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چکیده
در دوران بعد از جنگ جهانی دوم شمار کثیری از مستعمرات سابق به استقالل دست یافتند و به
عنوان کشورﻫای جدید در صحنه سیاست بین الملل قد علم کردند .مشارکت سیاسی فزاینده توده ﻫا از
یک سو و ضرورت تﺄسیس ساختارﻫا و نهادﻫای سیاسی مردمی برای جذب توده ﻫای خواستار مشارکت
از سوی دیگر ،مورد توجه ﻫمه کشورﻫای نو استقالل یافته واقع شد .احزاب سیاسی توده گرا یکی از مهم
ترین نهادﻫایی به حساب می آیند که می توانند جریان ﻫای مشارکتی گسترده را به گونه ای سامان مند
تداوم بخشند و از درافتادن نظام ﻫای سیاسی به ورطه سقوط جلوگیری کنند.
پرسش اصلی این است که چگونه میتوان در جوامع جهان سوم ،احزاب سیاسی استوار برای حمایت
از ارزشﻫا و آرمانﻫای ملی ،پیشبرد ﻫدفﻫای نوسازی و ملی و حفظ انسجام و ﻫمگرایی در بین گروه-
ﻫای مختلف سیاسی و اجتماعی به وجود آورد؟ فرضیه مقاله براساس نظر ساموئل ﻫانتینگتون شکل
گرفته به طوری که سطح نهادمندی احزاب را با توجه به معیارﻫای اساسی تطبیقپذیری ،پیچیدگی،
خودمختاری و انسجام مورد سنجش قرار داده تا احزاب سیاسی استوار برای حمایت از ارزشﻫا و آرمان-
ﻫای ملی تحقق یابند .در این مقاله ،ضمن بررسی نقش نوسازی در ایجاد جریان ﻫای مشارکتی توده
گرا ،و اشاره به تجربه شماری از کشورﻫای جهان سوم ،کوشیدیم ساختار و عملکرد احزاب توده وار را با
بهره گیری از چهارچوب نظری ﻫانتینگتون مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و نشان دﻫیم که چگونه
حزب جمهوری اسالمی به عنوان مطالعه موردی در سالﻫای نخست تاسیس نقش مهمی در تحقق
کارکردﻫای حیاتی اش در جهت حمایت از انقالب اسالمی ایران ایفا کرد ،اما به سبب ضعف در
نهادمندی دچار بیثباتی شد و از ادامه فعالیت بازماند و در مقابل حزب گنگره ﻫند توانست با نهاد
مندی تا سال ﻫا به فعالیت خود ادامه دﻫد.
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مقدمه
در کشورﻫای جهان سوم رابطه ی بین نوسازی و احزاب سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم و
شکل گیری نظام دوقطبی اﻫمیت پیدا کرد ،اما اینکه چرا بعد از جنگ جهانی دوم ،احزاب در
کشورﻫای جهان سوم اﻫمیت بیشتری یافتند نکته ای شایان توجه است که در دنباله بحث به
آن خواﻫیم پرداخت .در دوران پس از جنگ جهانی دوم شمار قابل مالحظه ای از جوامع تحت
استعمار به استقالل سیاسی دست یافتند و به عنوان کشورﻫای جدید در صحنه بین المللی
قدعلم کردند .این کشورﻫا می بایست نظام سیاسی نوینی را بنیاد می کردند که بر پایه اراده
مردم و جهتگیری نوسازی کشورﻫایشان استوار باشد .یکی از پایهﻫای این نظامﻫای نوین
سیاسی که آن ﻫا را از نظامﻫای استعماری متمایز میکرد مشارکت ﻫرچه بیشتر مردم در
پویشﻫای سیاسی بود که ﻫم به رﻫبران سیاسی مشروعیت میبخشید و ﻫم پایهﻫای نظام
سیاسی را استوارتر می کرد.
دﻫه ﻫای نخست پس از جنگ جهانی دوم ،شاﻫد جنبش ﻫای متعددی در کشورﻫای جهان
سوم بود که وجه مشترک ﻫمه آنها تالش برای شکلگیری ساختارﻫای جدید سیاسی و
مشارکت دادن مردم در شکل گیری و تداوم این ساختارﻫا و نهادﻫا بوده است .عالوه بر این،
بسیاری از کشورﻫای تازه استقالل یافته به منظور ساماندﻫی و نظم بخشیدن به جامعه و
برقراری امنیت و بسیج مردمی در جهت یکپارچگی جامعه نیاز به احزاب تودهای داشتند ..توده

-

ﻫای مردم با شور و شوق از حالت انفعالی دوران استعماری به حالت فعال و مشارکت جویانه
دوران پسا استعمار روی آوردند .اگرچه این شور و شوق در نگاه اول پدیده ای مثبت تلقی می
شود ،اما این مشارکت روزافزون و دامنگستر ،مطالبات جدید و فزایندهای را در پی میآورد که
نظامﻫای سیاسی نوپا میبایست به آن پاسخ میدادند و این درحالی است که نظامﻫای نوبنیاد
در دوران بعد از جنگ فاقد زیرساختﻫای سیاسی استوار به ویژه احزاب سیاسی کارآمد برای
جذب مشارکت فزاینده تودهﻫا و سامان بخشیدن به آنها بودند.
آنچه توجه محققان سیاسی را به خود جلب کرد ،رابطه مشارکت سیاسی با نهادمندی
احزاب بود .تجربه ﻫای کشورﻫای جهان سوم در دوران بعد از جنگ جهانی دوم حاکی از آن
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بوده که مشارکت گسترده و پرشور سیاسی که در ظاﻫر پدیدهای مثبت در جهت تغییرات
مثبت اجتماعی و سیاسی تلقی میشود میتواند به پدیدهای منفی تبدیل گردد و به جای نظم
دموکراتیک و سامانمندی فعالیتﻫای سیاسی ،راه را بر چنددستگی و تشدید شکافﻫای قومی
و طبقاتی و فرقهای ﻫموار سازد .بدینسان ،پرسش اصلی این است که چگونه میتوان از نیروی
نهفته در جنبشﻫای سیاسی و جریانﻫای پرشور مشارکت سیاسی در جهت ﻫمگرایی ،انسجام
و ثبات جوامع جهان سوم استفاده کرد و نظمی پایدار در جهت پیشرفت این جوامع در سیاست
بین الملل بنیاد نهاد.
احزاب سیاسی تودهگرا و نوسازی در جهان سوم
یکی از مفروضات نظریهﻫای نوسازی در سالﻫای بعد از جنگ جهانی دوم این بود که
کشورﻫای به اصطالح جهان سوم میتوانند با تقلید از الگوﻫای غربی به سطوح باالیی از نوسازی
دست یابند؛ بطور مثال سیمور مارتین لیپست با بررسی رابطه مشارکت سیاسی ،رشد اقتصادی
و نوسازی سیاسی مدعی شد که بطور کلی پیشرفت در جهت دموکراسی و توسعه سیاسی
مستلزم درجاتی از رشد اقتصادی است ) .(Lipset, 1959: 69-105به ﻫمین نحو رابرت دال
نیز با طرح ایده پلیارشی مدعی شد که با افزایش رشد اقتصادی و پیچیده شدن جوامع گروه-
ﻫای اجتماعی متکثر می شوند و رﻫبران سیاسی چارهای جز آن ندارند که برای تداوم حکمرانی
خود تغییراتی را در ت وزیع قدرت و در نهایت قبول تکثر در نظام سیاسی فراﻫم آورند؛ بنابراین از
دید او پلیارشی مرحله نهایی توسعه سیاسی است ) .(Dahl,1971:203با این ﻫمه ،تحوالت
سیاسی دﻫهﻫای  195۰و  196۰در کشورﻫای جهان سوم انتقادات بسیاری را در خصوص
نظریهﻫای خوشبینانه نوسازی درپی آورد و شماری از نویسندگان از ناکامی و فروپاشی این
نظریهﻫا سخن گفتند .از ﻫمه مهمتر ،ساموئل ﻫانتینگتون در اثر معروف خود «سامان سیاسی
در جوامع دستخوش دگرگونی» نشان داد که چطور جوامع تازه استقالل یافته با جریانﻫای
متعددی از نیروﻫای سیاسی گوناگون روبرو می شوند و به سبب فراﻫم نبودن ساختارﻫای
سیاسی استوار تعارض ﻫا میان گروهﻫا بشدت باال می گیرد و غالباً این جوامع به ورطه آشوب،
بی ثباتی و فروپاشی کشیده میشوند (ﻫانتینگتون.)575 :137۰ ،
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بحران نهادمندی
رﻫبران جنبشﻫای سیاسی برای کسب و افزایش مشروعیت ﻫرچه بیشتر سعی در بسیج
قشرﻫای مختلف مردم از شهر و روستا میکنند ،اما در جریان عمل روند بسیج ﻫمواره سریعتر
و به مراتب آسانتر از روند نهادمندی پیش میرود و شکاف ناشی از این ناﻫماﻫنگی و در واقع
پس ماندگی نهادمندی سیاسی در مقایسه با بسیج و مشارکت سیاسی ،زمینه را برای انواع
نابسامانیﻫای سیاسی فراﻫم می سازد.

از این پدیده می توان به عنوان بحران نهادمندی سیاسی نام برد .این پدیده اساساً در
کشورﻫای جهانسوم بهویژه کشورﻫایی که دست به نوسازی وسیع سیاسی میزنند مشاﻫده
میشود .یک عامل تعیین کننده در مشارکت سیاسی و نهادمندی سرعت بسیج تودهﻫا است.
تودهﻫا را میتوان به سرعت به ﻫیجان آورد و به حالت بسیج سیاسی سوق داد ،اما سرعت
نهادینگی سیاسی و دستیابی به سطح باالی نهادینگی نمیتواند به ﻫمان سرعت بسیج پیش
رود و ادامه یابد؛ چرا که نهادینگی ،چنانچه خواﻫیم دید مستلزم تغییر یک سلسله عادت ﻫا و
روش ﻫا است که بیشتر جنبه ی ارزشی و فرﻫنگی دارند؛ این تغییرات نیازمند نهادﻫای مردمی
بهویژه احزاب سیاسی تودهگرا است که از قدرت سازماندﻫی ،برنامهریزی و بسیج تودهای قابل
مالحظه برخوردار باشند .احزاب سیاسی تودهگرا میتوانند از فعال شدن شکافﻫای قومی،
زبانی ،فرقهای و طبقاتی در بین مردم تا حدود زیادی جلوگیری کرده و ﻫمزمان در بین نخبگان
سیاسی نیز ﻫماﻫنگی و انضباط به وجود آورند؛ احزابی که به طور نسبی در روند بازسازی
سیاسی کشورﻫای جهان سوم موفق بودهاند :نظیر حزب کنگره که نه فقط زمان نسبتاً طوالنی
برای این تغییرات ارزشی و ﻫنجاری در اختیار داشتند بلکه روند بسیج تودهﻫا در آنها نیز نسبتاً
آرام بوده و روند سیاسی شدن تودهﻫا با روند نهادمندی فاصلهای بحرانی نداشته اند.
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این فاصله بحرانی مانع استقرار ارزشﻫای ضروری برای تعمیق ارزشﻫای سیاسی حزب از
یک سو و شکلگیری وفاداری ﻫا ،شیوهﻫای اداره حزب ،حل و فصل مناقشات و بحرانﻫا از
سوی دیگر میگردد که در نهایت به افول نهادینگی سیاسی میانجامد .در این مقاله ،حزب
جمهوری اسالمی ایران «به عنوان یک مورد پژوﻫشی» در نظر گرفته شده و توضیح داده شده
که چگونه حزب در حد یک جبهه نیرومند با مشارکت سیاسی قابل مالحظه ظاﻫر شد و با
ﻫمین خصوصیت نیز به فعالیت پرداخت ،بدون آنکه ویژگی ﻫای نهادمندی و استقرار ارزش ﻫا
و روش ﻫای اداره منظم حزب تعمیق و تثبیت گردد.
نوسازی و نهادمندی در سیاست بین الملل
نظریهﻫای نوسازی نخستین نظریهﻫایی ﻫستند که بهطور خاص در خصوص توسعه و
توسعه نیافتگی سیاسی به بحث پرداختهاند و چنانچه پیش از این ﻫم اشاره کردیم ،نظریه-
پردازان نوسازی بر این عقیده بودند که نوسازی از قواعد کمو بیش معینی پیروی میکند و
جوامعی که بتوانند این قواعد را به درستی به کار بندند از نتایج مثبت آن ،آنگونه که در جوامع
پیشرفته صنعتی محقق شده است ،برخوردار خواﻫند شد.
یکی از نخستین افرادی که به بحث مدرنیزه شدن سیاست و ﻫمچنین پیدایی نهادﻫا و
فرایندﻫای مدرن در سیاست پرداخت دانیل لرنر 1بود؛ او در کتاب «گذار از جامعه سنتی»،
ظهور نهادﻫای مدرن مانند مجالس قانونگذاری ،پاسخ گو بودن دولت و رفتارﻫای سیاسی
عقالنی مثل توجه به قانون و قانونمند بودن را ناشی از پیدایش انسان جدیدی با شخصیت
جدید می داند .پیدایش این انسان نو ،ناشی از ورود جامعه سنتی به عصر صنعتی ،شهرنشینی و
آموزش ﻫمگانی و باال رفتن سطح سواد است .شخصیتی که به این ترتیب پدید میآید دارای
خصوصیات مشارکت جویی و ﻫمدلی است (ساعی.)87 :1388 ،
برخی از پژوﻫشگران پیدایی احزاب را با فرایند توسعه و نوسازی پیوند می دﻫند .این
برداشت بدون توجه به سابقه احزاب ،آنها را پاسخ به ضرورتی توصیف می کنند که فرایند
توسعه سیاسی به وجود می آورد .مایرون واینر و جوزف الپالومبارا از این دیدگاه طرفداری می-
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کنند .به اعتقاد الپالومبارا و واینر ،ظهور و پیدایش احزاب مستلزم وجود دو شرط یا حداقل
یکی از دو شرط زیر است :اول؛ تحول در نگرش و دیدگاهﻫای شهروندان ،بهطوری که به این
نتیجه مهم دست پیدا کنند که باید از «حق دخالت در اعمال قدرت» برخوردار گردند .دوم؛
برخی از گروه ﻫای نخبه یا نخبگان قدرتمند خواستار کسب یا حفظ قدرت از طریق حمایت
عمومی باشند ( نوذری.)65 :1381،
ساموئل ﻫانتینگتون نیز در کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» به
چگونگی شکلگیری توسعه سیاسی و نقش نهادﻫای قدرتمند در شکلگیری آن پرداخته است.
وی در چهارچوب دیدگاه نوسازی وجود نهادﻫای پایدار و قدرتمند و مستقل از یکدیگر از جمله
احزاب سیاسی را شرط ضروری توسعه سیاسی میداند ،زیرا توسعه متضمن عقالنی شدن
اقتدار ،تنوع ساختارﻫای سیاسی و به خصوص گسترش مشارکت است (ﻫانتینگون : 137۰،
 )575در این میان ،احزاب سیاسی برای سامان دادن و ساخت بخشیدن به مشارکت سیاسی
نقش مهمی را ایفا می کنند .وی تا آنجا پیش می رود که احزاب سیاسی را نهاد متمایزکننده
جامعه مدرن می داند.
ﻫمانطور که عنوان شد اصالحات یا نوسازی می تواند منجر به تﺄسیس نهادﻫای جدید،
حذف نهادﻫای دست و پاگیر و ایجاد یک سری تحوالت جدید شود .دربیشتر کشورﻫای
دستخوش نوسازی سده ی بیستم از جمله در پاکستان دﻫه  ،195۰احزاب سیاسی به گردونه
ای برای پیشرفت سیاستمداران تبدیل شده بودند (ﻫمان.)598،
نوسازی از طریق به تحرک در آوردن گروه ﻫای جدید و دادن نقشﻫای تازه به آنها ،جامعه
گستردهتر و متنوعتری را به بار میآورد .یک چنین جامعهای غالباً جامعه «کثرتگرا» به شمار
میآید که دربرگیرنده گروهبندیﻫای مذﻫبی ،قومی ،نژادی و زبانی است .یک چنین گروه-
بندی ﻫای مشارکتی ممکن است در یک جامعه ،مسائل ناشی از عدم یکپارچگی آن را تقلیل
دﻫد .نوسازی ،گروه ﻫای اجتماعی و اقتصادیی را که در جامعه سنتی یا وجود نداشتند و یا در
خارج از پهنه سیاست جامعه سنتی قرار داشتند ،به وجود میآورد و به آنها آگاﻫی سیاسی می-
بخشد و به فعالیت سیاسی وا می دارد .او ﻫمچنین معتقد است که گسترش آگاﻫی و مشارکت
سیاسی ناشی از نوسازی ﻫمان عامل عامی است که باد آورنده مسایل مربوط به یکپارچگی ملی
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و ادغام سیاسی است .جوامعی که توانسته اند نهادﻫای سیاسی نوین و وسیعی را ایجاد کنند و
قادرند تا مشارکت سیاسی بسیار گستردهتری را نیز جذب کنند جوامع استوار به شمار میآیند؛
اما جوامعی که مشارکت سیاسی شان از سطح نهادمندی شان فراتر رفته باشد ،آشکارا
نااستوارند .از ﻫمین رو ،جوامعی که توانستهاند میان این دو عامل در سطحی باال تعادل ایجاد
کنند استواریشان را تضمین کردهاند .چنین نظامهای سیاسی ،از نظر سیاسی ،نوین و توسعه
یافته اند .این جوامع از نهادﻫایی برخوردارند که استعداد جذب نیروﻫای اجتماعی تازه را به
درون نظام دارند و به ﻫمین دلیل میتوانند با سطح باالرونده مشارکت سیاسی ناشی از
نوسازی ،خودشان را تطبیق دﻫند؛ از ﻫمین رو ،استواری آتی جامعهای که در سطح پایینی از
مشارکت سیاسی به سر می برد ،بیشتر به ماﻫیت نهادﻫای سیاسی بستگی دارد که آن جامعه با
این نهادﻫا یا مسﺄله نوسازی و گسترش و مشارکت سیاسی روبرو می شود و عمدهترین ابزارﻫای
نهادی برای سازمان دادن گسترش مشارکت سیاسی ،احزاب سیاسی و نظام حزبیاند .جامعه ای
که در مرحله پایین مشارکت سیاسی ،احزاب سیاسی متشکلی را پرورانده باشد (مانند :ﻫند،
اروگوئه ،شیلی  ،ایاالت متحد و ژاپن) ،در مقایسه با آن جوامعی که احزابش در مراحل اخیرتر و
طی فراگرد نوسازی سازمان گرفته اند گسترش مشارکت سیاسی آن به استواری سیاسیاش
کمتر لطمه می زند (ﻫانتینگتون.)576-577 :137۰،
نهادمند شدن ،فراگردی است که سازمانﻫا و شیوهﻫای عمل با آن ارزش و ثبات مییابند .و
سطح نهادمندی ﻫر سازمان یا شیوه عمل ویژهای را می توان با معیارﻫایی ﻫمچون :تطبیق
پذیری ،پیچیدگی ،استقالل ،و انسجام آنها اندازهگیری کرد .اگر ما بتوانیم این معیارﻫا را
تشخیص بدﻫیم و اندازه گیری کنیم؛ آن گاه می توانیم با استفاده از ﻫمین معیارﻫا ،افزایش و
کاﻫش ﻫای نهادمندی سازمان ﻫا؛ ﻫمچنین شیوه ی عملﻫای سیاسی آنها را اندازهگیری و
مشخص سازیم (ﻫانتینگتون.)24 :137۰ ،
نهادمندی احزاب سیاسی و تقویت و اصالح آنها یکی از لوازم مبارزه با فساد است .اینگونه
اصالحات باعث افزایش مشروعیت و ارزش نمایندگی احزاب سیاسی میشود که به نوبه خود
اعتماد عمومی به دموکراسی را افزایش داده و اعتبار تالشﻫای ضد فساد در نظام سیاسی را دو
چندان می کند ).(Pellizzo, 2003: 23
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احزاب تودهگرا
از نقطه نظر تاریخی ،احزاب تودهای یا تودهگرا با گسترش حق رأی ﻫمزمانی دارند .در
حقیقت نهضت ﻫای سوسیالیستی پایان قرن نوزدﻫم اولین جوانهﻫای احزاب تودهای بودند .این
احزاب توسط نهضتﻫای سوسیالیستیخلق پا به عرصه اجتماع گذاشتهاند .به اعتقاد دوورژه،
تکنیک این احزاب پس از نهضتﻫای سوسیالیستی توسط احزاب کمونیست ،احزاب فاشیست و
در حال حاضر توسط احزاب کشورﻫای کم توسعه اخذ شدهاند .سازماندﻫی احزاب تودهای بر
جذب ﻫرچه بیشتر اعضا استوار است .از ﻫمین روی این احزاب شکل گرفتند تا بتوانند این
منابع مهم مالی را از طریق سندیکاﻫا یا اصناف تﺄمین نمایند (دوورژه.)434:1376 ،
مهمترین ویژگی احزاب تودهای گرایش ﻫای ایدئولوژیک آنها می باشد که از صراحت و
تندی بیشتری برخوردارند.
در نیمهی اول قرن بیستم دو نوع حزب تودهای راست و چپ وجود داشت؛ احزاب
سوسیالیست و کمونیست در چپ و حزب فاشیست در راست از مهمترین احزاب تودهای به
شمار میروند (نقیب زاده.)39-41 :1387 ،
احزاب سیاسی در کشورهای جهان سوم
حزب سیاسی الزمه و برآمده از جامعهای در حال توسعه با خصوصیاتی مانند افزایش میزان
شهرنشینی ،ازدیاد درصد باسوادی ،گسترش ارتباطات و رسانهﻫای گروﻫی ،حمل و نقل،
پیدایش نهادﻫای جدید و پیچیدگی و تخصصی شدن امور می باشد .به دیگر سخن جامعه در
فرایند گذر از سنت به مدرنیسم درمییابد که به جای نهادﻫای سنتی یا در کنار آنها به
تﺄسیسات تازهای نیاز دارد تا ضمن تسهیل روند جامعهپذیری و آموزش سیاسی جامعه ،سازوکار
مشارکت سیاسی ،تودهﻫای بی شکل را سامان دﻫد.
تﺄسیس نهادﻫای جدید ،نوعی سیاستگذاری است که کشورﻫایی که انگیزهﻫای
ناسیونالیستی در آنها رواج یافته است ،برای جبران عقبماندگی خود اتخاذ میکردند .سیاست
دولت عثمانی و اقداماتی که بعدﻫا مصطفی کمال پاشا در ترکیه انجام داد نمونهﻫای از نوسازی
به سبک غربی بود(.باربیه )3۰1-3۰6 :1383،گروهﻫای نوساز در این کشورﻫا یا پادشاﻫان و

مشارکت سیاسی و نهادمندی احزاب توده گرا در کشورﻫای جهان سوم

147

درباریان بودند مانند اقدامات میجی 1امپراتوری ژاپن و پترکبیر در روسیه یا بخشی از طبقه
حاکمه و روشنفکران جامعه .در مجموع در این کشورﻫا نوسازی عبارت بود از اقداماتی که تحت
شرایط تاریخی برای اقتباس از الگوﻫای غربی در جهت ایجاد تحول انجام می شد.
گرچه جوامع جهان سوم ،احزاب سیاسی نوپای خود را از الگوﻫای حزبی جوامع صنعتی
اخذ کرده اند ،با این وجود احزاب سیاسی در کشورﻫای به اصطالح جهان سوم بیشتر دست-
خوش ضعفﻫا و نارساییﻫای ساختاری و کارکردیاند .یکی از ضعف ﻫا ،ناپایداری یا به تعبیری
«موسمی» بودن این حزب ﻫا است ،در حالی که در برخی از کشورﻫای جهان سوم حزبﻫای
نسبتاً نیرومند و پایداری وجود داشته مثل حزب کنگره ﻫند ،اما در بیشتر این کشورﻫا حزب-
ﻫای سیاسی در مواقع انتخابات و ﻫمراه با جریانﻫای مقطعی پیدا شده و مدتی با سر و صدا
فعالیت میکنند؛ اما چندی نمیگذرد که گویی از نفس میافتند و از صحنه خارج میشوند؛
مسﺄ له دیگر قائم به شخصی بودن این احزاب است ،بسیاری از این احزاب حول ایده ﻫا و نفوذ
شخصی یک یا چند تن از سیاستمداران بزرگ سازمان پیدا کردهاند ...؛ از این رو عمر و توان
این احزاب با طول دوران نفوذ شخصیتﻫای مرکزی خاص حزب پیوند دارد ،یکی دیگر از نقطه
ضعفﻫای این حزبﻫا ضعف تشکیالتی آن است .بیشتر این حزبﻫا فاقد شبکهﻫای وسیع در
بین اقشار وسیع مردم و در مناطق مختلف کشور ﻫستند .این حزبﻫا از کادرﻫای ورزیده حزبی
نیز بی بهره اند؛ از ﻫمین رو ،این احزاب بیشتر در مرکز و چند شهر بزرگ دارای دفاتر نه چندان
فعال ﻫستند (ساعی.)93 :1388 ،

بعضی از نویسندگان ،از این ﻫم فراتر رفته و معتقدند که در کشورﻫای جهان سوم ،احزاب
یا به عبارت بهتر اجتماعاتی به نام حزب وجود دارند که در حقیقت نمایندهی گروه ﻫای قومی
متفاوتی ﻫستند که میخواﻫند در عین حفظ ساختار قبیلهای خود ،ﻫویت سیاسی جدید نیز
پیدا کنند ،اما از اینها نمیتوان با عنوان نظام حزبی یاد کرد؛ زیرا این قبیل احزاب از کنش و
واکنش ﻫای متقابلی که ضروریست تا در بین احزاب وجود داشته باشد خبری نیست .برای
مثال :لبنان ،سوریه ،عراق و بسیاری از کشورﻫای خاورمیانه مؤید این واقعیت است که گروه

Meiji
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ﻫای قومی متفاوتی که در صددند تا در قالب حزب فعالیت کنند ﻫدفی جز سلطهی قوم خویش
بر اقوام دیگر ندارند ( نقیب زاده.)167 :1378،

از دﻫهی 193۰تاکنون چندین تشکل سیاسی در خطهی سوریه و لبنان پا بر صحنهی
سیاسی جوامع خود گذاشتند که ﻫریک نماینده یک جریان قومی یا مذﻫبی -قومی ،اما در
قالب پوشش ایدئولوژیک بودند؛ برای مثال از سنیّا ن تا اسماعیلیان و دروزیها و مسیحیﻫای
مارونی گرفته تا علویﻫا که ﻫریک در پی ایجاد یک حزب و سلطه و دیگر گروهﻫای جامعه
بودند .به این ترتیب جامعه لبنان که در گذشته بین اقوام مختلف دروزی ،مارونی ،سنی ،شیعه
و غیره تقسیم شده بود این بار در قالب احزاب سیاسی ،شاﻫد ﻫمان کشمکشﻫا و نیروﻫای از
ﻫم گریز گردید که ﻫمین مسﺄله باعث شکلگیری جنگﻫای خونین داخلی در این کشور
گردید.
ﻫمانطور که عنوان شد وجود احزاب متعدد در اغلب کشورﻫای جهان سوم غالباً چیزی
جز سرپوش گذاشتن بر ﻫویتﻫای قومی و مذﻫبی نبود .نمونه دیگر نظامﻫای جهان سومی،
احزابی ﻫستند که پس از کسب میزانی از ثبات ،در صدد گشایش عرصه به روی سایر گروهﻫا بر
میآیند؛ نمونه بارز آن تجربه ترکیه در سالﻫای بعد از جنگ جهانی دوم است .کمال پاشا در
سال  1923جمهوری ترکیه را بر ویرانهﻫای امپراطوری عثمانی بنا کرد و «حزب جمهوری
مردم» را به صورت حزب واحد برای اداره ی امور سیاسی کشور شکل داد .ایدئولوژی این حزب
مانند بسیاری از احزاب واحد در کشورﻫای تازه به استقالل رسیده در نفی طبقات اجتماعی و
ﻫمبستگی در میان ﻫمهی اقشار مردم استوار بود ،اما در عمل «حزب جمهوری مردم» حزبی
نخبه ساالر بود که نظامیان و دیوانساالران تجددگرا را در کنار نخبگان سنتی قرار داده بود،
«حزب جمهوری مردم» با وجود تالش ﻫای نافرجام برای رسیدن به یک نظام چندحزبی --
حزب ترقیخواه  ،1924حزب لیبرال -193۰تا سال  195۰پیوسته به شیوهی نظامیان تک-
حزبی انحصار قدرت را در اختیار داشت.
پاکستان نیز ﻫمین مسیر را طی کرد؛ در پاکستان حزب مسلم لیک که پایه گذار استقالل
این کشور بود به تدریج احزاب دیگری را درکنار خود پذیرفت ،اما در پاکستان نیز مانند ترکیه،
این نظامیان بودند که باعث آشفتگی و از بین رفتن دموکراسی می شدند.
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برخی کشورﻫای جهان سوم ﻫمچون الجزایر ،اردن ،عراق ،پاکستان و بنگالدش نیز دارای
نظام حزبی و احزاب متعددی می باشند؛ اغلب احزاب در این کشورﻫا تحت تﺄثیر جریان ﻫای
خارجی و غربی ﻫستند ،بسیاری از این احزاب چه از نظر شکل و فرم و چه از نظر جهت محتوا
تحت تﺄثیر مکتب ﻫا و مرام ﻫای غربی اعم از لیبرالیستی و سوسیالیستی (راست یا چپ)
ﻫستند و کمتر به جامعه سنتی خود متکی می باشند (جاسبی.)83 :1389،
تفکیک ایدئولوژیﻫای چپ و راست در مورد احزاب جهان سوم نیز درخور درنگ است؛ از
آنجا که بسیاری از این احزاب اگر در زمان مبارزه با استعمار شکل گرفتهاند قاعدتاً باید
گرایش ﻫای چپ داشته باشند ،اما این بدان معنا نیست که ساختار و کارویژه آنها نیز ﻫمانند
احزاب کمونیست است؛ حزب بعث نمونه ای از این قبیل احزاب واحد و چپ در سوریه و عراق
است ،اما ترکیب ایدئولوژیک آنها اختالطی از عناصر ضد و نقیض را تداعی میکند ،مانند
سوسیالیسم و ناسیونالیسم عرب؛ عالوه براین ،چنین احزابی ﻫمواره به یک رﻫبر واحد ختم
شده و ویژگی ﻫای این احزاب را باید پیش از ﻫر چیز در نقش رﻫبر و افکار و خواستهﻫای او
جستجو کرد ،نه در ایدئولوژی یا ساختار حزب .ساموئل ﻫانتینگتون ،در این خصوص معتقد
است که« :بیشتر احزاب این کشورﻫا (جهان سوم) نه تنها جوان بوده بلکه ﻫنوز تحت رﻫبری
بنیانگذاران شان قرار دارند .قدرت نهادی یک حزب سیاسی در صورتی اثبات می شود که با
وجود از بین رفتن بنیانگذار یا رﻫبر فرﻫمندی که نخستین بار آن را به قدرت رسانده است،
بتواند ﻫمچنان پا برجای ماند» (ﻫانتینگتون.)592-593 :137۰ ،
ریشههای شکلگیری احزاب در کشورهای جهان سوم
دیدگاهﻫای گوناگونی در خصوص شکلگیری احزاب در جهان سوم مطرح شده که ﻫر یک
میکوشد شکلگیری احزاب را در متن نظریهﻫای کلیتر تحوالت سیاسی و اجتماعی توضیح
دﻫد .با این وجود ،عنصر مشترک این دیدگاهﻫا ،بسیج اجتماعی یا ورود توده ﻫا به صحنه
سیاسی است « .از زمانی که سیاست نتوانست به دایره کوچکی از نخبگان آریستوکرات منحصر
شود ،احزاب به عنوان ابزار پیوند مرکز قدرت سیاسی با تودهﻫا ظاﻫر شدند .رقابت الیتﻫا و
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فشار تودهﻫا از پایین ،ضرورت احزاب را بیش از پیش نمایان میکرد» (الپالومبارا و
آندرسون.)1384-471،
بسیاری از پژوﻫشگران ،پیدایی احزاب را با فرایند توسعه و نوسازی پیوند میدﻫند .این
برداشت بدون توجه به سابقه احزاب ،آنها را پاسخ به ضرورتی توصیف می کنند که فرایند
توسعه سیاسی به وجود می آورد« .مایرون واینر و جوزف الپالومبارا» 1از این دیدگاه طرفداری
میکنند .این دو دانشمند در این باره بر سه بحران معروف که جوامع در راه به دستآوردن
ملیت خود با آن روبهرو شدهاند ،اشاره میکنند .اولین بحران درنظام اجتماعی  -سیاسی نوین،
بحران مشروعیت است؛ بحران مشروعیت ،مربوط به احساسی حیاتی است که تﺄسیسات
ونهادﻫای نظم نوین برای اتباع و ساکنانش دارد؛ به ﻫمین دلیل الپالومبارا و واینر ،اعتقاد دارند
که احزاب مدرن سیاسی به ایجاد این احساس حیاتی کمک میکنند .دومین بحران ،بحران
ﻫمگرایی است که شامل دامنهای میشود که درآن قلمروﻫا و گروهﻫای متعلق به نظم نوین
توسط تضادﻫایی که در ظاﻫر آشتی ناپذیرند ،از ﻫم جدا میشوند .اینطور به نظر میرسد که
احزاب سیاسی جدید به منظور حل این اختالفات؛ ﻫمچنین ﻫمگرایی مردم تشکیل میشوند.
بحران سوم ،یعنی بحران مشارکت از حیاتیترین بحرانﻫا است که اکثر احزاب مدرن برای
مقابله با این بحران به وجود آمدهاند .به نظر میرسد ﻫر یک از این بحرانﻫا فشار نهایی را در
تشکیل احزاب سیاسی مدرن وارد کرده باشند یا از دیدی دیگر ،احزاب مدرن ابزار منحصر به
فرد در حل این بحرانﻫا بودهاند .برخی از نویسندگان شروع دوره نوسازی و تغییر بافت سنتی
جوامع را آغازگر شروع بحرانﻫا در یک کشور میدانند .تکوین احزاب سیاسی بر مبنای نظریه-
ﻫای بحران ،نخستین بار از سوی شورای تحقیقات علوم اجتماعی آمریکا مطرح شد .محققان
این مکتب عالوه بر سه بحران فوق ،ﻫویت ملی ،بحران تخصیص و توزیع منابع را نیز طرح
کردند (نوذری.)63 :1381 ،
در رابطه با این دیدگاه نیز نویسنده کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش
دگرگونی» به چگونگی شکلگیری توسعه سیاسی و نقش نهادﻫای قدرتمند در شکلگیری آن-
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ﻫا پرداخته است .وی درچهارچوب دیدگاه نوسازی وجود نهادﻫای پایدار و قدرتمند و مستقل از
یکدیگر از جمله احزاب سیاسی را شرط ضروری توسعه سیاسی میداند؛ زیرا توسعه متضمن
عقالنی شدن اقتدار ،تنوع ساختارﻫای سیاسی و به خصوص گسترش مشارکت است (ﻫانتینگون
 .)575 : 137۰،احزاب سیاسی برای سامان دادن و ساخت بخشیدن به مشارکت سیاسی نقش
مهمی را ایفا می کنند.
به طور کلی نظریه ﻫای نوسازی تحوالت عصر جدید را از منظر گذار از جامعه سنتی به
مدرن مطالعه میکنند و معتقدند در این روند ،تغیرات فرﻫنگی و قابل مالحظهای روی میدﻫد
که عمدتا ناشی از ورود به عصر صنعتی ،شهرنشینی و آموزش ﻫمگانی و باال رفتن سطح سواد
است .انسانﻫایی که در جریان نوسازی تربیت میشوند دارای خصوصیات مشارکتجویی و
ﻫمدلی ﻫستند (ساعی.)87 :1388 :
با توجه به مطالب عنوان شده می توان بر این نکته تﺄکید کرد که ریشه و خاستگاه حزب
جمهوری اسالمی در دوره پس از انقالب اسالمی ایران ،ارتباطی مستقیم با فرایند جدید
نوسازی دارد که با انقالب اسالمی آغاز گردید.
مشارکت سیاسی و نهادمندی در احزاب کشورهای جهان سوم
کشورﻫای جهان سوم ﻫمواره دستخوش شکاف اجتماعی کالنی ﻫستند که بین دو بخش
جمعیتی در ﻫر کشور فاصله ایجاد میکند؛ در حقیقت در بسیاری از کشورﻫای جهان سوم به
جای یک جامعه دو جامعه وجود دارد .جامعه متشکل از شهرنشینان که شامل نخبگان سیاسی،
اقتصادی ،فرﻫنگی و به طور کلی مردم باسواد شهرﻫای بزرگ می شود و جامعه دیگر که
روستاییان ،حاشیه نشینان شهری ،مردم فقیر ،و کم سواد و بی سواد را در برمیگیرد .گروه اول
که دسترسی بیشتری به منابع قدرت اقتصادی و سیاسی دارد مشارکت فعاالنهتری نسبت به
گروه دوم از خود به نمایش می گذارد ،اما گروه دوم که اکثریت جامعه را نیز شامل میشود
عالوه ب ر کم تحرکی سیاسی ،ﻫمواره در وضعیت مشارکت تبعی بسر میبرد و در بیشتر موارد
دست آموز دولت مردان مرکزنشین قرار میگیرد .دشواریﻫای این گروه از جامعه در ادغام با
بخش پیشرفته شهری شالوده نظام سیاسی جامعه را سست کرده و به بی ثباتی سیاسی نیز
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دامن می زند (ساعی .)92:1388 ،از ﻫمین رو این احزاب ﻫستند که میتوانند مشارکت سیاسی
را سامان دﻫند؛ در حقیقت ،استواری و توانایی یک حزب و یک نظام حزبی ،با سطح مشارکت
آن ارتباطی مستقیم دارد .مشخص است که مشارکت سیاسی سطح باال به ﻫمراه نهادمندی
سیاسی و حزبی سطح پایین ،سیاست آشفته و خشونت را به ﻫمراه می آورد ،از جهت مقابل ﻫم
مشارکت سیاسی سطح پایین میتواند در جهت تضعیف احزاب سیاسی در مقابل نهادﻫای
سیاسی و نیروﻫای اجتماعی بینجامد .اگر رﻫبران حزبی اطمینان داشته باشند که میتوانند
گسترش مشارکت سیاسی را در چهارچوب حزبیشان سازمان دﻫند ،به سود آنها است که دامنه
این مشارکت را گسترش دﻫند .پر واضح است که حزب برخوردار از پشتیبانی تودهﻫا از حزبی
که از این پشتیبانی محروم است نیرومندتر است؛ عالوه بر این ،نظام حزبی برخوردار از مشارکت
تودهای ،قدرتمندتر از نظام حزبی که گسترش دامنه مشارکت سیاسیاش به جدایی تدریجی
حزب از پشتیبانانش میانجامد و سازمانی را که زمانی بر مبنای گستردهای استوار بود به
اجتماع تعدادی سیاستمدار بدون پشتیبانی تودهﻫای حزبی مبدل میسازد؛ به ﻫمین دلیل ﻫم
سازمان بدون مشارکت سیاسی به سطح جرگهﻫای شخصیتمدارانه نزول میکند؛ از ﻫمین روی
احزاب نیرومند به سطوح باالیی از نهادمندی سیاسی و پشتیبانی تودهﻫا نیازمند است ،از سویی
دیگر« ،بسیج» و «سازماندﻫی» ،راه قدرت حزب را به دقت مشخص میکند .و ﻫرحزب و نظام
حزبی که بتواند این دو مولفه را با ﻫم داشته باشد ،می تواند نوسازی سیاسی را با رشد سیاسی
آشتی دﻫد (ﻫانتینگتون.)581-582 :137۰،
یک حزب نیرومند ،جاذبه بسیار زیادی برای تودهﻫای انبوه دارد و یک سازمان کارآمد ،به
خوبی می تواند این تودهﻫا را جذب حزب سازد؛ از ﻫمین رو ،گسترش مشارکت سیاسی و
سازماندﻫی این مشارکت در احزاب ،محصول یک تالش وافر سیاسی است؛ زیرا رﻫبران انقالبی
در شکل دادن به انقالب با جلب پشتیبانی تودهﻫا علیه نظام موجود سعی در گسترش ﻫر چه
بیشتر جاذبه سیاسی خود دارند؛ در نتیجه رﻫبران انقالبی با تﺄسیس یک حزب فراگیر تالش
دارند مشارکت سیاسی را بیش از پیش گسترش دﻫند تا از این رﻫگذر بتوانند احزاب سیاسی
نیرومندی را برای سازماندﻫی مشارکت سیاسی و تثبیت حاکمیت خود پدید آورند
(ﻫانتینگتون .)6۰3 :137۰،در شرایط بحرانی نظام سیاسی ،جنبش ﻫای توده ای به منظور
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پایان دادن به نابرابری ﻫا و تنش ﻫا ظهور می کنند و رﻫبران انقالبی جهان سوم به منظور
ایجاد دگرگونی ﻫای وسیع و عمیق ،استراتژی ﻫای جمعی را به کار می گیرند .بسیج عمومی
در این کشورﻫا ،گاه برای مبارزه با دشمنان خارجی و کاه برای پیشبرد امر توسعه اقتصادی
صورت می گیرد (ساعی .)259 :1383،نخستین نکته ای را که می توان در خصوص وضعیت
احزاب در کشورﻫای جهان سوم مورد ن ظر قرار داد بحث کثرت اعضای حزب می باشد .به طور
کلی اثر وضعی جمعیت حزب بر روی سازمان به گونه ای است که گاه در مورد سازمان عمومی
دولت ﻫا نیز الگو قرار می گیرد .اساسا سازماندﻫی یک جمعیت عظیم نسبت به سازماندﻫی یک
جمعیت کوچکتر امری مشکل تر و پیچده تر است به گونه ای که گاه دولت ﻫای پر جمعیت
نیز ﻫمواره برای سازماندﻫی کشور ناگزیر به شکل دادن به یک دستگاه دیوان ساالری عظیم
تری نسبت به دولت ﻫای کم جمعیت تر ﻫستند .از دیدگاه موریس دوورژه ،احزاب به دو دسته
ی احزاب کادر و توده ای تقسیم می شوند .مشخصه ی احزاب کادر این است که آنها ﻫمواره از
سوی بازماندگان گروه ﻫای اشرافی و گروه ﻫای اولیه پارلمانی شکل می گیرند .بر اساس سنت،
این قبیل احزاب ﻫرگز به دنبال کمیت نیستند ،بلکه بیشتر تﺄکید خود را بر جلب نظر نخبگان
ﻫم تراز می کنند .چنین احزابی ﻫمواره دارای گرایش ﻫای لیبرالی و سازماندﻫی غیر منسجم
ﻫستند به شکلی که ترکیب آنها اساسا به صورت یک انجمن یا محفل دوستانه می باشد تا یک
حزب سیاسی ،اما احزاب توده ای -که حزب جمهوری اسالمی از این نوع احزاب می باشد -بر
خالف احزاب کادر ،تمام توان خود را معطوف به جلب ﻫر چه بیشتر اعضای جدید می کنند.
وی ژگی این قبیل احزاب این است که آنها ﻫمواره توده ﻫا را مخاطب قرار می دﻫند ،و این باعث
می شود تا آنها مجبور به داشتن یک سازمان متصلب بشوند .به ﻫر حال مسﺄله ی جمعیت در
احزاب یک مسﺄ له ی مهم می باشد .واقعیت این است که جمعیت یک حزب چه زیاد و چه کم
باشد ،ﻫمه افراد در یک رده قرار نمی گیرند ،بلکه بر حسب موقعیت و فعالیت خود در جایگاه
خاصی از سلسله مراتب حزبی قرار می گیرند (نقیب زاده ؛.)29-3۰ :1378
پر واضح است که نظام بسیج تودهای ،مستلزم شکلگیری و تداوم برخی مشخصهﻫای
دموکراتیک نظیر اجماع اجتماعی و سیاسی ،پلورالیسم ،رقابت سیاسی و نهادﻫای مشارکتی
توده ای است و این در حالی است که تعارضات و بحرانﻫای فراوان سیاسی ،اجتماعی و
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اقتصادی که معموالً کشورﻫای جهان سوم با آن دست به گریبان ﻫستند ،آنچنان زیاد است
که حتی اگر این مشخصهﻫا در برخی مقاطع نظیر دوران جنبشﻫای انقالبی و تودهای پیدا
شوند ،امکان تداوم و تحکیم پیدا نمیکنند (ساعی.)261 :1383،
کامالً روشن است که قدرت حزب واحد و فراگیر از نبرد آن حزب در راه دستیابی به قدرت،
سرچشمه میگیرد ،اما حزب واحد به مجرد اینکه به قدرت میرسد ،دیگر انگیزهای برای
نگهداشت سطح باالی بسیج و سازماندﻫی برای خودش باقی نمی گذارد؛ زیرا این قبیل احزاب
ﻫمواره برای مدتی به حیثیت گذشته خود اتکا میکنند و ﻫر چه که به سطوح باالتری از
مشارکت نهادمند و سازمانیافته دست مییابند بیشتر و بهتر میتوانند برای مدتی دیگر
میراثخوار گذشته خود باشند (ﻫانتینگتون.)116-115 :137۰،
مورگنتا ،الگوی موریس دوورژه را در تقسیم احزاب به کادر و توده ای را به کار گرفته و
معتقد است احزاب توده ای بر جذب ﻫر چه بیشتر جمعیت تﺄکید دارند و احزاب کارفرمایی بر
جزب نخبگان سنتی و افراد متنفذ اصرار دارند؛ در نتیجه چنین احزابی از سازماندﻫی چندانی
برخوردار نیستند ،به باور او در خصوص کشورﻫای جهان سوم باید دو نوع جامعه را از ﻫم
بازشناخت ،جوامعی که مانند ایران ،چین و ﻫند دارای پیشینه فرﻫنگی ،علمی و ادبی خاص
خود بوده و الگوی خاص تاریخی خود را نیز فراروی تصمیم گیرنده قرار می دﻫند و نخبگان
آنها ب ر آن گرایش دارند تا از انبان فرﻫنگی خویش چیزی به کف آرند و به کار بندند .در سوی
دیگر ،کشورﻫایی ﻫستند که از ﻫیچ ﻫویت تاریخی بهره ندارند و تولد آنها به دوران استعمار باز
می گردد .به طبع پذیرش الگوی غربی و به طور کلی الگوﻫای خارجی برای آنها آسانتر بوده و
اغلب به آن دسته از راه حل ﻫای فرا آمده از غرب گرایش می یابند که با ساختار خشن سیاسی
آنها سازگارتر باشد ،مثل مارکسیسم و الگوﻫای پیشنهادی آن (نقیب زاده.)18۰ -181 :1378،
در یک نگاه تطبیقی به ریشه ﻫای تحزب در غرب و در جهان سوم باید به یکپارچگی ملی،
فرﻫنگ و زبان فراگیر ،رشد اقتصادی و آموزشی مردم و وجود جامعه مدنی فعال در غرب اشاره
کنیم .جملگی این عوامل سبب شد تا احزاب نه به فرمان حکومت ،بلکه بر اثر کنش و واکنش
ﻫای درون جامعه و بر بستر جامعه مدنی جوانه زده و رشد یابند .در حالیکه فقدان جامعه مدنی
فعال در کشورﻫای جها ن سوم پویایی اجتماعی الزم را از آنها سلب کرده و یکی از آثار آن نبود
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احزاب خود جوش است که ریشه ﻫای محکمی در جامعه داشته باشند؛ به ﻫمین دلیل اگر
حزبی در این کشورﻫا بوجود می آید نه از پایین و درون جامعه بلکه از باال و به خواست نخبگان
حاکم به وجود می آید.
حزب دموکراتیک ملی مصر ،که اعضای آن را نیروﻫای اصلی دولت و نظام سیاسی و امنیتی
مصر تشکیل می دادند در راستای حمایت از دولت و ت تﺄیید برنامه ﻫای آن تشکیل شد و با
اینکه این حزب میراث دار سازماندﻫی منظم و منسجم تشکیالتی از سال  1952در مصر بود،
اما عمالً ثابت کرد که در بسیج تودﻫای مردم موفق نبوده است (جاسبی.)56 :1389 ،
واقعیت این است که وقتی حساسیت رﻫبران حزبی نسبت به نیازﻫای گسترش و
سازماندﻫی مشارکت سیاسی مردم در نظام کاﻫش پیدا می کند؛ فراگرد نوسازی گروه ﻫای
خواستار مشارکت در نظام سیاسی افزایش یافته و متنوع تر می شود؛ لذا در این نقطه رﻫبران
حزبی دچار یک پارادوکس می شوند؛ زیرا اگر رﻫبران حزب بخواﻫند گروه ﻫای تازه را در
چارچوب حزب واحد خود جذب کنند در آن صورت تضعیف وحدت ،انضباط ،کاﻫش شور و
ﻫیجان حزبی نسبت به حزب خود ،بهایی است که باید در مقابل آن بپردازند و اگر بخواﻫند
گروه ﻫای تازه را به درون خود راه ندﻫند ،ﻫر چند انسجام حزبی حفظ خواﻫد شد ،اما توان
انحصاری مشارکت سیاسی در سهم یابی از قدرت حزب خود را از دست خواﻫند داد
(ﻫانتینگتون.)617 :137۰،
البته تا جایی که به کشورﻫای جهان سوم مربوط است نظام ﻫای بسیج توده ای تا کنون
دوام زیادی نیاورده اند .عناصری از این نظام ﻫا معموال در مراحل اولیه جنبش ﻫای توده ای در
این کشورﻫا ظهور می کنند اما به زودی جای خود را به نظام ﻫای دیگری نظیر نظام ﻫای
بسیج نخبه گرا و یا نظام ﻫای اقتدار گرا می دﻫند (ساعی.)26۰ :1383 ،
سابقه تاریخی انقالبﻫا ،گویای این موضوع است که از رﻫگذر نبرد انقالبی دامنه مشارکت
سیاسی گستردهتر میشود و سازماندﻫی آن نیز تحول مییابد .فراگرد گسترش مشارکت
سیاسی زمانی میتواند ادامه یابد که سازمانﻫای حزبی حاصل از آن بتوانند بخوبی به
سازماندﻫی و بسیج تودهﻫا بپردازند و زمانی این جنبشﻫای تودهوار کارایی خواﻫند داشت که
محصول یک مبارزه رقابتآمیز باشند (ﻫانتینگتون .)6۰3 :137۰،البته تا جایی که به کشورﻫای
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جهان سوم مربوط است نظامﻫای بسیج تودهای تاکنون دوام زیادی نیاوردهاند .عناصری از این
نظامﻫا معموالً در مراحل اولیه جنبشﻫای تودهای در این کشورﻫا ظهور میکنند ،اما به زودی
جای خود را به نظامﻫای دیگری نظیر نظامﻫای بسیج نخبهگرا و یا نظامﻫای اقتدارگرا میدﻫند
(ساعی.)26۰ :1383 ،
یکی از ویژگیﻫای نظامﻫای کشورﻫای جهان سوم تکحزبی بودن آنﻫا است .نظامﻫای
تکحزبی نیرومند ﻫمیشه محصول جنبشﻫای ملی انقالبی از پایین بودهاند و برای کسب
قدرت می بایست وارد نبرد شوند؛ از ﻫمین رو بسیج و سازماندﻫی فراگردﻫایی ﻫستند که در
جریان کسب قدرت به کار میآیند« .حزب مسلط» در یک نظام مبتنی بر یک حزب فراگیر
گاﻫی ممکن است اکثریت رﺃ ی دﻫندگان جامعه را در اختیار نداشته باشد ،اما چند پارگی
گروه ﻫای سیاسی دیگر ﻫمیشه حزب مسلط را در یک موقعیت استوار نگه میدارد .برای مثال
حزب کنگره ﻫند اگر چه در انتخابات سهم کمتری از مجموع آرا را داشت ،اما حزب مسلط در
ﻫند بود .این موضوع باز میگردد به دوره طوالنیتر حزب کنگره ﻫند؛ زیرا ﻫر چه یک حزب
ملیتگرا در راه کسب استقالل دوره طوالنیتری جنگیده باشد پس از رسیدن به استقالل می-
تواند سالهای متمادیتری بر مسند قدرت باشد .برای مثال :زمانی که ﻫند به استقالل رسید
حزب کنگره  62ساله بود و یا حزب دستور جدید تونس در ﻫنگام تولد این کشور  22سال
داشت .در حقیقت این احزاب توانستند در سالهای پس از استقالل به خوبی دوام بیاورند .بر
خالف این احزاب ،احزاب ملیتگرایی که چند سالی پیش از استقالل و یا ﻫم زمان با استقالل
یک کشور به وجود آمده بودند و یا آن کشور استقالل خود را به سادگی به دست آورده بود پس
از استقالل دوام چندانی نداشتند .بیشتر احزاب ملتﻫای آفریقایی از نمونه بارز این گونه احزاب
ﻫستند ،به گفته امرسون بسیاری از ملت ﻫای آفریقایی چنان به آسانی به استقالل رسیده
بودند که در واقع«انقالبشان را دزدیده بودند» (ﻫانتینگتون.)614: 137۰،
مقایسه مشارکت سیاسی در حزب جمهوری اسالمی و حزب کنگره ملی هند
پیش از پرداختن به موضوع مشارکت سیاسی در حزب جمهوری اسالمی و حزب کنگره
ﻫند باید به این نکته اشاره کرد که نظامهای سیاسی مبتنی بر بسیج معموالً به دنبال وقوع
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انقالب ﻫا و جنبشﻫای تودهای ظهور میکنند .جنبشﻫای تودهای با ورود طبقات و گروهﻫای
متعدد اجتماعی به عرصه سیاست ﻫمراه است .در حقیقت انقالب ﻫای تودهای در یک تعبیر
ساده چیزی نیستند جز «انفجار مشارکت سیاسی» .گذشته از این موضوع ،رﻫبران چنین
جنبشﻫایی به شیوهﻫای گوناگون در صدد اند تا گروهﻫای مختلف مردم را به عرصه مبارزه
بکشانند تا از این طریق بتوانند با کمک تودهﻫا ،رژیم مستقر را از پای در بیاورند.
عالوه بر این ،رﻫبران سیاسی پس از وقوع انقالبﻫای تودهای تا مدتی حضور تودهﻫا را در
عرصه سیاست تشویق می کنند؛ زیرا اول اینکه ،رﻫبران انقالبی بالفاصله بعد از پیروزی انقالب و
به قدرت رسیدن نمیتوانند تمایل تودهﻫا را به مشارکت سیاسی محدود سازند ،دوم اینکه،
رﻫبران انقالبی ﻫمچون دوره مبارزه با رژیم گذشته باز ﻫم به حضور تودهﻫا در صحنه سیاست
به منظور پیشبرد اﻫداف سیاسی در مراحل بعدی انقالب نیازمند ﻫستند (ساعی.)258 :1383،
انقالب اسالمی ایران در برابر رژیمی کامال تمرکز گرا به وقوع پیوست .رژیم پهلوی ﻫرچند
با روش اقتدارگرایانه خود ساختار اجتماعی -اقتصادی را تغییر داد ،اما برای توسعه نظام
سیاسی  ،اجازه شکل گیری گروه ﻫای فشار ،ایجاد فضای باز سیاسی برای نیروﻫای مختلف
اجتماعی ،ایجاد پیوند میان رژیم و طبقات جدید ،حفظ حلقه ﻫای ارتباطی موجود میان رژیم و
طبقات قدیمی وگسترش پایگاه سلطنت تالش چندانی نکرد .رژیم به جای نوسازی نظام
سیاسی قدرتش را بر روی سه ستون نیروﻫای مسلح ،دربار و بوروکراسی قرارداد (آبراﻫامیان،
.)535 ،1381
حزب جمهوری اسالمی بهعنوان اولین دستآورد پیروزی انقالب اسالمی و نیروﻫای مبارز
مذﻫبی پس از پیروزی انقالب اسالمی با انتشار بیانیه ای فعالیت حزبی خود را با مشارکت
سیاسی تودﻫا آغاز کرد .ای ن حزب در اولین اصل مرامنامه خود ،ﻫدف این تشکیالت را «باال
بردن آگاﻫی اسالمی و سیاسی مردم ایران و سرعت بخشیدن به خود سازی انقالبی آنها در ﻫمه
ابعاد» اعالم کرد (جاسبی.)412 :1386 ،
حزب جمهوری اسالمی ،عالوه بر جذب اعضای بسیاری از گروه ﻫای سیاسی -مذﻫبی دیگر
به این حزب ،توانست در رویدادﻫا و فرایندﻫای سیاسی در جامعه نوپای انقالبی ایران نیز نقش
بسیار سازندهای ایفا کند .از مهمترین دستاوردﻫای حزب جمهوری اسالمی می توان به
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مشارکت سیاسی از طریق به تحرک درآوردن گروه ﻫای جدید جامعه و دادن نقشﻫای تازه به
آنها؛ ﻫمچنین تثبیت حاکمیت نیروﻫای مذﻫبی در ایران با فعالیتﻫایی نظیر تربیت و تزریق
نیروﻫای متعهد و معتقد به مبانی انقالب در مراکز تصمیمگیری و حساس حکومت جمهوری
اسالمی اشاره کرد (روزنامه جمهوری اسالمی .)136۰/11/29 ،ازجمله کارکردﻫای اساسی دیگر
این حزب ،فعالیت جمعی از نیروﻫا و کادر حزب در کابینه و سایر قسمتﻫا ،حضور مؤثر در قوه
مجریه و در راس آن عضویت قاطع نیروﻫای عضو و ﻫواداران آن در مجلس شورای اسالمی و
ریاست آن ،ریاست قوه قضائیه و بخشی از کادر مدیریت آن ،برگزاری انتخابات مجلس و تدوین
قانون اساسی به شمار می آید (جاسبی.)453-45۰ :1379،
به باور مؤسسان حزب جمهوری اسالمی ،این حزب تشکیالتی بود در جهت ارتباط با توده
ﻫا؛ از ﻫمین رو نخبگان حزب می خواستند تا آموزه ﻫا و اندیشهﻫای خود را در مسیر آگاﻫی
توده ﻫا قرار دﻫند .در حقیقت نگاه حزب ،نگاﻫی نخبه گرا نبود بلکه مؤسسان این حزب
ﻫدفشان بیشتر پیوند با مردم ،مشارکت سیاسی تودهﻫا و ایجاد اتحاد میان آنان بود ،نه پیوند با
نخبگان جامعه؛ بنابراین حزب جمهوری اسالمی دو وظیفه برای خود قائل بود :آگاﻫی تودهﻫای
مذﻫبی از طریق مشارکت سیاسی و تداوم و تثبیت حاکمیت جمهوری اسالمی.
ﻫمانطور که پیش از این بیان کردیم ،مشارکت سیاسی بدون سازماندﻫی جنبشﻫای توده-
ای باعث تباﻫی میگردد و سازمان فاقد مشارکت سیاسی نیز به سطح جرگهﻫای شخصیت-
مدارانه تنزل پیدا میکند (ﻫانتینگتون.)582:137۰،
در 28دسامبر سال  1885کنگره ملی ﻫند تﺄسیس شد .کلیه طبقات متوسط این کشور
پهناو ر ،بدون تمایز تعصبات مذﻫبی ،قومی ،زبانی به دور کنگره حلقه زدند و به عنوان نیروی
عظیم علیه اشغالگر انگلیس به مبارزه پرداختند .این حزب با پشتیبانی توده ﻫای مردم به
مبارزه خویش تا سرحد تحریم کاالﻫای خارجی ،تظاﻫرات ،اعتصابات ،عدم ﻫمکاری با دولت
بریتانیا ،عدم ا شتراک در سازمان ﻫای دولتی ،خودداری از پرداخت مالیات به دولت ﻫند دست
زدند و مهاتما گاندی رﻫبری جنبش رﻫایی بخش ملی را بر عهده گرفت.
از این پس بود که حزب کنگره ملی در عرصه سیاست به عنوان یک حزب جدید سیاسی با
شاخه ﻫای محلی به مبارزه پرداخت و در مدت زمان کوتاﻫی تعداد اعضای آن در سال 1921
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به میلیون ﻫا نفر رسید و توانست رﻫبری ﻫفتاد میلیون ﻫوادار رﻫبری جنبش استقالل خواﻫی
ﻫند را عهده دار شود .در مقابل اگر چه عضوگیری گسترده و میلیونی حزب ،خود نشان از سطح
باالی مشارکت سیاسی این حزب داشت ،اما «بی ضابطه عمل کردن» در باال بردن مشارکت
سیاسی حزب ،خود یکی از ضعف ﻫای حزب جمهوری اسالمی بود «(ویژه نامه یاد 124 :1378
– .)123
آیت اهلل ﻫاشمی رفسنجانی از موسسان حزب جمهوری اسالمی در خصوص نامنویسی در
این حزب میگوید « :مردم که آمدند برای اسم نوشتن ،اصال صف بود .چون اسمش را ﻫم
گذاشته بودیم جمهوری اسالمی؛ بخشی از مردم خیال می کردند این ﻫمان انقالب است .چون
آن موقع جمهوری اسالمی خواست مردم بود ،بعضیﻫا ﻫنوز این را که این یک حزب است و
این که این چیزی جدای از اصل دولت و اصل حکومت است ،توجه نداشتند .ﻫمین طور به
عنوان این که جمهوری اسالمی می خواستند و باالخره خود را عضوی از نظام میدانستند،
آمدند اسم نوشتند» (ویژه نامه یاد)28۰-281 :1378 ،
در خصوص موضوع انسجام ﻫم باید اذعان کرد که ساختار شکلی حزب جمهوری اسالمی از
ابتدا بیشتر به یک جبهه شباﻫت داشت تا یک حزب؛ لذا این حزب برای ادامه حیات خود دو
راه پیش رو داشت :یکی ،انشعاب و تبدیل شدن به دو یا چند حزب که ﻫر کدام دارای دیدگاه
ﻫای منسجم و یکپارچه باشند و راه دیگر تصفیه عناصری بود که دارای مواضع تند از سوی
گروه ﻫای چپ و راست بودند .ﻫمچنین تقویت جناح معتدل و رسیدن به یک انسجام حزبی
واقعی .حال ،اگر حزب دچار انشعاب می شد آنوقت از حالت یک حزب فراگیر و گسترده به دو
یا چند تشکل تقلیل پیدا می کرد که در این صورت ،اﻫداف اولیه در خصوص تﺄسیس آن تحقق
پیدا نمی کرد و حالت دوم ﻫم ،ﻫرگز با روح تشکیل حزب جمهوری اسالمی که درﻫای خود را
برای ﻫمه ی نیروﻫای معتقد به اسالم و انقالب باز کرده بود و شعار حداقلی دفع و حداکثری
جذب را مطرح ساخته بود سازگار نبود .البته برخی از نظام ﻫای تک حزبی ﻫمچون حزب نهاد
انقالبی مکزیک راه میانه را برگزید و توانست نسبت به سایر نظام ﻫای تک حزبی در ادغام
نیروﻫای اجتماعی تازه به درون حزب موفق عمل کند .لذا اگر حزبی نتواند نیروﻫای اجتماعی نو
پدید را به درون حزب جذب کنند یا ﻫمچون ترکیه پس از  1946نظام تک حزبی خود را از
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دست خواﻫند داد و یا به بهای رویارویی یا نا استواری فزاینده و با توسل به اعمال زور ﻫر چه
بیشتر دوام خواﻫند یافت (ﻫانتینگتون.)617-618 :137۰،
درمقابل حزب کنگره ﻫند تنها حزبی است که با حفط انسجام خود توانست در سه انتخابات
ﻫند بالغ بر صد میلیون رﺃی بیاورد.
نکتهی دیگری که بعدﻫا به دلیل کثرت مشارکت سیاسی در حزب ،موجب انشقاق و
اختالف شد ،وجود دیدگاه ﻫای مختلفی بود که با یکدیگر ﻫمگونی و ﻫمخوانی نداشتند و این
امر از ﻫمان تساﻫل در عضوگیری بر می خاست.
بر اساس ﻫمین گرایش ﻫای فکری متفاوت ،حزب ،انسجام اولیه خود را به تدریج از دست
داد و رفته رفته به ورطه اختالفات افتاد .آیت اهلل ﻫاشمی رفسنجانی «جناح بندی ﻫا حزب را
علت ضعیف شدن انسجام اولیه ی حزب می داند» (ویژه نامه یاد.)291 -292 :1378 ،
کنترل مشارکت سیاسی موضوع دیگری است که باید نسبت به آن توجه خاصیی را مبیذول
داشت .در حقیقت ن قش اصیلی در کنتیرل مییزان مشیارکت سیاسیی و بهیره منیدی از کثیرت
مشارکت سیاسی به رﻫبران احزاب و شخصیت ﻫای کاریزماتیک در حزب بازمیگیردد .ﻫمیواره
رﻫبران ،نقش و تﺄ ثیر بسیار زیادی در شیکل دادن بیه احیزاب ،ﻫیدایت آنهیا و بیاالبردن مییزان
مشارکت سیاسی در احزاب دارند .حزب جمهوری اسالمی نیز از این قاعیده ی حزبیی مسیتثنی
نبوده و ﻫمانطور که عنوان شد ،کثرت مشارکت سیاسیی و اقبیال فیراوان بیه حیزب جمهیوری
اسالمی بیش از آن که بر گرفتیه از عملکیرد حیزب جمهیوری اسیالمی باشید ناشیی از عناییت
کاریزمای انقالب اسالمی به این حزب بود که می توانست استقالل حزب را با خطر مواجه سازد؛
زیرا کاریزمای انقالب بر خالف گاندی در حزب کنگره که رﻫبر این حزب بود؛ تنها رﻫبر معنوی
حزب به شمار می آمد.
اشکال این مسﺄ له را در این موضوع می توان یافت که رﻫبری یک حزب ﻫمواره نقش مهمی
در قدرت تطبیق پذیری یک حزب دارد؛ برای مثال قدرت تطبیقپذیری حزبکنگره در ﻫند را

می توان در تغییررﻫبری آن حزب از بانرجیا 1و بسانتچ 1به گوکهال 2و تیالک و سپس به گاندی
Banerjea
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و نهرو دید یا انتقال رﻫبری از کابیس به کاردناس در حزب انقالب ملی مکزیک سبب شد که
حزب ،راه نهادمندی را با موفقیت طی کند؛ اینها نمونه ﻫای بارز از انتقال رﻫبری و کنترل
مشارکت سیاسی این احزاب می باشد؛ اما احزابی که ﻫمواره به رﻫبران خود وابسته اند پس از
فاصله گرفتن رﻫبران از این احزاب ،ﻫرگز قادر به استمرار و ادامه فعالیتﻫای خود نیستند.
برای مثال؛ مرگ رﻫبران حزبی چون سناتاباکی 3در سریالنکا ،محمد علی جناح و علی خان در
پاکستان و آلونگ سان در برمه ،در از ﻫم گسیختگی و ناپایداری احزابی که بنیان گذاشته
بودند ،مستقیماً موثربود (ﻫانتینگتون.)593 :137۰ ،
نتیجهگیری
بر اساس آنچه گفته شد ،نوسازی از طریق به تحرک در آوردن گروه ﻫای جدید و دادن
نقش ﻫای تازه به آنها ،جامعه گسترده تر و متنوع تری را به بار می آورد و بسیاری از کشورﻫای
تازه استقالل یافته در صحنه سیاست بین الملل به منظور ساماندﻫی و نظم بخشیدن به جامعه
و برقراری امنیت و بسیج مردمی در جهت یکپارچگی جامعه نیاز به احزاب توده ای داشتند.
رﻫبران جنبش ﻫای سیاسی توده وار در کشورﻫای جهان سوم ﻫمواره به جهت کسب
مشروعیت ﻫرچه بیشتر برای حزب خود و دست یابی ﻫر چه بیشتر به قدرت از طریق شکل
دادن به یک تشکل فراگیر سعی در بسیج قشرﻫا ی مختلف مردم از شهر و روستا می کنند .اما
در جریان عمل ،روند مشارکت سیاسی و بسیج ﻫمواره سریع تر و به مراتب آسان تر از روند
نهادمندی پیش می رود و شکاف ناشی از این ناﻫماﻫنگی و در واقع پس ماندگی نهادمندی
سیاسی در مقایسه با مشارکت سیاسی زمینه را برای انواع نابسامانی ﻫای سیاسی فراﻫم می
سازد که از این پدیده می توان با عنوان بحران نهادمندی سیاسی یاد کرد؛ این پدیده اغلب در
کشورﻫای جهان سوم به ویژه کشورﻫایی که در صحنه سیاست بین الملل دست به نوسازی
سیاسی پر شتاب می زنند مشاﻫده می شود.

1
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روشن است که اغلب کشورﻫای غیر کمونیستی پس از جنگ جهانی دوم که در راه نوسازی
افتاده اند ،نه احزاب سیاسی نیرومند و نه نظام ﻫای مقتدری داشته اند .به واقع احزاب این کشورﻫا
جوانتر از آن بوده اند که از خود قدرت نهادمندی و تطبیق پذیری واقعیت ﻫا را نشان داده باشند؛
البته برخی از احزاب آمریکای التین و حزب کنگره ﻫند از این قاعده مستثنی ﻫستند.
چهارچوب مفهومی استفاده شده در این پژوﻫش «مشارکت سیاسی و نهادمندی» از دیدگاه
ساموئل ﻫانتینگتون است که در این راستا کوشیدیم رابطه مشارکت سیاسی با نهادمندی حزبی
را در کشورﻫای جهان سوم مورد ارزیابی قرار داده و به این پرسش پاسخ دﻫیم که آیا مشارکت
توده ای بدون تمهیدات نهادی ،در افول احزاب این کشورﻫا نقشی داشته است یا نه و این نقش
چگونه بوده است .در پاسخ به این پرسش ،کوشیدیم نشان دﻫیم که مشارکت سیاسی قابل
مالحظه ای ﻫمواره در احزاب کشورﻫای جهان سوم وجود دارد و این مشارکت سیاسی اگر چه
در حزب جمهوری اسالمی به عنوان پژوﻫش موردی نسبت به سایر جنبش ﻫای سیاسی توده
وار به جز حزب کنگره ﻫند در کشورﻫای جهان سوم به مراتب بیشتر بوده و در آغاز تﺄسیس
این حزب موجب عملکرد مثبت حزب و دست یابی به ارکان قدرت در جمهوری اسالمی گردید،
ام ا به تدریج باعث کاﻫش سطح نهادمندی این حزب و فراﻫم آوردن زمینه بی ثباتی و
نااستواری و در نهایت پایان حیات سیاسی این حزب در ایران اسالمی شد.
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