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 چكيده

شدن حزب در ايران هدف پژوهش حاضر است. در اين مقاله امكان يا امتناع نهادينه
ي حاضر  شدن حزب در ايران پرداخته شود. در مقالهسنجي نهادينهتالش شده است به امكان

ي نامناسب و شود كه تبادر ابتدا به ساختارها و كاركردهايي در تاريخ معاصر پرداخته مي
هايي پرداخته  ها و پتانسيل اند و در ثاني به مقدوريت ناموفق از حزب در اذهان ايجاد كرده

گيري پويشي حزبي در جامعه ايران ختم شوند. از اين ميان  توانند به شكل شوند كه مي مي
 اي برخوردار است. از جايگاه ويژه (ره)هاي حضرت امام خميني انديشه
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 مقدمه
هاي  ي خود با موانع و محدوديت صد و اندي ساله تحزب در ايران اگرچه در تاريخ يك

روشده است، ولي اين نبايست حمل بر امتناع تحزب در وضعيت فعلي و  اي روبه گسترده
اگرچه با مخاطرات و ي ايران شود. كاربست تحزب در نظام سياسي ايران  آينده

ساالري ضرورتي  شدن مردم هاي مختلفي مواجهه است، ولي حزب براي نهادينه دلنگراني
. سازوكاري تا) (دوورژه، بياند  ي دموكراسي خوانده دنده ناپذير است. حزب را چرخ اجتناب

تواند مردم را از  شود. حزب مي است كه موجب تلطيف قدرت و تسهيل عمل سياسي مي
هاي راي بكشاند؛ فاز تعامالت را تغيير دهد و جامعه  پاي صندوق ي جنگ و تفرقه به صحنه

 را مهياي تجهيز به تفكري عقالني نمايد. 
گاه نتوانست در  تحزب هيچ -چه در خود مقاله آمده است چنان -در تاريخ معاصر ما 

است). با هاي آن پرداخته شده  ريشه شكل صحيح و حقيقي ظاهر شود (در متن حاضر به
توان به ناكارآمدي تحزب تسري داد. با پيروزي  ي ناموفق را نمي حال اين گذشته اين

توان آن را  انقالب اسالمي اگرچه طومار تحزب بنابر اقتضائات ميداني پيچيده شد، ولي نمي
هاي سياسي انقالب است. اين مهم را  ارزي با دال ي هم حقيقتي دانست كه لزوماً فاقد زنجيره

يافت.  - (ره)حضرت امام خميني -گذار انقالب  هاي بنيان توان به احسن وجه در انديشه مي
ي عمل سياسي  هاي تحزب در جهت ترفيع معيارها و توسعه توان به پتانسيل حيث نمي از اين

 انديشه نكرد.

 موانع تحزب در ايران
 و بودهر گيري خود با موانع و مخاطرات زيادي روبه تحزب در ايران از اوان شكل
گاه حتي در بهترين شرايط مدني كه ذيل آن احزاب با  است. موانعي كه باعث شدند هيچ

گيري تحزبي كه  شدند، شاهد شكل رو مي ي قدرت سياسي روبه ترين مانع از ناحيه كم
نظران در باب علل عدم  هايي با تحزب واقعي داشته باشد، نباشيم. صاحب حداقل قرابت

اند. موانعي كه طيفي از  ن احزاب، موارد متعددي را ذكر نمودهشد استقرار و نهادينه
اي از شرايط و  هاي فرهنگي، ساختارهاي اجتماعي، فاكتورهاي سياسي و گستره ذهنيت

عوامل "توان از دو دسته عوامل نام برد.  گيرد، كه در مجموع مي الزامات سياسي را دربر مي
و كنش مستقيم وي عطف و ارجاع دارد؛ و يعني عواملي كه به عامل انساني  "كاركردي

كه ذيل اين دسته نقش ساختارها، مستقل از عامل انساني پررنگ  "عوامل ساختاري"دوم 
 شود. مي
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 عوامل كاركردي

 گيري احزاب ضعف و فقدان قدرت سياسي مستقر در زمان شكل

گيري احزاب، در كژكاركردي و  ضعف يا فقدان قدرت سياسي مستقر در زمان شكل
ي مثبتي دارد  انحراف فعاليت حزبي نقشي گسترده دارد. حزب معموالً در شرايطي كارويژه

بودن  معناي منظم به آكهكه جامعه از ثبات سياسي الزم برخوردار باشد. ثبات سياسي از نظر 
(هانتينگتون، و داللت بر نهادمندي سياسي دارد  )Ake, 1974(جريان تعامالت سياسي است 

. ثبات )1378القلم،  (سريعاست »مندي قاعده«ي كه ذيل آن، ثبات مساوي با ؛ وضعيت)1375
بودن جريان تعامالت  مندي، حكومت قانون، منظم ي مقوالتي چون: قائده سياسي دربرگيرنده

ي زماني حداقل  گويند كه تداومش دوره باشد. معموالً وضعيتي را با ثبات مي سياسي مي
رد. چه اين ثبات ذيل يك حكومت ديكتاتوري باشد، چه سال را دربر بگي 25تر از  بيش

شبه و در  ي احزاب در غرب توجه داشته باشيم، احزاب يك دموكراسي. اگر به تاريخچه
اي اجتماعي و عمدتاً در وضعيت آرام و  اند، بلكه حاصل پروسه جوي متشنج شكل نگرفته

وع به فعاليت كرد كه قدرت هايي شر اند. در ايران، حزب در زمان مند قوام يافته ثبات
ترين تأثير برخوردار بود. چه در عصر مشروطه، چه در زمان اشغال  سياسي مستقر از كم

هاي مشابه. اين  ي جنگ جهاني دوم و چه در برهه ايران در جنگ جهاني اول، چه در دوره
ي ضعيف ساختار تحزب همواره ذهنيتي را متبادر كرد كه تحزب مساوي تفرقه و  ريشه

اي كه قرين ثبات و قدرت است، ساختارهاي  تشدد است. اگر ساختار حاكميت در ازمنه
 شد. اي غير از اين حاصل مي كرد، قطعاً نتيجه مدني را تشويق به تشكيل احزاب مي

 گرا افزايي گسيخت هم

گرا در مرزهاي ايران از جمله عوامل كاركردي اساسي در بدبيني به  هم افزايي گسيخت
كه بعضي احزاب در اين خصوص  شدن آن در ايران است. خاصه اين دم نهادينهاحزاب و ع

شود كه ذيل  گرا در مرزها به شرايطي اطالق مي ي خوبي ندارند. هم افزايي گسيخت سابقه
سبب تعلق به يك  هاي مذهبي در داخل مرزهاي ملي يك كشور به آن، اقوام يا گروه

ي ملي قرار دارند، گرايشات واگرايانه از خود مذهب و يا يك قوم، كه در آن طرف مرزها
افزايي دارند، تا با داخل مرزها.  طرف مرزها هم ها با آن عبارتي، اين گروه دهند. به نشان مي

ي فعاليت  ها بعضي احزاب كه حوزه شمسي با خروج انگليسي 24و  1332هاي  پيرامون سال
عني حزب دموكرات آذربايجان به هاي مرزي آذربايجان و كردستان بود، ي ها استان آن

محمد در مهاباد، با تأمين  ي كردستان به رهبري قاضي وري و حزب كومله رهبري پيشه
مالي و فكري اتحاد جماهير شوروي عمالً علم خودمختاري برافراشتند. بندهاي مختلف 



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

140 

جدايي از ايران تنها سوداي استقالل و  ها مؤيد اين مطلب بود. اين دو فرقه نه هاي آن نامه مرام
داشتند، بلكه مقاصدي چون قرارگرفتن در خدمت اتحاد جماهير شوروي سابق را دنبال 

تنها در مناطق مرزي بلكه در كل  ي حزب نه حيث، واژه . از اين)57-55: 1387(نوذري،كردند  مي
كند كه البته هنوز اين ذهنيت مانع  گرا را در اذهان متبادر مي سيستم تبادري گسيخت

 شدن احزاب ايجاد كرده است. رگي را در مسير نهاديبز

 منشأ بيروني احزاب سياسي

منشأ بيروني احزاب سياسي در ايران از ديگر عوامل نانهادينگي و كژكاركردي تحزب 
 توان در دو بعد تحليل كرد: اول منشأ تشكيالتي حزب/ در ايران است. منشأ بيروني را مي
هاي اقتداري خارج از  حكماتي است كه از سوي حوزهاحزاب، و دوم منشأ دستورات و ت

شود. در  مرزهاي ملي يك كشور بر ساختار مديريتي يك حزب يا احزابي اعمال مي
ي خوبي از سالمت  هر شكل و شيوه باشد، نشانه هرصورت منشأ نفوذ خارجي بر حزب به 

 يك حزب يا احزاب مختلف نيست. 
ها و احزاب مختلفي  يشات غيرمتعارف افراد، گروهتاريخ يكي دو قرن اخير ايران از گرا

گرفتند؛ از اين ميان  نحوي در مسير منافع كشورهاي بيگانه قرار مي دهد كه به خبر مي
مدير روايت  رسد. به نظر مي تر از ديگر احزاب غيرقابل دفاع به عملكرد حزب توده بيش

 هاي بسياري و مصاحبه  ها وشتهو ن  با توجه به اسناد و مدارك فراوان و خاطرات چي شانه
 زاي اين حزب، برون  ديدگاه تكوين  هاست توده، مدت  حزب  گذاران و رهبران از بنيان

مثابه ابزاري و در  مناسبات خارجي و منافع بيگانه و به  بستر  از بدو پيدايش خود، در
  گيري شكل ديدگاه  جهاني، بر  سرد برآمده از دومين جنگ  جنگ  معادالت جهاني حين

(مدير آمده است   آن فائق  هاي بعدي ي ايران و وابستگي حزب توده  زاي و درون  طبيعي

 .)1379چي،  شانه
گرايي در ايران نبود، كه بايست  مثابه گرانيگاه گرايشات چپ البته فقط حزب توده به

موجب  وجو كرد. به هاي تكوين و منشأ دستورات آن را خارج از مرزهاي ملي جست ريشه
گران قرار  پژوهش  دسترس  در  ي شوروي سابق كه اخيراً هاي وزارت خارجه اسناد و پرونده

اي  از سوي كميته -ي دموكرات آذربايجان  رهبر فرقه -وري  گرفته است، اقدامات پيشه
هاي خود را به ميرجعفر  كه دستورالعمل  شده مي  و بريا هدايت  استالين، مولوتف  از  مركّب

اند و او  داده اطّالع مي -ي مركزي حزب كمونيست آذربايجان قفقاز  صدر كميته -ف باقرو
 .)1378و معاديخواه،  150: 1378(مهدوي، كرده است  وري ابالغ مي به پيشه
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 سوادي بي

شد، عبارت  از جمله فاكتورهايي كه در گذشته مانعي عمده در برابر تحزب محسوب مي
ي نظام  گيري مدارس به سبك جديد، عمده قبل از شكل سوادي. تا ي بي بود از معضله

ها خبري  خانه هاي علميه بود. در مكتب ها و حوزه خانه آموزش كشور در انحصار مكتب
شد، بلكه محتواي دروس آموزشي  تنها از علوم جديد متناسب با مقتضيات عصر ديده نمي نه

د. به استثناي دارالفنون كه در دادن هايي با موضوعات ديني و اخالقي تشكيل مي را كتاب
 1887قمري معادل  1305زمان اميركبير تأسيس شد، اولين مدرسه به سبك جديد در سال 

ي سنتي ايران بدون  ميالدي تأسيس شد. تأسيس مدارس و گسترش نظام آموزش در جامعه
هاي تاريخي، محتواي دروس مدارس جديد، يعني فيزيك و  مخاطره نبود. نظر به گزارش

انديش عصر  اهللا نوري كه نماينده جناح سنتي شيمي و زبان خارجه به تصريح شيخ فضل
. در )104: 1375االسالم كرماني،  (ناظمكرد  مشروطه است، عقايد شاگردان را سخيف و ضعيف مي

در اروپا از «ي ثريا در عصر مشروطه  نقل از روزنامه هرصورت اين در شرايطي است كه به
سواد است و در ايران از هر هزار نفر يك نفر باسواد؛ و اين از  نفر بيهر هزار نفر يك 

هاي مشروطه حاكي از آن  . اين شرايط پيرامون سالتا) (روزنامه ثريا، بي» بدي اصول تعليم است
كه واجد دو  -است كه اوالً تعصبي كور و مخرب نسبت به سوادآموزي به سبك جديد 

تبع مبين مقاومت در مقابل الگوهاي  وجود دارد، كه به -ويژگي نوگرا و فراگيربودن است 
سوادي  كه بي سياسي جديد، اعم از حكومت قانون، دموكراسي و تحزب است؛ دوم اين

قولي فقط  ي ثريا از هر هزار نفر يكي باسواد است و به قول روزنامه چنان فراگير است كه به
. طبيعي است در چنين شرايطي، )5 :1389القلم،  (سريعدرصد مردم صاحب سواد هستند  10

تواند  ي پيشرفته با سطح باالي تحصيالت اجتماعي است، نمي حزب كه ركن ركين جامعه
 .)1378(اتحاديه، پا بگيرد 

 عدم سنخيت با مواريث سنتي

از جمله موضوعات ديگري كه منجر به انحراف عملكرد احزاب در ايران شد، در 
گردد.  دموكراتيك در ايران و كشورهاي غربي باز ميموضعي فراتر، به منشأ نهادهاي 

سمت حذف دين از مبناي عمل و مشروعيت  نهادهاي دموكراتيك در غرب اگرچه به
توان كتمان كرد منشأ بسياري از نهادهاي دموكراتيك  سياسي حركت كردند، ولي نمي

در تاريخ  ي اجمالي ريشه در تحوالت و ادبيات كليساي مسيحي داشته است. يك مطالعه
مثابه يك نهاد سياسي، ريشه در جنبش شوراگرايي در  رساند اهتمام به شورا به غرب مي

ي تمركززدايي در رهبري  كليساي كاتوليك داشته است. اين خواست دموكراسي يا مطالبه
و ساختار كليسا بود كه باالخره به ساختارهاي سياسي تسرّي پيدا كرد. غير از اين، نظر به 
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رساند در اروپا قانون ابتدا از حقوق  تحوالتي كه متوجه قوانين در اروپا شد، مي تغيير و
جا قانون، نظر به مالحظات كليسايي  رومي وارد ادبيات كليساسي شده است. در اين

كار گرفته  كاري شد و همين قانون بود كه در كاربست دولت مدرن با تغييراتي به چكش
هاي مختلف غربي، متفاوت از  ست كه قوانين در گفتماني حاضر اين ني شد. مدعاي مقاله

توان كتمان  هاي فاحش و ماهوي دارند، ولي نمي هم نيستند؛ چرا؛ متفاوتند. حتي تفاوت
كرد كه قانون از دل كليسا بيرون آمده؛ اگر چه تغييراتي نيز بر آن اعمال شده است. يعني 

هاي زيادي در اين زمينه  است. البته مثال منشأ قوانين در دولت مدرن، همان قوانين كليسايي
 state of realmدر دولت مدرن به  state of charchعنوان مثال، عبارت  وجود دارد. به

 است» هاي اعتراف كليسا اتاق«در اصل همان » پارلمان«تبديل شد. يا مثالً واژه 
)Tierney, 1992. P.1153-1159(. 

موكراتيك ريشه در مذهب و عرف اروپا داشتند، كه در غرب، نهادهاي د قدر مسلم اين
ي مشروطه، ما ساختار سياسي جديدي را استخدام كرديم كه واجد  درحالي كه در دوره

معناست كه استخدام حزب يعني يك نهاد سياسي  سنخيتي با بسترهاي بومي نبود. اين بدين
رن نوزدهم خواهد كامالً مدرن در چنين شرايطي چه بازخوردي در فضاي سياسي ايران ق

استعانت اصول  گفته طباطبايي، نهادهاي سياسي ما از مسير بسط نظري شريعت به داشت. به
توانست  ي ايران بهتر مي افتاد، جامعه چه ناييني بدان دست يازيد، اتفاق مي فقه چنان

 .)18-15: 1381(طباطبايي، كاربست سياسي پسااستبداد خود را بازسازي و تجهيز نمايد 
تر علل و عواملي كه در باال ذكر شد، عمدتاً مصاديقي در ادوار سياسي قبل از  شبي

بر آزادي  يافتند. با پيروزي انقالب و نص صريح قانون اساسي مبني انقالب اسالمي مي
ترين حالت ممكن  هايي رخ داد كه عمالً فعاليت حزبي را به كم فعاليت حزبي، سلسله علت

هاي سياسي و صنفي  ها، انجمن قانون فعاليت احزاب، جمعيت 1360خود رساند. در شهريور 
هاي اسالمي مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره به تصويب رسيد كه مبين فعاليت  و انجمن

هاي سياسي احزاب،  ي جمهوري اسالمي بود. در اين قانون، فعاليت گروه احزاب در دوره
كه با استقالل كشور،  شد؛ مشروط بر اينها، آزاد اعالم  ها و انجمن ها و جمعيت سازمان

وحدت ملي، موازين اسالمي و اساس و مصالح جمهوري اسالمي تعارض نداشته باشند 
 .)11-15: 1377ها و احزاب سياسي،  (شناسنامه تشكل

 امتناع فعاليت حزبي در جمهوري اسالمي چند دليل عمده داشت:
رفتن احزابي شد كه  ه از صحنه بيرونگيري عمالً منجر ب كه بحران گروگان . اول اين1

ي دولت مهندس  مذهبي داشتند. با اشغال سفارت آمريكا، اهتمام و اراده -گرايشات ملي
سازي روابط  هاي آمريكايي و لزوم عادي تر گروگان بر آزادي هرچه سريع بازرگان مبني
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اول انقالب واقع شد. ديپلماتيك با اياالت متحده در تضادي آشكار با جو انقالبي و راديكال 
شدن نهضت آزادي منجر شد  بر غيرقانوني اين وضعيت به بدبيني امام و دستور ايشان مبني

هاي منتهي به انقالب اسالمي را در سه  عبارتي اگر احزاب سياسي سال . به)55: 1389(تكيه، 
 اي از ها تقسيم كنيم، بحران سفارت دسته گرايان و مذهبي گرايان، چپ دسته ملي

گرايان خود را  هايي نزديك به اسالم گراياني كه با عنوان نهضت آزادي و گرايش ملي
ي  شدن نهضت آزادي اولين نتيجه بازسازي كرده بودند، را از صحنه بيرون كرد. خارج

 ايدئولوژيك شدن فضا در اوايل انقالب بود.
سياست ايران ي  هاي آغازين و پر التهاب انقالب از صحنه دومين گروهي كه در سال

گرا اوايل انقالب را ذيل دو حزب عمده  هاي چپ باشند. گروه گرايان مي رانده شد، چپ
هاي آن، و سازمان مجاهدين خلق. جو  توان نام برد: حزب توده و زير مجموعه مي

هاي ايماني در اوايل انقالب، مقدمتاً مسير  آل شدن سياست با ايده ايدئولوژيكي و عجين
هاي ديني غيرقابل  سازي هاي غيرايماني را بر اساس غيريت ع با گروهحصول به اجما

هاي مثبت حزب توده در جهت پشتيباني از  ساخت. در اين ميان سيگنال انعطاف مشكل مي
ي  كرد، با ديده روي از شوروي را دنبال مي كه همان مشي دنباله انقالب اسالمي، در حالي

پذيرفت  ها از شوروي در حالي صورت مي اي روي توده احتياط و بدبيني نگريسته شد. دنباله
روي از  امام خميني، راه را بر هرگونه تبعيت و دنباله "نه شرقي و نه غربي"كه شعار 

كرد. با فتح خرمشهر و رو آمدن دست برتر سپاه پاسداران و  هاي خارجي مسدود مي قدرت
حزب توده به تبعيت از  هاي سياسي داخلي، بسيج مردمي در معادالت جنگ و موازنه

ها كه در اين مقطع جانب عراق را گرفته بودند، بناي شكوه و لجاجت گذاشت و  شوروي
ي  كه نتيجه )51: 1387اهللا نوذري،  (عزتي پيشروي در خاك عراق برحذر داشت  ايران را از ادامه

 .1362آن عبارت بود از امحاي كامل حزب توده در سال 
اي مواجه شد. اگرچه ذيل مصرحات  اسالمي با شرايط ويژه ي جمهوري تحزب در دوره

رسميت شناخته  گذار انقالب سازوكار حزبي به هاي بنيان اي ديدگاه قانون اساسي و پاره
هاي جمهوري اسالمي  شد، ولي تحوالت ميداني نشان داد كه حزب در چارچوب سياست مي

 -ر كشورهاي غربي شاهد آن هستيم چه د چنان -عنوان يك نهاد سياسي مؤثر  تواند به نمي
رسد علت ناكارآمدي تحزب در مقطع زماني بعد از انقالب، عدم  نظر مي ظاهر شود. به

ي همان نظريات سنتي  سازگاري آن با تئوري واليت فقيه باشد. تئوري واليت فقيه ادامه
. ها و روندهاي سياسي مدرن شود تواند دربست پذيراي چارچوب سياست است كه نمي

مثالً سازوكارهاي انتخاباتي، تفكيك  -هاي شكلي دموكراسي  البته جمهوري اسالمي روند
وقت  صورت قالب استخدام نمود، ولي هيچ را به -شكلي قوا و نهادهايي چون مجلس 
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نخواست از محتوا و منويات اسالمي عقب نشيني نمايد. از الزامات محتواي اسالمي، واليت 
والً مشروعيت مردمي را از گذر انتخابات صرفاً جهت كشف ي فقيه است كه ا مطلقه
پذيرد. وضعيتي كه ذيل آن مجلس صرفاً بازوي تقنيني واليت فقيه  ي شارع مي اراده

هايي فعاليت كند  شوند و رييس جمهور منتخب ملت بايد در چارچوب سياست محسوب مي
مثابه بخشي از اجتماع كه  بهكه به امضا و تأييد رهبري رسيده باشد. با اين شرايط، حزب 

نحوي مستقل و بر اساس  هايي را دارد كه به ي تصدي قدرت و تحقق سياست داعيه
كه مخالف الزامات تئوري واليت  تصميمات درون حزبي به آن رسيده است؛ در صورتي

هاي سياسي  چه در تاريخ بعد از انقالب گروه فقيه باشد، مجال فعاليت نخواهد داشت. چنان
هاي سياسي منطبق با  خوان نبودند، از صحنه خارج شدند؛ گروه با الزامات واليت فقيه همكه 

 معناي واقعي كلمه ناميد. ها را حزب به شد آن نظام هم كه ماندند، ديگر نمي
شدن اسالم حوزوي اتفاق افتاد،  . علت دومي كه در جمهوري اسالمي با هژموني2
كه در  سنت اسالمي مذموم شمرده شده است. اينگرفتن اين تصور بود كه حزب در  نضج

هاي فرهنگي را ايجاب  سازي اهللا در مقابل حزب شيطان آمده است، اين قرينه قرآن حزب
اللهي اطالق  اهللا يا حزب ها حزب كه به آن -كرد كه حزبي كه در مقابل احزاب مذهبي  مي
داد شوند. بعضي از احزاب عنوان حزب شيطان و اعوان و انصار وي قلم باشد، به -شد  مي

عمالً خود را  )184(نوذري:  1354چون حزب توده و سازمان مجاهدين خلق بعد از سال 
ي  ي مباركه سوره 32ي  احزابي غيرديني و بعضاً ضد دين معرفي كردند. از سوي ديگر، آيه

م تفرقه و الشيطان نيست، بلكه از اين آيه مفهو اهللا و حزب روم فقط ناظر بر تقابل بين حزب
شود. قدر مسلم، ذهنيت اسالمي سرِ خوشي با  تشتت از كاركرد حزبي در ذهن متبادر مي

تحزب ندارد؛ اين در حالي است كه جهت تحزب در شكل مدرن خود، حصول به اجماع 
مثابه يك نهاد  ي اشتراك حزب در قرآن و حزب به است، نه تفرقه و تشتت؛ و نقطه

 لغت است، نه در معنا و كاربرد. سياسي مدرن، فقط اشتراك در
اي در ذهنيت اسالمي وجود دارد، بحث  ي ديگري كه از قدرت نفوذ ويژه . مسأله3
بودن طلب قدرت است. اين در حالي است كه مبارزه براي قدرت، محور فعاليت  مذموم

احزاب است. اين بحث ريشه در اخالق اسالمي دارد. در ادبيات ديني احاديث مختلفي 
بودن طلب قدرت دارد،  بر مذموم دال» ال تسئل الواليه«چنين  و هم» الواليه ال تطلب«ند همان

 كه در ادبيات ما در قالب عبارات مختلف منعكس شده است.

 علل ساختاري
هاست كه بدون  اي زيرساخت شدن پاره به اعتقاد كارشناسان، تحزب نيازمند محقق

ماند. يك بررسي در مورد چگونگي  قي ميها از حزب و تحزب فقط اسم آن با تحقق آن
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دهد كه هنوز مشروطه رشد نكرده و هنوز مجلس  گيري احزاب در ايران نشان مي شكل
ي تاريخي دارد؛ سپس حزب  سال سابقه 200برقرار نشده، ما حزب داريم. مجلس در اروپا 

وطه خيلي شوند. در دوران مشر ها از درون مجلس پيدا مي آيد و اولين حزب وجود مي به
سريع، اول، مجلس شوراي ملي را تشكيل دادند؛ هنوز قانون اساسي جانيفتاده بود كه 

هم زدند. هنوز نه مجلس و نه قانون  ها را به طريقي آن وجود آوردند كه به تشكيالتي به
كدام جا نيفتاده بودند كه احزابي پيدا شدند كه از همان اول منكر قانون اساسي  اساسي، هيچ

 (اتحاديه،خواستند يك تحول و تغييراتي در قانون اساسي بدهند  . يعني از همان اول ميبودند

. اين در حالي است كه مفاهيم كليدي فرهنگي چون: رقابت انديشه، احترام به تفاوت )1378
اي  هاي فرهنگي گرايي و ... از ضرورت هاي مخالف، قانون ها، لزوم تحمل ديدگاه انسان

ها منجر به انتفاي هرگونه كار گروهي و حزبي در يك  فقدان آن شوند كه محسوب مي
صورت مستقل توليد  هاي فرهنگي به . ارزش)5: 1389القلم،  (سريعشود  ي دموكراتيك مي زمينه

هاي اقتصادي، نظام باورها و اهتمام نخبگان جامعه نقشي  شوند؛ زيرساخت و نهادينه نمي
سي دارند. انديشمنداني چون تونيس، دوركيم، كننده در صحت و سالمت امر سيا تعيين

ها از وضعيتي سنتي به وضعيت مدرن  هانتينگتون كه مطالعاتي ناظربر گذار اجتماعي كشور
شود كه تحوالت  اي مستقر مي هاي مدرني چون تحزب در جامعه اند، معتقدند ارزش داشته

وهواي  ي كه در حالاجتماعي كشورها منجر به تولد يك انسان مدرن شده باشد؛ انسان
اي رفتاري سنتي گسسته، و  كند، خود را از بسياري بندهاي انديشه اي و ايلياتي سير نمي قبيله

 .)1369(دوركيم، دهد  عقالنيت را سرلوحه عمل خود قرار مي
خوبي با تشكيل احزاب در عصر مشروطه نمايان  ضعف ساختار سياسي اجتماعي به

 جاي باالبردن ميزان مشاركت مردمي، مشغول زد و بهشود. در اين شرايط، احزاب  مي
تنها  خورد با رقباي خود بودند و كارشان از زد و خورد به ترور و تكفير منتهي شد؛ و نه

 پذير جلوه ندادند، بلكه خود تبديل به عاملي براي ستيز فضاي منازعات سياسي را آشتي
ي  شود كه شيوه ايران مشاهده مي . در تاريخ تحزب)1386(سالمي قمصري، در جامعه شدند 

گيرد. از يك طرف، اگر گروهي  بينانه صورت مي برخورد با تحزب از نظرگاهي كوته
انديشي و خود  ها خيلي سريع به مطلق شوند تا حزبي تشكيل شود، كار آن جمع مي
ترين پيام حزب، آموختن تعامل و تعادل  رسد؛ درحالي كه اولين و اساسي بيني مي حقيقت

كردن اعتماد  ي آن عبارت است از كانوني ترين كارويژه ر انديشه و رفتار است. و مهمد
)Fukuyama, 1995. P.123(. هاي قديمي و منافع كهن، چنان از  از طرف ديگر، عصبيت

نهادهاي سياسي اجتماعي مدرن هراسناك است كه گويي منتظر اشتباه كوچكي است تا از 
ي برخورد  اي پيدا و پنهان يك نهاد را زير سوال ببرد. نمونهه كاه، كوه بسازد و تمام ازش
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با مدارس به سبك جديد پيش از اين ذكر شد؛ حزب نيز از اين آسيب مصون نمانده است. 
گذرد. اين درست  ها مي شدن كار حزبي از مسير تجربه درحالي كه مسير پيشرفت و نهادينه

تنها يك حزب خاص، بلكه براي  كردن نه نيست تا حزبي اشتباهي كرد، فوراً براي برطرف
 .)1378(معاديخواه، كردن تحزب بسيج شويم  برطرف

ي مطالعات دموكراسي و نوسازي عمدتاً ربط وثيقي بين سياست و  انديشمندان حوزه
معنا هرجا به مدد صنعت و تجارت، پيشرفتي در اقتصاد و انباشتي در  بينند. بدين اقتصاد مي

ي سياسي فراهم آمده  تري براي توسعه ي مناسب پذيرفته است، زمينهپول و سرمايه صورت 
شدن و رشد  شويم، صنعتي است. نظر به تاريخ تحوالت كشورهاي اروپايي متوجه مي

ي اروپايي گرديد.  ها و تمايالت جامعه تر كردن ارزش ساز نزديك داري، زمينه سرمايه
فع وفاداري به كشور، ملت، خاك و داري باعث گرديد تا منا شدن و رشد سرمايه صنعتي

لحاظ سياسي دو منبع وفاداري وجود دارد:  وطن و حريم ملي ارتقا يابد. در دنياي مدرن به
نظام سياسي،  گيرد؛ دوم، اول، حزب سياسي كه برنامه، فكر و طرح و اجرا از آن نشات مي

ي صورت هاي سياسي و غيرسياس خاك و كشور و وطن كه در قالب آن، عموم فعاليت
ي ظرفيت ثروت خود و يا استقالل  واسطه . مادامي كه جامعه به)26: 1389القلم  (سريعگيرد  مي

هاي خود را انتخاب  وروش مالي خود از دولت نتواند مستقل فكر كند و آلترناتيوها و راه
صورت منطقي و تكاملي و پايدار رشد نخواهد كرد. بنابراين اصالح  نمايد، دموكراسي به

كه دولت  باشد. تا زماني بر اصالح ساختار سياسي آن مي تار اقتصادي يك جامعه، مقدمساخ
شكل  -چون احزاب  -متولي معاش مردم است، نهادهاي مدني دفاع از حقوق شهروندان 

شدن بايد گفت اين است كه  اي كه در مورد صنعتي . نكته)4و  3(همان: نخواهند گرفت 
ميزان كار گروهي و هماهنگي است. در جوامع صنعتي اين  شدن، باالرفتن ي صنعتي الزمه

ي صنعتي خودش يك  يافته است. چون جامعه متن جامعه تسري ويژگي از صنايع به
كشاند. صنعت و اقتصاد در  يافتگي مي طرف نظم و سازمان خصوصياتي دارد كه جامعه را به

تباط و كارهاي جمعي و طرف نظم و ار تر رشد كند، جامعه را به جامعه، هر چقدر بيش
ي  شديم، ممكن بود اخالق ديرينه كشاند. شايد اگر ما هم يك كشور صنعتي مي تعاوني مي

ي اقتصادي رشد  شد؛ ولي ما چون در زمينه مان در مورد احزاب زياد مؤثر واقع نمي اجتماعي
رتي است، ايم و هنوز ساختار اقتصادي ما ساختار كاسبي يا فئودالي يا كاسبي و تجا نكرده

 .)1378(سحابي، در تحزب هم اثر منفي گذاشته است 

 هاي تحزب ها و پتانسيل مقدوريت
اي پيش روي تحزب قرار  هاي گسترده ي حاضر، اگرچه موانع و محدوديت زعم مقاله به

رسد در اين زمينه  نظر مي بين بود. به ي تحزب در ايران خوش توان به آينده دارد، ولي مي
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ها و مقدوراتي چون: گسترش سوادآموزي و باالرفتن سطح تحصيالت  انسيلتوان از پت مي
چون حزب و ديگر  ويژه تحصيالت داشگاهي، توجه فقها به موضوعات مستحدثه هم به

داري تحزب در ايران و پيمودن راهي صد و اندي ساله، روند  ساالري، ريشه متعلقات مردم
بر  ي امام مبني اسناد و عباراتي از انديشهشدن، وجود  رو به تزايد جمعيت شهري، صنعتي

اي و انفجار اطالعاتي كه منجر  هاي رسانه آوري تصديق كار حزبي، گسترش روزافزون فن
وهمه در ترسيم  شود، همه شدن اطالعات و مسير ارسال آن از انحصار مي به خارج

 ي تحزب در ايران حكايت دارند. اندازي مثبت از آينده چشم
ش كرد در ايران بعضي نهادهاي جديد راه خود را از ميان سنگالخ نبايد فرامو

ها و تعصبات كور باز كردند. اكنون نظام آموزش و پرورش به سبك  ها، خشونت مخالفت
ي  اي از تاريخ اين كشور هرجا مدرسه كه در برهه جديد يك واقعيت مسلم است، در حالي

اي در مورد پارلمان و مطبوعات در  بقهچنين سا كردند. هم يافتند، ويران مي جديدي مي
كند  ي اين شواهد اين تصور را پر رنگ مي گذشته وجود داشته و وجود خواهد داشت. همه

همين منوال با  كه تاريخ كار خود را خواهد كرد، چه بخواهيم و چه نخواهيم. تحزب نيز به
شدن است،  هانيهاي عصر ج ها كه از ضرورت گذشت زمان و تغيير ايستارها و انگاره

 تري خواهد يافت. آل وضعيت ايده
مدد تحصيالت و خروج افراد از جهان  اي است كه به ي امروز ايران جامعه جامعه

تر از  تنها بيش هاي عقالني داشته باشند. در ايران امروز، نه توانند كنش ي قبيلگي مي انديشه
با تحصيالت آكادميك،  ي ايران كرده درصد مردم باسوادند، بلكه جمعيت تحصيل 95

دهند. مسلماً چنين سطح بااليي از تحصيالت  بخشي عمده از جمعيت كشور را تشكيل مي
كند. در نگاه انديشمنداني چون پاي،  هاي عقالني فراهم مي شرايط بهتري را براي كنش

هاي  بر پروسه ي نوسازي سياسي كه مبتني آلموند و هانتينگتون، حزب ذيل پروسه
و   ها نوسازي سياسي گيرد. از نظر آن هاي اجتماعي است، جاي مي ن كنششد عقالني
سياسي فراهم   احزاب  پيدايي و فعاليت  براي  ي مدني، زمينه  اقتدار و ظهور جامعه  شدن عقالني

 .)151: 1376(بديع، شود  مي
 ي منطقي تغيير در سه ساحت مشاركتي، نتيجه  ي سنتي به از نگاه لرنر، تحول جامعه

رسي  درون شهرها دو عامل سواد و دست  در  يابد و سپس است: ابتدا شهرنشيني افزايش مي
طوري كه   دارد، به  ي متقابل وجود  كند. بين اين دو متغير رابطه ها گسترش پيدا مي به رسانه

  دهند. اين مي  ها نيز سواد را افزايش و عموميت دهد و رسانه ها را گسترش مي سواد، رسانه
. از نظر انيكلس )427-426: 1373زاده،  (سراجدهند  نيز نهادهاي مشاركت را توسعه مي  املتع

شدن هر يك سال  شود و اضافه هاي نوين محسوب مي ي ارزش ترين نشانه تحصيالت، مهم
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هاي تجددگرايي در مقياس نوگرايي از  درجه از ارزش 3تا  2بر تحصيالت، موجب افزايش 
  داوطلبانه  هاي هاي متجدد به انجمن انسان«نظر اينكلس:  . به)58: 1378 (سو،شود  مي 100تا  0

. آلموند و پاول بيان )106: 1373(قوام، » كنند پيوسته و در امور اجتماع محلي خود مشاركت مي
دهد كه  هايي كه در ميان كشورها صورت گرفته است نشان مي تر پژوهش بيش«دارند:  مي

  طور تر، به اي بيش هاي حرفه مند از مهارت ثروتمندتر و بهره تر، كرده شهروندان تحصيل
: 1380و پاول،   (آلموند» جويانه باشند  مشاركت  تري دارد كه واجد امتيازهاي بيش  احتمال  متوسط

142(. 
هاي قبل  هاي نوسازي به نسبت دهه ي امروز ايران شاخص در هر صورت در جامعه
ي دوم انقالب موسوم به سازندگي اگرچه دولت  ر دههدهد. د وضعيت بهتري را نشان مي

جهت لزوم تجهيز اقتصادي محدود كرده بود، ولي در اين  هاي سياسي را به وقت فعاليت
قولي بار اصالحات دموكراتيك  گيرد كه به ي متوسط اقتصادي جديدي شكل مي دوره طبقه

هاي  يابد و تأسيس نهاد مي اي العاده بر دوش آن است. در اين دوره شهرنشيني گسترش فوق
هاي ملي  آموزشي جديد چون دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه پيام نور... در كنار دانشگاه

تري داشتند، زمينه را براي باالبردن كمي و كيفي  كه اكنون ظرفيت پذيرش بيش
تحصيالت در جامعه فراهم كردند كه اين خود وضعيت مناسبي را در جهت گسترش 

 كند. هاي دموكراتيك فراهم مي دن ارزشش هژموني
ي مراحل تحزب در جوامع دستخوش نوسازي را مبناي  اگر نظر هانتينگتون درباره
دستخوش تحول و نوسازي   معنا كه احزاب در جوامعي كه قضاوت خود قرار دهيم، بدين

، »شدن بندي جناح«  كنند: مراحل ي زير را طي مي گيرند، چهار مرحله سياسي قرار مي
توان گفت تحزب در  . مي)597: 1370(هانتينگتون، » نهادمندي«و » گسترش«، »شدن دوقطبي«

ي گسترش قرار دارد و هنوز  وضعيت فعلي در ايران به قضاوت كارشناسان در مرحله
 .)1388زاده:  (سليماني و نقيبي نهادمندي پا نگذاشته است  مرحله به

اي نظام،  ي فقهي در مصدر تعامالت انديشه با پيروزي انقالب و قرار گرفتن انديشه
رفته دستخوش تحول گرديد. اين  بسياري از تصوراتي كه سابق بر اين وجود داشت، رفته

ي معتبر شرعي حاصل شد، و يا  بر ادله تغييرات يا در همان چارچوب فقه اجتهادي مبتني
ها  شناسي آن ه دينكه قرائتي روشنفكرانه از اسالم در فضاي جامعه گسترش يافت ك اين
ي مستقيم به نص و الزامات عقلي  تر مراجعه محور بود، بلكه بيش تر حوزوي و مرجعيت كم

دانست. اين تعامالت و مباحث فكري كه در فضاي حوزه شكل  را مبناي عمل خود مي
گرفت، اگرچه لزوما جهتي دموكراتيك نداشت، ولي در باب تحزب چه در ميان نوگرايان 

ان روشنفكران حوزوي، تصورات سابق نسبت به حزب كه فاقد تبادري مثبت و چه در مي
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ي اين تغييرات را اوالً به الزامات اعصار و امصار ربط داد  توان ريشه بود را تغيير داد كه مي
و دوم به شرايطي كه ذيل آن خود علما عمالً متولي قدرت سياسي شدند. در اين شرايط 

دنبال اثبات شرعي وجود احزاب شدند و در  شمردن حزب به بسياري از علما براي ضروري
هاي تاريخي متعددي استفاده كردند. بعضي  سازي اين جهت از قوائد فقهي، استعارات و قرينه

جهت مصلحت  اي به در جوامع تشكيالت قبايلي شدند. پاره» نقبا«قائل به تشابه احزاب با 
ي فقهي  آن در نظام حكومتي را در منظومه كاربست ي عقل، بر سيره عقلي و رويكرد مبتني

ي  و موضوعي در حوزه» امري مستحدثه«عنوان  خود پروراندند. بعضي حزب را به
» عدم تعارض و يا معارضه با دين«با استفاده از مالك » ماالنص فيه«يا حوزه » رخص«

ي  مهوجوب مقد"راستا لزوم وجود حزب ذيل قوائدي فقهي چون  محسوب نمودند. در اين
مثابه مصداق  مطرح گشت. در نهايت به حزب به "عدم اختالل نظام"ي  و قاعده "واجب

مهمي از عمل ساختارمند و گسترده نهاد حسبه يا امر به معروف و نهي از منكر و راهكاري 
 .)11: 1378(ايازي، براي اهتمام به امور مسلمين و تحقق شوري و مشورت نگريسته شد 

ود كه كه تحزب متباين با تئوري واليت فقيه، كه نه در طول رغم تصورات موج علي
گذار انقالب  ي بنيان آن، بلكه در مقابل آن است، بايد گفت حداقل اين تقابل در منظومه

چه اين تقابل را برجسته نمود، عواملي بود كه ريشه در  رسد آن نظر مي شود. به ديده نمي
اي. البته بايست يادآور شد فعاليت حزبي به  هتحوالت ميداني داشت، نه در نظامات انديش

رسميت شناخته شد. امام  در زمان تدوين قانون اساسي به  اساسي  قانون  62  تصريح اصل
كرد، از جمله شركت در  خميني كه از اوان جواني تحوالت سياسي ايران را رصد مي

ه بود. الخصوص هنگامي كه مدرس يك طرف مناظر جلسات و مناظرات مجلس، علي
ي حزبي واقف بود، در فرازي به نقد تحزب  خوبي بر ماهيت كنش و كارويژه ايشان كه به

تر  پردازد. از نظر امام اين شكل تحزب در عصر مشروطه بيش در عصر مشروطه مي
برانگيز داشت تا سازوكاري براي حصول به اجماع نخبگان و اتفاق نظري  كاركردي تفرقه
 در بين سياسيون:
ر من كه در صدر مشروطيت حزب را در ايران درست كردند، حزب نظ به«

بازى را براى همين درست كردند كه نگذارند اين ملت با هم آشتى كنند. براى 
ها اين است كه وقتى اين حزب  جا بناى اين ديدند كه اين كه حزب را مى اين

شد حزب عدالت، و آن حزب شد حزب دموكرات كه در صدر مشروطه بوده، 
زند. احزاب در خارج  زند، اين براى آن مى ها با هم دشمنند. اين براى آن مى ينا

كه كاله سر ما  جور هستند براى اين جور نيستند. اگر نمايش بدهند كه اين اين
ها اختالف دارند، اختالف اساسى ندارند.  بگذارند. اگر نمايش بدهند كه اين



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

150 

اى  ا اختالف پيدا بكنيم. مثل يك بچهخواهند بگذارند تا م ها كاله سر ما مى اين
» اندازند ميدان كه سرگرم كنند مردم را كنند كه يك توپ مى ما را حساب مى

 .)26: 12 (امام خميني، ج
امام خميني در موضعي ماهيت غير تعيني، زوركي و غير خودجوش حزب واحد 

داند.  ت تشكيل احزاب ميگيرد. امام اين اقدام را برخالف طبيع رستاخير را به باد انتقاد مي
شود و بعد دولت قائم به احزاب است، نه  كه در سير طبيعي خود اول حزب تشكيل مي اين
 كه اول حكومت مستقر شود، بعد به زور و اجبار حزب تشكيل دهد: اين

كنند؛ نه  ها از حزب وجود پيدا مى جاهايى كه حزب هست، دولت آن«
ب درست كند! بعد اتكا به آن پيدا كند! كه اول دولت تشكيل بشود بعد حز اين
شود. دولت هم به مجلس و به  بينيد اول دولت درست مى جا، خوب، شما مى اين

گويند، من  شود. خودشان مى من و شما هيچ ربطى ندارد. اول دولت درست مى
رويم؛ غلط هم  گويند ما به امر آمديم و به امر مى گويم، خودشان مى نمى
كند هم! اول دولت تشكيل  د؛ هيچ وكيلى هم غلط نكند. نمىكس نبايد بكن هيچ
كند حزب  شود؛ بعد كه دولت تشكيل شد و سرنيزه دستش آمد، شروع مى مى

وقت هم يك حزبى است كه دولت از حزب پيدا شده!  كند. آن درست مى
دولت ما حزبى است! دولت آقايان حزبى است! آقا! اين را براى كى 

ها  ها را؟! آن فهمند اين فهمم، دول عالم نمى مى گويى؟! منِ آخوند مى
افتاده باشى. دست برداريد آقا از  خواهند عقب طور باشى؛ مى خواهند تو اين مى

خواهيد درست  افتادگى؛ مجد خودتان را حفظ كنيد. اگر حزب مى اين عقب
كه دولت شما پيش بيايد، يك حزبى  كنيد، خوب، يك حزبى قبل از اين

طورى كه  ] كه بايد بشود، به طور[ى و بعد هم حزب در مجلس، بهدرست كنيد؛ 
كند، نماينده درست كنند؛  قوانين اساسى و قانون اساسى و ساير قوانين اقتضا مى

وزير متكى به نمايندگانى كه از حزب پيدا شد و  و بعد هم آقاى وزير، نخست
د يك دولت متكى شو ها پيدا شد؛ بعد مى ي مردم و اين از جمعيت و از خواسته

كنيد، اول نخست  به حزب متكى به ملت. اما شما اول دولتش را درست مى
شود! اين هم باز دولت حزبى  شود، بعد حزب درست مى وزيرش درست مى

اين بساطى است كه داريد  -كنند، بساط حزبى است! ... يك بساط درست مى
: 1 (همان، ج »ملت بيچاره افتند به يك جايى از پول اين بينيد. هر روز راه مى مى
386(. 

انديشي، عقالنيت، حصول به  خوبي واقف است كه ذات تحزب مصلحت امام خميني به
شناسي  داد كه ايشان در موضوع اجماع و تلطيف قدرت است. بيان ذيل امام خميني نشان مي
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تحزب به عرف حزب كه همان معناي جاريش در مغرب زمين است توجه فرموده است. 
اي است كه پيش از  دهد، اوالً پديده درستي از عرفش مي در روايتي كه امام خميني بهحزب 
اي مشخص و  گيري دولت وجود دارد و مخلوق فعل دولت نيست؛ ثانياً با اساسنامه شكل
جاي  پردازد؛ ثالثاً به هاي سياسي مي ريزي دقيق به رقابت با ساير احزاب و گروه برنامه

كه در پي منافع  اشد، عامل وحدت است؛ و رابعاً حزب بيش از آنكه منشأ اختالف ب اين
 گروهي باشد، در صدد تأمين مصالح و منافع ملي كشور است:

اگر باشد  -طرز احزاب در ساير كشورهاى بزرگ، از قبيل شوروى«
و از قبيل انگلستان، فرانسه، امريكا، با وضع احزاب در مملكت  -احزابى در آن

وقت نخواهيد ديد كه دو حزب در امريكا باشد كه  ست. هيچامثال ما مختلف ا
شان برخالف مصلحت امريكا عمل كنند. شما ديديد كه  شان يا هر دوي يكي

خواستند  وقت، اين مخالفتى كه بين دو حزب در امريكا بود و مى در همين چند
دسته هم يكى  جمهور كنند، آن اى، يك نفر را براى خودشان رئيس يك دسته

جمهور شد، آن حزب  كه آن يكى برد، قضيه را و رئيس ر را؛ بعد از آنديگ
جان او و كارشكنى كنند! تبريك گفتند، و بالاشكال مشغول  ديگر نيفتادند به

خدمت هستند براى كشور خودشان و با وحدت كلمه، كشور خودشان را پيش 
ى ندارند، برند. اما در ممالكى كه توجه به مسائل ندارند و ديدهاى سياس مى
طور نيست  هايى درست كنند يا احزابى درست كنند، اين چه گروه ها چنان اين

كه كانديداى يك حزبى در يك امرى پيش برد، ديگران بيايند  كه بعد از آن
كنند و كارشكنى  تبريك بگويند و كمك كنند او را؛ ديگران مخالفت مى

مردان شم سياسى پيدا  و دولت كنند. بايد اين ملت بيدار بشود. بايد اين سران مى
ها شم سياسى ندارند. توجه به مسائل و مسائلى كه براى حفظ اين  كنند. اين

ها را اشخاصى كه تعهد به اسالم ندارند تحريك  كشور است ندارند. اين
اندازند [تا] برخالف  جان هم مى و به -چه از خارج و چه از داخل -كنند مى

 .)48: 14(همان، ج »كنندمصالح كشور خودشان عمل 

 گيري بندي و نتيجه جمع
هاي عمل حزبي در ايران  ها و مقدوريت ي حاضر تالش شد به محدوديت در مقاله

هاي  ي اخير و زمينه حيث الزم شد تاريخ تحزب در يكصد و اندي ساله پرداخته شود. از اين
شدن احزاب موارد  ها بررسي شود. در باب علل عدم استقرار و نهادينه گيري آن شكل

هاي فرهنگي، ساختارهاي اجتماعي،  اند. موانعي كه طيفي از ذهنيت متعددي را ذكر نموده
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گيرد، كه در مجموع  اي از شرايط و الزامات سياسي را دربر مي فاكتورهاي سياسي و گستره
 توان از دو دسته عوامل نام برد: عوامل كاركردي يعني عواملي كه به عامل انساني و مي

كنش مستقيم وي عطف و ارجاع دارد؛ و عوامل ساختاري كه نقش ساختارها مستقل از 
سواد، ساختارهاي اقتصادي ضعيف  چه رفت، جامعه بي شود. چنان عامل انساني پررنگ مي

ي ادبيات استبدادي و تداوم آن در روح و جان مردم ايران،  جامعه ايران، رسوبات گسترده
باالخره ماهيت قائم به غير (كشورهاي خارجي) و قائم به  زدگي در تاريخ معاصر و چپ

هاي تحزب در ايران در ادامه مبحث  فرد بودن احزاب نام برد. امكان، مقدورات و پتانسيل
ي حاضر شرايط امروز جامعه ايران اگرچه در  زعم مقاله ها بررسي گرديد. به محدوديت

ان منطق سابق است، ولي تغيير شرايط بر هم كننده كماكان مبتني هاي تعيين بعضي مقوله
انگيز  ي سواد و سطوح عالي تحصيالت، گسترش حيرت العاده خارجي از جمله گسترش فوق

شدن  ي يكصد ساله تحزب، متحول ها و انفجار اطالعاتي، گسترش شهرنشيني، تجربه رسانه
بر  مام دالهاي علميه و وجود اشارات و بياناتي در انديشه و مواضع حضرت ا فضاي حوزه

اندازهايي مثبت براي  تأييد تحزب در شكل صحيح آن، همه و همه مويد وجود چشم
 ي سياسي ايران است. گيري تحزب در آينده شكل
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