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 چكيده  

 حكومتهاي اوليه شرط و هستند جوامع در واال نقشي ايفاگر احزاب معاصر، دنياي در 

 جمله از متعدد، كاركردهاي با سياسي احزاب .باشد مي گوناگون احزاب وجود دموكراتيك،

 پذيري جامعه و منازعات مديريت ملي، يكپارچگي مشروعيت، سياسي، مشاركت گسترش

 به كمك با و بگذارند برجاي جامعه سياسي و عمومي زندگي در بسزايي تأثير توانند مي سياسي،

 سوق جمعي فعاليت و همبستگي انتقادي، زندگي به را شهروندان مردم، سياسي آگاهي گسترش

 افزايش را ملي امنيت بضري ملّي، و ديني مصالح تبيين و دهي شكل بر تأثيرگذاري با و داده

 .دهند

 به مبرمي نياز كه است شده واقع خود تاريخ از خاصي برهه در ايران گذار جامعه درحال اينك 

 مشاهده آن راه سر بر نيز عظيمي موانع كه حاليست در اين .دارد اقتصادي و سياسي توسعه

 قدرت، تحديد و كنترل نيز و اقتصادي و توسعه سياسي به دستيابي براي رو اين از شود؛ مي

 .نمايد مي ضروري و الزم جامعه، در قدرتمند و قانوني احزاب ايجاد

 و است ملي امنيت كل در و سياسي توسعه با احزاب رابطه شناخت تحقيق، اين هدف 

 .رود مي شمار به ما، كشور در تازه موضوع اين براي نظري چارچوبي



 
 مقدمه
 موضوعات از يكي همواره و دموكراتيك حكومت و استسي در سياسي نهاد مهمترين حزب    

 قبيل از مسائلي .است بوده اخير هاي دهه در سياسي علوم گران انديشه بررسي مورد و انگيز بحث

 كه است سؤاالتي جمله از و حزب كاركرد گيري، شكل هاي زمينه حزب، اجزاي و ساختار

 در .اند داده بدان متنوعي اسخهايپ و نگريسته بدان خاص اي زاويه از محققان از هريك

 درحاليست اين .است آن نوسازي كاركرد حزب، سياسي جنبه مهمترين مانده، عقب كشورهاي

 از آنان كه چرا باشد، مي مسائل حادترين از يكي توسعه و نوسازي مسأله كشورها اين در كه

 وجود بنابراين .تندهس محروم نوسازي روند تسهيل براي احزاب نظير ساختاري لوازم بسياري

 ضروري نيازهاي از يكي توسعه و مردم حاكميت حق اعمال منظور به قدرتمند احزاب

 .است مانده عقب كشورهاي

 جامعه آن سياسي نهادمندي سطح با سياسي مشاركت سطح رابطه به سياسي جامعه هر ثبات    

 مراتب به سياسي، اركتمش پايين سطح با اي جامعه در سياسي نهادينگي ميزان .دارد بستگي

 سياسي، ثبات كل در .برخوردارند باالتري مشاركت سطح از كه است جوامعي از تر پايين

 بستگي شهروندان سياسي مشاركت و نهادينگي سطح به زياد حدود تا ملي امنيت و ملي انسجام

 .است ناممكن احزاب، وجود بدون امر اين كه دارد

 و است امور ترين حياتي از يكي قدرتمند احزاب وجود اريخي،ت برهه اين در ما كشور براي    
 در كه است اين اساسي پرسش حال .رود مي شمار به ملي امنيت حفظ و سياسي توسعه الزمه

 بررسي به ابتدا اساس براين .كنند مي بازي نقشي چه سياسي احزاب سياسي، توسعه جريان

 به سپس و ملي امنيت مفهوم سياسي، توسعه مفهوم آن، انواع و كاركرد حزب، مفهوم و معني

 .پردازيم مي ملي امنيت و سياسي توسعه با حزب رابطه مطالعه



 
 حزب كاركرد و معني - الف 

 بيان و كند مي خالصه احزاب وجود در را غربي جوامع در سياسي زندگي "هانتينگتون"    

 :دارد مي

 احزاب پذيرش از ناگزير بگذارد، پيشرفت و توسعه راه در گام بخواهد كه كشوري هر" 

 )1( "بود. خواهد
 دارد؛ مي اظهار گذاشته، فراتر اين از را پا "اپتر ديويد    "

 دهند مي تشكيل را مهمي نيروي چنان معاصر، جوامع همه نوسازي جريان در سياسي احزاب“ 

 )2( "كنند. مي تعيين آن احزاب كامال را كشور هر نوسازي ويژه الگوي كه
 :است معتقد حزب تعريف در "برك ادموند    "

 مورد كه خاصي اصول مبناي بر و شده متحد يكديگر با كه اند جامعه افراد از گروهي حزب" 

 )3( "كوشند. مي ملي منافع توسعه و حفظ براي آنهاست، همه قبول
 چه و باشند اكثريت مقام در چه كه خواند مي حزب را جامعه افراد از گروهي "مدسين جيمز "

 نيز و افراد ساير هدفهاي و منافع با كه خود مشترك هدفهاي يا و منافع براساس اقليت، مقام در

گتل “  )4(اند.  ريخته اتحاد طرح يكديگر با است، تضاد در جامعه كلي و دايمي هدفهاي و منافع
 :گويد مي“ 

 يك چونان كه است يافته سازمان بيش و كم شهروندان از گروهي از مركب سياسي، حزب" 

 و يافته تسلط حكومت بر خواهند مي خود رأي حق از استفاده با و كنند مي عمل سياسي واحد
 ".سازند عملي را خود عمومي سياستهاي

 نظريات داراي كه كند مي معرفي شهرونداني يافته سازمان گروه را سياسي حزب "كريست جيل" 

 تسلط حكومت بر كوشند مي خود عمل با سياسي، واحد يك مثابه به و بوده مشترك سياسي

 :"آيور مك" عقيده به سرانجام و يابند

 قانوني راههاي از كه سياستهاست و اصول برخي از حمايت براي يافته سازمان گروهي حزب،" 

 )5( "گيرد. دست به را حكومت كوشد مي
 برشمردن و شناسايي طريق از اند كرده سعي حزب، تعريف جاي به متفكران از برخي    

 حزب تعريف در "الپالومبارا" مثال براي .بپردازند اجتماعي پديده اين تبيين به حزب، ويژگيهاي

 :گويد مي



 و محلي سطح در علني و دائمي سازمان داراي بوده، برخوردار سازماني دوام از كه گروهي"
 محلي و ملي رهبران آگاهانه تصميم سازمان اين در و باشد، محلي و ملي سطوح بين ارتباط

 داشته وجود ائتالف يك در چه و تنهايي به چه گيري، تصميم قدرت نگهداري و كسب بر مبني

 )6( "بورزد. عنايت مردم پشتيباني يا آراء كسب به نسبت سازمان و
 برخي به ايمان و اعتقاد با كه دانست جامعه افراد از گروهي توان مي را حزب مجموع در    

 طريق از و شده متشكل حزب، عنوان با سازماني در مشترك، اهداف يا فهد داشتن با و اصول

 براي تا كوشند مي و داشته دوسويه و پيوسته ارتباطي يكديگر با مختلف قسمتهاي و ها شعبه

 مبنا، اين بر .گيرند دست در را حكومت موردنظر، اصول اجراي و اهدافي يا هدف به رسيدن

 با كه هايي شعبه وجود مركزي، پايدار تشكيالت وجود :از عبارتست احزاب شروط از برخي

 .سياسي قدرت به يافتن دست جهت كوشش و مردم پشتيباني باشند، داشته ارتباط و پيوند مركز

 حزب انواع و متشكله اجزاي و ساختار كاركردها، از مختصر بررسي يك تعاريف، اين با    

 .دارد تام مناسبتي

  
 حزب آشكار كاركردهاي - اول 

 از الهام با آن كاركرد مورد در امريكا جامعه در احزاب مطالعه با 1 "مرتن كينگ"    

 .كند مي تقسيم پنهان و آشكار نوع دو به را احزاب عملكرد فرويديسم، پردازيهاي عبارت

 عملكرد از كالسيك تحليل عنوان تحت و رود مي انتظار حزب از كه است همان آشكار عملكرد

 در را آن عامدا كسي نه و رود مي انتظار حزب از نه پنهان عملكرد ولي گنجد، مي و احزاب

 انجام به ناخواسته محيط، مقتضاي به و عمل جريان در حزب بلكه است، گنجانده حزب برنامه

 :از عبارتست حزب آشكار عملكردهاي از منظور كلي طور به )7(شود.  مي كشانده آن دادن

 جمعي فكري موجد مشي، خط و برنامه يك طرح با احزاب ومي؛عم افكار به دادن شكل -1

 به دادن شكل بدون .رسند مي سياسي وحدت نوعي به پراكنده افراد آن، پوشش زير كه شده

 و مردم بين معقولي رابطه توان نمي است، سياسي گروههاي و حزب عمده كار كه عمومي افكار
 .مانند بازمي حاكميت حق از افراد احزاب، وجود بدون واقع در .كرد برقرار حكومت

 سياسي احزاب كاركردهاي ديگر از انتخاباتي نامزدهاي معرفي انتخابات؛ در نامزدها معرفي -2

 .است
 
 
 
 



 
  

2T12T. King Merten 



 و انتخابات امر در مداخله با احزاب درواقع .دارد تنگاتنگي ارتباط نخستين، كاركرد با عمل اين
 .دهند مي نظم انتخابات به و كرده بسامان را نامزدها تعيين روند زم،ال كانديداهاي معرفي با

 به انتخابات از پس احزاب تمامي آنها؛ بر نفوذ اعمال و شوندگان انتخاب به دادن سازمان -3

 جامعه سطح در پيشتر كه پردازند مي پيكاري همان به مجلس در خود، اهداف پيشبرد منظور

 همبستگي آنها بين خود نمايندگان سازماندهي با كه است الزم رو ناي از .بودند زده دست بدان

 .كنند برقرار هماهنگي و

 :برشمرد را زير موارد توان مي حزب پنهان عملكردهاي زمينه در    

 سياسي؛ سيستم و فرد بين مادي و رواني پيوند برقراري    

 سيستم؛ به واردان تازه جذب    

 از جلوگيري    باعث كه منازعه مديريت يا جويانه، قدرت هايرقابت كردن آميز مسالمت    

 گردد؛ مي سياسي فساد و تضادها بروز كاهش نتيجه در و باندي رقابتهاي

  
 احزاب غيرسياسي كاركردهاي - دوم 

 منفي و مثبت كاركردهاي از برخوردار بياني به يا و منفي و مثبت جهات داراي احزاب    

 سياستهاي تدوين چون مواردي به توان مي سياسي احزاب مثبت ركردهايكا مهمترين از .هستند

 باال و صحنه در مردم وحاضركردن سياسي سالم وانتقادازحكومت،رقابت سياسي برخورد عمومي،

 استبداد خطر كردن كم سياسي مردم، آگاهي افزايش جهت سياسي آموزش آنها، 1دركمندي  بردن

 با مدني جامعه تقويت مقننه، هقو اعتبار بردن باال مجريه، قوه

 پارلماني، حكومت همديگر،تسهيل افكاربه كردن وحكومت،نزديك مردم مابين نهادهاي كردن بزرگ

 و ملي)، هماهنگي امنيت بزرگ ( حفظ خطرهاي و بحران از كشور نجات و دموكراسي تضمين
 قانون تقويت مي،مرد حكومت به طبقاتي حكومت تبديل پذيري، جامعه مشروعيت، ملي، انسجام

 ساالري شايسته و نخبگان حكومت تسهيل نوآوري، و تغيير جامعه، در انضباط و نظم روحيه و

 ايجاد حزب، بودن غيرطبيعي چون مواردي معموال نيز احزاب مخالفان .كرد اشاره و جامعه در

 كردن خرد طلبي، فرصت و دورويي و رياكاري تشويق استعدادها، زدن كنار و سازي تصفيه تفرقه،

 اعضاي نظري تنگ جمعي، و ملي منافع بر گروهي و حزبي منافع ترجيح انسان، هويت و فرديت

 .آورند مي شمار به حزب معايب جمله از را و حزب

 
 
 
  



2T12T. Sensibility 



 حزب اجزاي و ساختار - سوم

 كه سازماني .است سازمان و تشكيالت ساختار، داشتن مستلزم حزبي، فعاليتهاي به پرداختن    

 يك تشكيالتي ساختار .باشد بيشتر آن بنيانگذاران و اعضا عمر از عمرش پالومبارا، قول به

 .و حوزه يا قسمت كميته، كنگره، از؛ عبارتند حزب
 حزب اعضاي منتخب نمايندگان گردهمايي از كه است حزب ركن عاليترين اصل در كنگره    

 :از رتندعبا كنگره كارهاي مهمترين .گيرد مي شكل

 حزب؛ كلي سياستهاي تعيين -    

 بودجه؛ تصويب -    

 حزب؛ رهبر يا و دبيركل انتخاب -    

 اساسنامه؛ تغيير -    

 سازمانهاي و جناحها ميان هماهنگي و وحدت تقويت كميته، چند يا يك اعضاي انتخاب -    

 حزبي، مختلف

 و ملي كميته مركزي، كميته چون ناوينيع با كه است حزب اصلي سازمانهاي ديگر از كميته    
 مبين كه كميته برخالف كه است قسمت حزب ديگر ساختار .شود مي خوانده نيز اجرايي هيأت

 موجوديت چنين داراي قسمت باشد، داشته مجزا حيات تواند مي و است مستقل واقعيت يك

 افراد جذب در تالش قسمت، .است وسيع قسمت كه حالي در "محدود" كميته .نيست مستقلي

 .دارد خاصي توجه اعضاء كميت به و دارد جديد

 گروههاي چون ديگري سازمانهاي و تشكيالت از احزاب شده، بيان سازمانهاي بر عالوه    

 همچنين و بخش هاي كميته شهرستان، و شهر هاي كميته ايالتي، و استاني هاي كميته رهبري،

 .برخوردارند وابسته سازمانهاي شماري

 
 احزاب بندي تقسيم - هارمچ

 اين معروفترين .نمايند مي تقسيم دوگانه انواع به را احزاب بهتر، شناخت منظور به معموال    

 دار برنامه به حزب تقسيم واقع در .گرا مصلحت احزاب و دار برنامه از: احزاب عبارتند بنديها دسته

 اطالق حزبي به گرا مصلحت حزب او نظر از .است نيومن زيگموند ابتكارات از گرا مصلحت و

 جامعه در اجتماعي و سياسي دگرگونيهاي موازات به را خود مشي خط و برنامه كه شود مي

 .سازد مي سازوار زمان شرايط با و داده تغيير



 جامعه نيازهاي با را هدفهايش كند مي سعي و ندارد خاصي سياسي مرام به پايبندي حزبي چنين

 كوشش و ندارد درازمدت و جامع هاي برنامه حزب اين .دهد طبيقت خصوص به زمان يك در

 مكان و زمان اقتضاي به توجه با اقتصادي، و اجتماعي سياسي، مسائل براي كه كند مي

 درازمدت و جامع اي برنامه داراي كه است حزبي دار، برنامه حزب مقابل، در .بدهد حلهايي راه

 حزب بنديهاي تقسيم ديگر از )8(كند.  مي طرح جامعه مشكالت براي اساسي حلهايي راه و بوده

 كيفي، و كمي احزاب غيرمتمركز، و متمركز غيرمستقيم، و مستقيم چون مواردي به توان مي

 .كرد اشاره و كار محافظه دموكرات، حزب گرا، بسيج حزب توتاليتر، و دموكرات

  
 آن ابعاد و سياسي توسعه مفهوم - ب 

 .آورد گرد را سياسي توسعه مختلف معاني از كاملي فهرست "پاي نلوسي1965 "سال  در    

 و بسيج به منظم تحول و ثبات سياسي، نوسازي جمله از متعدد معاني شامل وي فهرست
 سياسي شرايط ملي، دولت يك عمليات اي، توده بسيج و مشاركت دموكراسي، ساختن قدرت،

 قانوني و اداري توسعه و اجتماعي تحول نبهچندجا فرايند از بعدي اقتصادي، توسعه براي الزم

 )9(شد.  مي
 شده مطرح سياسي توسعه باب در كه متفاوتي تعاريف و معاني تركيب با كوشيد "پاي    "

 حركت از بود عبارت سياسي توسعه او نظر از بنابراين .يابد دست تركيبي تعريف يك به بود،

 :سوي به

 سياسي؛ سيستم در افراد ميان فزاينده برابري .١

 خود؛ محيط با ارتباط در سياسي سيستم فزاينده ظرفيت .٢

 توسعه فرايند قلب در كه سياسي سيستم درون در ساختارها و نهادها در فزاينده تنوع .٣

 )10(بودند.  نهفته سياسي
 سياسي جامعه به رسيدن از عبارتست سياسي توسعه كه دارد اعتقاد "روستو واردو روبرت    "

 و تنوع گيريها، تصميم بر دنيوي و عقالني شيوه حاكميت چون ژگيهاييوي داراي كه مدرن
 در يكپارچگي و همگرايي از بااليي ميزان حكومتي، سازمان بر حاكم خاص كاركردي سيستم

 تاريخ، با باال همبستگي احساس اداري، و سياسي تصميمات زياد گستره حكومتي، ساختار درون

 دنيوي حقوقي نظام يك مبناي بر قضايي و كنترل فنون تنگرف قرار كور، ملي هويت و سرزمين

 سياسي نقشهاي تخصيص نيز و سياسي نظام در دخالت و گسترده محلي منابع و غيرشخصي و

 )11(باشد.  مي رابطه، نه و ضابطه طريق از



 به سياسي سيستم كه است پاسخي از عبارت سياسي توسعه كه است معتقد "پاول آلموند    "

 مقابل در است پاسخي ويژه به و دهد، مي خود المللي بين يا اجتماعي محيط تحوالت

 شامل سياسي توسعه براي معيار سه توزيع و مشاركت سازي، ملت سازي، دولت جوييهاي مبارزه

 در“ هانتينگتون “  )12(فرهنگي.  شدن دنيايي و سيستم خرده در خودمختاري ساختاري، تنوع

 رهيافت كاركردي،- سيستمي رهيافت سه به معتقد سياسي سعهتو به مربوط مطالعات حوزه

 از سياسي جامعه كه است معتقد و باشد مي تطبيقي - تاريخي رهيافت و اجتماعي فرايند

 سيستم باالي توانايي و اي توده مشاركت يافته، تنوع ساختار شده، عقالني اقتدار چون ويژگيهايي

 .باشد مي برخوردار هداف،ا از وسيعي ميزان به بخشيدن تحقق براي

 چهار بايد جوامع سياسي، توسعه به رسيدن براي است معتقد "بالك سيريل" سرانجام و    

 :از عبارتند مرحله چهار اين بگذارند؛ سر پشت را مرحله

 نوگرايي؛ برابر در ابتدايي ستيزه .١

 نوسازانه؛ رهبري تثبيت .٢

 شهري؛ وضعيت يك به اييروست كشاورزي وضعيت از اجتماعي و اقتصادي انتقال .٣

اجتماعي.  ساختار به بنيادي و دادن دوباره نظم شامل جامعه، شدن يكپارچه و همگرايي .٤
)13( 

  
 ملي امنيت مفهوم - ج 

 فطرت با كشش اين .است انساني هاي انگيزه و كششها مهمترين جمله از امنيت جستجوي    

 درجه در فرد حتي و خانواده كشور، ه،جامع هر نياز مهمترين .دارد ناگسستني پيوندي انسان

 :گويد مي امريكايي محقق و نويسنده "ليپمن والتر" .است امنيت تأمين اول

 اساسي ارزشهاي بتواند جنگ، از اجتناب صورت در كه است امنيت داراي وقتي ملت يك" 

 )14( "ببرد. پيش را آن بتواند جنگ به اقدام صورت در و كند، حفظ را خود
 به و شده كسب ارزشهاي به نسبت تهديد فقدان معناي به عيني طور به را ملي امنيت "ولفرز "

 .داند مي ارزشها اين به حمله از ترس مفهوم به ذهني طور



 كل در )15(آورد.  مي شمار به ملي حيات ارزشهاي حفظ جهت عاملي را ملي امنيت "تراگر"

 منتهاي نه شده ( و كسب ارزشهاي حفظ و جامعه بقاي و ايمني تعقيب توان مي را ملي امنيت

 مردمي مردم، هاي توده نقش امروزه .كرد گردد ) معني مي جامعه تكامل و توسعه از مانع كه غلط

 اين در بنابراين .نمايد مي مهم بسيار كشورها ملي امنيت در باشند برخوردار سياسي آگاهي از كه

 ملي، همبستگي اجتماعي، سياسي)، انسجام سياسي ( توسعه آگاهي طريق از سياسي احزاب ميان

 ضامن و بخشيده ثبات كشور به توانند مي و حكومت به بخشيدن مشروعيت مردم، پذيري جامعه

 .باشند ملي امنيت

  
 ملي ثبات و سياسي توسعه در احزاب نقش - د 

 نقشي چه ايفاگر سياسي احزاب سياسي، توسعه جريان در كه است اين اساسي سؤال    

 كه دهد مي نشان سياسي، توسعه و احزاب به مربوط متون و متفكران نظريات مطالعه تند؟هس

 .آورند پديد را ملي ثبات نهايت در و سياسي توسعه قادرند مختلف هاي شيوه به سياسي احزاب

 اين .آورند فراهم را كشورها ملي امنيت و سياسي توسعه موجبات قادرند شيوه پنج به احزاب

 :از بارتندع طريق پنج

 سياسي مشاركت و احزاب .١

 حكومتي نظام مشروعيت و احزاب .٢

 ملي انسجام و يكپارچگي و احزاب .٣

 منازعات مديريت و احزاب .٤

 سياسي پذيري جامعه و احزاب .٥

 باال را كشورها ملي امنيت ضريب خويش، گوناگون كاركردهاي با احزاب كه شود مي مشاهده 

 .برند مي

  
 سياسي ركتمشا زمينه در احزاب نقش -1

 حقوق از شهروندان، كه ميزاني :است گفته سياسي مشاركت تعريف در "سن روبرت"    

 تعيين قانون در كه سياسي فعاليتهاي از دسته آن به پرداختن بر مبني خود عادي دموكراتيك

 مندي بهره ميزان از عبارتست سياسي مشاركت تر، ساده عبارت به )16(كنند.  مي استفاده شده،

 براي ميزان اين كه سياسي، گيريهاي تصميم و مسائل در دخالت براي خود حق از جامعه ادافر

 .است متفاوت مختلف، افراد



 جامعه آن سياسي نهادمندي سطح با سياسي مشاركت سطح رابطه به سياسي جامعه هر ثبات

 مراتب هب سياسي، مشاركت پايين سطح داراي جوامع در سياسي نهادينگي ميزان .دارد بستگي

 ثبات صورتي در .باشد مي مند بهره باالتري مشاركت سطح از كه است اي جامعه آن از كمتر

 و پذيري تطبيق پيچيدگي، سياسي، مشاركت افزايش موازات به كه شود مي حفظ جامعه سياسي
 مشاركت مؤلفه دو به توجه با "هانتينگتون" .گيرد فزوني نيز جامعه سياسي نهادهاي انسجام

 1پراتورين  و مدني عمده گروه دو به را سياسي نظامهاي سياسي، فعاليت شدن نهادينه و يسياس
 به شدن نهادينه نسبت نخست گروه در كه كند مي مدني ] تقسيم نهادهاي از بهره بي [ يعني

 جوامع نتيجه در .است پايين مشاركت، به شدن نهادينه نسبت دوم گروه در و باالست مشاركت،

 )17(باشند.  مي تر ثبات بي "بريتورين" جوامع و تر تباثبا مدني
  

 سياسي (هانتينگتون) نهادينگي و سياسي ) مشاركت1شماره ( نمودار

 

 
 
 
 
  

2T12T. Praetorian = نگهبانان امپراتور يا سرداران رومي 



 سياسي مشاركت

 مشاركت، يعني سياسي توسعه ويژگي مهمترين به كه هستند احزاب اين آمد، كه چنان    

 متوسط، و ضعيف طبقه جمله از شهري مختلف طبقات تا شوند مي باعث احزاب .پردازند مي

 دخيل خويش سياسي سرنوشت در خود، حقوق احقاق براي و روستاييان كشاورزان، كارگران،

 بر اي مقدمه كتاب در "كنت وربا سيدني" .است فيمختل سطوح داراي سياسي مشاركت .شوند

 سياسي غيرفعال ( مشاركت شهروندان شامل را سياسي مشاركت مختلف سطوح امريكا، حكومت

 و كامل فعاالن دهنده، رأي متخصصين عمومي، فعاالن محدود، كنندگان غيرفعال )، مشاركت

 )18(داند.  مي انتخاباتي مبارزات فعاالن
 اظهار "هانتينگتون" .دارد وجود مستقيمي ارتباط سياسي ثباتي بي و جتماعيا بسيج بين    

 باال باعث آموزش و جمعي ارتباط وسايل باسوادي، ميزان رفتن باال شدن، شهري كه دارد مي

 صحنه وارد گروهها و افراد نشوند، برآورده آرزوها اين اگر و شده تمايالت و آرزوها رفتن

 افزايش، اين پذير، انعطاف و نيرومند سياسي نهادهاي فقدان رتصو در كه شوند مي سياسي

دهه   سالهاي در مثال براي شود؛ مي رهنمون خشونت و ثباتي بي طرف به را سياسي مشاركت
 نگرانيهايي تايلند و برمه كره، كشورهاي در دانشگاهي بيكار آموختگان دانش و دانشجويان1960

 از ناراضي، و هويت بي بيكار، افراد قدر هر )19(نمودند.  فراهم كشورها آن حكومتهاي براي را

 تندروي با سياسي، سيستم كردن ثبات بي جهت در آنها رفتار باشند، برخوردار باالتري آموزش

 هاي زمينه باشند، شده هويتي بي دچار كه دانشگاهي التحصيالن فارغ .بود خواهد همراه بيشتري

 را كودتا فني، آموزشگاههاي هويت بي متعلمان و داران مدرك .سازند مي هموار را انقالب شرايط

 در اقتصادي توسعه .كند مي تكميل را اجتماعي بسيج پديده نيز اقتصادي توسعه .كنند مي طراحي

 كامال مستقر، سياسي نظم با كه آورد مي پديد را اي تازه گروههاي يكسو از مانده عقب كشورهاي

 آنها جديد اقتصادي موقعيت با كه هستند مقامي و سياسي تقدر دنبال به و نبوده هماهنگ

 را جمعي ارتباط وسايل به ودسترسي آموزش سواد، ميزان سويي از توسعه اين .باشد متناسب

 حكومت براي آنها برآوردن امكان كه كند مي ايجاد را آرزوهايي وسيله بدين و دهد مي افزايش

 باعث و برده باال جامعه در را گروهي سازماندهي اييتوان همچنين اقتصادي توسعه .ندارد وجود

 براين .گيرد مي فزوني جامعه در طبقاتي شكاف طريق، بدين .شود مي نيز مستمندان شمار افزايش

 در را اجتماعي ناكامي افزايش اي، عده براي اقتصادي رفاه افزايش ضمن اقتصادي توسعه اساس

 براي فرصتهايي است ممكن نباشد، حد از بيش كافش اين كه اي سنتي جوامع در .آورد مي پي

 خواهد وجود ناكاميها كاهش امكان طريق بدين و شود فراهم افراد اقتصادي و اجتماعي تحرك



 تحرك با افقي ) و شهر ( تحرك به روستا از افراد مهاجرت با جوامع، اين در مثال براي داشت؛

 .شود مي گرفته حرانهاب جلوي حدودي تا شهرنشينان براي درآمدي و شغلي



 مشاركت به اند، آمده گرفتار ناكامي به كه كساني نباشد، فراهم تحركهايي چنين فرصت اگر حال

 حكومت به نسبت را ها خواسته و توقعات اجتماعي، ناكامي يعني .آورند مي روي سياسي

 مشاركت منهدا ها، خواسته اين تأمين براي افراد كه شود مي باعث خود اين و داده افزايش

 اگر كه دارد جامعه سياسي شدن نهادينه به بستگي مسأله اين حال .كنند تر گسترده را سياسي

 درون در و شود مي بيان قانوني كانالهاي از درخواستها اين باشد، باال سياسي نهادينگي ميزان

 سيستم درون در بازي حد در ديگر عبارت به و گردند، مي تعديل يا شده جمع سياسي، سيستم

 و سياسي مشاركت بين شكاف و نداشته وجود مشروعي كانالهاي چنين اگر اما .مانند مي محدود
 .شود مي منجر ثباتي بي و خشونت به مشاركت تقاضاي اين باشد، زياد سياسي نهادينگي سطح

 نهادها فقدان صورت در سياسي مشاركت و سياسي مشاركت به منجر اجتماعي ناكامي واقع در

 :واقع در .گردد مي ملي امنيت تهديد و سياسي ثباتي بي باعث جامعه، در قدرتمند اباحز و

 
 ناكامياجتماعي = اجتماعي بسيج  اقتصاد توسعه -1مرحله 

  
 سياسي مشاركت  =  اجتماعي ناكامي تحرك فرصتهاي -2مرحله 

  
 ملي تامني تهديد و سياسي ثباتي بي  =  سياسي مشاركت سياسي نهادينگي -3مرحله 

  
 شد باالتر سياسي مشاركت به نسبت سياسي نهادينگي سطح كه جوامعي در كه اين نتيجه 

 بنابراين .بود خواهند مقاومتر سياسي بحرانهاي مقابل در جوامع گونه اين ،(مدني جوامع)

 امنيت بحران و سياسي ثباتي بي از زيادي بسيار حدود تا توانند مي احزاب و سياسي نهادهاي

 ها رويه و سازمانها آن، طريق از كه است فرايندي شدن نهادينه از منظور .نمايند لوگيريج ملي

 نهادينگي معيارهاي جمله از انسجام و استقالل پيچيدگي، پذيري، تطبيق .يابند مي ثبات و ارزش

 .باشند مي

 اسيونمدرنيز از اي نشانه تواند نمي جامعه، در احزاب وجود بدون منتخب مجلس يك وجود    

 تهديد را جوامع موجود وضع احزاب، بدون انتخابات واقع در .رود شمار به دموكراسي و

 رهبري و ساختار به تا گيرد مي قرار كاران محافظه دست آلت انتخابات طريق بدين و كند مي

 .بدهند صوري مردمي مشروعيت يك سنتي،



 بسيج براي سازوكاري شود، مي ربرگزا احزاب با همراه كه انتخاباتي در كه حاليست در اين

 سياسي مشاركت انحراف از مانع سياسي احزاب .شود مي فراهم نهادي چارچوب يك در سياسي

 هرچه رو اين از .كند مي كاناليزه انتخابات طرف به را آن و شده ناهنجار راههاي سمت به

 يك در .شود مي بكس بيشتري آراي باشند، نيرومندتر انتخابات در كننده شركت سياسي احزاب

 يك و دارد، بستگي سياسي احزاب توانايي به سياسي ثبات مدرنيزاسيون، حال در سياسي سيستم

 بنابراين، .باشد برخوردار مردم شده نهادينه پشتيباني از كه دارد توانايي صورتي در نيز حزب

 در سياسي زبح يك .باشد مي آن شدن نهادينه سطح و مردم پشتيباني ميزان بيانگر توانايي،

 آن، فرهمند رهبر يا بنيانگذار فوت يا رفتن كنار از پس كه است نهادي قدرت داراي صورتي

 اين به بستگي احزاب، نهادي توانايي ديگر بعد .دهد ادامه خود قدرت و بقا به همچنان بتواند

 كه اين يا و كنند، مي حزب وقف را خود اندازه چه حزبي، مسؤوالن و سياسي فعاالن كه دارد

 .نمايند مي تلقي ديگر اهداف به رسيدن براي ابزاري را حزب حد چه تا برعكس

  
 مشروعيت ايجاد در احزاب نقش -2

 .است همراه اقتدار به بخشيدن مشروعيت مسأله با هميشه تقريبا حزب توسعه اوليه مراحل    

 بوروكراسي ك،اريتوكراتي اليگارشي سلطنتي، اقتدار كه كشوري در حزبي حكومت اولين

 جهت مردمي پشتيباني كسب براي كه است اين زده، كنار را نظامي حكومت يك يا استعماري

 در .كند پيدا جديد اقتدار براي اي دهنده مشروعيت مباني جديد، حكومتي سيستم و حكومت

 اقتدار كنند، مي توجيه نظم و كارآيي مبناي بر را خود حاكميت استعماري، حكومتهاي كه حالي

 يا شجاعت مبناي بر نظامي حكومت و عمر طول و مذهب براساس را كار اين سلطنتي،

 تقديس و توجيه پي در حزبي حكومت يك حال همان در .دهد مي انجام خود رهبران فرهمندي

 مراحل احزاب، براي .است مردم با خود دادن نشان پيوسته و مردمي حكومت يك چونان خود

 افرادي شمار و كنندگان مشاركت تعداد زيرا است، ساز مسأله بسيار حكومتي جديد سيستم اوليه

 .است ديگر سياسي سيستمهاي از بيشتر بسيار .بياموزند را سياسي مشاركت قواعد بايد كه

 خاطر به باشد، اجتماعي و اقتصادي سريع تحوالت خاطر به كه آن از بيش مشكل بنابراين،

 خود دنبال به نيز را نو سياسي مشاركت وهايالگ جديد، سياسي سيستم ايجاد كه آنست

 .آورد مي



 حزبي، سيستم اوليه بنيانگذاران كه است اين حزب، مشروعيت براي آفرين مشكل مسايل ديگر از

 كه اين براي احزاب موارد از بسياري در زيرا نباشند، پايبند نمايندگي حكومت به خودشان

 ضد بر مردم از زيادي تعداد بسيج براي اي وسيله

 .شوند باشند،ايجادمي كنترل كوچك اجتماعي طبقه يك دست به ياحكومتي خارجي حكومت

 خصوص مدرن ( به سياسي نهادهاي بر تكيه با نتوانند كشور رهبران اگر كه اين نتيجه    

 نهادي سازوكاري و دهند قرار مناسب نهادهاي كانال در را مردمي پشتيبانيهاي احزاب ) موج

 گرفته، اوج كه سرعتي همان به پشتيباني موج اين است ممكن كنند، پيدا آن تداوم تضمين براي

 رهبر كه دارد احتمال بيشتر مواردي در ويژه به امر اين .كند فروكش نيز سرعت همان به

 كه اجتماعي و اقتصادي متعدد مشكالت با جامعه يا و كند فوت يا رفته كنار جامعه، فرهمند

 اگر موارد، گونه اين در رو اين از .شود روبروي است، تحول حال در و انقالبي جوامع خاص

 و شده مشخص مشروعيت باشند، نكرده پيدا مشروعيت و نيامده وجود به الزم سياسي نهادهاي
 قانوني نهادهاي و چارچوبها پذيرش با تواند مي كه است حزب جا اين در .بود خواهد ناپايدار

 كل به حزب حتي و رهبر شخص از را مشروعيت نهادها، و چارچوبها آن در كاركردن و

 .دهد انتقال سيستم
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 همچنين و خود حاكميت تحت سرزمين كنترل براي دولت توانايي بر داللت ملي يكپارچگي    

 وفاداري، وانعن تحت معموال كه دارد ملت يا كشور به نسبت مردم رفتارهاي از اي مجموعه

 براي .شود مي خوانده اي فرقه يا محلي مالحظات به نسبت ملي مالحظات دادن ارجحيت اتحاد،

 عناصر آنها، وسيله به كه فرايندهايي و ساختارها تنظيم از عبارتست ملي يكپارچگي ديگر اي عده

 .شوند يم سياسي سيستم در معني با مشاركت وارد معين، ملي سرزمين يك در متفرق و مجزا

 با مقايسه اي ( در پروسه همگرايي تواند مي بدانند، مشروع كنندگان مشاركت را فرايند اين هرچه

 بسزايي نقش ملي يكپارچگي امر در كه نيز سياسي يكپارچگي .شود ملي ( تعريف همگرايي

 كه سياسي فرايندهاي به نسبت سياسي جامعه اعضاي نظر اتفاق و همگرايي از عبارتست دارد،

 واقع، عالم در اصل دو .است ملي يكپارچگي روند از كندتر معموال يكپارچگي نوع اين روند

 نوسازي، اثر بر توسعه حال در جوامع در .نيست پذير امكان يكديگر از دو اين كردن جدا

 شدن سست واقع در و سنتي پيوندهاي و عاليق تزلزل باعث اجتماعي و اقتصادي تحوالت

 .ددگر مي سنتي اقتدار



 مباني جديد، ارزشهاي كه اي گونه به گيرد، درمي جديد ارزشهاي و سنتها بين جنگي واقع در    

 مهارتها، هنوز كه آيد مي پديد زماني اين و خوانند مي ستيزه به را اقتدار و همبستگي سنتي

 يختنفرور .اند نگرفته شكل جديد همبستگيهاي و اند نيامده پديد جديد امكانات و ها انگيزه

 وجود صورت در اما آورد، بار به ناهنجاري و رواني آشفتگي است ممكن سنتي، نهادهاي

 .شود مي كمتر ناآرامي بروز احتمال سياسي، نهادهاي با همراه مناسب سياسي بسترهاي

 نقشي احزاب اوليه، گامهاي در توسعه، حال در كشورهاي در است ممكن گرچه كل در    

 اما شوند، ظاهر بنديها دسته و باندها و جناحها صورت به و باشند داشته افكن تفرقه و ويرانگر

 گروه يك پيوند براي توانا اي شيرازه به يافتند، توسعه نيرومندي احزاب صورت به كه همين

 هويت و وفاداري براي را جديدي بنياد و شوند مي تبديل ديگر اجتماعي گروههاي به اجتماعي

 احزاب .است محلي بنديهاي دسته و بنديها گروه از فراگيرتر و تر ردهگست كه ريزند مي پي ملي

 آنها كردن وارد و متخاصم احيانا و غيرمرتبط گروههاي ميان ارتباطي، كانالهايي ايجاد با قادرند

 هم آيد) از برنمي دولتها دست از كه پيوسته ( كاري هم به و متقابل روابط از اي مجموعه در

 .كنند تضمين را ملي امنيت  ملي يكپارچگي طريق بدين و داده كاهش ار اجتماعي گسيختگي

 كه است حساسي مأموريت متخاصم، احيانا و متفرق افقي و عمودي بنديهاي گروه تركيب كل در

 .آيد برمي احزاب عهده از عمدتا

 د؛باشن گروهها بين سياسي ميانجي نقش ايفاگر سياسي واحد يك دورن در توانند مي احزاب    

 تضمين را ملي امنيت و ملي يكپارچگي طريق بدين و شده منجر گروهها ميان وفاق به كه امري

 و شهر بين شكاف كردن پر در نهادي، ابزاري منزله به توانند مي همچنين احزاب .نمايد مي
 و ملي وحدت و انسجام ايجاد به توانند مي بعد دو در كه اين سرانجام و كنند عمل روستا
 و ارزش جامعه يك مردم كل براي كه آرمانهايي و نهادها عرضه با اول :نمايند مكك امنيت

 به كمك دوم .ببخشد وحدت و آورده گرد محور يك دور به را آنها و باشد داشته جذابيت

 از و كرده تشويق را نامحدود ارتباطي كانالهاي و مذاكره كه نهادي ترتيبات آن ايجاد و يافتن

 روند و دارند نگه خود جاي سر بر را متفاوت منافع نمايندگان و سياسي رهبران طريق، اين

 به منازعات مديريت براي سازوكاري عبارتي به و كنند، تسهيل را متضاد منافع بيان و تجمع

 .دهند مي دست
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 سيستم يك توانايي از عبارتست خود اين و منازعات، مديريت از عبارتست سياست جوهره    

 نقش .شود مي داده آن به كه تقاضاهايي متفاوت درجات و متغير انواع مداوم مديريت در سياسي

 است ممكن مثال براي دارد؛ بستگي زيادي متغيرهاي و عوامل به منازعه، مديريت در حزب

 و كردن زآمي مصالحه كه باشد شديد و بنيادي چنان آن جامعه يك در موجود اجتماعي شكافهاي
 وضعيت2شماره   نمودار .شود مشكل بسيار حزب، براي منازعات آوردن در آشكار به پنهان از

 :دهد مي نشان را ناپذير تحمل شكاف

 
 ناپذير تحمل شكاف ايجاد اثر بر دگرگوني وقوع ) زمان2شماره ( نمودار

 

 
 
 عين در دارند، جامعه سياسي ثباتي بي در بسزايي نقش اجتماعي و اقتصادي شكافهاي رچهگ 

 ضد و كرده يكديگر رقيب را احزاب بيشتر هويتي، بحرانهاي و ايدئولوژيك شكافهاي حال

 پراگماتيك احزاب از كمتر ايدئولوژيك، احزاب كه گفت توان مي اساس براين .سازند مي سيستم

 در مهم عوامل ديگر از .نيست مطلق قاعده اين گرچه .هستند منازعات مؤثر مديريت به قادر

 مهارتهاي تر، دقيق بياني به يا و سياسي حزب رهبري كيفيت احزاب، منازعه مديريت چگونگي

 داشتن منازعه، مديريت بر حزب اجتماعي تأثيرات فهم و درك براي .است حزب رهبري

 در رهبران توانايي درجه و اعتماد ميزان سياسي، تحمل نميزا رهبري، شيوه مورد در اطالعاتي

 .است اساسي بسيار ديگران، رفتار از واقعي ارزيابي



 كشورهايي در كل در .است مهم امري نيز منازعات با برخورد در حزب رهبري تجربه و سابقه

 سياسي، سيعو بازداشتهاي اعدام، گذشته، در زياد منازعات كودتا، ديرين، استبدادي سابقه كه

 به منازعات حل و دموكراسي جهت در گامي احزاب گيري شكل دارند، و زيرزميني جنبشهاي

 .باشد مي آميز مسالمت شيوه

 هرچه .است مهم منازعه مديريت بر حزب تأثيرگذاري در نيز حزب پذيري انطباق ميزان    

 عين در اما داشت، اهدخو داخلي منازعات برابر در زيادتري پذيري آسيب باشد، بازتر حزبي

 و قومي اقليتهاي پذيرش و اي منطقه و محلي مختلف سطوح در نفوذ با احزاب، همين حال،
 براي فرصتهايي ايجاد همچنين و مختلف گروههاي براي رضامندي ايجاد امكان مخالف، نخبگان

 طحس در مجادالت كه هرقدرت .كند مي فراهم را سيستم سطح ترين پايين در مبادالت حل

 و ملي حزب به مجادالت حل براي كه باري ميزان شود، حل حزب محلي واحدهاي و محلي
 براي احزاب توانايي در مؤثر عوامل ديگر از .يابد مي كاهش شود، مي وارد ملي حكومت

 منبع شغل، خورده، شكست سياستمدار يك اگر .است "شكست هاي هزينه" منازعه مديريت

 و استبدادي روش يك است ناممكن باشد نداشته سياست زج جايگزيني، پاداش و درآمد
 شكست، خردمندانه پذيرش حزب، حمايتهاي سايه در كه چرا گيرد، پيش رادر ناپذير سازش

 .بود خواهد ميسر

 حل را اختالفات منازعات، مديريت در دخالت با توانند مي بعد دو در احزاب كه اين نتيجه    

 اول بعد :نمايند هدايت آميزي مسالمت مسير به را جو قدرت مختلف گروههاي و افراد كرده،

 قانع و حزب، درون در متضاد و مخالف منافع نمايندگان و مدعيان كردن جمع از عبارتست

 .نهادي كانال يك مجراي از و جمعي منافع براساس خود منافع و اهداف گيري پي به آنان كردن

 است جمعي مصلحت و همگاني منافع مانه كه را ضرب نهادي منافع آنها طريق بدين

 و كشور، رهبري جانشيني مسأله حل براي عملي قواعد تنظيم از عبارتست ديگر بعد .پذيرند مي
 شدن دست به دست براي زمينه سازي فراهم و موجود عملي قواعد به دادن فعاليت اجازه يا

 و اهداف آميز مسالمت حققت و تأمين براي قواعدي اجراي و پذيرش يا تنظيم همچنين و قدرت
 صورتي در تنها كه اين نهايت رقيب، احزاب نظير حزب، از خارج قدرتمند گروههاي منافع

 حضور كشور در نيرومندي احزاب كه داد خواهد آرامش و ثبات به را خود جاي خشونت

 .درآورند اجرا به را منازعات مناسب و مؤثر مديريت بتوانند و داشته
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 ارزشهاي كه است ناگزير خود، كاركرد مؤثر ادامه و بقا تضمين، براي سياسي سيستم هر    

 .دهد انتقال واردان تازه به و بريزد پي بازي قاعده عنوان زير را هنجارهايي همچنين و سياسي

 و كنند، مي رشد و آمده يادن به كشور در كه آنهايي دسته يك :اند دسته دو معموال واردان تازه اين
 و ارزشها بايد افراد مورد، دو هر در .شوند مي سيستم وارد خارج از كه مهاجراني ديگر دسته

 به نظمي بي صورت اين غير در كه چرا سازند، دروني را آنها و بياموزند را سياسي هنجارهاي

 .آمد خواهد وجود

 مشاركت الگوهاي تعيين ملي، كپارچگيي در مؤثري نقش احزاب كه موضوع اين پذيرش با    

 كه گرفت نتيجه توان مي دارند، منازعات مديريت و سياسي چارچوب سازي مشروع گسترده،

 نظر صرف احزاب .است مهم بسيار خود، اعضاي روشن و رفتار بر تأثيرگذاري در احزاب نقش

 براي هستند ريابزا مهمتر آن از بلكه نخبگان، شدن جمع براي ابزاري فقط نه نوع، از

 .دهند مي شكل حكومت به نسبت رفتارها و عادات به كه سياسي آموزش و پذيري جامعه

 با و مردم براي تاريخي معاصر موضوعات كردن مشخص غيرمهم، از مهم امور تعيين با احزاب

 و منافع برانگيختن به توانند مي دولتي، هاي برنامه و سياستها فهم عامه توضيح و تحليل

 كودكي، دوران از كه كند مي كمك مردم به حزب .كنند اقدام سياسي فرايند در ساتاحسا

 وجود به خود در سياسي فرايندهاي مناسب شكل و حكومت مورد در را ارزشها از شماري

 زياد نسلها بين اختالف كه نوسازي درحال كشورهاي مورد در خصوص به امر اين .بياورند

 پذيرفتني اشكال تعيين با .دارد زيادي اهميت است، متنوع ياربس سياسي پذيري جامعه و بوده

 و جامعه در سياسي تحمل ماهيت كننده تعيين سياسي، احزاب پذيري جامعه كاركرد سياسي، رفتار
 .است آن پيروان و رهبران گيري جهت

  
 نتيجه 

 راسيهايدموك اوليه شرط .دارند واال نقشي مدني جوامع در و معاصر دنياي در احزاب    

 مشاركت گسترش چون متفاوتي كاركردهاي با سياسي احزاب .است احزاب وجود نمايندگي،

 مديريت اجتماعي، انسجام و ملي يكپارچگي ايجاد حكومت، براي مشروعيت ايجاد سياسي،

 جامعه سياسي و عمومي زندگي در مؤثري نقش و سياسي پذيري جامعه و بحرانها و منازعات

 و انتقادي زندگي به را شهروندان مردم، سياسي آگاهي گسترش به كمك اب و كنند مي ايفا
 و ديني مصالح تبيين و دهي شكل در ترتيب بدين و دهند مي سوق جمعي فعاليت و همبستگي

 .گردند مي كشور ملي امنيت ضامن و گذاشته جاي بر سودمند تأثيري ملي
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