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 چكيده  

 با است؛ برخوردار دراز اي پيشينه از سياسي، مشاركت اصلي ابزارهاي و نمادها از يكي حزب، 

ـ  بـه  منجر تحزب پديده آيا كه است مطرح سؤال اين هنوز وجود اين  ثبـات  توسـعه و  زايشاف

 سازد؟ مي ثباتي بي و پريشاني دچار را ملي وحدت و امنيت كه اين يا و شود مي امنيت و سياسي

 امنيت و ثبات كننده تقويت عامل احزاب، تأسيس كه نيست شكي هيچ جاي است، مؤلف معتقد

 با حتمل،م آسيبهاي و با آفات و شده برطرف تحزب موانع كه آن بر مشروط است، سياسي نظام
 و احـزاب  وجـود  صـرف  كـه  دهـد  مي نشان تاريخي تجربه زيرا شود؛ برخورد تمام هوشياري

 و جانبـه  همـه  ثبـات  و توسعه موجد و سياسي نشاط و پويايي نشانه مشابه، سياسي هاي پديده
 آورد شمار به مذكور ارزشهاي صاحب توان مي زماني را تكثر سياسي و تحزب و نيست پايدار

 خود بلكه نيست حل راه تنهايي، به حزب بنابراين .نيانجامد جامعه تفرق سياسي و تتشت به كه

 .است امنيت تأمين جمله از و زمانمند و ضروري بسترسازيهاي نيازمند



 
 مقدمه 

 تحـزب  ضـرورت  بـه  نسـبت  كاملي انديشي هم تقريبا كنوني سياسي نظامهاي و جوامع در    

 مفقوده حلقه مدرن، سياست نماد دموكراسي، ماشين دنده چرخ عنوان با احزاب از و دارد وجود

 هـواداران  سـوي ديگـر،   از .شـود  مي ياد سياسي گيران تصميم و كارگزاران و مردم بين واسط و

 بشـمار  كشـورها  ملـي  امنيت و وحدت و سياسي ثبات و توسعه مايه را احزاب وجود تحزب،

 از اي پـاره  امـا  .كننـد  مـي  محسـوب  پديـده  اين ويژه كار را نظام پايداري و تعادل و آورند مي

 و كننـد  مـي  نفي را ادعاهاي فوق كلي طور به يا كه هم هستند جديد حتي و قديم نظران صاحب
 بسياري كه اين يا و دانند مي اجتماعي - سياسي ناامني و تشتّت و تفرق مايه برعكس را احزاب

 وظيفه چنين ايفاي در و، اليگارشيك طبع ،محوري سازمان عوامفريبي، دليل به را فعلي احزاب از

 حوالـت  آرمـاني  ناكجاآبادهـاي  بـه  را واقعـي  احزاب جستجوي اساسا و دانسته ناكارآمد مهمي

 .دهند مي

 در ويژه به - آياوجودوعملكرداحزاب كه است وبررسي بحث اساسي،شايسته سؤال اين هرحال در     

 به زننده دامن اي پديده آن، برخالف يا است ملي امنيت شدن استوار و سياسي ثبات مايه - ايران

 عمال آنها كاركرد ديگر عبارت به و است سياسي نظامهاي سطح در مختلف پريشانيهاي و تشتت

 بيان ضمن ابتدا گفتار، چهار در نوشتار اين آورد؟ مي همراه به را ثباتي بي و تعادل عدم و ضعف

 و امنيـت  و تحـزّب  تنافر رابطه يا تعامل موضوع ن،ايرا در آن تاريخچه و تحزب درباره كلياتي
 نهايت در و گذارد مي نقد بوته به -غربي  عمدتا - موجود هاي نظريه ديدگاه از را سياسي ثبات

 دارد سـعي  و كند مي بررسي اسالمي جمهوري در را يادشده موضوع مباحث، اين از استفاده با

 .سازد مطرح را راهبردهايي زمينه اين در



 
 ايران در آن تاريخچه و تحزّب اول: گفتار 

 مـنظم  وتشـكيالت  ازعقايدمشـترك  كه است ازمردم گروهي پايدار گردهمايي حقيقت در حزب    

 .كنند مي مبارزه قانوني ازراههاي سياسي قدرت آوردن دست به براي مردم پشتيباني با و برخوردارند

 تميز وجه را قدرت كسب براي مبارزه و ودنب قانوني ايدئولوژي، سازمان، مميزه چهار بسياري،

 به توان مي آنها جمله از كه هستند مختلف احزاب خاستگاههاي البته .اند شمرده آن، غير از حزب

 منـافع  و تعلقـات  و نژادي، تعلقات و احساسات سياسي؛ و اي منطقه مذهبي، طبقاتي، شكافهاي

 .كرد اشاره و جنسي و سني سازماني،

 از و غرب اخير سال پنجاه و يكصد هاي پديده از جديد معناي به احزاب كه تپذيرف بايد    

 مثل سياسي، تشكل و دسته همانند عامي معاني در حزب ايران در اما هستند، تجدد محصوالت

 ايـن  در تحـزب  سـابقه  واقع در ولي دارد تاريخي و طوالني اي پيشينه جوامع بشري از بسياري

 يك از سياسي كمتر احزاب از موسوم تعاريف چارچوب در و كنوني مشخص شكل به كشور،

 اوايـل  و ناصـري  دوره اواخر به - آن از پيش كمي يا مشروطه عصر به عبارتي به و است قرن

 دوره در ويـژه  بـه  اسـالمي  انقـالب  از قبـل  تـا  .گـردد  مـي  باز - قاجار شاه مظفرالدين سلطنت

 رشـد  بـراي  موقـت  و مناسب نسبتا بستري1332مرداد  28تا كودتاي  1320دهه   و مشروطيت،

 از نشاني كمتر كه است اي گونه به دوران اين در احزاب ماهيت وجود اين با شد؛ فراهم احزاب

 مواجه حكومتها سركوب با معموال تشكلهايي چنين شود؛ مي ديده خودجوش و مستقل احزاب

 نظامهـاي  مولود و وابسته و غيرخودجوش يا دوران اين حزبهاي بيشتر .نپائيدند ديري و گشته

 كشيدند، مي يدك خارجي را كشورهاي از يكي سرسپردگي اي گونه به كه اين يا و بودند دولتي

 .داشتند مستعجل ماهيتي نوعا و نيافتند پايداري حيات و گسترده پايگاه مردمي گاه هيچ رو اين از

 و شـور  از عظيمـي  يروهـاي ن پهلـوي  رژيـم  استبداد فروپاشي و اسالمي انقالب پيروزي با    
 اجتمـاعي،  و سياسي آزاديهاي گسترش دنبال به و گشت آزاد مردمي و مذهبي سياسي، هيجان

 به گروهها اين از بسياري گرچه .نهاد فعاليت عرصه پابه كشور عرصه در گروه و حزب صدها

 .بودند نيز شكننده و ناپايدار و موسمي بودن الساعه خلق اندازه همان

 با نظام، و انقالب مخالف و التقاطي ماركسيستي، تر يافته سازمان گروههاي شرايطي، ينچن در    
 بـه  فعاليـت  و امكانـات  از بـردن  بهـره  به اقدام طرف يك از سابقه، بي آزاديهاي از سوءاستفاده

 هـاي  خانه ايجاد و مهمات، اسلحه آوري جمع با سو ديگر از و كردند مي قانوني و آزاد اصطالح

 نظـام  براندازي پي در قومي، و مرزي نواحي در طلبانه تجزيه حركتهاي به كمك و امن و تيمي

 .برآمدند



 حزب و ايران خلق فداييان سازمان ،- منافقين - ايران خلق مجاهدين سازمان ايران، توده حزب

 و انقـالب  به خيانت دليل به كه بودند سياسي گروههاي ترين عمده از مسلمان، خلق جمهوري
 رانـده  بيـرون  سياسـي  صـحنه  از ماهيتشان، افشاي با تدريج به نظام، براندازي جهت در شتال

 حـزب  آنها سرآمد كه آمد وجود به نيز نظام طرفدار سياسي تشكلهاي دوره اين در البته .شدند

 حاصله تجارب به توجه با حزب، اين دبيركل اولين بهشتي شهيد مرحوم بود؛ اسالمي جمهوري

 نيروهاي بايد كه بود معتقد سخت نفت، شدن ملي نهضت و مرداد28كودتاي   و32سال   از پس

 )1(درآيند.  فعال اسالمي سياسي تشكيالت يك صورت به انقالب
 اصلي واعضاي سران از بسياري ترور فاجعه واسطه به حزب اين فعاليت چندي، از پس اما    

 با عملكردها، برخي و نظرها اختالف بروز دنبال به و گراييد سستي به ها، سليقه اختالف بروز و

 - انقالبي متعهد نيروهاي بين تفرقه و شكاف از ممانعت جهت در و -امام (ره)  نظر به عنايت

 ايـن  از ناپذيري اجتناب خالء و شد اعالم تعطيل بنيانگذارانش دست به كشور، جنگي فضاي و

 .گرديد حاكم كشور بر بابت

 مزبور سازمان .آمد گرفتار سرنوشت اين به حدي تا هم "اسالمي انقالب مجاهدين سازمان"    

 بـه  شد تشكيل شاه، رژيم ضد بر مسلمان مبارز گروه هفت وحدت از1357سال   اواخر در كه

 نيروهـاي  طرد و حذف از پس اما پرداخت، .ا.ا.ج نظام تثبيت جهت در مساعدت و مشاركت

 امـام (ره) دچـار   خط حاكميت و كشور اجرايي مديريت بدنه از "ضدانقالبي يا غير" به موسوم

 كـه  نيز سازمان آن، از چپ به موسوم جناح جدايي با شد اعضا بين در فكري انشعاب و تضاد

 چپ جناح البته .گرديد منحل راحل امام توافق با1365سال   در بود راست جناح اختيار تحت

 داده ادامـه  و آغـاز  را خود سياسي فعاليت امروز به تا مجددا1370سال   مهر در مزبور سازمان

 )2(است. 
 تشـكل  تنهـا  مـذكور،  سـازمان  و جمهوري حزب شدن برچيده از پس كه است ذكر شايان    

 ايـن  كـه  بـود  "تهـران  مبارز روحانيت جامعه" نداشت، هم حزبي جنبه البته كه موجود سياسي

 .بود آن حاصل "مبارز روحانيون مجمع" كه شد روبرو انشعاب يك با1367سال   در هم تشكل

 عمال را خود فعاليت اسالمي، شوراي مجلس چهارم دوره انتخابات از پس نيز اخير تشكل البته

 دوم انتخابات در - خاتمي جمهور رييس - خود اعضاي از يكي پيروزي با مجددا و كرد متوقف

 .است بازگشته سياسي صحنه ، به76خرداد 



 از پروانـه  گرفتن به نسبت سياسي گروه و جمعيت ب،حز يكصد به نزديك حاضر حال در اما

 پيشـين  دولتهاي به مربوط مورد39تنها   تعداد اين از كه اند كرده اقدام احزاب ده ماده كميسيون

 اما )3(اند.  ورزيده مبادرت كار بدين فعلي دولت مساعدتر سياسي فضاي به توجه با بقيه و است

 طور به اكنون واقع در .شود نمي مشاهده احزاب تنوع و تعدد هنوز مجوزها، اين صدور وجود با

 ايـران  همبسـتگي " ،"سـازندگي  كـارگزاران " ،"اسـالمي  ايـران  مشاركت" حزب چهار مشخص

 سياسي ناظران .كنند مي فعاليت غيرحزبي و محتاط اي گونه به "كار اسالمي حزب" و "اسالمي

 ايـن  آنها .ببرند كار به يادشده سياسي گروه چهار براي را حزب عنوان كه ندارند زيادي تمايل

 مبنـاي  بـر  گـذرد،  مـي  گروهها اين در چه آن معتقدند و دانند مي حزب تعريف فاقد را گروهها

 حدي تا بتوان شايد ميان اين در .است استوار دوستانه پيوندهاي و شخصي روابط از اي زنجيره

 نسـبتا  مرامنامـه  و طبقـاتي  پايگـاه  يدارا كـه  رو آن از هم آن كرد، استثنا را كار اسالمي حزب

 ارتباطاتهـاي  فاقـد  كـه  شـود  مـي  يـاد  محافلي منزله به بيشتر ديگر حزب سه از .است مشخصي

 بـه  بيشـتر  گروهها اين واقع در .هستند معيني اجتماعي پايگاه و طبقه با ايدئولوژيك و انداموار

 عـين  در و كنند مي جمع رأي و شوند مي روشن انتخابات موسم در تنها كه مانند مي ماشينهايي

 سياسـي  پديـده  ايـن  هاي مؤلفه فاقد و اند گرفته شكل باال از و بوده غيرخودجوش احزابي حال

 )4(باشند.  مي
 و امنيـت  و احـزاب  متغير دو رابطه نظري تبيين به دارد جا اينك مقدمات، اين ذكر از پس    
 .شود مجددامطرح اسالمي يجمهور درقالب موضوع اين سپس و پرداخته سياسي ثبات

  
 امنيت و سياسي ثبات با احزاب موافق هاي كارويژه :دوم گفتار 

 .دارند مدخليت امنيت و سياسي ثبات ايجاد در غيرمستقيم و مستقيم صورت دو به احزاب    

 ظرفيـت  طريق بدين و گردد مي سياسي توسعه افزايش باعث آنها عام هاي كارويژه طرف يك از

 درون - مخـالف  و منتقد احزاب به فعاليت اجازه با ديگر طرف از و برند مي باال را نظام بقاي

 اين در .رسانند مي مدد حكومت ايمني و تداوم به اطميناني روزنه همانند اپوزيسيون، و - نظام

 .شود مي اشاره احزاب كاركردهاي اين دوي هر به مبحث

  
 عام هاي الف) كارويژه 

 نظـام  هـر  در امنيـت  و سياسي ثبات موجد همواره واقعي، احزاب ركردهايكا و ها كارويژه    

 ضـروري  جـزء  و دموكراسـي  فقـرات  سـتون  به آنها از كه است دليل همين به و است سياسي

 .شود مي ياد ساالري مردم نظامهاي



 زا ندارد، وجود جامعه افراد يك به يك ديدگاهها انعكاس امكان عمل در كه جا آن از تعبيري به
 عملـي  در سـعي  سـرانجام  و انعكـاس،  كـردن،  كاناليزه بندي، جمع براي ابزاري احزاب، رو اين

 مـرج  و هـرج  و افكـار  تشـتت  براي مانعي حال عين در و جامعه، در مختلف نظرهاي ساختن

 اركـان  و لـوازم  از و جامعـه  افـراد  سياسي مشاركت به بخشيدن تحقق براي اي وسيله و فكري

 .روند مي شمار به "مردمي الهي" نظام و دموكراسي تحكوم اساسي و اصلي

 رونـد  سـاختن  باثبات و تسهيل كردن، متحد سياسي، احزاب كارويژه مهمترين بال، گفته به    

انتخاباتي  نامزدهاي گزينش -1كند:  مي معين احزاب براي كارويژه پنج مريام است سياسي زندگي
 فرد ميان بودن واسطه -5سياسي  آموزش -4كومت ح از انتقاد -3عمومي   سياستهاي تدوين -2

 كـردن  برقـرار  از آنهـا  بـر  افـزون  دارد، اشـاره  هـا  كارويژه نوع همين به هم مونرو .حكومت و

 كـار  تسـهيل  بـر  عـالوه  احـزاب  است معتقد و برده نام هم مستمر و جمعي سياسي مسؤوليت

 )5(آورد.  مي هم گرد منضبط و افتهي سازمان و هدفمند اي گونه به را همفكران پارلماني، حكومت
 سيسـتماتيك  نگـرش  احـزاب،  كاركردهاي به نگرش منظرهاي بهترين و ترين كالن از يكي    

 و شـد  سياسـي  علـوم  وارد1960دهـه    در كـاركردگرايي  نگـرش  اسـت؛  كاركردي - ساختاري
 در را سـودمندي  تحـول  كـه  يافـت  پـاول  بينگام و كلمن جيمز آلموند، گابريل چون مدافعاني

 قـرار  توجـه  مـورد  نيـز  احـزاب  كارويژه كه بود جا همين در .گشت موجب سياسي تحليلهاي

 با مرتبط بازيگراني چونان بلكه منفرد، يا مجزا تشكلهايي مثابه به نه زاويه اين از احزاب .گرفت
 آن به كه اي مجموعه درون در متفاوتي نقشهاي ايفاي به كه گرفتند قرار تحليل مورد خود محيط

 سياسي نظام اصلي سيستم از فرع يك منزله به حزب ديدگاه اين از )6(پردازند.  مي دارند تعلق

 بـازخور  و دادهـا  بـرون  و دروندادها داراي سياه جعبه نقش ايفاي با و كند مي عمل اجتماعي و

 است حزب درون به انتقالي خواستهاي و اطالعات مجموعه حاوي دروندادها، يا ها داده .است

 مشـيها،  خـط  گيريهـا،  موضـع  شعارها، مقررات، تصميمها، كليه از عبارتند بروندادها و ها يافته و

 و جامعه اختيار در و شده سياه (حزب) خارج جعبه از كه …و راهبردها تاكتيكها، گيريها، جهت
 هـم  بـازخورد  .گيرند مي قرار فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و سياسي نهادهاي ساير و دولت

 به و شده سياه جعبه وارد ها داده صورت به دوباره كه ها يافته دسته آن بازتاب از است رتعبا

 صـورت  ها داده تفسير و تعبير بخش، اين در كه آيند مي بيرون آن از جديدي هاي يافته صورت

 .گيرد مي



 و تحليل از پس و كرده آوري جمع جامعه سطح از را مسائل كه است ماشيني حزب ترتيب بدين
 )7( .دارد مي و ) عرضه عمومي افكار مجلس، گيري( دولت، تصميم نهادهاي به بندي دسته
 بـه  كـه  اسـت  سياسـي  نظام اصلي سيستم در مندرج و فرعي سيستمي حزب آمد، كه چنان    

 داراي سياسـي  نظـام  كـه  كرد اشاره بايد .كند مي شاياني كمك اخير سيستم كارآمدي و تسهيل

 و بسيج و استخراج سياسي، نقشهاي كارگزاران استخدام :از عبارتند كه ستا مهمي هاي كارويژه
 و وضع سياسي، ارتباطات شبكه تأمين گوناگون، اجتماعي منافع تلفيق و شناسايي منابع، توزيع
 كاركردهـا  ايـن  .هنجارهـا  اجـراي  به مربوط داوري وظايف انجام و سياسي هنجارهاي اجراي

 شرط سياسي، نظام كارايي و است سياسي سيستم بازخور و دادبرون و درونداد بخشهاي مختص

 .نقشهاست و نهادها هنجارها، ارزشها، براساس ها كارويژه اين گرفتن انجام

 عوامـل  دسته دو بر مبتني گفته، پيش منظر از حكومتي، هر ثبات و سياسي نظم هرحال، در    

 سيستمهاي ساير با و دهد انجام وبيخ به را خود هاي كارويژه سياسي نظام كه اين يكي :است

 نظـام  اصـلي  هـاي  حـوزه  ميـان  كـه  اين دوم و باشد داشته متقابل روابط و تبادل جامعه فرعي

 را نقشـها  مهمترين از يكي سياسي احزاب .نيايد پديد شديد تعادل عدم و ناهماهنگي اجتماعي

 باثبات وقتي سياسي نظام كه گفت بايد بيشتر توضيح در .دارد عهده بر هدف دو اين تأمين در

 مـدار  اگـر  ديگـر  سوي از .كند تبديل بازده به را آنها ها، داده دريافت با منظم طور به كه است

 نابسـاماني  اين .گردد مي اختالل دچار سياسي نظام شود گسسته بازخورد، و بازده فرايند، داده،

 درون يـا  ها داده حوزه در .آيد يدپد بازخورد يا و ها بازده فرايند، ها، داده حوزه در است ممكن

 و نهادهـا  يا و نشود سياسي سيستم وارد جامعه تقاضاهاي و ها خواسته كل است ممكن ها داده
 كـاذب  نحـوي  بـه  سياسـي  نظـام  يا و باشد نداشته وجود خواستها اين انتقال براي سازمانهايي

 الزم، عقاليـي  نظـام  تاسـ  ممكـن  فراينـد  حـوزه  در .كند تعيين خود را تقاضاها و ها خواسته

 گونـه  هـيچ  هـا  بـازده  اصـال  است ممكن دادها برون يا و ها بازده حوزه در .باشد نيافته گسترش

 مثابـه  به دهد مي ترجيح خود كه را آنچه سياسي نظام واقع در و باشد نداشته ها داده با ارتباطي

 سرانجام و باشند، نهادها درون و ها داده بازتاب بعضا ها بازده يا و كند عرضه خويش سياستهاي

 هـا  بـازده  و هـا  داده ميـان  مقايسه و تطبيق جهت الزم پيوندهاي است ممكن بازخورد حوزه در

 دسـت  از پيرامـون  بـا  را خود كامل ارتباط سياسي نظام موارد اين همه در باشند نداشته وجود

 )8(افتد.  مي ناهماهنگي و آشفتگي به و دهد مي



 در سياسي تشكلهاي اين كه دهد مي نشان احزاب، هاي كارويژه و ملكردع به دقيق رويكردي    

 و اقشار كليه هاي خواسته و اميال آراء، درست گردآوري با توانست خواهند عيني تحقق صورت
 در و باشـند  سياسـي  نظام به نسبت مردم مطلوبهاي و نظرات آيينه آنها، درست تفسير و تأويل

 بـين  اي واسـطه  همچـون  و رسانند ياري را آنها صحيح، و دگرانهنق ريزي برنامه و سازي تصميم

 داراي هـم  با نيز حدي تا كه - عامل دو اين ميان خندق ايجاد از و نموده عمل دولت و مردم

 به سياسي حزب از كه است دليل همين به و كنند جلوگيري - هستند غايات تنافر و اصطكاك

 دانسـته  مـدرن  سياست ويژه نهاد را آن هانتينگتون اي و شده ياد "دموكراسي ماشين دنده چرخ"

 .است

 تنها جا اين در دليل اين به و مستوفاست بسيار موضوعي احزاب، عام هاي كارويژه از بحث    

 :گردد مي ذكر آنها، از اي خالصه

 عمـومي،  افكار به دادن شكل با آن بهينه دادن انجام و انتخابات پديده با مستقيم ارتباط .١

 .شدگان انتخاب كار تنسيق و ترتيب نامزدها گزينش

 و اسـت  سياسـي  مشـاركت  حـوزه  در ها توده عملي و نظري آموزشي نقش داراي حزب .٢
 از را شـهروندان  دقيـق،  رسـاني  اطـالع  بـا  سـويي  از .سازد مي فراهم را امر اين الزم انگيزه

 آنها در مقاصد ناي قبال در را الزم واكنش و سازد مي آگاه سياسي قدرت مقاصد و تصميمها

 خارج گروهي مسائل با خوردن گره و انزوا دنياي از را افراد كه آن ضمن )9(كند.  مي ايجاد

 .است سياسي توسعه كارگزاران ترين اصلي از يكي حزب رو اين از سازد؛ مي

 و فردي،گروهـي  افراددرسـطوح  سياسـي  پـذيري  جامعـه  و اجتمـاعي  ادغام عامل حزب، .٣
 بـا  آن سـازگاري  و سياسـي  نظـام  حفظ در عضوگيري با و طريق اين از و است اجتماعي

 .افتد مي مؤثر محيط

 هـاي  حوزه در - ارتباطاتي هاي كارويژه اعمال براي را مجاري مناسبترين از يكي احزاب .٤

 .دهند مي تشكيل - سياسي اجتماعي روابط

 رسيدن و حكومت اداره كادرهاي تربيت سياسي، استخدام براي ابزاري توانند مي احزاب .٥

 بـراي  را فرصـتهايي  رادارندكـه  توان اين و باشند مدني شيوه به سياسي مناصب و مشاغل به

 .نمايند وترويج راتقويت ساالري وشايسته كنند ايجاد باال سوي به اجتماعي تحرك

 از اكثريـت  حكومـت  انحـراف  از جلـوگيري  در سـعي  و حكومـت  از انتقاد و برخورد .٦

 .وفردي اي ازاستبدادتوده وجلوگيري دائم بانظارت ملي منافع و مصالح و ارزشي معيارهاي



 
 جلوگيري و جامعه و فرد سياسي آگاهي و بينش افزايش سياسي، فعاليتهاي كردن نهادينه .٧

 فعال مشاركت به اي توده مشاركت تبديل و مردم اجتماعي - سياسي انفعال و اعتنايي بي از

 .يافته سازمان و

 كـاهش  و راهبردي گذاريهاي سياست و سياسي گيريهاي يمتصم صحت ضريب بردن باال .٨

 .جامعه عموم و نخبگان سطح در آراء تضارب و مشاركت افزايش با خطا احتمال

 و خوديـاري  طرحهـاي  توفيـق  كـه  اسـت  عـاملي  عمـومي  بسـيج  در حزب عظيم توان .٩
 .دهد مي راافزايش وبحراني جنگي و اضطراري شرايط در كشور امنيت حفظ خودبسايي،

 سياسي نظام وتداوم حفظ خويش، باعملكردصحيح احزاب كه است سازي،فرايندي مشروعيت .١٠

 .دهند مي افزايش وسيله بدين را

 خواه كه گروهها و افراد از اعم سياسي فعاليتهاي طالبان كليه براي حزبي شناسنامه تعيين .١١

 .كند مي آسان دولت و يكديگر با را آنها سياسي ارتباطات و فعاليت ناخواه

  
 اپوزيسيون) احزاب وجود ضرورت بر تأكيد خاص( با هاي ب) كارويژه

 است امنيت و سياسي ثبات بردارنده در غيرمستقيم، طور به احزاب عام هاي كارويژه چه اگر    

 عامـل  مستقيما احزاب اما - شود مي نائل هدف اين به سياسي توسعه تقويت و افزايش با يعني

 نحوه اما .كنند مي عمل اطمينان هاي دريچه همانند و هستند سياسي تيثبا بي و خشونت بازدارنده

 دورژه مـوريس  قول به – سياسي احزاب گفت بايد پاسخ در است؟ چگونه فرايند و كنش اين

 عقايـد  احـزاب، ” :است متغير افكار اين آنها بدون و كنند، تثبيت را عمومي افكار توانند مي –

 سوهان را شخصي جنبه با مسائل دهند، مي كاهش را فردي تالفاخ سازند، مي هماهنگ را مشابه

 مهمي بسيار سنتز بزرگ، كار اين .سازند مي مستهلك معنوي بزرگ خانواده چند در را آن زده،

 را جامعه احزاب نقش، همين .است متفرق ولي مشابه عقايد وحدت آن نتيجه كه )10( "است.

 را آنها متنوع و متعدد خواستهاي و تمايالت و اشتهبازد اجتماعي و سياسي بزرگ تالطمهاي از

 دهد؛ مي قرار شده هدايت و تعيين قبل از و مناسب مسيرهاي در

 نقايص و عيوب رفع در احزاب و دولتها و نگيرد انجام موقع به نهادها اصالح كه هنگامي“    

 اجتمـاعي،  حسي بي ،ندهند قرار خود واقعي و اصلي مسير در را نهادها و نجويند پيشي نهادها

 در جوامع .شود مي خارج دولتها دست از آن كنترل كه گردد مي انقالبي انفجارهاي ايجاد محرك

 )11( "شوند. مي كشيده هرسو به طلب اصالح مدعيان جويانه انتقام و خونين انقالب تالطم



 و ها توده متراكم يانرژ كه كنند مي عمل كانالهايي و سد مثابه به سياسي احزاب" ترتيب بدين    
 در آن انـداختن  جريـان  به با و نموده آرامش و سكون به تبديل را آنها طغيان و عصيان حالت

 در بلكه گيرند مي را و اجتماعي سياسي ساختارهاي تخريب جلوي تنها نه خود، صحيح مجراي

 نقش با ندتوان مي احزاب سويي از )12(روند  مي كار به سياسي نظام حيات تداوم و حفظ جهت

 مـورد  ايـن  در هـانتينگتون  دهند؛ كاهش را نوسازي و توسعه فرايند از برآمده ثباتيهاي بي خود،

 خواهان اند آمده وجود به نوسازي فرايند طي كه اجتماعي جديد نيروهاي چون كه است معتقد

 سـطح  ايـن  بتواند كه است آن گرو در جامعه ثبات رو اين از هستند گسترده سياسي مشاركت

 شدن گسترده از قبل كه صورتي در ويژه به – احزاب .نمايد جذب را سياسي مشاركت فزاينده

 سازماندهي براي اصلي نهادي ابزارهاي چونان توانند مي – باشند آمده وجود به مشاركت سطح

 از تركيبـي  هـانتينگتون،  نظـر  بـه  .نمايند عمل مشروع و سازنده شكل به سياسي مشاركت اين

 سياسـت  و خشونت بروز راه سر بر مانعي تواند مي حزبي قوي سازماندهي و دهگستر مشاركت

 سياسـت  در نظاميـان  مداخله خطر باشند ضعيف سياسي احزاب كه صورتي در .باشد نابهنجار

 احـزاب  قـدرت  بـه  بستگي نوسازي حال در سياسي نظام هر ثبات علت بدين .يابد مي افزايش

 نهادينـه  و قـوي  حمايـت  از كه باشد قدرتمند تواند مي زماني هم حزب يك و دارد آن سياسي

 )13(گردد.  برخوردار ها توده شده
 و هستند اقتصادي اجتماعي سياسي تحوالت فرايند نتيجه سو يك از سياسي احزاب بنابراين    

 همگرايـي،  همانند بحرانهايي حل براي جامعه توانايي افزايش طريق از توانند مي ديگر سوي از

 سـبب  نظـام  ثبات و حفظ جهت در را بيشتري تغييرات توزيع، و هويت مشروعيت، مشاركت،

 براي فرصتهايي يا رهبري ايدئولوژي، ساختن فراهم طريق از توانند مي سياسي احزاب نيز شوند؛

 آوردن فـراهم  بـا  و كننـد  سازي مشروعيت دولت براي سه، اين از تركيبي يا سياسي، مشاركت

 حكومـت  اقتـدار  بـه  رقـابتي،  حزبي نظام يك درون در قدرت آميز المتمس انتقال براي ابزاري

 جـوالن  عرصه صرفا حكومت كه كنند ثابت را ضروري واقعيت اين و )14(بخشند  مشروعيت

 نـدارد،  نيـز  را اقل نخبگي صفات حتي كه جامعه از بيگانه اليگارشي يك يا نخبگان از تعدادي

 .نيست

 تقويـت  را سياسـي  اوالفرهنـگ  سياسي پذيري جامعه وازطريق درخالل رادارندكه قابليت اين احزاب    

 دو اين كه كنند آميز ومصالحه قانونمند را سياسي تعامل و رقابت فرهنگي الگوهاي ثانيا و كنند

 .رود مي شمار به نظام يك سياسي حيات و تداوم ضامن كاركرد



 سيستم حفظ و تثبيت در نحوي به نيز را مخالف احزاب حتي امروزه كه جاست اين جالب    

 داده نشـان  را مخـالف  احـزاب  مثبـت  جنبه خوبي به كه كساني از يكي دانند؛ مي سهيم سياسي

 تحقيقـي  فرانسـه،  كمونيسـت  حزب مورد در كه است فرانسوي شناس جامعه ”الوو ژرژ“ است

 كنيم مي ترجمه ”اطمينان دريچه“ را آن ما كه حزب اين تريبوني نقش از و )15(است  داده انجام

 همان يعني است، گرفته باستان .رم در 1 "دوالپلب تريبون“ از را تريبون نام ”الوو“ .برد مي نام

 سـپس  و رسـاندند  مـي  كنسـول  گـوش  به را خود صداي و شدند مي جمع پابرهنه مردم كه جا

 نظام ينسانبد و گشتند بازمي خويش هاي خانه به آرام اند، زده را خود فرياد كه اين از خوشحال

سـال    تـا  فرانسـه  كمونيست حزب "الوو" نظر به .رهيد وامي آنها، دسيسه و شورش خطر از را
 بورژوازي نظام با ضديت عين در شد، متمايل انتخابات طريق از قدرت كسب سوي به كه1965

 درست كامال "الوو" نظر .كرد مي كمك نظام حفظ به نتيجه در و بازي را اطمينان دريچه نقش

 يـا  اقشـار  از برخـي  روي بـه  درهـا  تمامي چه چنان كه دارند آن از نشان قرائن زيرا نمايد يم

 در و ج خشونت جو تروريسم براي راه واقع در شود، بسته عقيدتي طيفهاي يا اجتماعي نيروهاي
 آلمان كمونيست حزب فعاليت ممنوعيت زمينه، اين در بارز مثال گردد؛ بازمي سيستم تزلزل نتيجه

 سياسي زندگي بر مسيحي دموكرات و دموكرات سوسيال حزب دو كامل سلطه,1950دهه   در

 گـروه  ظهـور  در كـه  اسـت 1970دهه   در داري سرمايه تاختن نعل چهار سرانجام و كشور اين

 در ”سـرخ  بريگـاد “ پيـدايش  در مشابهي نيز عوامل .شد واقع مؤثر 2” ابادرماينهف“ تروريستي

 امـور  در كمونيسـت  حـزب  مشاركت و آزاد فعاليت فرانسه در كه حالي در داشت، تأثير ايتاليا

 )16(بست.  چپي دست افراطي نيروهاي بر را راه اي اندازه تا سياسي
 بـه  كـه  بـود  احزابـي  باب در پژوهشي الوو، ژرژ اطمينان روزنه يا دريچه نظريه هرحال به    

 نظـام  شدن استوار به احزاب نهمي ولي هستند آن ارزشهاي و موجود نظام دشمن نظري لحاظ

 به سو يك از ضدنظام و انقالبي حزب يك وجود نظرگاه، اين از .كنند مي كمك موجود سياسي

 بر ديگر سوي از و است سياسي نظام تثبيت باعث كه پردازد مي بخشي اطمينان نقش چنين ايفاي

 واقـع  در بدهد فعاليت ازهاج نيز خود مخالفان به بتواند كه نظامي زيرا افزايد، مي آن مشروعيت

 )17(دهد.  مي نشان را دموكراسي به خود پايبندي ميزان و گذاشته نمايش به را خود قدرت
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 ايـن  انـد،  پرداخته نظرياتي طرح به باره اين در هم ديگري گران انديشه الوو، ژرژ بر عالوه    

 حـدود  تـا  گنجنـد  نمـي  نظـام  بدنه در كه را احزابي خرابكارانه يا ضدسازماني شنق حتي دسته

 عملكـردي  مجمـوع  در نيـز  احـزاب  ايـن  ”مركل“ نظر از دليل همين به دانند؛ مي مثبت زيادي

 يك نقش شورش، يا عمومي انقالب يك از جلوگيري براي توانند مي زيرا“ دارند؛ كاركردگرايانه

 )18( "كنند. بازي را اطمينان روزنه
 اين حيات عامل را آن به وابسته احزاب و اپوزيسيون وجود دموكراسي، پردازان نظريه امروزه    

 شـمار  بـه  پارلمـاني  دموكراسـي  روح را آن سـالم  نـوع  و داننـد  مي سياسي نظام و انديشه نوع

 اصحاب ادعاي به و كند مي بازي حياتي نقشي اپوزيسيون حكومت، نوع اين در زيرا آورند؛ مي

 معتقدنـد  اينـان  .دارد برعهـده  را مهمي نقش حاكم حزب احتمالي استبداد برابر در دموكراسي،

 .شـود  مي ممكن مجلس برتري كنند، بحث اي اليحه درباره مقننه قوه در گروهها همه كه وقتي

 دچار رهبران ذهن و فكر از است ممكن كه نامطلوب قانونگذاري از تواند مي كارآمد اپوزيسيون

 با آنها دهندگان رأي كردن خشنود براي مجلس تصويب مرحله در و باشد برآمده قدرت، بيماري
 وزيـران  ناتواناييهـاي  اپوزيسيون اگر آن، بر افزون .كند جلوگيري شود، طرفداري شوق و شور

 رهبـر  .داشـت  نخواهـد  خودكـامگي  بر توان مجريه قوه كند، افشا مجلس در را اكثريت حزب

 در .اسـت  ”منتظـر  حكومـت “ هـم  اپوزيسيون حزب و بديل وزير نخست واقع در اپوزيسيون

 حـزب  رهبـر  بـه  و شـود  مـي  خوانده ”ملكه حضرت عليا اپوزيسيون“ نام با اپوزيسيون بريتانيا،

 برابـري  كابينـه  وزير يك با او و )19(شود  مي پرداخت مقرر حقوق بريتانيا خزانه از اپوزيسيون

 ترتيب بدين )20(كند.  مي مشورت وي با سياسي مهم مسائل در يروز نخست كلي، طور به .دارد

 شمشـير  همـواره  كـه  اسـت  الزم آزاد، انتخابـات  بـا  و دموكراتيك حكومتهاي در كه شده گفته

 و تصـحيح  را آنها معيارهاي انحراف و باشد آويران مردم نمايندگان و رهبران سر بر داموكلس
 كـردن  قربـاني  نـه  و افـراد  كليه منافع تعادل و توازن ن،اپوزيسيو كاربردي نتيجه .نمايد گوشزد

 اپوزيسيون گروههاي انتقادي فعاليتهاي اندراج و احزاب وجود .است ديگري برابر در يكي منافع

 گوناگون منافع كردن متوازن همان، كه شود مي سياست هنر بروز باعث تشكيالت، اين داخل در

 .است آنها رضايت امكان حد بيشترين تأمين و جامعه آحاد

 ايـن  احـزاب،  قالـب  در مخالف قانوني گروههاي مالحظه عدم صورت در كه است طبيعي    

 بـه  تبـديل  نظـام  در سياسـي  فعاليت و گرفت خواهد براندازانه و افراطي پنهان، حالت فعاليتها

 .شود مي حكومت و نظام "ضد بر" فعاليت



  
 امنيت و سياسي باتث با احزاب متنافر هاي كارويژه :سوم گفتار 

 يـك  سياسـي  ايمني و تثبيت در احزاب وجود سودمندي درباره كاملي نسبتا اجماع اگرچه    

 و انـد  نگريسـته  سياسي تشكل اين به بدبينانه همواره نيز متفكران از برخي اما دارد وجود نظام
 هستند هم رينگ جزئي ديدگاههاي اما .اند داده تسري احزاب كليه به را خود منفي نگرش حتي

 و وحـدت  مخـل  را احـزاب  از اي پاره عملكردي نارسايي و ضعف موردي، اي گونه به تنها كه
 .شود مي مبسوطتري توجه نگرش دو اين به آتي مبحث در .دانند مي سياسي ثبات

  
 احزاب عموم عملكرد ماحصل تشتت و ثباتي الف) بي 

 از يـأس  و بـدبيني  با كه دارد وجود اريبسي هاي نظريه و موارد كالسيك، سياسي متون در    

 اوايل هاي دهه در البته اند آورده شمار به تشتت و تفرقه موجد را آنها معموال و يادشده احزاب

 افروزيهاي جنگ و اسپانيا و ايتاليا آلمان، در نژادپرست و فاشيستي احزاب ظهور نيز بيستم قرن

 و سياست در سؤال اين همواره هرحال، در .ستا بوده مؤثر احزاب نقش به بدبيني در نيز آنان
 آشفتگي موجد يا جامعه قوام و ثبات موجب احزاب آيا كه بوده مطرح سياسي مختلف نظامهاي

 ايجـابي  و مثبـت  صـبغه  اخيـر  هاي دهه در پرسش اين اول بخش به پاسخ باشند؟ مي تشتت و

 را احـزاب  دوتوكويـل  لكسـي آ مـثال  اسـت؛  نبوده چنين گذشته در كه حالي در يافته، كاملتري

 تعارض هرگونه طرد بدنبال هم ديگر متفكران .است پنداشته ”دموكراسي ناپذير جدايي شرهاي“

 هـم  آن و حـزب  يـك  فقط حزب“ :گفت مي دانتون كه اين .اند بوده جامعه در مخالفي ساز و

 ،”باشد تهنداش وجود حزبي كه است اين مردم نياز“ :داشت مي بيان ”كندرسه“ يا ”مردم حزب
 سياسي و اجتماعي بنديهاي دسته از داشت احتمال كه بود اي تفرقه از آنها وحشت گوياي خود

 صفت با پيشين، احزاب از نوزدهم، قرن پايان در نوظهور احزاب دليل همين به )21(شود.  ناشي

 ينيهابدب و اتهامات از بسياري بار كه شد اضافه جهت آن از جديد صفت .شدند متمايز "جديد"

 .باشـد  احـزاب  حـال  و گذشـته  بين فاصلي خط گر ترسيم و بزدايد تازه پديده اين دامان از را

 و اجتماعي انزواي سياسي، هاي دسيسه گروهي، سودجويي خصلت با گذشته احزاب سوءسابقه
 .بود تمايزگذاري اين داليل از حاكم، استبداد به نزديك هاي خانواده به آنها اختصاص



 يـأس  و بدبيني احزاب، نظريات پردازان تئوري بزرگترين از برخي هاي نوشته در نيز امروزه    

 از پـس  را حـزب  نهايتا كه ”استروگرسگي موئيزي“ نمونه براي شود؛ مي ديده خوبي به مذكور

 آهنـين  قـانون  حاكميـت  بـه  معتقد كه ”ميخلز روبرتو“ يا و بيند مي دموكراسي راه سد تشكيل،

 سرانجام و گويد مي سخن حزب كوره در انسان دگرديسي از و بوده گروهها تمامي در اليگارشي

 تبديل در را حزبي انسان فرجام سياسي، احزاب در رهبري اهميت بر تأكيد با كه ”وبر ماكس“

 .نـدارد  رهبـري  دسـتورهاي  از اطاعت جز كاري كه بيند مي ”دهنده رأي حيوان“ نوعي به شدن

 مـاكس  هـاي  نوشته در بدبيني القاي ولي است مشهود اول نويسنده دو آثار در بينانه واقع بدبيني

 پـردازد،  مي هست كه چنان آن قضايا، تشريح به و است تفهيمي شناسي جامعه بنيانگذار كه وبر

 خود ”رهبر از كوركورانه اطاعت“ و ”دهنده رأي حيوان“ گفتن با زيرا گيرد؛ مي صورت تلويحا

 هـاي  انگيـزه  وي سويي از )22(سازد.  مي بدبيني دچار تحزب فرجام به نسبت را انسان خود به

 در پيـروزي  از پـس  كـه  پاداشـهايي  يعنـي  دانـد  مـي  مادي را آنها اعضاي و احزاب كار اصلي

 .شود مي آنها نصيب انتخابات،

 نـام  بـه  اي رسـاله  در1902سـال    در را تحـزب  بـه  نسـبت  خـود  بـدبينيهاي  استروگرسگي    

 و تأمـل  خور در نيز هنوز او عقايد و است داده سامان "سياسي احزاب مانساز و دموكراسي"
 الگوهـايي  قالب در را عمومي افكار زودي به تشكيل از پس احزاب وي نظر به .باشد مي توجه

 .مانند مي غافل مردم حياتي و فوري هاي خواسته از و آيد مي حزب كار به تنها كه دهند مي جاي

 پيوسته و قوي سازماندهي ضرورت و عمومي آراي گسترش دنبال به كه حزب ماشين پيچيدگي

 اي حرفـه  سياسـتمداران  از دائمي قشري پيدايش سبب شود، مي حاصل دهندگان رأي بسيج براي

 و حزب منافع و مسائل تاريخ، اين از .گيرند مي دست در را حزب اداره و هدايت كه گردد مي
 به .دهد مي تشكيل را حزب واهداف برنامه صليا خطوط آن، گسترش و واداره حزب پيروزي

 به فقط كه آيد درمي مستقل واحدي يا متعصب فرقه يك صورت به حزب فرايند، اين در عبارتي

 بنا را آن خود كه سازماني زندانيان به نيز احزاب رهبران كه قسمي به كند مي توجه خود مسائل

 انسانيت ماشين، مثابه به سازمان احزاب، كليه در ،گر انديشه اين نظر از .شوند مي تبديل اند نهاده

 از حـزب  و گرفته قرار اولويت در آن نفس و سازمان اهداف و كشد مي بند به و محو را افراد

 )23(شود.  مي تبديل هدف به و خارج وسيله حالت



 يبـرا  آفتي نظران صاحب از بسياري آثار در آن، بر سازمان غلبه و حزب اليگارشيك شكل    
 وبر ماكس كه نيست دليل بي .است آمده شمار به سياسي جامعه براي آسيبهايي موجد و حزب

 زيادي اشارات مسأله اين به نيز ميخلز كند؛ مي ياد "سياسي بزرگ ماشينهاي" عنوان با احزاب از

 .دارد

 حيـات  در آنهـا  نقـش  كـه  هـم  احزاب خود كه، شود مي يادآور زمينه همين در دوبنوا آلن    

 اظهـار  وي .نيسـت  دموكراتيك كامال كه كنند مي عمل طرزي به است، اساسي مملكت سياسي

 قـانون  ايـن  به و كرده سياسي احزاب درباره عميقي تحقيق1910سالهاي   در ميخلز كه دارد مي

 يـك  تـأثير  تحت هستند سازمانهايي اول درجه در هم، احزاب كه است رسيده شديد و حتمي

 نفر چند را آن امور يعني شوند، مي كشيده اليگارشي سوي به نيز آنها اي؛ حرفه سياستمدار گروه

 داشـتن  از ناچار دموكراسي هر و شود مي منتهي اليگارشي به دموكراسي رو اين از كنند؛ مي اداره

 )24(شد.  مي او افسردگي اسباب عميقا حقيقت اين مشاهده و است اليگارشيك هسته يك
 مثـال  بـراي  شـود،  مـي  ديـده  هـم،  اخيـر  دهـه  سه دو معاصران آثار در رويكردها نوع اين    

 و تحزب بر مبتني صنعتي جوامع در سياسي اوضاع )25( "نمايش- دولت" كتاب در شوارزنبرگ
 يعنـي  مثلـث  يـك  ضـلع  سـه  آن در كه كند مي تشبيه سينما و فيلم هاي صحنه به را دموكراسي

 وي، تعبيـر  بـه  .گيرنـد  مـي  قـرار  متقابـل  كنش در هم با مردم نمايش (سناريو) و اول، هنرپيشه

 شدن شخصي از نشان كه كند مي پيدا هنرپيشه يك انحصاري اجراي با نمايشي اي جنبه سياست

 شعاع تحت برنامه و پارلمان تا حزب از چيز همه كه آن حاصل .است سياست جهان و قدرت

 و دوگـل  شـوند (مثـل   مي ظاهر انقهرم نقش در يا هنرپيشگان، اين .گيرد مي قرار اول هنرپيشه
 ايفـا  را فرهمنـد  رهبرانـي  نقـش  كارتر) يا فورد، پمپيدو، همه (مثل سرور و آقا نقش يا مائو) و

 ايـن  بار) هسـتند،  ريمون پدرانه (مانند نقش داراي يا ژيسكاردستن) و و كندي كنند (همانند مي

 .كننـد  مـي  ابـداع  نيـز  را خويش مطلوب و خاص سياست و مطبوعات نمايش، عرصه ستارگان

 بـه  فقط شهروند نتيجه، در .سازند مي آنها از هستند، خواهان آنان كه را اي چهره هم مطبوعات

 تماشاگر، و است دائمي قدرت نمايش .شود مي تبديل بازيگر بازي مقابل در ساده تماشاگر يك

 اداري ساالران فن و نفوذ ذي گروههاي اغلب، كه اصلي گردانندگان و صحنه تأثير تحت و منفعل

 اند مرگ حال در دموكراسيها كه گيرد مي نتيجه متفكر، اين سان بدين .پنهانند پرده پشت هستند،

 )26(بست.  همت كمر آنها نجات براي بايد و



 اهميـت  و الكترونيـك  انقـالب  ظهـور  حقيقـت،  در است، معتقد الپالومبارا زمينه همين در    

 سياسـي  احـزاب  كـه  كنـد  مي تداعي اذهان برخي در را فكر اين جمعي، ارتباط وسايل سياسي

 نتيجـه  سـهولت  بـه  برخـي  رو ايـن  از بپيمايند، انقراض سمت به را دايناسورها راه است ممكن

 وي .است سرآمده به عمرشان كه اند گذشته به متعلق نهادهايي حقيقت در احزاب كه گيرند مي

 سواد، سطح افزايش گرچه است معتقد اما كند مي ياد گذشته به نسبت احزاب نقش تضعيف از

 و اند گذاشته تأثير احزاب بر جمعي، رفتار جديد هاوهنجارهاي شيوه پيدايش و الكترونيك انقالب
 بـين  از يـا  زياد ضعف به راجع شايعات وجود، اين با نيستند،اما خود گذشته نسل همانند آنها

 )27(است.  آميز اغراق بسيار آنها رفتن
 عملكرد مورد در اما باشد، نداشته زيادي هواداران احزاب، نقش تضعيف هم اگر الهرح به    

 كه باورند اين بر برخي رو اين از .دارد وجود قوي ترديدهايي ملي، تفرق و تشتت ايجاد در آنها

 و فراگير چنان گاهي و كنند مي عمل ملي وحدت درباره دولبه شمشير يك مانند سياسي احزاب
 ولـي  .كـرد  مشاهده توان مي حزب دو يا يك لواي زير در را ملي وحدت كه تندهس آرمانخواه

 حتـي  و ملـي  وحـدت  كـه  دارنـد  وجود هايي برهه ملتي هر تاريخ در نيست چنين اين همواره

 در .است شده گسيخته هم از تشكلها اين به افراد تعلقات و احزاب تعدد لحاظ به آنها استقالل

 .بود وضعيتي چنين دچار فرانسه دوم، و اول جهاني جنگ دو فاصله

 و مناقشـات  كـار  در طـوري  فرانسويان و داشت وجود فرانسه در فراواني احزاب زمان آن    
 اول مرحلـه  در آنـان  از اي عـده  كـه  بودنـد  گراييـده  افـراط  بـه  و شـده  غـرق  حزبي مبارزات

 فرانسـوي  را خـود  شـايد  دوم مرحلـه  در و بودنـد  طلب جمهوري يا كمونيست يا سوسياليست

 فرانسـه  بر هيتلري آلمان سلطه تسهيل و كشور اين تضعيف موجب روند اين )28(دانستند.  مي

 و يافت ادامه نيز دوگل حكومت زمان تا حتي مزبور كشور در انگيز تفرقه حزبي منازعات .شد
 .كرد احزاب برابر در گيري موضع از ناگزير را وي

  
 ناكارآمد احزاب موردي دعملكر ماحصل تشتت، و ثباتي ب) بي 

 تفرق ايجاد در آنها نقش و احزاب به نسبت را خود انتقادات دامنه پژوهشگران، از بسياري    

 در يا و داشته وسستي ضعف عملكردشان در كه اند ساخته محدود احزاب از اي پاره به تشتت، و
 كمونيستي احزاب مشابه ماتاتها آماج دموكراسي، ليبرال احزاب نمونه، براي .اند نبوده صادق آن

 .پابرجاست حدودي تا اي مواجهه چنين هم هنوز و اند بوده



 كنند مي دستكاري گيري، قالب را افكار و عقايد كه هستند اين متهم امروزه احزاب گونه اين    

 جـاي  بـه  را خـود  خواسـتهاي  جمعـي،  ارتبـاط  وسـايل  كنتـرل  و عوامفريبي و جوسازيها با و

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  بازاريـابي  در كـه  روشهايي مبناي بر اساسا و نمايانند مي مردم خواستهاي

 نقشـي  رو ايـن  از و زننـد  مي "تراشي عقيده" به دست سپس و خريداري را مردم آراي دهند مي

 .ندارند سياسي توسعه و فرهنگ درتقويت واقعي

 قرار تأمل مورد نيز داونز آنتوني همانند اقتصادداناني را احزاب نوع اين بازاريابي و تبليغات    

 .كند مي تشبيه بازار در فروش و خريد عمل به را عملكردي چنين وي كه اي گونه به است داده

 عوض در و كرده دهندگان) عرضه مشتريان ( رأي (پروگرام) به را كااليي احزاب تحليل، بنابراين

 كنند عرضه كااليي كه است اين در نفروشندگا نفع طبيعتا .كنند مي را ( رأي) دريافت آن بهاي

 بيشتر رضايت موجب كه بخرند را كااليي هم مشتريان و كند جلب بخود را مشتري بيشترين كه

 احـزاب،  و كنـد  مـي  تعيين را حزب مشي خط برنامه كه است رأي بازار اين ناگزير .گردد آنها

 در و گردد مشتري بيشترين جلب موجب كه كنند مي تعيين بدانسان را خود برنامه و ايدئولوژي

 ارزش رأي يـك  انـدازه  بـه  فقط باشد داشته است ممكن كه عظمتي همه با انسان ديگر، طرف

 )29(بيشتر.  نه و دارد
 در نسـبي  تشـكيك  همـان  كـه  دارد انكارناپـذيري  واقعيـات  از نشـان  نظريـات  اين مسلما    

 حقيقت اين شاهد بيستم قرن دوم نيمه در هم سياست جهان و است احزاب مثبت هاي كارويژه

 مشهوري كتابهاي كه اند پرداخته بدان ديگر نظرگاههاي از شناسان جامعه از بسياري و است بوده

 شـوارتزنبرگ  از "نمـايش  - دولـت " كتـاب  يـا  بوم بيرن از )30( "سياستمدار كار پايان" چون

 .است آن از هايي نمونه

 امـروزه  .اسـت  گرفته صورت نقدهايي هم حزبيچند يا و دو يك، مختلف نظامهاي درباره    

 سر از آن با و گيرند نمي جدي چندان را اجتماعي نهادهاي كه مللي و كشورها كه شود مي گفته

 خصوصـيت  كـه  شـود  مـي  مالحظـه  .دارند بيشتري سازگاري چندحزبي نظام با آيند درمي نزاع

 هاي جوانه و فعلي واقعيتهاي ،هم ديگر طرف از و دارد آشكاري صبغه نيز ما كشور در يادشده

 مبحث اين ادامه در دليل همين به است چندحزبي شبه نظام از حاكي احزاب شكوفايي درحال

 .شود مي پرداخته امنيت و سياسي ثبات موضوع با نظامهايي چنين در تحزب رابطه به حدودي تا



 از يكـي  باشـند  ناپـذير  افانعط نوع از اگر خصوصا چندحزبي نظامهاي زاده، نقيب دكتر تعبير به

 يـاد  آن از پراكنـده  هـاي  خواسـته  كردن يكپارچه نام به پاول و آلموند كه را خاص هاي كارويژه

 است مجزايي هاي حوزه نمايانگر متعدد احزاب وجود زيرا سازند، نمي برآورده خوبي به كنند مي

 در سـوئي  آثـار  كـه  سـت ا ديگر نقيصه دو موجد خود امر اين .اند نشده ادغام هم در هنوز كه

 منشـاء  اسـت  ممكـن  مختلـف  احـزاب  و گروههـا  وجـود  اوال گـذارد،  مي برجا سياسي جامعه

 .سـازد  وارد آسـيب  و خدشـه  سياسـي،  نظام ثبات بر بالطبع و باشد جامعه در آرا چنددستگي

 مؤتلفه، احزاب از يكي خروج با كه است ائتالفي حكومتهايي چندحزبي، نظامهاي در حكومتها

 كه گيرد نمي شكل منسجمي اكثريت گاه هيچ نيز پارلمان در .شود مي تزلزل دچار يا كرده طسقو

 چهارم جمهوري حزبي سيستم نوع اين بارز نمونه .گردد باثبات و مقتدر حكومت يك گاه تكيه

 و ادعاهـا  وجـود  ثاني در .بود ماه هشت از كمتر حكومتها متوسط عمر آن در كه است فرانسه
 عمـل  سـرعت  از و كرده كندي و اختالل دچار را سياسي سيستم كاركرد متفاوت، هاي خواسته

 كاهش زيادي ميزان به پذير انعطاف چندحزبي نظامهاي در نقائص اين حال عين در .دارد بازمي

 فرانسـه  در كـه  اي دومرحله اكثريتي مثل مناسب، انتخاباتي رژيم يك انتخاب رو اين از يابد؛ مي

 )31(بكاهد.  آراء تشتت از حدي تا تواند مي شود، مي اعمال
  
 سياسي جرايم و ج) احزاب 

 گردد سياسي جرم مرتكب حزبي يا و تشكل و هرگروه يا هركس كشورها تمامي در عموما    

 نظامهـاي  برحسـب  مزبـور  جـرايم  تفسير و تعبير اما .است مجازات و جريمه نوعي مستوجب

 گرفته صورت متعددي تأويلهاي باره اين در نيز ما كشور در .كند مي فرق مختلف حقوقي سياسي

 .است

 .گيـرد  صـورت  احـزاب  قانون به كوتاه اي اشاره ابتدا كه باشد الزم شايد بيشتر، توضيح در    

 به مربوط مقررات و حدود تأمين براي و اساسي قانون27و  26اصول   اجراي در" اين از پيش

 آزادي تـأمين  نيـز  و آنهـا  فعاليت و تشكيل مشروع آزادي تأمين و ها جمعيت و احزاب تشكيل

 صنفي و سياسي هاي وانجمن ها جمعيت احزاب، فعاليت قانون اجتماعات، تشكيل و ها راهپيمايي

 تصـويب  از1360سـال    مـاه  شـهريور  در "شده شناخته ديني اقليتهاي يا اسالمي هاي انجمن و

 انجمن و اسالمي انجمن انجمن، جمعيت، حزب، قانون اين در .گذشت اسالمي شوراي مجلس

 .است شده ذكر آنها براي پروانه صدور و ثبت نحوه و شده تعريف ديني اقليتهاي



 اين 16ماده  در مندرج تخلفات مرتكب وقتي تا شده، شناخته آزاد گروهها ، فعاليت6ماده  طبق

 بيان را اساسي ونقان 26اصل  در مندرج محدوديتهاي نوعي به واقع در 16ماده  و نشوند؛ قانون

 ذكر را گروهها و احزاب محدوديتهاي بند 10در  16ماده  .است كرده ذكر را آن از مصاديقي و

 بيـان  بعضـي  و اساسـي  قـانون  26اصل  در مندرج كليات همان حد در آنها از بعضي كه كرده

 بـه  نجـر م افعـال  :از عبارتند اجمال طور به16ماده   موضوع ممنوعيتهاي .است آنها تر تفصيلي

 بيگانگان، از مالي كمك دريافت ها، سفارتخانه با مواضعه و اطالعات مبادله كشور، استقالل نقض

 و ملـي  وحـدت  نقـض  پراكنـي،  شـايعه  و افتـرا  تهمـت،  ايـراد  ديگران، مشروع آزاديهاي نقض
 مـوازين  نقـض  ملـت،  ميان اختالف تشديد و ايجاد براي تالش كشور، تجزيه براي ريزي طرح

 و اسلحه حمل و نگهداري اختفاء، مضلّه، نشريات و كتب پخش و ضداسالمي تبليغات اسالمي،
 .غيرمجاز مهمات

 متقاضـيان  صـالحيت  تشـخيص  كـه  شده بيني پيش كميسيوني برپايي قانون اين10ماده   در    

 بـه 16مـاده    مقـررات  از تخلفان تشخيص و آنها براي پروانه صدور تصويب و گروهها تشكيل

 )32(است. شده گذاشته ميسيونك آن عهده
 خصـوص  در قـوه  اين پيشنهادي اليحه - 78سال  مرداد11مورخه   در - قضاييه قوه اخيرا    

 طريـق  از و راتصـويب  اساسي قانون168اصل   موضوع آن، به رسيدگي نحوه و سياسي جرايم

 ياسـالم  شـوراي  مجلـس  بـه  بررسـي  جهت تا است فرستاده دولت هيأت به دادگستري وزير
 مصاديق از هايي نمونه و سياسي جرم تعريف شامل و تهيه ماده25در   اليحه اين .شود فرستاده

 سياسـي  جـرم  اليحـه،  ايـن  يـك  مـاده  براساس و است آن وظايف تركيب و منصفه هيأت آن،

 سياسي انگيزه با حقيقي اشخاص توسط خشونت، اعمال بدون كه اي مجرمانه اقدام از عبارتست

 جمهـوري  نظـام  حاكميـت  و مسـتقر  سياسـي  نظـام  عليه قانوني، سياسي وههايگر وسيله به و

 .گيرد انجام شهروندان اجتماعي و سياسي حقوق عليه يا و ايران اسالمي

 كه اعمالي ارتكاب از عبارتند سياسي جرم مصاديق از برخي اليحه، اين2ماده   در همچنين    

 و افشاء مردم، بين اختالف تشديد ايجاد براي تالش قبيل از شود، منجر كشور استقالل نقض به
 كشور، خارجي و داخلي سياستهاي به مربوط شده بندي طبقه تصميمات و اسناد اطالعات، انتشار

 هر و خبرنامه و بيانيه اعالميه، نشر طريق از عمومي اذهان تشويش و پراكني شايعه اكاذيب، نشر

 دولتي، ارگانهاي ها، نمايندگي ها، سفارتخانه با تباني مصاحبه، انجام اطالعات، مبادله ارتباط، نوع

 آزادي، بـه  كـه  صـورت  هـر  بـه  و سطح هر در خارجي كشورهاي گروهي هاي رسانه احزاب،

 )33(باشد.  مضر ايران اسالمي جمهوري مصالح و منافع ملي، وحدت و استقالل



 بشر حقوق كميسيون كه نهمچنا )34(گرفته،  صورت اليحه اين درباره مختلفي تفسيرهاي البته

 كـه  اسـت  بـديهي  اما )35(است.  كرده تهيه زمينه اين در مفصلتري و مشابه اليحه نيز اسالمي

 .است باقي همچنان زمينه اين در تحليلي و روشنگرانه بحثهاي ضرورت

  
 امنيت و سياسي ثبات مخلّ تحزب، موانع :چهارم گفتار 

 تشـكلهاي  ايـن  عملكـرد  نـوع  درباره بدبينيهايي و است احزاب متوجه زيادي آفات گرچه    

 و سياسـي  توسـعه  در آنهـا  مثبـت  نقـش  بـر  دال بااليي، اجماع تقريبا ولي .دارد وجود سياسي
 كـه  اسـت  دسترسـي  قابـل  نتيجه اين سهولت به بنابراين هست، ميان در امنيت و ثبات افزايش

 و سياسـي  ثبـات  مقابـل  در سـدي  غيرمستقيم، يا مستقيم طور به آنها، تحقق در مانعي هرگونه
 يعني حاضر موضوع حدي تا كه نيست مناسبت بي رو اين از .رود مي شمار به كشور يك امنيت

 .شود واقع عنايت مورد ايران در تحزب موانع

 موانـع  معتقدنـد  برخـي  .است فراوان نيز باره اين در آرا تنوع و اختالف كه گفت بايد البته    

 احـزاب،  و دولـت  عملكـرد  بـه  برخي و ايراني جامعه سياسي رهنگف به بخشي احزاب تحقق

 مقابـل  در قدرتمنـد  سياسـي  سازمان يك مخالف جاري سده طول در دولتمردان .است وابسته

 مشـاركتي،  فرهنـگ  بـه  اعتنـايي  بـي  گريـزي،  قانون آمريت، مانند روحياتي .اند بوده حاكم هيأت

 كـردن  فكـر  شخصـي  خارجي، قدرتهاي به باحزا برخي وابستگي حزب، مقوله بودن وارداتي

 موانع مهمترين جمله از تشكلها اقتصادي ناتواني آن از مهمتر و احزاب بودن وغيرمردمي رهبران

 .است بوده حزبي فعاليتهاي عملي تحقق

 كه سنتي وسايرنهادهاي وجماعات جمعه نمازهاي تكايا، ها، حسينيه و مساجد وجود طرفي از    

 سـاخته  كمرنـگ  را حزبـي  فعاليت ضرورت كنند، مي ايفا را حزبي هاي رويژهكا برخي نوعي به

 از مركزگرايـي  به شديد تمايل و قومي و اجتماعي شكافهاي تعميق از دولتمردان نگراني .است

 )36(است.  ايفاكرده مؤثري نقش مورد اين در كه است عواملي ديگر
 در احزاب ناپايداري و ايران در تحزب از تممانع در هم زير موارد يادشده، موارد بر عالوه    

 :اند بوده مؤثر ما كشور

 .گرايي تخصص فقدان و اجتماعي نهادهاي رشد وعدم حزبي فعاليتهاي نشدن نهادينه .١

 فضـاي  و امنيـت  ثبـات،  ضـعف  و اجتماعي معضالت و اقتصادي ناشدني حل مشكالت .٢

 .الزم سياسي



 
 جهان در احزاب گرايانه عوام خصلت و اعياجتم اقشار از اي پاره در سياسي بينش ضعف .٣

 .سوم

 اعتنـايي  بـي  و اجتماعي حسي بي ايدئولوژي، از گريز و زدگي سياست از هايي مايه وجود .٤

 .اجتماع از اقشاري بين در سياسي امور از اي پاره به نسبت

 بـه  گـرايش  آنهـا،  انديشيدن و كردن رفتار هيأتي وجه جمله از سياسي، نخبگان ضعف .٥

 و فصـلي  كـاركرد  خصلت گرايي، تماميت مفرط، آرمانگرايي به ميل گرايي، ذهني ي،گوي كلي
 امور كارگزاران كه است آن ايران در تحزب رخوت عوامل از يكي همچنين )37(شخصي. 

 در و غيرسياسي علوم تكنوكراتهاي سياسي، ساالران فن و نخبگان جاي به تحزب، و سياسي

 .دهستن و بوده بازان سياست مواردي
 .سياست قلمرو در آن منفي تبعات و تأثير و گرايي مطلق بنيش .٦

 .اقتصادي توسعه با سياسي توسعه روند نبودن همخوان .٧

 و انتخابـاتي  سياسـي،  مبـارزات  در جـويي  سـتيزه  و حذف ستيزي، رقابت فرهنگ وجود .٨
 .جويي مسالمت بر مبتني بازي قواعد نشدن رعايت و مدارا و تساهل تسامح، فرهنگ ضعف

 صـبغه  بـودن  غالـب  و احـزاب  بـودن  دولتـي  يـا  فصـلي  يـا  شخصي بر دال رديدهايت .٩

 .آنها از اي پاره بر ايدئولوژيك

 .آنها وجود ابراز براي كافي مجال و اپوزيسيون فقدان .١٠

 مجوز، فاقد كه فشار گروههاي و باندها همانند نشان، و نام بي سياسي تشكيالت وجود .١١

 .هستند مشخص اعضاي و مدون استراتژي و مرامنامه

 .مشاركتي فرهنگ و گرايي جمع و جمعي كار روحيه سستي و فردگرايي روحيه .١٢

 و ) ماركسيستي،توده احزاب احزاب ( همانند بدسابقه فعاليت به قبلي بدبينيهاي .١٣

 و مسـؤوالن  بـودن  غيرسياسـي  شـمردن  امتياز و حسن در پيشيني حكومتهاي تالشهاي .١٤
 و احـزاب  فعاليـت  به خوشبينانه بستر تمهيد عدم در امر اين نقش و كشور اندركاران دست
 .الزم اندوزي تجربه

 بسـترهاي  كمبود ويژه به امور، كليه در الزم تكثرگرايي ضعف و دولت زياد تمركزگرايي .١٥

 .آنها به امور واگذاري و امور اداره در مردم واقعي مشاركت تحقق

 .امر دراين الزم نيهايبي وپيش مطالعات ضعف و ايران در تحزب از كافي تجربه نبود .١٦



 
 جهـت  در بسـياري  كه معنا اين به سياسي؛ فرهنگ بر "زود و زور" روحيه بودن غالب .١٧

 زورمدارانه ابزار از استفاده به تمايل جويي، مسالمت رعايت بدون خويش، اهداف و منافع تحقق

 مورد در .دهستن گيري نتيجه به مايل زود بسيار مسائل، همه در ديگر سوي از و دارند خشن و

 ايـن  بسـياري  .خورد مي چشم به نيز موسمي و آلود شتاب و تعجيلي خود بر چنين هم احزاب

 و دارد سـابقه  نـيم  و قـرن  يـك  حـداقل  غرب جديد تحزب تجربه كه گيرند مي ناديده را قضيه
 تكرار ديگر بار اخير، دهه چند احزاب تلخ تجربه مورد بي شتاب كه كرد عمل اي گونه به بايد مي

 نمايشـهاي  و مضـحك  شـكلكهاي  جـز  چيـزي  شـده  خلـق  احزاب صورت آن در زيرا نشود،

 .بود نخواهند - غرب از تقليد به هم آن - دموكراتيك اصطالح به سازمانهاي از اي مايه بي

 رسد مي نظر به ايران، در سياسي فرهنگ در پروري خودكامه و خودكامگي روحيه سابقه .١٨

 تشـديد  را آن رهبـري  و حـزب  شدن اليگارشيك خصلت ناخواه خواه اي روحيه چنين كه

 .نمود مقابله آن با بايد و كند مي

 كارگزاران و روشنفكران از اي پاره بين در غرب قبال در عقيدتي و سياسي خودباختگي .١٩

 چنـين  سـازي  بـومي  جهـت  در الزم فكـري  تالشـهاي  و تحليلها فقدان و احزاب، احتمالي

 .عيني و ذهني هاي پديده

 انسـجام  و وحـدت  به شديد نياز دليل به بيگانگان، تعرضهاي و تحميلي جنگ نزما در .٢٠

 بـا  تقابل در و ملت بدنه در شكاف ايجاد احتمال و تحزب اجازه طلبي وحدت چنين ملي،

 بسـيجي  حالت بيشتر مقطع اين در سياسي مشاركت نوع دليل همين به و داد نمي را دشمن

 .دارد را

  
 استنتاج 

 مـالزم  احـزاب  وجود كه است مبرهن واقعيت اين مجدد تصديق نوشتار اين دستاوردهاي    

 و يافتـه  سـازمان  و نهادمنـد  مشـاركت  و اسـت  واقعـي  امنيـت  موجد و سياسي ثبات و توسعه
 و حفـظ  بـه  منجر واسطه بي نيز اين كه دارد دنبال به را بازي قواعد قبول با همراه جويانه رقابت
 و فعـال  مشاركت به اي توده مشاركت تبديل الزمه بسياري مروزها .گردد مي سياسي نظام تداوم

 انقالب مراحل از تكميلي اي مرحله را آن و بينند مي احزاب تأسيس در را منضبط و يافته سازمان

 و تداوم تضمين جهت در راهكاري چنين توصيه ناخواه خواه و )38(آورند  مي شمار به اسالمي
 .است اسالمي نظام تعادل



 را آن بحرانهـاي  و نوسازي نشيبهاي و فراز و فرايند گذشته، دهه سه خالل در تقريبا ما كشور

 افـزايش  بحرانها اين محصوالت از يكي شد نقل هانتينگتون قول از كه طور همان و كند مي طي

 و هـا  روزنـه " تعبيـه  و تـأمين  بـا  ممكـن  شـكل  هـر  به بايد و است سياسي مشاركت تقاضاي
 فراهم را آميز مسالمت رقابت زمينه سياسي، تشكلهاي ساير و احزاب مانند "ياطمينان هاي دريچه

 ايـن  و شـده  تجميـع  و تحديـد  قـانوني  چارچوبي در مذكور تقاضاهاي وسيله بدين تا ساخت

 مجـاري  بـه  خشـونت  مجراهـاي  از خواه، مشاركت پتانسيلهاي و انفجار قابل و متراكم گازهاي

 بـدين  اسـت  بـديهي  شـوند  جذب احزاب اطمينان وندهاير طريق از و گشته منتقل سازندگي

 و ثبـات  و بـود  نخواهـد  ويرانگـر  و گرايانه طغيان خشونتهاي شاهد ديگر سياسي سيستم روش
 .شد خواهد حفظ آن تعالي و ترقي جهت در سيستم امنيت

 جودو همواره نيز جمهور رييس و انقالب معظم رهبر جمله از نظام بلندپايه مسؤوالن امروزه    

 و حيات و داده قرار تأييد مورد را سياسي مختلف جريانهاي و احزاب قانونمند و آزاد فعاليت و
 جمهـوري،  رياست .اند دانسته جامعه سياسي پويندگي و نظام بانشاط بقاي موجب را آنها تعامل

 وههاگر شناسنامه را احزاب ايشان .است كرده تأكيد سياسي، گروههاي قانوني فعاليت بر پيوسته

 مفهـوم  در - دولـت  براي سياسي فعاالن هويت شناسنامه، صدور با كه آنند خواهان و دانند مي

 ها توده استقبال با فراگير و مستقل احزاب وي نظر از شود؛ شناخته ملت و - آن شناختي جامعه

 دسـتيابي  نحـوه  وسـيله  بـدين  و بوده خشونت مانع آنها حضور و شد خواهند مواجه نخبگان و

 كـوي  بحران خاتمي .گرفت خواهد آميزي مسالمت شكل قدرت، به سياسي بازيگران و يانمدع

 دليل به كه است باور براين و داند مي احزاب نبود از ناشي ) را78مرداد  23تا  18تهران (  دانشگاه

 اصـحاب  بـودن  چرايـي  و چـون  اهـل  به توجه با و كشورمان در مدني نهادهاي نگرفتن جدي

 دار شناسنامه نهادهاي نبودن بار مطبوعات، همراه به نهاد اين آنان، جوي مشاركت طبع و دانشگاه

 )39(اند.  ديده هم آسيبهايي صورت بدين و كشيده دوش بر را
 اصـلي  برنامـه  را دار شناسـنامه  گروههاي و احزاب تقويت هم كشور وزير زمينه، همين در    

 حركت ملي ميثاق چارچوب در كه قانوني تشكلهاي از حمايت عدم معتقداست و دانسته دولت

 )40(است.  انديشه و مردم جامعه، به ظلم كنند مي
 ثبـات  بـراي  كننـده  تقويـت  عاملي احزاب، تأسيس كه نيست باقي شكي جاي ترتيب بدين    

 و آفـات  بـا  و شـده  برطـرف  تحزب موانع كه شرطي به باشد تواند مي كشور امنيت و سياسي
 در ويژه به گوناگون جوامع تاريخي تجربه زيرا شود؛ برخورد تمام ياريهوش با محتمل آسيبهاي

 مختلـف  جناحهـاي  و گروههـا  جريانهـا،  احـزاب،  وجود صرف كه كند مي آشكار حاضر عصر

 .نيست سياسي نشاط و بالندگي پويايي، نشانه جامعه، يك در سياسي



 در و سياسـت  ميدان رصهع در جريانها و گروهها اين عمل و حضور كه شود مي باعث چه آن

 روي اين از است؛ آنان فعاليت شيوه و شكل و عمل نحوه گردد، پذيرفتني و مقبول جامعه بطن

 به كه آورد، شمار به توسعه و ثبات ميزان و ارزش يك توان مي زماني را سياسي تكثر و تحزب

 جانبه همه ثبات و توسعه موجد احزاب، حضور صرف كه دانست بايد و نينجامد سياسي تشتت

 )41(نيست.  پايدار و
 بلكه ،"نيست حل راه حزب" واقع در كه رسيد بديهي استنتاج اين به توان مي صورت بدين    

 از پـس  .طلبـد  مـي  را وقـت  صرف و ريزي برنامه آن، حصول كه است هايي زمينه نيازمند خود

 اوليـه  ضـرورتهاي  از عامـه  فرهنگ سطح اعتالي و مدني نهادهاي تقويت اجتماعي، همگونگي

 آن ماننـد  كـه  رود مي آن بيم نشود، فراهم زمينه اين اگر نظران، صاحب از يكي تعبير به و است

 ماننـد  احـزاب  ، - گذشـت  فرانسـه  سـوم  جمهـوري  در چـه  آن مثل - كشورها برخي در چه

 )42(گردد.  تبديل منفعلي تماشاگر به جامعه و افتاده هم جان به جنگي خروسهاي
 داننـد؛  مـي  دموكراسـي  موجـد  نـه  و فرزندان را احزاب نيز، دموكراسي متفكران قتحقي در    

 بايسـته  احـزاب،  عملكـرد  و بقـا  ظهـور،  بـراي  را دموكراتيـك  قبلـي  هاي زمينه پيش خاطر بدين

 بـين  واقـع  در و اسـت  احـزاب  بـراي  كـافي  امنيت وجود شرطها پيش اين جلمه از انگارند؛ مي

 مـددكار  و ملـزوم  و الزم دو هـر  و اسـت  برقـرار  اي دوسـويه  رابطـه  ثبات و امنيت و تحزب،

 تـأمين  در احـزاب  صـحيح  عملكرد و بقا شرط آميز مسالمت رقابت ديگر، سوي از .يكديگرند

 صـريحي،  تأكيـدات  بـا  زمينـه  ايـن  در بارها انقالب رهبر حتي و است سياسي ثبات و توسعه

 سياسـي  هـاي  جناح بنابراين .كند مي همحاسب يكديگر با جناحها جنگ روي دشمن“ :اند فرموده

 در ورزي كينه و دشمني و خصومت به را واقتصادي سياسي اختالف چارچوب در رقابت نبايد

 نيز وانديشه فكر اصحاب كليه تأكيد مورد كه رهنمود اين در دقت )43( "كنند. تبديل هم مقابل

 جنگ" نه و "سالم رقابت" ونگيچگ و رفتار تعيين براي منشوري مثابه به را آن تواند مي هست،

 ثبـات  و توسـعه  سـوي  بـه  را كشورمان و سازد مبدل سياسي آتي احزاب و جناحها "منازعه و

 .گردد رهنمون بيشتري سياسي
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 رشد راه ايران انقالب كرد اعالم قاطعيت با توان مي صورت آن در كه آيد وجود به احزاب رشد

 خاتمي جمهور رييس سابق مشاور - حجاريان سعيد همچنين .است كرده انتخاب را دموكراتيك

 جريـان  در ما كه بگوييم بايد كنيم، استفاده "دال رابرت" فرمول از اگر كه است باور اين بر -

 كنـوني  مقطـع  در و بـوديم  كرده حركت است مشاركت محور كه افقي محور امتداد در انقالب

 تمام و تام دموكراسي نقطه به تا برويم باال رقابت سمت به عمودي محور امتداد در كه بود الزم

( Full Democray )احمـد  :ك.كنـد. ( ر  مـي  طي جمهوريت كه است مسيري اين .برسيم 

، ص 8/4/78، 64شماره  انتخاب، ،"نيست حل راه حزب :ايران در آن سابقه و حزب" زاده، نقيب
ص ,1377نگـار،    و نقـش  تهـران،  امـروز،  ايران و مدني جامعه ديگران، و حجاريان سعيد ، و6

308.( 
 
انتخـاب،    دانشـگاهي،  جهـاد  اعضـاي  جمـع  در جمهـوري  محتـرم  رياسـت  سخنان :ك.) ر39(

 .2ص ,97شماره ,1378مرداد  17
 
كيهـان،    انتخابـات،  و احـزاب  سياسـي،  مشـاركت  همـايش  در كشـور  وزير سخنان :ك.) ر40(

 .16576شماره ,1378مرداد  17

 
 .90شماره ,78مرداد  9انتخاب،   سياسي، تشتت تكثر، مينايي، حميدرضا :ك.) ر41(

 
 .پيشين ايران، در آن سابقه و حزب زاده، نقيب :ك.) ر42(

 
مـرداد   9انتخـاب،    دانشـگاه،  كوي رانبح پيرامون تهران جمعه نماز در رهبري مقام ) بيانات43(

 .90شماره ,78



 


