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Abstract 

The present study with an analytical-descriptive method and using futures studies 

technique and scenario-writing approach sought to investigate the factors of non-

institutionalization of parties in Iran and its impact on the future of the 1400 elections. 

The results show that the lack of institutionalization of parties in Iran will have the 

following effects on the future of the 1400 elections, which can be proposed in the form 

of several scenarios: first, the selection of unqualified people due to lack of electoral 

training, Second, the impact of NGOs on elections, third, reduction of electoral 

participation due to lack of popular parties; fourth, misuse of political participation in 

elections by the opposition. 
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 . مقدمه1
های اجتماعی در  آفرینی نهادها و گروه های بارز جوامع امروزی، نقش از جمله ویژگی

باشند. احزاب در واقع از ابداعات و  ترین این نهادها احزاب می های مختلف است که از مهم عرصه
ترین نهاد رقابت در خدمت نظام سیاسی   هستند که منسجمهای سیاسی مدرن  ابتکارات نظام

پذیری سیاسی، آموزش سیاسی به  های مختلفی همچون جامعه شوند و دارای کارویژه محسوب می
ترین کارویژه آنها تاثیرگذاری بر انتخابات  باشند که از مهم شهروندان، تاثیرگذاری بر انتخابات می

ساز  تواند تهدید و بحران ای جوامع خواهان توسعه سیاسی میاست. عدم توجه به احزاب سیاسی بر
ی تهدیدات را   توجهی دامنه باشد و به میزان اهمیت جوامع مختلف به امر مشارکت، این بی

تر خواهد کرد. جامعه ایران از دیرباز و خصوصا  بعد از انقالب اسالمی داللت بر افزایش   گسترده
ی خود بوده و   به امر مشارکت سیاسی و تعیین سرنوشت آیندهای از تمایل مردم   سطح گسترده

نماید. مرور  شناسی ایران را در ابعاد مختلف نمایان می هست، این مطلب مسائل جامعه
گیری احزاب سیاسی در ایران به ویژه از عصر مشروطه به بعد، نشان دهنده این است که  شکل

ن مورد معلول عوامل مختلف فرهنگی، سیاسی، شوند که البته ای احزاب پیکارگونه متولد می
گاهی های مردمی هم در ایجاد چنین   اجتماعی بوده که ساختار قدرت سیاسی و پایین بودن سطح آ

تاثیر نبوده است. در همین دوران مسئله قابل توجه، وجود شکاف فزاینده بین احزاب  شرایطی بی
دولت با تمایل گسترده مردم به امر  سیاسی که تمایل به منحرف شدن، کنترل شدن از سوی

توان مشاهده کرد. پیش از  مشارکت سیاسی است که نقطه اوج و تجلی آن را در انقالب اسالمی می
ای توسعه پیدا کردند که این امر موجب نهادینه نشدن   انقالب اسالمی احزاب به صورت بیمار گونه

 دنبال داشته است.های منفی زیادی به   آنان گردید و همین امر پیامد

توان دستاوردهای بسیاری را در  دهد که می های احزاب سیاسی نشان می  نگاه به کار ویژه
مند احزاب سیاسی به دست آورد که در توسعه سیاسی جامعه اثرگذار باشد. اما  های قانون  فعالیت

دهای ناشی از آن عدم نهادینه شدن احزاب، فرصت اثربخشی حزب در ایران را منتفی نموده و پیام
 به سوی استفاده از مردم منجر گردیده است.

مند کشور  های خارج از قانون نظام  بنابراین، بعد از انقالب اسالمی بنا به دالیلی همچون رقابت
های مهم فشارساز کشور و   شناسان و مسئوالن به مسئله مهم احزاب و رویداد  و عدم اهتمام جامعه

های بزرگ، باعث شده است که انتظاری   خارج از کشور با حمایت قدرتهای اپوزیسیون  فعالیت
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 رفت که در آن احزاب با ماهیت انقالبی پرورش پیدا کنند، حاصل که از انقالب اسالمی می
 نشود. 

بر این اساس امروز با توجه به مشارکت مردم در انتخابات و عدم نهادینه شدن احزاب و 
ای   پژوهانه  بینی کرد که الزمه مطالعات پژوهشی و آینده  ان در آینده پیشتو ها، تهدیداتی را می  تشکل

یافتگی احزاب سیاسی   ای باشیم که ناشی از پیامدهای نهادینه  ی آینده  باشد که بتوان در شناسه می
 خواهد بود.

 . ضرورت و اهمیت پژوهش2

نهادینگی احزاب  از دالیل اهمیت موضوع مورد مطالعه پژوهش حاضر این است که عدم
خورد و بعد از انقالب شکوهمند اسالمی  سیاسی با مفاهیم مشارکت سیاسی و انتخابات پیوند می

ایران، انتخابات صحنه مشارکت مردم در ساخت سیاسی کشور بوده است. احزاب سیاسی با توجه 
ابات است که قدرت رود، در جریان انتخ به کارکردهایی که برایشان تعریف شده و از آنها انتظار می

بخشند. بنابراین، عدم نهادینگی  گیرند و خواسته و مطالبات مردم را تحقق می را در دست می
ای است که حیات اجتماعی و سیاسی جامعه را  احزاب سیاسی و تاثیر آن بر انتخابات آینده مسئله

های  نجر به بروز بحراندهد و اگر این مسئله واکاوی نشود، احتماال  م عمیقا  تحت تاثیر قرار می
 متعددی در نظام شود. 

 . سواالت پژوهش3

ریاست  4111نهادینه نشدن احزاب در ایران چه تاثیری بر انتخابات سال سوال اصلی: 
 جمهوری خواهد داشت؟

 گیری و گسترش احزاب در ایران چگونه بوده است؟  : روند شکلسواالت فرعی

 دالیل نهادینه نشدن احزاب در ایران چیست؟ 
 نقش و جایگاه انتخابات در فرایند جامعه سیاسی ایران چگونه بوده است؟

 شناسی  . مفهوم4

 . حزب 4-1

درباره تعریف حزب میان اندیشمندان علوم سیاسی مانند بسیاری از تعاریف و مفاهیم دیگر 
ن مفهوم در گذر زمان متحول شده و البته در یک زمان علوم اجتماعی اتفاق نظر وجود ندارد، زیرا ای
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و مکان معین نیز معانی دیگری به خود گرفته است. بنابراین، هر پژوهشگر و اندیشمندی از زوایه 
نماید  های تجربی خویش، حزب را تعریف می  های علمی و یافته  دید خویش و منطبق با برداشت

هیئتی از »زب سیاسی را چنین تعریف کرده است: ح 1(. ادمونک برک1، ص4931 )میرخلیلی،
مردم است که به خاطر پیشبرد منافع ملی یا کوشش مشترک براساس برخی اصول سیاسی مورد 

حزب سیاسی مرکب از گروهی از شهروندان کم و بیش » 2به عقیده گتل«. اند توافق متحد شده
د و با استفاده از حق رأی خود کنن سازمان یافته است که به عنوان یک واحد سیاسی عمل می

از نظر «. های عمومی خود را عملی سازند خواهند بر حکومت تسلط پیدا کنند و سیاست می
گروه کم و بیش سازمان یافته شهروندانی است که به عنوان یک واحد »، حزب سیاسی 3لیالک

از اختیار رأی در  سیاسی با هم عمل کنند، در مسائل عمومی عقاید مشترکی دارند و با استفاده
 (.911، ص4934 )عالم،« کوشند بر حکومت تسلط یابند راستای هدفی مشترک می

توان حزب سیاسی را به طور کلی چنین تعریف کرد: حزب گردهمایی پایدار گروهی از  می
مردم است که دارای عقاید مشترک و تشکیالت منظم بوده و با پشتیبانی مردم برای به دست آوردن 

(. بنابر دیدگاه پژوهش حاضر 915کنند )همان، ص های قانونی مبارزه می یاسی از راهقدرت س
ای از افرادی است که در سازمانی تحت عنوان حزب گرد هم آمده و هدف  حزب مجموعه

 آمیز به قدرت است.  شان دستیابی مسالمت اصلی

 . انتخابات 4-2
ای  سی برای کاری، برگزیدن نمایندهانتخابات در لغت به معنای برگزیدن چیزی، برگزیدن ک

باشد. انتخابات مجموعه عملیاتی است  های دیگر می برای مجلس، انجمن شهر، حزب و انجمن
روایان و تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت تدبیر شده است، از این  که در جهت گزینش فرمان

ین زمامداران و نمایندگان بوده و های مختلف تعی دیدگاه انتخابات به معنای فنون گزینش و شیوه
گیری نهادهای سیاسی و تعیین  توان اراده شهروندان را در شکل ابزاری است که به وسیله آن می

گیری  سازوکاری برای شکل»متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. به عبارت دیگر، انتخابات 

                                                        

1. Edmund Burke 

2. Getel 
3. Lilak 
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. با چنین نگرشی، انتخابات به عنوان یک نظام سیاسی و انتخابات مقامات و نهادهای سیاسی است
گیری جمعی و در خدمت اراده مردم برای تاسیس حکومت و پر کردن  ابزار و مکانیسم تصمیم

 (.41، ص4930 )باقری،« باشد ساالری می های نمایندگی در نظام مردم کرسی

 . آینده انتخابات5
 ی است. ریاست جمهور 4111برآورد زمانی پژوهش حاضر تا انتخابات سال 

 . نهادینه نشدن احزاب 6
منظور از نهادینه نشدن احزاب این است که احزاب به عنوان یک نهاد مستحکم اجتماعی در 

های انتخاباتی را  انتخابات مورد قبول واقع نشده است و احزاب قدرت و ظرفیت مدیریت بر فعالیت
ر طول انتخابات احزاب اگر هم ندارند و مورد پذیرش و اقبال نیستند. به همین خاطر است که د

 حضور داشته باشند از جایگاه جدی و رقابتی برخوردار نیستند. 

 . تاریخچه احزاب در ایران7
ای طوالنی و  حزب به مفهوم جمعیتی سیاسی، در ایران همچون بسیاری از جوامع سابقه

لی جنبه نظامی داشته و های سیاسی گاه مانند سربداران و فداییان اسماعی  تاریخی دارد. این تجمع
الصفا سیاست  کرده و گاه همچون اخوان نظامی فعالیت می-به صورت یک حزب یا تشکل سیاسی

ل سیاسی فرهنگی  -را در کنار اندیشه و اصالح اخالقی و فلسفی شبیه ساخته و به شکل یک تشک 
چارچوب تعاریف  یافته است. اما در واقع سابقه تحزب در ایران، به شکلی مشخص و در تبلور می

گردد  رسد و به دوره مشروطه بازمی مرسوم و کنونی از احزاب، در ایران به صد سال می
توان به قبل و بعد از  بندی می (. دوره تحزب در ایران را در یک تقسیم04، ص4919 نژاد، )روحانی

 بندی کرد: انقالب اسالمی تقسیم

 . احزاب در ایران قبل از انقالب اسالمی 7-1
شود، پس از پیروزی انقالب  دوره قبل از انقالب اسالمی از انقالب مشروطه شروع می

ل به نام های حزب اجتماعیون عامیون و دیگری حزب اجتماعیون اعتدالیون ظهور  مشروطه دو تشک 
ساز حد فاصل مشروطه و سلطنت رضاخان بودند  های تحول ترین تشکل کردند. این دو حزب مهم

(. با قبضه شدن قدرت به دست رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی برای 11ص ،4910 )شیرودی،
نخستین بار، یک دولت فراگیر مقتدر و مرکزی به وجود آمد، به دنبال تخته قاپو کردن ایالت، 
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های مخالف در  ها و حرکت تاسیس ارتش نوین و سربازگیری اجباری، قلع و قمع همه شخصیت
سلطه درآوردن کامل مجلس و مطبوعات همگی سبب شد که زمینه مرکز و گوشه و کنار کشور، زیر 

و میدانی برای تداوم یا ظهور و حضور احزاب و تشکیالت سیاسی و نخبگان و سرآمدان فعال 
 (.59، ص4931 چی، وجود نداشته باشد )مدیرشانه

ضای ها و به وجود آمدن شرایط خاص در ف ای جریان به علت پاره 4990تا  4901های  بین سال
های سیاسی در ایران   اجتماعی کشور، در حقیقت شاهد پیدایش بیشترین احزاب و گروه-سیاسی

ای که این دوره تحزب، از نظر کثرت و تنوع قابل مقایسه با ادوار پیش و پس از خود  هستیم، به گونه
الیت ای بیش از شصت حزب و انجمن مهم در این دوره به فع سابقه باشد، زیرا به نحو بی نمی

گرفتند، اکثرا  فاقد  بایست بر عهده می مشغول بودند. احزاب این دوره به رغم رسالتی که می
حساسیت و التزام کافی جهت توجه به منافع کلی کشور بودند و حول اهداف و منافع فردی و 

بار دیگر  4990مرداد  01ای و حتی نفوذ خارجی گردید. پس از کودتای  شخصی، گروهی و طبقه
ی آن زمینه فعالیت   ی ایران ایجاد، و در نتیجه  خفقان، استبداد و رعب و وحشت در جامعهجو 

احزاب محدود شد و پس از مدت کوتاهی احزاب دچار رکود یا فروپاشی کامل گردیدند. در این 
ها محمدرضا پهلوی به اقداماتی در زمینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست زد و سعی در  سال

های متناسب با طرح و الگوهای غربی داشت. وی برای محدود   و نوسازی کشور به شیوهبازسازی 
کردن و در نهایت منکوب کردن مخالفت احتمالی مردم با نظام مستبد سیاسی خویش و احیانا  
مخالفت آنها اقدام به انحراف رسالت اصلی احزاب و ایجاد احزاب دولتی و به عبارت دیگر اقدام 

ی   زابی دست نشانده و غیر خودجوش و مردمی کرد و آنها را در خدمت اهداف مطلقهبه تاسیس اح
و به دلیل افزایش خفقان رژیم شاه و  4910خرداد  45خود قرار داد. به طور کلی با شکست قیام 

های غیر علنی با   ای از کشورهای جهان سوم، حرکت های مسلحانه در پاره همچنین بازتاب حرکت
ها و احزاب سیاسی، مذهبی، التقاطی ایجاد  ی مسلحانه در ایران در قالب تشکل  بارزهقبول مشیء م

ای از آنها نیز موفق به اقدامات نظامی شده و برخی قبل از اقدام، سرکوب و دستگیر   شد که پاره
شدند و عمال  آخرین تجربه حزبی حاکم در رژیم پهلوی به حزب رستاخیز خالصه شد که این 

 (.93، ص4931 منحل گردید )اخوان کاظمی، 4953انحصاری واحد در سال حزب 

 . احزاب پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 7-2
در تحلیل تاریخ و عملکرد احزاب بعد از انقالب اسالمی باید به این واقعیت اشاره کرد که 
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هارنظرهای دقیقی کرد و توان در این زمینه اظ های فراوانی وجود دارد و به راحتی نمی  پیچیدگی
منابع و تحقیقات بسیار ناچیزی در این زمینه وجود دارند که بعضا  نیز اختالف سالیق و دیدگاه را 

دهد. پیروزی انقالب اسالمی و فروپاشی  در ایجابی یا سلبی دانستن فعالیت این احزاب نشان می
یاسی، مذهبی و مردمی را آزاد های نهفته عظیمی از شور و هیجان س  رژیم مستبد پهلوی، انرژی

های سیاسی و اجتماعی، صدها حزب و گروه در عرصه کشور به   ساخت و به دنبال گسترش آزادی
عرصه فعالیت قدم گزاردند. در این دوره سه طیف گسترده فعالیت داشتند که عبارتند از: احزاب 

های  نگ تحمیلی بین سالهای چپ و هوادار سوسیالیسم، طیف مذهبی. با شروع ج لیبرال، گروه
دار شدن جنگ، فعالیت احزاب بسیار کم و یا حتی تعطیل شد. در نتیجه  با اولویت 4901تا  4953

در این دوره، دغدغه اصلی مسئله جنگ بود. به همین دلیل، احزاب از توجه نظام کنار ماندند و 
(. با به 00، ص4931 نیا، دانست )ظریفی های حزبی را مانع پیشرفت امور می حتی نظام، فعالیت

های ورود احزاب   جوانه 4930تا  4901های  ریاست جمهوری رسیدن هاشمی رفسنجانی بین سال
سیاسی به عرصه سیاسی و اقتصادی کشور زده شد و حزب سیاسی مهمی چون حزب کارگران 

، 4915های جدیدی در فضای کشور مطرح شد )دلویی،  سازندگی وارد میدان گردید و گفتمان
ها، از  (، حزب کارگران با سایر گروه4930-4911(. در انتخابات ریاست جمهوری هفتم )5ص

های خط امام، متحدد گردید و با پیروزی   جمله مجمع روحانیون مبارز و ائتالف گروه
ها به   گیرکننده و غیرمنتظره، سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری رسید و احزاب و گروه غافل

زمام امور کشور را در دست گرفتند. در انتخابات ریاست جمهوری نهم، « طلب حاصال»اصطالح 
داری به  های حزبی و وام نژاد به ریاست جمهوری انتخاب گردید. ایشان بر حرکت محمود احمدی

ی ملت فارغ از   های مردمی و توجه به قاطبه احزاب، اعتقادی نداشت و نزد ایشان حرکت
های سابق، بعد از  ها و جبهه ارای اولویت بود. در این دوره حرکتهای تنگ حزبی، د  چارچوب

ها و  عدم کسب موفقیت الزم در عرصه انتخابات، دچار رکود شدند و ضمن بازنگری در رویه
گیری از اشتباهات قبلی، سعی در سازماندهی مجدد و تشکیل اتحادها  عملکردهای گذشته و درس

 نهان بودند. های جدید حزبی آشکار و پ و ائتالف
نژاد بارها وابستگی خودش را به احزاب انکار نموده است. به  هور محمود احمدییس جمئر
به طور کلی «. دولت نهم به جز خداوند به هیچ حزب و جناحی بدهکار نیست و...»ی ایشان   گفته

ر خورد و یکی از اقدامات رئیس جمهو فعالیت چشمگیری از احزاب در این دوره به چشم نمی



 019 تهنادینه نشدن احزاب در ایران و تاثری آن بر آینده انتخابا

، 4931 نژاد در خصوص احزاب، قطع یارانه تصویبی به احزاب بود )اخوان کاظمی، احمدی
 (.11ص

 . كاركرد احزاب8
های احزاب، همواره موجد ثبات سیاسی و امنیت در هر نظام سیاسی بوده و   ها و کارویژه  کارکرد

ساالری یاد  های مردم  به همین دلیل است که از آنها به ستون فقرات دموکراسی و جزء ضروری نظام
های یک به یک افراد جامعه وجود   شود. به تعبیر دیگر، از آنجا که در عمل انعکاس دیدگاه می

بندی، انعکاس و سرانجام سعی در عملی ساختن نظرات  ندارد، از این رو احزاب ابزاری برای جمع
ای برای تحقق بخشیدن به   مختلف در جامعه و در عین حال مانعی برای هرج و مرج فکری و وسیله

مشارکت سیاسی افراد جامعه و از لوازم و ارکان اصلی و اساسی حکومت دموکراسی به شمار 
های زیادی هستند که در ذیل به  (. احزاب دارای کارویژه40، ص4939 روند )مقتدایی، می

 ترین آنها اشاره شده است:  مهم

 پذیری سیاسی  . جامعه8-1
های مختلف   فرایندی است که در آن شهروندان تحت تاثیر کانالپذیری سیاسی   جامعه

های جمعی( از  سال، رسانه های هم پذیری سیاسی )خانواده، مدرسه، نهادهای مذهبی، گروه جامعه
ها و احساسات آنها درباره نظام   گیرند و دانش سیاسی، ارزش جمله احزاب سیاسی قرار می

گیرد.  مربوط به آن در دوران مختلف زندگی شکل می های سیاسی  سیاسی، نهادها، ساختار
توانند نقش مهمی در تثبیت یا تغییر عناصر مهم فرهنگ سیاسی،  بنابراین، احزاب سیاسی می

 (.41، ص4914 ها داشته باشند )هرسیج،  نخبگان و توده

 . تجمع منافع8-2
موجود در جوامع باشند، در  های سیاسی  ترین و تنها شکل سازمان نفع عالی های ذی  هرگاه گروه

نفع سعی  ثباتی زیادی خواهند شد. هر گروه ذی ها دستخوش نابسامانی و بی  آن صورت حکومت
دارد حکومت را در جهت منافع و اهداف خود سوق داده و مقامات حکومتی را تحت نفوذ خود 

ر چندانی وجود ندارد که های جامع و فراگی  ها، اهداف، یا ایدئولوژی درآورد. در چنین حالتی ارزش
بتوانند از حمایت عمومی و ملی برخوردار باشند. هر گروه تنها به فکر منافع خود خواهد بود. در 

نفع در چارچوب  های ذی حالی که احزاب سیاسی از طریق گرد آوردن یا تجمع منافع مستقل گروه
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، 4914 کند )نوذری، می نفع کمک های ذی تر به کاهش یا تخفیف تضادهای گروه سازمانی وسیع
 (.11-13ص

 . ادغام سیاسی 8-3
هایی را که تا پیش   کنند تا گروه نفع تالش می های ذی  احزاب سیاسی به موازات گرد آوردن گروه

از این کنار گذاشته شده بودند، وارد نظام سیاسی سازند. غالبا  احزاب به منظور افزایش قدرت خود 
کنند، و حتی  های جدید استقبال می  مبارزات انتخاباتی از حضور گروهبرای کسب آراء در جریان 

های   شود تا گروه گیرند. این امر سبب می های حزبی خود جایی برای آنها در نظر می در برنامه
مذکور هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ روانی به حمایت از کل نظام سیاسی برخیزند. اعضای 

دهند )همان،  ارآیی و لیاقت خود و وفاداری به نظام را نشان میحزب احساس هویت کرده و ک
 (.13ص

 . آموزش سیاسی به شهروندان8-4
دهند، آنها تاثیر مهمی بر آموزش،  احزاب سیاسی به مردم اطالعات سیاسی مهمی ارائه می

و وگوهای خاصی را با جامعه مدنی آغاز کرده  رسانی به عموم دارند. احزاب سیاسی گفت اطالع
های حزبی در   کنند. در برخی از سیستم مردم را به بحث در مورد مسائل و اظهارنظر دعوت می

کشورهای اروپایی آموزش سیاسی شهروندان توسط احزاب حتی در قانون اساسی آنها تدوین شده 
رسانی  است، به عنوان مثال در قانون آلمان، در قانون اساسی آمده است که احزاب باید به اطالع

ای از دولت فدرال برای احزاب در نظر   ی موضوعات سیاسی به شهروندان اقدام کنند و بودجه  درباره
 (.P.9،welssenbach ,2010 گرفته شده است تا آنها بتوانند وظایف آموزشی خود را دنبال کنند )

 . بسیج مردم جهت شركت در انتخابات 8-5
ب سیاسی، تشویق مردم به رأی دادن است. در ترین کارکردهای احزا یکی از بارزترین و مهم

کنند تا مردم را به  های مختلف تالش می  جریان مبارزات انتخاباتی، احزاب از طریق تبلیغات و ابزار
های رأی بکشانند. بدون این تبلیغات شاید بسیاری از شهروندان اصال  توجهی به  پای صندوق

تواند در این زمینه بسیار مفید  که تبلیغات حزبی می قضیه انتخابات از خود نشان ندهند. در حالی
و موثر واقع گردد. این امر به نوبه خود باعث افزایش کارایی و مشروعیت نظام سیاسی خواهد شد 

 (. 31، ص4914 )نوذری،
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ترین   ترین و بارز  ترین کارکرد احزاب، تاثیر آن بر انتخابات است، انتخابات، مهم یکی از مهم
های اجتماعی قدرت سیاسی را   سو، پایه باشد که از یک ت افراد در عرصه سیاسی مینوع مشارک

 دهد و از سوی دیگر، مالک خوبی برای ارزیابی توزیع قدرت در جامعه است. نشان می

 . جایگاه انتخابات در جامعه سیاسی ایران9
سو،  ت که از یکترین نوع مشارکت افراد در عرصه سیاسی اس  ترین و بارز  انتخابات، مهم

دهد و از سوی دیگر، مالک خوبی برای ارزیابی  های اجتماعی قدرت سیاسی را نشان می  پایه
ها، واحدهای اساسی قدرت  ساالر، رأی های مردم  توزیع قدرت در جامعه است، زیرا در نظام

است که های مردمی مشارکت سیاسی، بیانگر آن  سیاسی هستند. انتخابات به مثابه یکی از حوزه
آمیز  جویانه و مسالمت تواند کم هزینه، مشارکت تعامل اراده مردم و رهبران سیاسی، تا چه حد می

باشد. این امر ضمن تداوم مبارزه و رقابت سیاسی در متن و ساخت جامعه، مقبولیت و مشروعیت 
خابات، آورد. انت نظام سیاسی و استمرار و اصالح ساختار و عملکرد حکومت را به ارمغان می

یابد. رفتار  ای متشکل از اجزای مختلف است که اراده و خواست یک ملت در آن تجلی می  منظومه
های  نظران با پس زمینه انتخابانی نیز نوعی کنش سیاسی است که به اعتقاد بسیاری از صاحب

زاری پذیرد. برگ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ارتباط دارد و از آنها تاثیر می
ساالری در کشورهایی  های آزادی و مردم ترین شاخصه انتخابات آزاد، سالم و مبتنی بر قانون از مهم

گیری بوده و کارگزاران آنها در غیاب  است که در آنها نهادهای برخاسته از مردم، ارکان اصلی تصمیم
های  های مقبولیت نظام همردم اجازه ندارند سرنوشت کشورشان را رقم بزنند. بنابراین، یکی از مولف

سیاسی در سراسر جهان، میزان مشارکت سیاسی مردم در آن است. در نظام جمهوری اسالمی ایران 
، بنابراین، میزان مشارکت سیاسی در «میزان، رأی ملت است»براساس نظر و بیان امام خمینی که 

انجام شده است و در اصل  های زیادی در ایران مقبولیت نظام سیاسی تاثیر دارد. تاکنون انتخاب
، 4930 گردد )عنایتی شبکالیی، برمی 4953سابقه تجربه اولین انتخابات در ایران به بهمن سال 

 (. 411ص

 های انتخابات . كارویژه11
هایی   ها در اصل نشان دهنده قابلیت  های متفاوتی است، کارویژه  انتخابات دارای کارویژه

های ذیل است:  ود دارد. به طور کلی انتخابات دارای کارویژهباشد که یک مقوله در درون خ می
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های بارز مشارکت  نفس وجود انتخابات و برگزاری متناوب و منظم و ادواری آن یکی از نشانه
باشد. قاعده نمودن انتقال قدرت سیاسی از گروهی به گروه دیگر، ایجاد  ساالری می سیاسی و مردم

سازی سیاسی، ابزار ایجاد و حفظ جامعه  ان، عاملی در فرهنگهای الزم برای چرخش نخبگ زمینه
 (. 414-411، ص4911 ترین مجرای تحقق حاکمیت )دارابی، مدنی، مهم

 . نقش احزاب سیاسی در انتخابات11
ها   احزاب سیاسی ارتباط تنگاتنگی با انتخابات دارد. احزاب سیاسی به سازمان دادن به اندیشه

موجود در جامعه و در عین حالی که عامل تقسیم کردن و متشکل ساختن های سیاسی   و گرایش
های  اند، عامل نزدیک کردن و تلفیق نمودن خرده گرایش های گوناگون  ها و بخش مردم به شاخه

ای کم و بیش منسجم  های اندیشه  ها و یا نظام  ها، ایدئولوژی  فردی و اجتماعی در قالب دکترین
بخشد و معنی و مفهوم  تر می های انتخاباتی ابعاد عمیق  طبعا  به مبارزهباشند. این معنی،  می

موضوعات مورد مبارزه را از شکل فردی و گاهی سطحی خارج کرده و به آن رنگ و بوی فلسفی، 
تر با بازار سیاست عرضه خواهد  افزاید و به صورت مسائل سازمان یافته اجتماعی و فرهنگی می
حزبی بر انتخابات بدون حزب، برتری دارد. چرا که در صورت نخست، کرد. همچنین انتخابات 

تر خواهد بود و این امر خود از پراکندگی آراء شهروندان جلوگیری  تعداد نامزدهای انتخابات معقول
کرده و قدرت نمایندگی منتخبین را افزایش خواهد داد. در حالی که اگر احزاب وجود نداشته باشد، 

یث نامزدی و هم از جهت رأی دادن دچار پراکندگی گردیده و طبعا  ضریب شهروندان هم از ح
قدرت پشتیبانی نمایندگان کاهش خواهد یافت و عمل رأی دادن به جای اینکه بر مأخذ برنامه 

ها و لزوما  احساسی یا  سیاسی یا فکر و اندیشه مرامی و مسلکی باشد، بر پایه وابستگی به شخصیت
نظام سیاسی اروپا به دلیل اینکه احزاب سیاسی در ساختار حکومت سطحی خواهد بود. در 

ای دارند، اساسا  جریان امور سیاسی بدون احزاب محال شده  تعریف شده هستند و جایگاه ویژه
است. لذا عمال  این امکان وجود ندارد که افراد غیر حزبی بتوانند قدرت را به دست بگیرند. 

بینیم. از این رو میان انتخابات و احزاب سیاسی  دست شدن قدرت می بنابراین، ثباتی را در دست به
پیوند و ارتباط نزدیکی وجود دارد، زیرا احزاب سیاسی در هدایت و بسیج ملت به پای صندوق رأی 

های کاندیداتور نقش موثری دارند. در این تلقی نوعی رابطه دو سویه میان احزاب   و معرفی چهره
گیری و  سو دموکراسی به عنوان بستر ظهور و شکل شود. از یک قرار میسیاسی و دموکراسی بر

گردد و از سوی دیگر حزب سیاسی نردبان صعود  نهادینه شدن احزاب سیاسی مطرح می
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های مهم آن است را  آمیز روند توسعه سیاسی که مشارکت سیاسی شهروندان از شاخص موفقیت
ر جامعه سیاسی ایران به دالیل مختلفی که در ذیل (. اما د15، ص4939 کند )مقتدایی، فراهم می

  اند. به آنها خواهیم پرداخت، احزاب نقش پر رنگی در جامعه ندارند و نهادینه نشده

 . علل نهادینه نشدن احزاب در ایران12
با توجه به اینکه بیش از یکصد سال از تاسیس اولین حزب به معنای امروزی آن در جامعه ایران 

سلسله احزاب متعددی در طول این سده اخیر، رشد و افول کرده است، و برخی از این گذرد و  می
اند، اما با این حال به دالیلی  ای نیز پرداخته  های تاریخی خواسته و یا ناخواسته  احزاب هم به نقش

ه شوند. اند در ایران نهادین  که در اینجا به طور خالصه به آنها اشاره خواهیم کرد، احزاب نتوانسته
داللت بر این دارد که هیچ یک از افراد جامعه حزب را به عنوان یک  نهادینه نشدن احزابعبارت 

های انتخاباتی   نهاد مستحکم اجتماعی قبول نداشته و احزاب نیز توانایی و ظرفیت مدیریت فعالیت
رش و اقبال نیستند. های حزبی مورد پذی  را ندارد و چه از منظر مردم و چه نخبگان و حتی خود نهاد

توان در موضوعاتی مانند علل تاریخی و ساختاری، علل اجتماعی،  با این حال این عوامل را می
 بندی نمود. علل فرهنگی، عامل اقتصادی دسته

 الف. علل تاریخی و ساختاری 

احزاب سیاسی در غرب، حاصل و برآیند تکامل  گیری احزاب در بستر تاریخی خود:  عدم شکل
رسد. در  زات سیاسی هستند که پیشینه بعضی از مبارزات صنفی به چندین سده و قرن میمبار

های   های صنفی، اتحادیه  ها و مجامع صنفی، اتحادیه  ها، انجمن  جوامع اروپایی ابتدا نهادها و گروه
ها و تأمین و احقاق حقوق صنفی، نهادی و   ها و تقاضا کارگری و نظایر آن برای طرح خواسته

و در این راه و فرآیند مبارزات متعددی را پشت سر گذاشتند و در نهایت از   ای شکل گرفته اتحادیه
های کارگری و... بود که احزاب سیاسی سردرآوردند.   دل همین مجامع و نهادهای صنفی، اتحادیه

 (.403، ص4911 زاده، گاه به وجود نیامد )زکی در صورتی که این روند در ایران هیچ
ساالری مطلق و تمرکزخواه،  مداری و دولت سنت و دولت ی قدرت:  بداد و ساختار مطلقهاست

ی تاریخی ایران از مشروطه تاکنون گواه   ی طوالنی و تاریخی است. با این وجود تجربه  دارای پیشینه
زمان با تزلزل قدرت مطلقه و ضعف دولت، نهادهای مدنی مانند احزاب و  آن است که هم

قارچ گونه و لجام گسیخته تاسیس یا فعال شده و با تمرکز محدود قدرت مطلقه یا تولد  مطبوعات،
زمانی حاکی از آن است که پیدایی  اند. این هم آن، همه رخت بربسته و چون برگ خزان ریخته
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نهادهای مدنی معلول ضعف دولت مطلقه بوده و به موازات افزایش استبداد و مطلقه شدن ساختار 
ی   اند، زیرا کلیه گستره و توان این نهادها و از جمله احزاب کاسته شده، و به زوال گراییدهقدرت، از 

ها و   های حکومتی در ایران در فردی و مطلقه بودن حاکمیت و فقدان و یا عدم تحمل قدرت  سلسله
ی   در سدهاند. بدین ترتیب در تاریخ معاصر ایران و  کننده مشترک بوده یا نهادهای حاضر و تعدیل

های استبدادی با اعمال قدرت مطلقه و خشونت مانع رشد شخصیت و  گذشته هم، حکومت
گیری نهادهای جامعه مدنی را ندادند. همچنین   ی رشد طبیعی و شکل  هویت مردم شدند و اجازه

ی اخیر از بند استبداد و ساختار قدرت مطلقه   بدیهی است در کشوری که فقط در سه چهار دهه
ی رهیدن داشته، بسط جامعه و نهادهای مدنی مانند احزاب به راحتی میسر نباشد )اخوان بنا

 (.914، ص4911 کاظمی،
های   یکی از ریشه فقدان تحوالت بنیادین در فرماسیون اجتماعی و تقابل میان سنت و تجدد:

ماعی در ایران بندی اجت تاریخی عدم نهادینه نشدن احزاب در ایران آن است که فرماسیون یا صورت
کمتر در معرض تغییرات و تحوالت زیربنایی که در اروپای دوران رنسانس به بعد رخ داد، قرار 

داری، موجب پیدایش  گرفته است. در اروپای مابعد رنسانس، فروپاشی فئودالیسم و ظهور سرمایه
هم بیشتری از های اجتماعی متفاوتی شد که هر کدام برای نیل به قدرت سیاسی و تصاحب س  گروه

درآمد اقتصادی، با یکدیگر به رقابت پرداختند. اما فرماسیون اجتماعی در ایران حتی تا اواسط قرن 
ی اقتصادی ایران دولتی بود و دولت به   بیستم چندان تکان جدی نخورده بود. زیربنا و شالوده

 کرد.  ترین کارفرما عمل می صورت بزرگ
گاهی نسبت به نقش ا افزایش معلومات و باال بردن سطح سواد و تحصیالت  حزاب:بدبینی و ناآ

ی تاریخ معاصر ایران است و این   ی امروز، موضوعی مختص به دو سه دهه  عموم مردم در جامعه
واقعیت وجود دارد که بعد از انقالب اسالمی، بینش و توجه سیاسی عموم مردم باال رفته، ولی در 

ی حزب و ادبیات سیاسی مربوط به آن، اقشار   داتی بودن پدیدههای گذشته و با توجه به وار  دهه
سازی  های سیاسی در سازماندهی و بهینه  عظیمی از جامعه نسبت به نقش اساسی احزاب و گروه

گاهان  اطالع بوده و حتی بخش قابل توجهی از تحصیل ساختار سیاسی کشور بی کردگان و آ
ها هنوز   اطالعی و تردید اند که این بی شور تردید داشتهسیاسی نیز نسبت به نقش ایجابی و مترقی ک

ها و   هایی از عوام و خواص طبقات اجتماعی وجود دارد و بخشی از بدبینی نیز در بخش
ها و تردیدها   اطالعی ها، از همین بی  های نامطلوب تاریخی جامعه نسبت به احزاب و گروه  ذهنیت
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 .(413، ص4911 شود )اخوان کاظمی، ناشی می
اساسا  احزاب سیاسی نیرومند و کارآمد  های سیاسی:  تجربگی مشارکت ضعف جامعه مدنی و کم

و نهادینه شده قبل از هرچیز به وجود جامعه مدنی توسعه یافته و توانا نیازمندند. این در حالی است 
مطلقه، که در پیشینه تاریخی ایرانیان، به دالیل مختلفی مانند وجود نظام سیاسی مستبد و 

های طوالنی بحران و ناامنی، ساختار اجتماعی و   ساالری، و وجود دوره تمرکزگرایی و دولت
اقتصادی ناهمگون و توسعه نیافته، نهادهای مشارکتی مستقل و نیرومند، فرصت ظهور و تمرین 

قالب های قبل از ان  های سیاسی فعاالنه در نظام  اند و اساسا  تجربه مشارکت دموکراسی نیافته
ها، بدون واسطه   اسالمی، به دلیل فقدان مشروعیت سیاسی آنها، وجود نداشته است و دولت

هایی مانند احزاب، به کنترل، هدایت،   سازی تشکل نهادهای برخاسته از متن جامعه یا با دولت
 ی  دهی و بکارگیری نیروهای اجتماعی در جهت منافع خود اقدام نموده و هرگونه داعیه سازمان

کردند. متاسفانه پیشینه ضعیف جامعه  تافتند و با سرکوب مواجه می نمی مخالفت و دگراندیشی را بر
توانی و ضعف  تجربگی مردم و نهادها در مشارکت سیاسی فعال، باعث کم مدنی و نبود یا کم

، 4911 ها و احزاب سیاسی امروز شده است )اخوان کاظمی،  پشتیبانی تاریخی از فعالیت تشکل
 (.431-413ص

 ب. علل اجتماعی نهادینه نشدن احزاب
ترین موانع  یکی از مهم تشکیل احزاب سیاسی از باال به پایین )فرمایشی بودن احزاب(:

باشد که در طول تاریخ احزاب سیاسی ایران  گیری احزاب در ایران، فرمایشی بودن احزاب می شکل
های  ی هستند. یعنی از طریق فعالیتها حزب شاهد آن هستیم. در کشورهای دموکراتیک دولت

ی   اند. در جوامع غیر دموکراتیک، بر عکس، احزاب ساخته حزبی و انتخابی به قدرت رسیده
 اند. در واقع احزاب فرمایشی دارای سه ویژگی عمده هستند: دولت

 باشند.  اول اینکه، فاقد اصالت حزبی می
ه هدف و کسب منافع غیرسیاسی، حزب هم دوم، با از میان رفتن شخصیت بانفوذ و دستیابی ب

 رود.  از میان می
سوم، عملکرد آنها به جای ارتقاء فرهنگ و مبارزه سیاسی، اخالق سازشکاری و تعلیم ریا و 

ها دست در دست هم داده و عامل   ی این ویژگی  دهد که همه گری را به مردم آموزش می نفاق و حیله
ی جس رود. حتی  های حزبی به شمار می تن مردم از احزاب و فعالیتمهمی در راستای بیزاری و تبر 
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انتقاد امام خمینی و نگاه منفی ایشان معطوف به این واقعیت بود که حزب به معنای واقعی کلمه 
وجود ندارد و اصوال  احزاب موجود به لحاظ منشاء و مرجع نشو و نمو، دولتی بوده و برای تحکیم 

نظران علم سیاست، احزاب واقعی به  در صورتی که به تایید صاحباند.  قدرت دولتی شکل گرفته
عنوان مظهر اقتدار جامعه مدنی باید از پایین به باال شکل بگیرند. ایشان در همین زمینه 

کنند، نه اینکه اول دولت  ها از حزب وجود پیدا می آنجایی که حزب است، دولت»فرمایند:  می
خواهید درست کنید، طوری که قانون  ند ... اگر حزب میتشکیل بشود و بعد اتکاء بر حزب ک

 (.054، ص4911)اخوان کاظمی،  «کند... اساسی و سایر قوانین اقتضاء می
های نه چندان دور و   از گذشته ها و اجتماعات مذهبی و تاثیر آن بر نهادینه نشدن احزاب:  هیئت

های جمعی، رنگ و شکل  رکتی اخیر، تشکیل اجتماعات و حضور در ح  دست کم در دو سده
ی کشورهای   دینی و مذهبی به خود گرفته است و این مسئله فقط مختص ایران نیست. در همه

های گوناگون گرد هم آمده و در کنار برگزاری  اسالمی، مسلمانان در طول یک سال به مناسبت
هم مراسم و آداب کنند. در ایران اسالمی  مراسم دینی، مسائل و مشکالت خود را نیز مطرح می

های ائمه و موارد عدیده دیگری  مذهبی از جمله نمازهای جمعه، اعمال و مناسک اعیاد، و شهادت
های   بخشند. عالوه بر آن هیئت های سیاسی را تحقق می وجود دارند که بخشی از اهداف گروه

ی از افراد اند، به نحوی بخش های دور، تشکیل شده های خیریه که از گذشته مذهبی و موسسه
های واعظ گوش فرادهند. همین امر، دست کم  کنند تا به گفتار و موعظه جامعه را دور هم جمع می

در سطح عموم جامعه، تا حدودی نیاز به جمع دیگری به نام حزب را مرتفع ساخته است )اخوان 
 (. 059-050، ص4911 کاظمی،

به عنوان مصداقی از جامعه مدنی، احزاب  نقش دولت و عملکرد آن در نهادینه نشدن احزاب:
کند و بسیار بدیهی است که عملکرد و نقش  های واسطه میان مردم و دولت را بازی می نقش حلقه

سازی در نوع و میزان کارایی و نهادینه  ها چه از حیث سیاسی، اقتصادی، حقوقی، و فرهنگ  دولت
ها زیاد   ی دولت  وقت سرکوب از ناحیه باشد. در تاریخ تحزب ایران، هر شدن احزاب بسیار موثر می

های احزاب هم کاهش یافته و نسیمی از آزادی   ساالری افزون گشته، فعالیت بوده و تمرکز دولت
ساالران به مردم و نهادهای مدنی  های مدنی توسط دولت  وزیده و اعطای بیشتر حقوق و آزادی

فزایش یافته است. از سویی عدم توجه های حزبی هم ا  صورت گرفته، موج روی آوری به فعالیت
تفاوتی و انفعال سیاسی مردم  های عمومی نیز چون باعث بی  ها به مطالبات و خواسته دولت
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گردد  ی کاهش مشارکت سیاسی و اقبال عام نسبت به تحزب می  شود، از این طریق نیز مایه می
 .(911، ص4911 )اخوان کاظمی،

های انتخابات  حضور احزاب در جریان فعالیت احزاب:مقطعی، موسمی و مرکزگرا بودن 
ها و نمادهای ظهور احزاب مقطعی و موسمی است و وقوع چنین   مختلف کشور، یکی از سمبل

ای در تاریخ برای ظهور و عملکرد احزاب ایرانی است که  ای در واقع استمرار آفات و بلیه مسئله
آوری آراء الزم از مردم، از  ا آغاز شده و پس از جمعمعموال  در ایام انتخابات، فعالیت موسمی آنه

بایست در طول سال  کشند. در حالی که احزاب می ی سیاسی کشور به نحو بارزی پا پس می  صحنه
ها و راهبردها و تربیت نیرو اقدام کنند و   و در جریان زمان موجود میان انتخابات به تدوین برنامه

ساخته و فعالیت خود را تنها به پایتخت و چند شهر بزرگ  تشکیالت خود را منسجم و پایدار
 .(011، ص4911 محدود نسازند )اخوان کاظمی،

حزب واقعی حزبی است که به  ضعف عملکرد احزاب و نقش آن در نهادینه نشدن احزاب:
های جامعه  مسائل اجتماعی واقعی مردم برسد. یک حزب موثر در ایران حزبی است که به خواسته

دهد. به ثبات اقتصادی، توسعه سیاسی و عدالت اجتماعی. حزبی که بتواند برای این مسائل جواب 
روی حزب این خواهد   راه حل ارائه نماید و بتواند طرفداری مردم را طلب کند آن وقت چالش پیش

ول بود که اوال  از درون سیستم مورد پذیرش قرار بگیرد و بعد به واسطه پشتوانه اجتماعیش مورد قب
(. در حقیقت احزاب 401، ص4939 تواند تغییراتی در نظام بدهد )مقتدایی، قرار گرفته، آنگاه می

شوند و امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست که  های مختلفی تشکیل می  سیاسی برای انجام کارویژه
باشد.  یی امور جامعه وابسته به تشکیالت و نهادهای سازمان یافته و منسجمی چون احزاب م  اداره

های مناسب جهت فعالیت احزاب،   در کشورهای غربی به دالیل متعددی، از جمله ایجاد زمینه
اند به یک نهاد  وجود سازوکارهای قانونی مناسب، حمایت دولت از احزاب سیاسی، احزاب توانسته

در ایران  های مختلف به ویژه عرصه سیاسی تبدیل شوند. در حالی که  قدرتمند و تاثیرگذار در عرصه
گیری احزاب متعدد، احزاب در موضوعات   به زعم شکل 4930به ویژه پس از دوم خرداد سال 

بعدی باشند. در   گر و چند اند. در حالی که قاعدتا  احزاب باید همه جانبه خاصی متوقف شده
آن  هایی نیز تاکید بر اقتصاد، شاخص  هایی شاهد اهمیت صرف بر مسائل سیاسی و در دوره برهه

بوده و از توجه توأمان به این دو و سایر موضوعات غفلت شده است. از آنجایی که احزاب 
اند به عنوان یک نهاد قدرتمند و تاثیرگذار در جامعه مطرح   اند و نتوانسته  عملکردهای خوبی نداشته
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 (. 409، ص4939 اند )مقتدایی، شوند، مردم نسبت به احزاب ذهنیت منفی پیدا کرده

 لل فرهنگیج. ع
توان به موضوع فرهنگ سیاسی اشاره نمود. در حقیقت فرهنگ  در بحث علل فرهنگی می

باشد. بر این اساس فقدان  گیری و فعالیت احزاب می های اساسی در شکل  سیاسی از جمله مولفه
تواند همواره موجب ناکارآمدی و نهادینه نشدن احزاب سیاسی  آمیز می فرهنگ سیاسی مسالمت

ترین  تواند به نوعی شاهد بود. در واقع مهم موضوعی که در ارتباط با جامعه ایران نیز می گردد.
 توان در مواردی همچون: های فرهنگ سیاسی ایران را می  ویژگی
فرهنگ آمریت که ریشه در استبداد شرقی دارد، در مقابل  گریزی:  ( فرهنگ آمریت و قانون4

ی   س فرهنگ آمریت قدرت سیاسی در ایران پدیدهگیرد. براسا فرهنگ مشارکتی قرار می
همتا و به نحوی  است. در این نوع از فرهنگ، حاکم موجودی برتر، قهرمان، بی« رمزآلودی»

شود. فرهنگ آمریتی صاحبان قدرت سیاسی را  برخوردار از قداست و حتی مقدس تلقی می
م سلسله مراتبی، قدرت خود را بر هایی ورای جامعه، طبقات و قانون قرار داده که در نظا شخصیت

(. بر این 011، ص4914 نمایند و دیگران موظف به تبعیت از آن هستند )ناظری، دیگران اعمال می
اساس وجود این نوع از فرهنگ مانع عمده به وجود آمدن فرهنگ اعتنا به قانون بوده و در نتیجه 

 برد. بین میهای سیاسی و رقابت سالم سیاسی را از  امکان تشکیل تشکل
فرهنگ تساهل و تسامح یک فرایند سیاسی و اجتماعی است و از عناصر ( نامداری سیاسی: 0

آید. تساهل به قانون، تشویق و ترغیب مردم به  بسیار اساسی پیشرفت و ترقی جوامع به حساب می
اسی ی عدم تساهل سی  کند و بالعکس روحیه گوی منطقی و ایجاد فضای عقالیی کمک می گفت و

پذیری و  دارد و او را دستخوش تحمل نگری و داوری منطقی باز می و انقیادطلبی انسان را از واقع
 کند. فقدان تساهل مطمئنا  به نهادینه شدن و کارآمدی احزاب کمک نخواهد کرد.  جویی می ستیزه
ان اسالم یکی از معظالت فرهنگی که نه تنها در ایران بلکه در جه ای: ( تفکر شخصی و سلیقه9

ای اندیشیدن است. هنر شنیدن، هنر درک، هنر تبادل و   سایه افکنده، شخصی اندیشیدن و سلیقه
ارتباط، هنر فراگیری، هنر جمعی اندیشیدن و هنر همگانی اندیشیدن از لوازم تشکل اجتماعی 

برقرار نکنند،  های ارتباطی  های یکدیگر قرار نگیرند و پل  باشد. اگر شهروندان در جریان اندیشه می
 (.11، ص4914 القلم، توانند به شکل، انسجام و سیستم برسند )سریع چگونه می

در میان ایرانیان و در فرهنگ ما فعالیت جمعی و  ( اصل ضعف در دستیابی به اجماع نظر:1



 019 تهنادینه نشدن احزاب در ایران و تاثری آن بر آینده انتخابا

گروهی جایگاه مناسبی ندارد. فردیت در معنای منفی آن، تبدیل شدن اختالفات فکری به 
ی، هیجانی و احساسی عمل نمودن، عدم پذیرش یکدیگر و آستانه پایین تحمل اختالفات شخص

گریزی ایجاد و به راحتی هر گروه متالشی یا دچار انشعاب شود.  باعث شده تا تمایل زیادی به جمع
شود که حتی در شرایط  تر است و به همین دلیل مشاهده می در ایران جایگاه افراد از نهادها مهم

 های سیاسی نقش بیشتری دارند )مقتدایی،  گیری ها در تصمیم افراد و شخصیتحضور احزاب، 
(. بنابراین، تفکر فردی به معنای عدم توجه به اجماع و تفکر جمعی و نیز به 455ص، 4939

 ها است.   فراموشی سپرده شدن تشکل

 د. عامل اقتصادی
نادیده گرفتن بخش خصوصی و با اساسا  اقتصاد دولتی و متمرکز، با  ( اقتصاد ضعیف دولتی:4

های مدنی مانند احزاب را  قائل نشدن جایگاه بایسته برای آن، ظهور و حیات و نهادینه شدن تشکل
باشد،  نماید، زیرا زمانی که اقتصاد تحت تسلط کامل دولت می دچار تنگناهای جدی نموده و می

گیرد. اقتصاد ایران نیز  ولت قرار میی نهادهای سیاسی نیز در مهار د  طبیعی است که قدرت و کلیه
های خصوصی و تعاونی تاکنون به   در گذشته و در حال حاضر عمدتا  اقتصاد دولتی بوده و بخش

 اند )اخوان کاظمی، ی فعالیت احزاب حضوری نداشته  ی کافی قوی نبوده و اساسا  در حوزه  اندازه
 (. 433، ص4911
های احزاب،   ترین دغدغه امروزه یکی از اصلیی: ( مشکالت احزاب در تأمین منابع مال0
آور این تشکیالت است. این مسئله در کشورهایی از  های سرسام  ی تامین منابع مالی و هزینه  نحوه

جمله ایران که از لحاظ ساختار اقتصادی به صورت دولتی و متمرکز اداره شد و با فقدان رشد 
باشند، باعث شده تا احزاب  ی مدنی روبه رو می  های خصوصی و در نتیجه ضعف جامعه  بخش

هایی هم که   غالبا  در هیئت احزاب دولتی، غیر مستقل و در نتیجه ناکارآمد ظاهر شوند و در دوره
های غیر دولتی ظهور کردند، به دلیل فقدان استقالل مالی و  احزاب مستقل و ورای اهداف و انگیزه

های حزبی، پس از مدت کوتاهی رو به ضعف و   لف فعالیتهای مخت عدم توانایی در تامین هزینه
اضمحالل نهادند. در واقع بقای هر حزب در گرو دو عامل اساسی است: عامل اول، تامین نیرو و 

ها که   های مادی و مالی احزاب برای انجام فعالیت عضوگیری و عامل دوم، تامین درآمدها و سرمایه
 )اخوان کاظمی، گردد ی احزاب سیاسی می  شد و توسعهگیری و ر شامل مراحل پیدایش، شکل

 (.013، ص4911
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 علل نهادینه نشدن احزاب در ایران -0جدول 

 علل تاریخی و ساختاری علل اجتماعی علل فرهنگی علل اقتصادی

 اقتصاد ضعیف دولتی
فرهنگ آمریت و 

 گریزی قانون
 فرمایشی بودن احزاب

گیری احزاب در بستر  عدم شکل
 خودتاریخی 

مشکالت احزاب در 
 تامین منابع مالی

 استبداد و ساختار مطلقه قدرت ها و اجتماعات مذهبی هیئت نامداری سیاسی

 ـ
تفکر شخصی و 

 ای سلیقه
 نقش دولت و عملکرد آن

فقدان تحوالت بنیادین در 
فرماسیون اجتماعی و تقابل میان 

 سنت و تجدد

 ـ
اصل ضعف در دستیابی 

 به اجماع نظر

موسمی و مرکزگرا  مقطعی،
 بودن فعالیت احزاب

بدبینی و ناآگاهی نسبت به نقش 
 احزاب

 ضعف عملکرد احزاب ـ ـ
تجربگی  ضعف جامعه مدنی و کم
 مشارکت سیاسی

 . سناریوهای ناشی از نهادینه نشدن احزاب در ایران و تاثیر آن بر آینده انتخابات13

 پژوهی . آینده13-1
به عنوان یکی از  1پژوهی، تعاریف متعددی آورده شده است، وندل بل  در ارتباط با تعریف آینده

پژوهی بیان کرده و معتقد   پژوهی تعاریف و توصیفات خوبی درباره آینده  پیشگامان عرصه آینده
مند و  پژوهی یک عرصه جدید پژوهشی در حال رشد است که در برگیرنده تفکر نظام است، آینده

ها و   بررسی دیدگاه»گوید:  پژوهی می  باشد. در تعریفی از آینده یگزین میهای جا  صریح درباره آینده
ترین  های جایگزین به منظور کمک به مردم در انتخاب و خلق مطلوب  مند آینده  مطالعات نظام

ل، و امیال و نیازها را برای   پژوهان ترکیب  آینده. آینده های مختلفی از دانش گذشته، دانش حال، تخی 
بینی  پژوهان سعی دارند تا پیامدهای پیش  گیرند. عالوه بر این آینده ی به این هدف به کار میدسترس

، 4931 )میرخلیلی،« های اجتماعی را کشف کنند  نشده، ناخواسته و تشخیص داده نشده فعالیت
باشد: روش دلفی، سناریونویسی، پیمایش  های متعددی می پژوهی دارای روش (. آینده493ص

 شناسی، چرخه آینده.  انگیزی، تحلیل ثبت اختراع، درخت وابستگی، ریخت ذهن محیطی،
                                                        

1. Wendell Bell 
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ی سناریو که از دنیای هنر به عاریت گرفته شده،   روش پژوهش حاضر سناریونویسی است. واژه
 خواه، با مفهوم جدیدی در نیروی هوایی آمریکا و بعد از جنگ جهانی دوم به کار رفت )ستاری

ی سناریو را به عنوان روشی برای   کسی بود که برای اولین بار واژه 1ان،(. هرمان ک11، ص4939
نگاری و تفکر در مورد آینده به کار برد. آینده هر کسب و کاری به دو مولفه آینده نزدیک و آینده  آینده

کارها کاربرد دارد   سازی به طور موثر برای آینده دور کسب  شود. تکنیک سناریو دور تقسیم می
 (. 09، ص4911 دهان، )خوش

 . مراحل ساخت سناریو13-2
های متفاوتی وجود دارد، در این پژوهش برای  های سناریونویسی روش در زمینه روش و گام

استفاده شده است.  2ساختن سناریوهای ناشی از عدم نهادینگی احزاب در ایران از روش شوارتز
ایشان چند مرحله را برای تدوین یک سناریو ارائه کرده است. گام اول، روشن کردن تمرکز اصلی 
سناریوها )پرسش اصلی یا موضوع(، گام دوم، بررسی تغییرات گذشته برای شناسایی روندها و 

ها، گام  م قطعیتنیروهای پیشران، گام سوم، شناسایی نیروهای پیشران، گام چهارم، شناسایی عد
 پنجم، انتخاب منطق سناریوها، گام ششم، پر بار کردن سناریو.

 های تدوین سناریو برای نهادینه نشدن احزاب سیاسی در ایران و تاثیر آن بر آینده انتخابات ایران . گام13-2-1
 گام اول: تعیین موضوع

تاثیر آن بر آینده انتخابات موضوع اصلی پژوهش حاضر علل نهادینه نشدن احزاب در ایران و 
 ایران است.

 گام دوم: شناسایی نیروهای کلیدی در محیط کار 
در این قسمت الزم است تا افق زمانی سناریونویسی مشخص شود. بازه زمانی پژوهش حاضر 

باشد. عالوه بر تعیین بازه زمانی، فرایند تدوین سناریو لزوما  شامل به دست آوردن  می 4111تا سال 
آوری اطالعات نیز است. بدین منظور به بررسی علل نهادینه نشدن احزاب از منظرهای  معو ج

گوناگون پرداخته شد تا متناسب با مراحل تدوین سناریو، اطالعات الزم جهت ورود به مراحل 
 بعدی سناریو فراهم شود.

                                                        

1. Herman Conn 

2. Schwartz 
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 ها  گام سوم: شناسایی پیشران
باشد. شناسایی و ارزیابی  ها می  ناسایی پیشرانطور که در قبل اشاره کردیم، مرحله سوم ش همان

وهای پیشران   ریزی بر پایه سناریو است. شناسایی نیر  این عوامل بنیادی نقطه عطف روش برنامه
های اجتماعی،  توان به مولفه کلیدی لزوما  باید به صورت گروهی انجام شود. نیروهای پیشران را می

ه کرد. بعضی از این نیروها تقریبا مشخص هستند و بعضی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... تجزی
 (.401، ص4939 باشند )همتی، دیگر با عدم قطعیت بسیار همراه می

های اساسی در زمینه تدوین سناریوی عدم نهادینگی احزاب و تاثیر آن بر انتخابات   یکی از گام
شد. در اینجا منظور از پیشران، در واقع با های مرتبط می  های آینده، تعیین پیشران آینده ایران در سال

 ای هستند که باعث نهادینه نشدن احزاب در ایران شدند. یکی از این عوامل نقش  عوامل عمده
 هایی که  کند و آزادی تواند با فضایی که در جامعه ایجاد می و عملکرد دولت است. دولت می

قش احزاب تاثیرگذار باشد. یکی دیگر از آورد، در کاهش یا افزایش ن در فضای جامعه به وجود می
تری از احزاب در  باشد که نقش بسیار پر رنگ ها می نفوذ یا سمن های ذی  این عوامل نقش گروه
دهند. یکی  هایی را که احزاب باید انجام دهد، آنها انجام می  کنند و کارکرد جامعه ایران ایفاء می

با این توضیح که احزاب سیاسی در ایران  دیگر از این عوامل شخصیت محوری احزاب است،
گیرند، نه از شخصیت حقوقی و  عمدتا  قائم به شخص بوده یا هویت خود را از شخص می

های حزبی. یکی دیگر از این عوامل نقش نیروهای بیگانه است. اینکه احزاب در گذشته   گروه
کوشند با تاثیرپذیری بر  یگانه میتحت تاثیر کشورهای بیگانه قرار داشتند و امروزه نیز کشورهای ب

احزاب، از آنها به عنوان ابزاری جهت براندازی نظام استفاده کنند. یکی دیگر از این عوامل، فرهنگ 
های آن را باید در   های تاریخی ایرانیان دارد و عامل  گریزی ایرانیان است که ریشه در گذشته حزب

توان به شکل زیر  لب گفته شده نیروهای پیشران را میگذشته ایرانیان جستجو کرد. با توجه به مطا
 ترسیم نمود:

 های عدم نهادینگی احزاب در ایران پیشران -2جدول

 نقش و عملکرد دولت 

 نهاد  های مردم نقش سازمان
 های الحادی بیگانگان و ایدئولوژی

 گریزی ایرانیان  حزب

 شخصیت محوری احزاب 

 نیروهای پیشران
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 ها  آشکارسازی عناصر نسبتا  معین و شناسایی عدم قطعیت گام چهارم و پنجم:
عناصر نسبتا  معین که به زنجیره رویدادهای خاص وابسته نیستند، شالوده توسعه سناریوها و 

های بحرانی مختلفی وجود دارند.  منطق حاکم بر آنها هستند. به عالوه در هر طرحی، عدم قطعیت
ها اغلب با عناصر نسبتا   یافتن آنها است. این عدم قطعیت وظیفه اصلی هر طراح سناریو جستجو و

معین رابطه دارند. طراح سناریو با مورد سوال قرار دادن مفروضات خود درباره عناصر معین و 
(. 404، ص4939ها را شناسایی کند )همتی،  تواند برخی عدم قطعیت پیگیری زنجیره روابط می

های چهارم و پنجم برداشته شود. بدین منظور جدولی  است گام بنابراین، پس از تعیین پیشران، الزم
 ها طراحی گردید.  تحت عنوان عدم قطعیت

 های عدم نهادینگی احزاب و تاثیر آن بر انتخابات آینده ایران عدم قطعیت -3جدول

 ها شناسایی عدم قطعیت وضعیت مطلوب وضعیت نامطلوب

در آینده مشارکت سیاسی انتخاباتی کاهش 
 .پیدا خواهد کرد و سیر نزولی خواهد داشت

در آینده مشارکت سیاسی 
 انتخاباتی افزایش پیدا خواهد کرد.

 مشارکت سیاسی انتخاباتی

ها هیچ  نهاد و سمن های مردم سازمان
تاثیری بر مشارکت سیاسی انتخاباتی 

 نخواهند داشت.

مشارکت سیاسی انتخاباتی در 
های فعال  آینده تحت تاثیر سمن

 قرار خواهد گرفت.

 نهاد های مردم ها و سازمان سمن

مشارکت سیاسی انتخاباتی ابزار نرم مقابله 
با جمهوری اسالمی ایران توسط مخالفان 

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 مخالفان داخلی و خارجی -

 گام ششم: پر بار کردن و تدوین سناریو 
ها و  بندی شد. نقش گروه  ایران مرور و دستهدر تحقیق حاضر علل نهادینه نشدن احزاب در 

ها، شخصیت محوری احزاب، دولت ساخته بودن احزاب، فرهنگ  ها، عملکرد دولت سمن
گریزی و... به عنوان عوامل عمده عدم نهادینگی تحزب در ایران طرح گردید. در چارچوب  حزب

ها بیان  مواردی به عنوان عدم قطعیتها لحاظ شده و   پژوهی این عوامل به عنوان پیشران  روشی آینده
شد و براساس آنها، سناریوهایی برای آینده مشارکت سیاسی و انتخابات در ایران تدوین گردید که 

 در ادامه هر یک از آنها معرفی خواهد شد.
 . سناریوی اول13-2-2

 مشارکت سیاسی انتخاباتی به دلیل عدم آموزش انتخاباتی شهروندان و عدم سازماندهی
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 های الزم خواهد شد.  مناسب منجر به گزینش افراد فاقد صالحیت
های احزاب در جوامع توسعه یافته، آموزش سیاسی به شهروندان و افزایش   یکی از کارکرد

گاهی سیاسی در جوامع است. احزاب نقش بسیار مهمی در ارائه ی یک بسته فکری به جامعه   آ
های فکری را تنظیم، تکوین و حتی شناسایی کرد.  این بستهتوان در جامعه  دارند. بدون احزاب نمی

شود و جامعه را دچار تنوع و  ها یا مطالب مختلفی در جامعه مطرح می بدون احزاب معموال گفتمان
کند ... اگر احزاب موجود باشند، یک بسته  های فکری و سیاسی و... می مایه گفتمان تعدد، اما کم
ها و اعتقادات و احساسات  کنند که در آن، ارزش یت را تدوین میپذیرند یا یک هو فکری را می

سه گفتمانی که  -شود و جامعه به دو اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همه ابعاد جامعه تشریح می
کند. این نقش بسیار مهمی است. بدون احزاب  رسد و در نهایت، یکی را انتخاب می نیاز دارد می

های فکری مشخص تنها  شت که در آن افراد با حکومت بدون بستهای خواهیم دا یک جامعه توده
کنند  های خود تشریح می های فکری را از طریق آموزش و رسانه هستند. احزاب هستند که این بسته

گاهی سیاسی شهروندان و آموزش سیاسی  و آنها را در جامعه ترویج و پرورش می دهند و موجب آ
 شوند. به آنان می

گاهی به دست بیاورند و آموزش ببینند، معموال  در بنابراین، وقت ی شهروندان زیر نظر احزاب آ
های انتخاباتی   اساس آموزش کنند و از آنجا که انتخاب آنان بر تر عمل می هنگام انتخابات، عقالنی

گیرد، افرادی منصب سیاسی را در انتخابات کسب  حزب و بر مبنای عقالنیت و تحلیل صورت می
ه صالحیت الزم را دارند. اما در جوامعی مثل ایران که احزاب نقشی در ایجاد آموزشی کنند ک می

سیاسی به شهروندان ندارند، معموال  انتخاب افراد در مشارکت سیاسی انتخاباتی بر مبنای 
گیرد و این باعث انتخاب افرادی  احساسات و عواطف و کمتر بر مبنای عقالنیت صورت می

 های الزم را ندارند. رمز نهادینه شدن، آموزش است.  شود که صالحیت می
 . سناریوی دوم 13-2-3

مشارکت سیاسی انتخاباتی از سوی مخالفان خارجی به عنوان ابزار نرم مقابله با جمهوری 
 اسالمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

سرزمینی و  اگر بپذیریم که هر انتخابات ملی بر روی مشروعیت نظام سیاسی مستقر، تمامیت
ازای برگزاری  مصالح عمومی آن کشور تاثیرگذار خواهد بود، آنگاه درخواهیم یافت که برآیند و مابه

المللی، و  ی خارجی نیز، افزایش مشروعیت و اعتبار بین یک انتخابات پرشور، آزاد و امن در عرصه
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فزایش مشروعیت نظام المللی است. در ایران هم برگزاری انتخابات باعث ا ارتقاء پرستیژ بین
های  ی تفاوت های سیاسی جهان با همه المللی خواهد شد. به طور کلی نظام سیاسی در عرصه بین

ساالر قرار  ساالر و یا غیرمردم های مردم ی کلی نظام ریز و درشتی که با هم دارند، در دو دسته
آید، داشتن یک نظام  می گیرند. در جهانی که در آن دموکراسی یک ارزش سیاسی واال به حساب می

المللی را برای هر کشوری به ارمغان  ساالر به خودی خود افزایش مشروعیت و اعتبار بین مردم
المللی باعث  سازی انتخابات برای نظام سیاسی در عرصه بین آورد. بنابراین، این مشروعیت می
بدین وسیله مشروعیت  شود که انتخابات به عنوان ابزاری در دست مخالفان خارجی باشد تا می

المللی شوند. از  نظام سیاسی را زیر سوال ببرند و به دنبال آن باعث کاهش اقتدار نظام در عرصه بین
ها و ابزارهای دیگر سعی   همین جا است که مخالفان هنگام برگزاری انتخابات با استفاده از رسانه

عدم حضور در انتخابات مجاب کنند و از کنند تا مردم را به  در تحریم انتخابات دارند و تالش می
 کنند. انتخابات به عنوان ابزاری نرم جهت مقابله با نظام سیاسی ایران استفاده می

 . سناریوی سوم13-2-4
های فعال قرار خواهد  مشارکت سیاسی انتخاباتی تحت تاثیر نهادهای غیر رسمی و سمن

 دد.گر گرفت که این امر موجب شکاف بین مردم و دولت می
اگر برداشت نهادی از علل پیدایش احزاب سیاسی را مد نظر قرار دهیم که بر پایه آن و طبق نظر 

و گسترش رأی همگانی رابطه نزدیکی پیدا  2«پارلمانتاریسم»حزب با توسعه  1دوورژه و ماکس وبر
و  های ظهور و بروز ترین عرصه کند، در این صورت مشارکت سیاسی انتخاباتی یکی از مهم می

های انتخاباتی   فعالیت احزاب است. از منظر نگاه کارکردی، احزاب از یک بعد دارای کارویژه
شدگان  هستند که شامل شکل دادن به افکار عمومی، گزینش نامزدها، ترتیب و تنسیق کار انتخاب

ا، ه باشد. از سوی دیگر نهادهای غیر رسمی نظیر نهادهای نظامی یا شبه نظامی، آستان و... می
های فشار، اگرچه مستقیما  به دنبال  انتفاعی( به عنوان گروه نهاد و غیر های مردم ها )سازمان سمن

ولی درپی تاثیر بر فرایند انتخابات، برآورده شدن مطالبات کسب قدرت سیاسی نیستند، 

نفوذ در همه کشورها و حتی  های فشار یا ذی . وجود گروهمادی یا غیر مادی خودشان هستند
                                                        

1. Max Weber 
2. Parliamentarism 
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ای است که دخالت برخی  های پایدار امری طبیعی است، اما مسئله در ایران به گونه دموکراسی
ها از سوی برخی نخبگان سیاسی  نهادهای نظامی در فرایند انتخابات و حتی برخی سمن

مهندسی »مردان...( از سوی مردم پذیرفته شده است و از آن به عنوان  مجلس یا دولت )نمایندگان
شود. این تاثیر به لحاظ ساخت قدرت در ایران، عموما  از سوی برخی به عنوان  تعبیر می «انتخابات

تعیین تکلیف نهادهای انتصابی برای نهادهای انتخاباتی نیز قلمداد شده و در نتیجه احتمال ایجاد 
 کند. تر می شود یا چنین شکافی را عمیق شکاف بین حاکمیت و مردم را سبب می

 چهارم . سناریوی13-2-5
مشارکت سیاسی انتخاباتی به دلیل فقدان احزاب مردمی سیر نزولی خواهد داشت که این امر 

 موجب کاهش مشارکت سیاسی انتخاباتی خواهد شد.
شوند که نقش بسیار مهمی را در  های سیاسی و مردمی محسوب می  ترین تشکل  احزاب از مهم

 اند، دارند.  که بر مبنای انتخابات بنا گذشته شدهساالر  های دموکراسی مردم  تعالی و توسعه نظام

ترین مسائل در عرصه  تواند یکی از مهم وجود احزاب سیاسی کارآمد و سالم و مردمی می
انتخابات باشد. در جامعه ایران به دالیلی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، شاهد یک حزب پویا 

ای   ست که احزاب در کشورهای توسعه یافته به گونهو کارآمد نیستیم. از جمله این دالیل این ا
گوید و احزاب به معنای  هستند که هر حزب سیاسی از جانب یک طبقه و قشر خاص سخن می

کنند. اما در ایران  روند و از منافع آن طبقه دفاع می های سیاسی طبقاتی به شمار می  واقعی سازمان
شود تا سازمان  ی ندارند و ضعف طبقاتی سبب میهای اجتماعی و اقتصادی ساختار منطق  طبقه

سیاسی طبقاتی نیز به هم ریخته باشد و احزاب ارتباط چندانی با آن طبقه خاص خود نداشته باشند 
 و نتوانند منافع آن طبقه را چه در زمان انتخابات و چه غیر از آن پیگیری نمایند. 

گریز محسوب  انون انتخابات ایران حزبتوانیم نام ببریم، این است که ق عامل دیگری که می
کند و دیدگاه خویش را ارائه داده و خود را در  شود. بدین صورت که فرد در انتخابات شرکت می می

دهد. این روش درست نیست، بهتر این است که جایگاه احزاب در  معرض رأی مردم قرار می
نند، نه رقابت میان افراد و به تفکرات انتخابات تعریف شود و مردم رقابت را میان احزاب مشاهده ک

 های حزب رأی بدهند.   و برنامه
در نهایت اینکه احزاب نقش مهمی در ایجاد مشارکت حداکثری مردم دارند، چرا که با انجام 

توانند در کشور شور و نشاط ایجاد کنند، نصب  های تبلیغاتی می هایی چون فعالیت  فعالیت
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های متعدد در حساس کردن مردم نسبت به انتخابات   ها و برنامه همایش ها  پوسترها، برگزاری جلسه
 تاثیرات قابل توجهی دارد. 

با عنایت به مطالب باال و عدم وجود یک حزب پویا و سالم و کارآمد در زمان انتخابات، در 
هت هایی ج  روندهای آینده مشارکت سیاسی انتخاباتی کاهش پیدا خواهد کرد. مگر اینکه برنامه

افزایش نقش احزاب در زمان انتخابات ایجاد شده و سیستمی مناسب جهت کارایی بیشتر آن 
 طراحی گردد. 

 . سناریوی پنجم13-2-6
مشارکت سیاسی انتخاباتی تابع اراده و تبلیغات دولت و شخصیت محوری قرار خواهد داشت 

 شود رفتار مشارکتی مردم تقلیدی و تبعی گردد.  و موجب می
ن به دلیل نهادینه نشدن فرهنگ تحزب و نیز قوام پیدا نکردن آن که بخشی به پیشینه در ایرا

های علیه تحزب   گردد و بخشی دیگر مربوط به سیاست پرستی جامعه برمی تاریخی کشور و قهرمان
است، نوعی شخصیت محوری یا فرد محوری در جامعه و فضای سیاسی کشور به خصوص در 

 ت.زمان انتخابات حاکم اس
های سیاسی یاد  در فعالیت« شخصیت محوری»یا « فرد محوری»آنچه از آن به عنوان 

های بین فردی در مجموعه کار   ها و نزاع  شود، عبارت است از حرکت بر مدار افراد و شخصیت می
 سیاسی و به ویژ در هنگام مشارکت سیاسی انتخاباتی. 

 در فرایند انتخابات واکاوی خواهد شد: « فرد محوری»ترین آفات   در ادامه برخی از مهم
در مشارکت سیاسی انتخاباتی، « محوری شخصیت»یا « فردمحوری»ترین آفات   .یکی از مهم4

های مدعیان اداره دولت است. در حقیقت تمرکز بر افراد و   گریز طبیعی از سنجش برنامه
د تا به طور ناخواسته هم نامزدهای بالقوه و بالفعل شو ها در عرصه انتخابات، باعث می  شخصیت

ها به عنوان چشمان   حضور در عرصه انتخابات و حامیانشان و هم منتقدان، رقبا و به ویژه رسانه
ها، اهداف و رویکرد نامزدها، از هنگامه آغاز   تیزبین جامعه، ناتوان از نقد و بررسی برنامه

های   گزینش و انتخاب، به تاکید و حرکت صرف بر مدار ویژگیهای انتخاباتی تا مرحله   بندی صف
له یا علیه نامزدهای « های کاذب  سازی سابقه»ها و بدتر از همه  فردی، سوابق شخصی، نقل قول

های  گوناگون بپردازند. چنین رویکردی، فضای انتخاباتی کشور را بیش از هرچیز و فراتر از عارضه
کنده از رقابتمورد انتظار در هر فضای انت های ناسالم سیاسی، تخریب اشخاص و در   خاباتی، آ
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های  سازد. امری که هزینه برگزاری انتخابات را فراتر از هزینه سیاسی می -یک کالم، ناامنی روانی
 دهد.  ناپذیر، افزایش می مالی، به تاثیرات مخرب بلندمدت و بعضا  جبران

های مدون برای حضور در انتخابات و اداره  ارائه برنامههای انتخاباتی به  .عدم تمرکز فعالیت0
گردد. شعارها و  میشعار انتخاباتی ها صرفا  به چند   دولت، در نهایت منجر به تقلیل اهداف و برنامه

اما این شعارها و تابلوهای انتخاباتی البته جزء الینفک فرآیند انتخابات در همه کشورها است. 

های غیرقابل ارزیابی کارشناسانه و البته قابل ارائه در  گویی کلی تابلوهای انتخاباتی، جز

 .مبارزات تبلیغاتی عاید چندانی ندارد
ی برنامه مدون اجرایی برای مسائل گوناگون کشور و   در حقیقت باید اذعان داشت که عدم ارائه

ی اجرایی در آن راستا ها  بایست به ارائه برنامه که البته می -اکتفاء به طرح چند شعار انتخاباتی
، نه تنها از ارائه تصویری شفاف و قابل سنجش از نامزدهای انتخابات و اهداف و -بینجامد

تر از همه، در پایان عمر یک دولت، بررسی عملکرد دولت و   هایشان عاجز است، بلکه مهم برنامه
اهداف و  بهمی باسنجش توفیق یا عدم موفقیت آن را جز با تمسک به آماری که دارای نسبت م

 سازد. شعارهای از پیش وعده داده شده آن دولت است، غیرممکن می
ترین پیامدهای فردمحوری این است که در مشارکت سیاسی انتخاباتی انتخاب   یکی از مهم

ها صورت   افراد به جای اینکه بر مبنای برنامه نامزدها صورت بگیرد، براساس تقلید از شخصیت
 کند. لیدی پیدا میگیرد و شکل تق می

 گیری  . نتیجه14
های پژوهش حاضر نشان داد که حزب به عنوان گروهی از افراد جامعه است که در سازمانی  یافته

های مختلفی  آمیز به قدرت است و دارای کارویژه آیند و هدفشان دستیابی مسالمت گرد هم می
دهندگان، حفظ ثبات سیاسی،  رأی پذیری سیاسی، بسیج همچون تجمع منافع، ادغام سیاسی، جامعه

ترین و بارزترین نوع  آموزش اجتماعی و سیاسی به شهروندان بوده و انتخابات هم به عنوان مهم
دهد  های اجتماعی قدرت سیاسی را نشان می سو پایه مشارکت افراد در عرصه سیاسی است که از یک

های مختلفی  عه بوده و دارای کارویژهو از سوی دیگر مالک خوبی برای ارزیابی توزیع قدرت در جام
ترین مجرای تحقق  همچون قاعده نمودن انتقال قدرت سیاسی از گروهی به گروه دیگر، مهم

های بارز مشارکت سیاسی و مردم  حاکمیت، برگزاری متناوب و منظم و ادواری آن یکی از نشانه
طور مستمر  گروه حاکمه بههای  های الزم را برای چرخش نخبگان در بخش ساالری است، زمینه
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گردد. انتخابات آزاد و  سازی سیاسی تلقی می کند. انتخابات منظم عاملی در فرهنگ فراهم می
ترین ابزار ایجاد و حفظ جامعه  قانونمند به عنوان بارزترین شکل نهادینگی مشارکت سیاسی، عمده

یس اولین حزب به معنای امروزی آن آید. با توجه به اینکه بیش از یکصد سال از تاس مدنی به شمار می
گذرد و سلسله احزاب متعددی در طول این سده اخیر، رشد و افول کرده است، و  در جامعه ایران می

اند، اما با این حال  ای نیز پرداخته  های تاریخی خواسته و یا ناخواسته  برخی از این احزاب هم به نقش
نهادینه شوند. واژه نهادینه نشدن احزاب داللت بر این دارد که اند در ایران   به دالیلی احزاب نتوانسته

هیچ یک از افراد جامعه حزب را به عنوان یک نهاد مستحکم اجتماعی قبول نداشته و احزاب نیز 
های انتخاباتی را ندارد و چه از منظر مردم و چه نخبگان و حتی   توانایی و ظرفیت مدیریت فعالیت

توان در موضوعاتی  د پذیرش و اقبال نیستند. با این حال این عوامل را میهای حزبی مور  خود نهاد
بندی کرد که  مانند علل تاریخی و ساختاری، علل اجتماعی، علل فرهنگی، عامل اقتصادی دسته

گیری احزاب در بستر تاریخی خود، استبداد و ساختار  عوامل تاریخی و ساختاری شامل عدم شکل
الت بنیادین در فرماسیون اجتماعی و تقابل میان سنت و تجدد، بدبینی و مطلقه قدرت، فقدان تحو

گاهی نسبت به نقش احزاب، ضعف جامعه مدنی و کم تجربگی مشارکت سیاسی و علل اجتماعی  ناآ
ها و اجتماعات مذهبی، ضعف و عملکرد دولت، مقطعی،  شامل فرمایشی بودن احزاب، هیئت

گریزی، نامداری  اب و علل فرهنگی شامل فرهنگ آمریت و قانونگرا بودن فعالیت احز موسمی و مرکز
ای، اصل ضعف در دستیابی به اجماع نظر و عامل اقتصادی شامل  سیاسی، تفکر شخصی و سلیقه

اقتصاد ضعیف دولتی، مشکالت احزاب در تامین منابع مالی خود است. مواردی که به عنوان علل 
تواند تاثیری بر انتخابات ایران داشته باشد که در قالب چند  می نهادینه نشدن احزاب در ایران بیان شد

سناریو بیان شد: مشارکت سیاسی انتخاباتی از سوی مخالفان به عنوان ابزار نرم مقابله با جمهوری 
اسالمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت: مشارکت سیاسی انتخاباتی به دلیل عدم آموزش انتخاباتی 

های الزم خواهد گردید،   دهی مناسب منجر به گزینش افراد فاقد صالحیت  زمانشهروندان و عدم سا
های فعال قرار خواهد گرفت که  مشارکت سیاسی انتخاباتی تحت تاثیر نهادهای غیر رسمی و سمن

گردد، مشارکت سیاسی انتخاباتی به دلیل فقدان احزاب  این امر موجب شکاف بین دولت و مردم می
خواهد داشت که این امر موجب کاهش مشارکت سیاسی انتخاباتی خواهد شد،  مردمی سیر نزولی

مشارکت سیاسی انتخاباتی تابع اراده و تبلیغات دولت و شخصیت محوری قرار خواهد داشت و 
  گردد رفتار مشارکتی مردم تقلیدی و تبعی شود. موجب می
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