اسالمی ایران ،امور کشور بایید بیا اتکیا بیه آرای عمیومی اداره شییود ،از راه
انتخابات ،انتخاب رئیس جمهور ،نمایندگان مجلس شیورای اسیالمی ،اعضیای شیوراها و ن یائر
اینها ،از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این اانون ماین میگردد ،میردم در اداره
کشور دارای نتش وااای و حتیتی بوده و از حاشیه به متن آمدند .بر همیناسیاس حضیرت امیام
(ره) فرمودند« :میزان راءی مردم است» عذا تشکلهای سیاسی ماننید احیزاب در جامایه امکیان
رشد داشته و دستیابی به ادرت سیاسی از وریق رای مردم که به عنیوان اصیلی پذیرفتیه شیده
میباشد ،این امکان را به آنها میدهد .همچنین آزادی فکر و عتییده ،آزادی ما وعیات ،آزادی
االیتها ،آزادی اجتماعات و آزادی برای تشیکیل احیزاب ،گیروههیا و تشیکلهیای سیاسیی در
چارچوب اانون ،از جمله مهمترین آزادیهایی است که بیه عنیوان حتیوق شیهروندی در ن یام
جمهوری اسالمی براساس اانون اساسی پذیرفته شده است .بنیابراین تشیکیل حیزب ییا گیروه
سیاسی در جمهوری اسالمی ایران یک حق اانونی تلتی میگردد و این فااعیتهیا در چیارچوب
اانون آزاد است( .جوانی)42 :1387 ،
حزب ،واژهای عربی است که ماادل آن در زبان فارسی «گروه» یا «دسته» اسیت و در ادوار
مختلع تاریخ به ماانی متفاوتی به کاررفته است و در فرهنگنامههای ادبی و سیاسیی ،تایاریفی
متادد درباره آن ارائه شده و در هر یک از آنها به وجهی از ابااد مفهوم یادشیده پرداختیه شیده
است( .نتیب زاده )13 :1392 ،همچنین در اصاالح حزب به گروه یا سازمانی با عنوان و هیویتی
خا اوالق میشود که میکوشد با مارفی نامزدهای میورد ن یر خیود ،در انتخابیات مختلیع
ادرت را در دست بگیرد( .فارلی و همکاران )136 :1388 ،در همیین راسیتا ،مفهیوم حیزب بیه
شکل مدرن آن به کشورهای اروپایی بر میگردد با ارجاع به منابع غربی به تایاریفی چنید از آن
دست خواهیر زد.
چنانچه از دیدگاه برخی ن ریهپردازان غربی ،حزب سیاسی ع ارت است از هیر نیوع گروهیی
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وعو با سازماندهی رایع ،که درصدد انتخاب متامات حکومتی تحت ییک عنیوان مایین باشید.
( )Epstein,1967:9همچنین حزب سیاسیی ع یارت اسیت از جریانیاتی در جسیتجوی ییافتن
برنامهها ،سیاستها و خطمشیهایی تازه برای بیان آرمانهای شهروندان و تحتق این آرمانهیا.
( )Borgatta, 1992 :1485همچنیین حیزب بیه مثابیه جریانیاتی جهیت تتوییت و تحکییر
پیوندهای میان شهروندان و سیاست سازان تلتی شده است ) Lawson, 1980:41( .بنابر ن ر
برخی ن ریهپردازان عرصه سیاسی ،حزب به مانای یک گروه دارای نتایه ن رهیای اسیالمی و
سیاسی و اجتماعی و ااتصیادی و فرهنگیی هماهنیگ و دارای همیاهنگی عمیل و برخیوردار از
همسازی و دمسازی عملی و تشکل در ورح برنامه و در اجراست( .ااسمی)139 : 1390 ،
از جمله کار ویژههای احزاب سیاسی میتوان به نتش آنها در شکلگیری منازعات ایانونی
در چارچوبی که برای آنها تایین شده است ،اشاره نمود .همچنیین آنهیا امکیان اظهیارن ر در
م احثات عمومی را فراهر میکنند و در عین حال ابزاری مناسب برای کنترل منازعیات سیاسیی
تلتی میگردند .گاهی نیز ،نتش متاادل کننده اوراع مخدوش جاماه را به عهده میگیرنید؛ امیا
یکی از ویژگیهای احزاب سیاسی ،این است که میتوانند به شکل شیا ات محلیی و مناتیهای
توساه یابند و در نتیجه ،اعضای بیشتری از جاماه میتوانند در آنها عضو شوند و بیا توجیه بیه
ویژگیهای گروه ،این عضوگیری ،نوعی «ن ارت اجتماعی» را به وجود میآورد که در ذات خود،
من ع سرمایه اجتماعی محسوب میشود؛ از ورف دیگر ،همه احزاب موجیود در ییک جامایه بیه
دعیل آنکه رابط میان دوعت و ملت هیستند ،نتشی بسیزا در حفیظ امنییت ملیی دارنید؛ درواایع،
احزاب ،با ایجاد اعتماد و وفاداری و حفظ ارزشهای ملی و مذه ی ،میتوانند حکومت و ملیت را
در رسیدن به آرمانهای خود یاری کرده ،از انحراف حکومت جلوگیری کنند .در کشیورهایی کیه
ن ام حزبی جا افتادهای دارند ،احزاب سیاسی ،در جایگیاه حلتیه پیونید مییان منیافع اجتمیاعی و
نهادهای تصمیرگیری سیاسی عمل میکنند( .بشیریه )122 :1394،با توجه بیه نتیش و جایگیاه
احزاب در جاماه آنچه مهر به ن ر میرسد جایگاه این عنصر مهر اجتماعی در اانون اسیت .عیذا
باید جایگاه حزب را در اانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بررسی نمود.
در اانون اساسی ،آزادی احزاب و گروههای و امکان تشکیل آنها مارح شده است .چنانچیه
براساس اصل  26اانون اساسی «احزاب ،جمایتها ،انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهیای
اسالمی یا االیتهای دینی شناخته شده ،آزادنید؛ مشیروط بیه اینکیه اصیول اسیتتالل ،آزادی و
وحدت ملی ،موازین اسالمی و اساسی جمهوری اسالمی را نتض نکنند .هیچکس را نمیتوان از
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شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنهیا مج یور سیاخت ».همچنیین در ویرح
اانونی احزاب نیز که در سال  1359وارد مجلس شید و در سیال  1360بیه تصیویب رسیید نییز
فااعیت احزاب سیاسی را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور اعالم نموده اسیت( .اک یری:1388 ،
 )55بدین ترتیب ،با توجه به متدمات میذکور و فیراهر بیودن عرصیه سیاسیی و ایانونی بیرای
فااعیتهای سیاسی احزاب در جاماه ،آنها به ایفای نتش خود در مناس ات سیاسی ،اجتمیاعی در
جاماه پرداختند.
بدین ترتیب ،من ور از جناحبندی این است که دربارب مسیائل اساسیی سیاسیی ،ااتصیادی و
فرهنگی ،اختالف ن رهایی در حاکمیت وجود دارد که در وول زمان باعث شده تیا دییدگاههیای
نزدیک به هر ،حول یک محور گرد آیند .جناحهای سیاسی فااید ویژگیی ییک حیزب سیاسیی
هستند؛ زیرا احزاب ،اساسنامه و مرامنامه دارند؛ در حاعی که جناحهیا ،اسیاسنامیه و میرامنامیه
ندارند .احزاب سیاسی دارای برنامة عمل مدوّن هستند و کادرسازی میکنند؛ در حاعی که جناحها
برنامة عمل مدوّنی ندارند و می توان در وول زمیان مواریع متفیاوتی از آنهیا مشیاهده کیرد.
احزاب ،ش کههای گسترده در سراسر کشور دارند که با سازمانهای مرکزی خود ارت اط دارند ،اما
جناحها چنین ش کههایی را نداشته و متمرکز عمل مییکننید .احیزاب بیه دن یال کسیب ایدرت
هستند ،وعی جناحها به دعیل اینکه شرایط و کادر زم را ندارند ،تنها به دن ال اثرگذاری بر ادرت
هستند .احزاب از سیاستهای مشخص پیروی میکنند ،اما جناحها بیشتر به صورت ییک وییع
فکری عمل میکنند؛ یانی در درون آنها میتوان گرایشهیای مختلفیی را مشیاهده کیرد؛ عیذا
دارای موارع یکپارچهای نیستند( .مرتجی .)10 :1394 ،در اسمت پیش رو ابتدا به بررسیی سیه
مدل یاد شده پرداخته میشود و در پایان مدل ترکی ی مارح خواهد شد.
 -1مدل قانونی -حقوقی
این مدل براساس منااشات حتوای که میان بازیگران سیاسی روی میدهد وراحی گردییده
است .چنانچه در منااشات حتوای ،اوراف دعوا در مورد اجرا و یا تفسیر حق موجود بیا یکیدیگر
اختالف ن ر دارند .این مدل نزدیکترین مدل به مساعی جمیله بوده ،عکن ،در این مدل ااریی
از ورف حکومت تایین میگردد ،همچنین صالحیتها محدود بوده و اصول شکلی و یا اجرائیی
رسیدگی اضایی از ا ل پیشبینی شده است .در این مدل رسیدگی اضایی توسط اوانین متنی از
ا ل پیشبینی شده حمایت می شیوند همچنیین ادعیه اث یات دعیوا در دعیاوی اضیایی از ا یل
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حل
و فصل
منازعه

دعوت ورفین
به حل و فصل
حتوای منازعات
رویه

استفاده از سازو
کارهای اانون
مجازات اسالمی

قضایی

بورکراتیک دوعتی

پیشبینی و احصا شده است( .موسی زاده1392 ،ج )149 :2همچنین برخی ن ریهپردازان بر ایین
باورند که جلب ررایت اکثریت ،یا برپایی دموکراسی از وریق اصالح اواعد و اوانین اساسیی ،و
تأکید بر ن ر و ان اط مدیریتی در بخش عمومی امکانپذیر بوده و بدین ترتیب میتوان از جنگ
و منازعات داخلی جلوگیری نمود( .دادگر)56 :1390 ،

شکل  :1مدل قانونی -حقوقی
 -2مدل اجماعی (مساعی جمیله)
این مدل در عمل راههای حل منازعه اغلب ترکی ی از روشهای مختلع است و هر راهحلی
با اجماع بدست میآید .اع ته این شکل از حل و فصل منازعه در مناس ات بیناعمللی به پایمردی
یا مساعی جمیله ماروف بوده و م تنی بر تیالش ویرف ثاعیث در رریایت ویرفین مخاصیمه و
منازعه به عنوان واساه و به نحوی دوستانه بوده تا آنها را به مذاکره جلب نماید .بیدون اینکیه
برای حل و فصل به این کشور پیشنهاد ماهوی ارائه نماید( .رابرت بلیه سیو و بوسیچک:1390 ،
 )362در همین راستا ،نتش رسانه در شکل دادن به افکار عمومی و ایجاد زمینهای برای منیاظره
عمومی به رسمیت شناخته شده است و میبایست به عنوان م نایی برای مداخله رسانهها در این
مرحله از درگیری و منازعه مدن ر ارار گیرد.
ادرت سیاسی در جاماه ما همانند بیشتر جوامیع ،مییان نماینیدگان ،احیزاب و تشیکلهیای
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حل
و فصل
منازعه

سازو
کارهای
منااع و
مردم پسند

گفتگو
و
داوری

میانجیگری

شکل  :2مدل ا

14

مرجع ذی صالح (دوعت و نهادهای مسئول دیگر)

سیاسی رایب تتسیر شده است که هیچکدام اادر به سلاه بالمنازع خیود بیر جامایه از ابتیدای
پیروزی انتالب اسالمی ایران تا کنون ن ودهاند .عذا هر کدام ادرتی داشیته و هییچ کیدام ایدرت
مالق به شمار نمیروند .راابت میان آنها بر پایه موازین کر و بیش مشابه س ب توزییع ایدرت
میشود .هر کدام از این تشکلها و احزاب باید بتوانند در فرآیند تصمیرگیریهیای کلیی جامایه
صدای خود را به گوش شهروندان برسانند .اانون و بیورفی رسانه ملی رامن آن است که صدا
و سیما در برابر احزاب و تشکلهای سیاسی جان داری یا کینه ورزی خاصی نداشته باشد و همه
را به یک چشر بنگرد.
تحول منازعه جدیدترین رویکرد مدیریت منازعات بر این م نا استوار است کیه صیلح پاییدار
بیش از همه نیازمند سازش میان منافع و مواریع اسیت .ایین رویکیرد م تنیی بیر ییک فرآینید
بلندمدتی است که هدف نهایی آن برپایی عداعت اجتماعی است .برخالف سایر رویکردها ،تحول
منازعه ،تاارض را یک نیروی مث ت میانگارد که تغییر و تحول مناسب آن میتوانید بیه تحیول
اجتماعی بینجامد ،ارزیابی مینماید .به عالوه ،تواع ساده خشونتها ررورتاً به رفیع بییعیداعتی
نخواهد انجامید) Richmond, 2013: 39( .

حل و فصل منازعاتسیاسی در جمهوریاسالمیایران◊

 -3مدل سازشی
این مدل را میتوان من اث از دیدگاههای اودانل و اشمیتر دانست ،کیه بیر مشیی تایاملی و
مصاعحهجویانه تأکید داشتند( .کدیور )46 :1392 ،در این مدل حل و فصل منازعیات سیاسیی ،از
وریق سازوکارهای منااع و مردم پسند انجام گرفته و هدف آن نزدیک سیاختن دییدگاههیای
ورفین به یکدیگر میباشد .سازوکار این روش میانجیگری است( .بلیه سیو و بوسیچک:1390 ،
 )356در خصو ن ریات سازش دیدگاه نخ ه گرایی ،ماتتد به حفظ میانهروی و ایجاد مصاعحه
و سازش ،ائتالف و اجماع برای پیش رد امور است .به این مانا که تفکر دموکراتیک ،توان تحمیل
و غل ه یابد و نخ گان بر سر اصول و اواعد کیردار سیاسیی ،توافیق کننید( .متصیودی و راه یر،
)227 :1394

کارهای
منعطف
و مردم
پسند

روسای حزب

حل
و فصل
منازعه

نزدیک
سازی
دیدگاههای
ورفین به
یکدیگر

سازو

اعمال تصمیر
نهایی

شکل  :3مدل سازشی
از این رو به ن ر میرسد تا زمانی که اجماع نس ی بر سیر اهیداف و تفاسییر آنهیا در بیین
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نخ گان سیاسی ایران شکل نگیرد ،عرصه سیاست ایران همواره عرصهای منازعیه آمییز بیوده و
همه مسائل از ریز و درشت به شدت میاهیتی سیاسیی میییابید .در چنیین شیرایای ن یرات و
تصمیمات فنی و کارشناسی همواره تحت تأثیر راابتهای سیاسی ارار گرفته و به حاشییه رانیده
میشوند .برآیند همه این موروعات نیز چیزی غییر از بیدکارکردی بخیشهیای مختلیع ن یام
سیاسی نخواهد بود.
شکل  :4مدل اسالمی -ایرانی حل و فصل منازعات
 -4مدل حل و
منازعاتحل و فصل منازعات
فصلایرانی
اسالمی-

اانون

فرهنگ

اعتمادسازی

دسترسی آسان
به منابع اوالعاتی
بدون محدودیت

سهوعت در
استفاده از این آموزش
های سیاسی

عدم محدودیت در
جنس یا اشر خا
تحکیر
مردم سا ری
عدم محدودیت
در زمان و مکان در
تاامل و ارت اط میان
افراد
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کارها و وظایع
احزاب و تشکل های
سیاسی

شکل دادن
به افکار عمومی
جاماه

مارفی
نامزدها در
انتخابات

سازمان
دادن به انتخاب
شوندگان

مدیریت
منازعات
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در مدل وراحی شده در پژوهش حارر ،همانگونه که مشیاهده مییشیود در میدل اسیالمی
چگونگی تجهیز و به کارگیری منابع مادی و مانوی و بهرهگیری از ارزشهای دینی برای ایجاد
و تتویت همس تگی و یکپارچگی اجتماعی و با خره استفاده صحیح از امکانات و منیابع میاعی و
انسانی ،در زمان منازعات سیاسی ،همگی به عامیل ایانون و ت اییت از حاکمییت بسیتگی دارد.
مدیریت و تن یر سیاستهای احزاب و تشکلهای سیاسی نیاز به راه یران و میدیرانی دارد کیه
بتوانند با دری و شناخت اوراع و متتضیات بیناعمللی ،منافع ملی را بیه درسیتی تاییین کننید و
درصدد تحتق اهداف ملی برآیند .از این رو تمام کیارویژههیای ییک حیزب سیاسیی و تشیکل
مالوب عرفی ،در ظرف وجود یک ره ر آگاه با جهانبینی اسالمی تحتق مییابد.
همانگونه که مشاهده میگردد ،این مدل تلفیتی بوده و تالش گردیده است تا حتییاعمتیدور
نتاط راع مدلهای دیگر در ن ر گرفته شود و در این مدل تادیل گردد .چنانچه در این مدل از
جمله کارویژههای احزاب و تشکلهای سیاسی ،شکل دادن به افکار عمومی جاماه بیان گردییده
است که از این ن ر گرفته شده است ،که ماابق با مدل مساعی جمیله ایین امیر بیه رسیانههیا
نس ت داده شده بود .اما در این مدل این امر از جمله کارویژههای احزاب و تشکلهیای سیاسیی
بیان گردیده است .تا از این وریق از مدل یکارفه رسانهها و مخاو ان به مدل دو سویه احیزاب
و افراد جاماه ت دیل گردد .همچنی در مدل اانونی ،ااری از ورف حکومت تایین مییگیردد و
صالحیتها محدود بوده و اصول شکلی و یا اجرائی رسیدگی اضیایی از ا یل پییشبینیی شیده
است .در این مدل رسیدگی اضایی توسط اوانین متنی از ا ل پیشبینی شده حمایت میشیوند.
همچنین ادعه اث ات دعوا در دعاوی اضایی از ا ل پیشبینی و احصیا شیده اسیت .امیا در میدل
چهارمی که در پژوهش حارر وراحی گردیده است ،عدم محدودیت در جینس ییا اشیر خیا ،
همچنین عدم محدودیت در زمان و مکان در تاامل و ارت اط میان افراد از جمله اصوعی است که
در ااعب فرآیند اعتمادسازی پیشبینی گردیده است .در میدل سازشیی نییز ،روسیای احیزاب بیه
وسیله سازو کارهای منااع و مردم پسند ،به نزدیک سازی دیدگاههای ویرفین بیه یکیدیگر و
اعمال تصمیر نهایی میپردازند تا از این وریق منازعات سیاسی حل و فصل گردند .اما این امیر
در مدل حارر به صورت دسترسی آسان بیه منیابع اوالعیاتی بیدون محیدودیت و سیهوعت در
استفاده از این آموزشها در ااعب فرآیند اعتمادسازی تادیل یافته است.
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نتیجهگیری
پیشگیری منازعه
با توجه به مااعاه صورت گرفتیه در خصیو میدلهیا و روشهیای پیشیگیری از منازعیه
میتوان اینگونه بیان نمود که با توجه به مااعب ماروحه پیشیگیری از منازعیه کیه مانیای آن
سیاستهایی بود که توسط احزاب و تشکلهای سیاسی به عنوان ورفهای ثاعیث درگییر در آن
دن ال میگردید ،عذا در پژوهش حارر نیز پیشگیری مجموعه سیاستهایی است کیه در مراحیل
اوعیة منازعه ،ا ل از گسترش آن به ساح خیشونت یا پس از آتیشبیس اتخیاذ مییشیود تیا از
بازگشت خشونت جلوگیری کند ،بدین ترتیب در مدل حارر بر اعتمادسازی تأکید گردیده اسیت.
همچنین هدف آن کاناعیزه کردن ستیزه به رفتارهای غیرخشونت آمیز به وسیلة ارائه مشوقهایی
برای رفتارهای مساعمتآمیز یا افزایش هزینههای تشدید خشونت برای ویرفهیای سیتیزه نییز
اعمال سیاستهایی از جمله دسترسی آسان به منیابع اوالعیاتی بیدون محیدودیت ،سیهوعت در
استفاده از این آموزشهای سیاسی ،عدم محدودیت در جنس یا اشر خا و عدم محدودیت در
زمان و مکان در تاامل و ارت اط میان افراد ،توصیه گردیده است.
مدیریت منازعه
همچنین همانگونه که بیان گردید ،مدیریت منازعات سیاسی ،به من ور حفظ ساح ،تحدیید
یا هدایت آثار منازعه اومی پایدار و بادوام صورت میگیرد ،عذا در مدل حارر بر کیارکرد احیزاب
تأکید گردیده است .بدین ترتیب ،که احزاب بیا شیکل دادن بیه افکیار عمیومی جامایه ،مارفیی
نامزدها در انتخابات ،سازمان دادن به انتخاب شوندگان ،اایدام بیه میدیریت منازعیات سیاسیی،
مینمایند.
و حل و فصل منازعه
در همین راستا ،همانگونه که در پژوهش حارر بیان گردید ،حل منازعه ،به عنوان اایداماتی
برای ایجاد چارچوب نهادی ،صورت میگیرد ،و هدف آن سازگاری منیافع متایارض گیروههیای
سیاسی و اومی با یکدیگر است ،تا انگیزههای همکاری و روشهیای غیرخشیونت آمییز تاتییب
منافع و مصاعحه واجد فوایدی بیشتر از هرگونه رویارویی خشونت آمیز میشود .تمرکیز پیژوهش
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حارر بر سه موعفه اانون ،فرهنگ و تحکیر مردم سا ری است.
از آنجا که امروزه کشور ایران در دهه چهارم انتالب خود به سر میبرد و از پیروزی انتیالب
اسالمی تاکنون احزاب متاددی پا به عرصه سیاسی کشور گذاشتهاند .میتوان نتش احزاب را در
ن ام اجتماعی مهر و پررنگ ارزیابی نمود .احزاب و تشکلهیای سیاسیی بیه عنیوان مهمتیرین
مجرای ارت اط سیاسی میان حاکمیت و مردم میتوانند نتش تاییینکننیده و حساسیی در مییزان
مشییارکت سیاسییی مییردم داشییته باشییند .آنهییا میییتواننیید بییر نگییرش ،آگییاهی و در نهایییت
مشارکتپذیری مردم در عرصه سیاسی جهت بخش باشند.
عذا این مسئله در جاماه ایران به ویژه پس از انتالب اسالمی سال 1357کیه در آن در کنیار
شاار اسالمی بودن ،واژه جمهوریت نیز گنجانیده شد و با این اادام ،جاماه ایران به مرحله نوینی
از حیات سیاسی خود گام نهاد ،از جهات گوناگون حائز اهمیت و توجه است و بررسیی عناصیر و
عوامل سیاسی اثرگذار بر آن (مشارکت سیاسی مردم) بیش از گذشیته در خیور تأمیل و بررسیی
است؛ زیرا مشارکت گستردهی مردم در عرصهی حیات سیاسی هر کشور ،شاخص بسیار مهمیی
برای ارزیابی میزان پذیرش ن ام سیاسی از سوی مردم تلتی میشود که جاماه ایرانی نیز از این
ااعده مستثنا نیست .شاارهای مراحل بادی انتالب نیز بر مشارکت سیاسیی تأکیید داشیتهانید و
همچنان مشاهده میشود کیه متوعیه آزادی و مشیارکت سیاسیی بیه عنیوان مهمتیرین محیور
شاارهای انتخاباتی در جاماه ما اهمیت دارند از این رو ،جای تاجب نیست که مشارکت سیاسیی
همواره مورد توجه بوده و برای تحتّق آن ،کوشیش بسییاری صیورت گرفتیه اسیت( .عسیگری
تالوت)67 :1392 ،
همچنین ،یکی از اساسیترین فااعیتها و سیاستهای ن ام جمهوری اسالمی اییران باید از
انتالب سال  ،1357تدوین برنامه برای اسالمی کردن فرهنگ ،رسیانههیا ،آمیوزش و رفتارهیای
اجتماعی ،بود .بر این اساس احزاب و تشکلهای سیاسیی ،بیه سیرعت بیه حضیور در جامایه و
آموزش اعضای خود پرداخته و تالش گردید که با رویکرد متابلیه بیا جامایهپیذیری فرهنگیی و
سیاسی غرب ،رویکرد اسالمی و ایرانی حاکر گردد .اانون اساسی جمهیوری اسیالمی اییران در
اصول متاددی جایگاه و اهمیت مردم را متذکر شیده و مشیارکت سیاسیی آنیان را بیه رسیمیت
شناخته است .به وور مثال در اصل پنجاه و نهر اانون اساسی است که مشارکت مستتیر میردم
در مهمترین مسائل سیاسی ،ااتصادی ،فرهنگی و ،...را با همه پرسی پیش میانی کرده است .عذا
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حکومت جمهوری پیوسته در تالش بوده است تا برای حل مسئله اساسی تا یق ن یر متکثیر از
راه مصاعحه گروههای گوناگون با مجاز شمردن مشیارکت همیه آنهیا در حکومیت ییا انتخیاب
راابتآمیز دوعت توسط همه آنهاست.
بدین ترتیب ،با شکلگیری ن ام سیاسی جمهوری اسالمی ایران ،دغدغه توساه و پیشیرفت
همواره در میان نخ گان سیاسی ایران وجود داشته است .از آنجیا کیه در کشیور اییران ،جامایه
ع موما رایع و تشکل نیافته است .مسئوعیت تحول ساختاری بر عهده نهادهای با نفوذ و مرجیع
خواهد بود .جمهوری بودن ساختار ن ام و انتخابی بودن مناصب و متامیات تتنینیی و اجراییی از
جمله شاخصهای مردم سا ری ن ام جمهوری اسالمی ایران است که بسیتر مناسی ی را بیرای
حضور گسترده شهروندان ،گروهها و احزاب در جهت تایین سرنوشت سیاسی از وریق انتخابیات
فراهر نموده است .اانون جمهوری اسالمی ایران نیز برگرفته از احکام اسالم است که بر مسیأعه
«مشارکت مردم» و سهیر کردن آنان در اداره جاماه و صاحب حق بودن مردم ،تأکیید نمیوده و
اصل ششر اانون اساسی ن ام سیاسیی جمهیوری اسیالمی را متکیی بیر رأی میردم مییدانید.
همچنین حضرت امام (ره) ،براساس ن ریه سیاسی انتالبی ،مردمی و کارآمد خود ،با ورح اصیل
ررورت تایین سرنوشت هر ملت به دست خیویش تصیریح میینماینید کیه« :هیر ملتیی بایید
سرنوشت خودش را خودش ماین کند» .بنابراین یکی از گستردهترین م انی و اصول سیاسیی در
جمهوری اسالمی ایران و بنیانگذار آن ،مشارکت مردمی است .بدین ترتیب ،مشارکت حیداکثری
محصول فرآیندی است که در آن جمهوری اسالمی ایران ،با جهت دهی مناسب افکار عمومی و
ت یین نتشه راهی منسجر متدمه مشارکت افزایی جمایت خاموش و جمایت بیتفاوت را فیراهر
کند؛ به ع ارتی ،حوزه تاارض عملیاتی کارگزاران جمهوری اسالمی ایران و مخاعفیان ن یام ،بیر
جمایت خاموش متمرکز است و هر بازیگری که بتواند ،از شیوه ،ابزار و روشهیای اانیاع سیازی
مالوبتر و تأثیرگذارتری استفاده کند ،باعت ع منفات با تری را بدست میآورد؛ در نتیجه شایسته
است که کاندیداها و احزاب هرسو ،مؤعفههایی که اابلیت جیذب آرای جماییت خیاموش را دارد،
شناسایی و و ته بندی کرده و برای هر یک از راه رد عملیاتی متناسیب اسیتفاده کنید .از جملیه
عوامل مشارکت شهروندان در امور سیاسی ،اعتماد سیاسی آنها به نخ گان حاکر و سیاستها و
خط مشیهای آنها میباشد .ایین اعتمیاد در راسیتای اعتمادسیازی احیزاب در جامایه صیورت
می پذیرد .زمانی که احزاب و نخ گان سیاسی به اختالفات سیاسی دامن نزده و در راستای حفیظ
◊ 20

بررسی نسبت گفتمانهای داخلی با دیپلماسی هستهای ایران◊

صلح و امنیت حرکت نمایند ،می توانند این اعتماد در مردم ایجاد کرده و در راستای توساه پایدار
گام بردارند.
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