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 یاسالم رانیبر حکومت ا یاجتماع یروهاین ریتاث

 

 

 

 خیراله ناصری ، ، کامران هزارخانی محمدجواد نجفی

 

 

 

 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی

 کارشناس ارشد علوم سیاسی

 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

 

 

موضوع جامعه شناسی سیاسی بررسی رابطه نیروهای اجتماعی و حکومت و بخصوص تاثر نیروهای  چکیده:

زندگی سیاسی به  اجتماعی در حکومت است. نیروهای اجتماعی مجموعه طبقات و گروه هایی هستند که بر روی

معنای کلی آن تاثیر می گذارند و ممکن است به شیوه ای مستقیم قدرت سیاسی را در دست بگیرند و یا به شیوه 

های مختلف در آن نفوذ کنند. نیروهای اجتماعی به این معنا اوالً مرکب از افرادی است که دارای وجوه همسانی از 

آن باشند، ثانیاً به شرکت در حیات سیاسی ) اعم از قبضه قدرت، اداره  نظر اقتصادی، ارزشی، فرهنگی، صنفی و جز

جامعه، شرکت در نهادهای سیاسی، مشارکت در تصمیم گیریها، و سیاستگذاریها ( عالقه منداند، ئ سوم اینکه به 

از دور یا این منطور به خود سازمان می دهند و آماده انجام عمل سیاسی می شوند. همچنین این تاثر ممکن است 

نزدیک، از بیرون یا از درون، بی واسطه یا با واسطه و به نحو مسمالمت آمیز غیر مسمالمت آمیز اعمال شود. به 

عالوه ممکن است این تاثیر به شکل اعمال سلطه اجتماعی و یا اعمال نفوذ برنهادهای مختلف حکومت صورت 

 روهای اجتماعی و تاثیرشان بر زندگی سیاسی است.گیرد. به طور کلی موضوع جامعه شناسی سیاسی بحث از نی

نیروهای اجتماعی در نظام های سیاسی گوناگون شیوه های رفتار گوناگونی از خود نشان می دهند. این تفاوت به 

طور کلی بستگی به علل و عوامل مختلفی از جمله فرهنگ جامعه، میزان سازمان یافتگی نیروها، شیوه اعمال 

گی و ماهیت نیروها، شیوه توزیع قدرت و منابع آن و عملکرد دیگر نیروهای اجتماعی دارد. به قدرت سیاسی، ویژ

طور کلی، قدرت نیروهای اجتماعی به عواملی از قبیل میزان منابع مالی، میزان سازماندهی و انسجام درونی، میزان 

 ی از شان و اعتبار اجتماعی آنها بستگی داردارتباط با جامعه، میزان کنترل بر آرا و عقاید دیگران و میزان برخوردار

 یاسالم رانیحکومت ا ی،اجتماع یروهاین واژه های کلیدی:
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 مقدمه:

نیروهای اجتماعی مجموعه طبقات و گروه هایی هستند که بر روی زندگی سیاسی به معنای کلی آن تاثیر می گذارند و ممکن 

نیروهای اجتماعی به بگیرند و یا به شیوه های مختلف در آن نفوذ کنند.است به شیوه ای مستقیم قدرت سیاسی را در دست 

این معنا اوال مرکب از افرادی است که دارای وجوه همسانی از نظر عالیق اقتصادی،ارزشی،فرهنگی،صنفی و جز آن باشند ثانیا 

رکت در تصمیم گیری ها و اداره جامعه،شرکت در نهاد های سیاسی،مشا،به شرکت در حیات سیاسی)اعم از قبضه قدرت،

با سیاست گذاری ها(عالقمنداند، و سوم اینکه به این منظور به خود سازمان می دهند و آماده انجام عمل سیاسی می شوند.

شامل روحانیون،روشنفکران،جنبش  در ایران توجه به مقدمه مذکور نیروهای اجتماعی در فضای سیاسی پس از انقالب اسالمی

یاسی،زنان ،کارگران و ... می باشند که به دلیل بررسی کاملتر موضوع ، نیروهای اجتماعی از قبیل دانشجویی،احزاب س

که نقش و تاثیرات اساسی و بیشتری در فضای جامعه ایران پس از انقالب  روشنفکران،جنبش دانشجویی و احزاب سیاسی

 داشتند مورد بررسی قرار دادیم. 

 

 حیات سیاسی جامعه ایران پس از انقالب اسالمی:نقش روشنفکران و روشنفکری بر 

 

های تاریخی، کارکردها، طبقه و خاستگاه های گوناگونی همچون دورهدینی در ایران براساس معیارروشنفکری و روشنفکری

تأثیر  شود؛ البتهشناسی میاجتماعی، چگونگی نگرش آن به تمدن غرب یا فرهنگ دینی و قدرت نظام حاکم، بازشناسی و گونه

اجتماعی و حوزۀ آن، کیفیت رابطه با ساخت قدرت  تعیین کنندۀ عواملی همچون بستر و خاستگاه طبقاتی روشنفکری، کارکرد

 .های فکری روشنفکران نیز با اهمیت استو بنیان

مداری دین و دینتغییری بنیادین در ادبیات روشنفکری و نسبت و ارتباط آن با  7531پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 

های موجود ایجاد کرد. گفتمان حاکمیت انقالبی و دینی بر محوریت خط حضرت امام)ره( و جریان روحانیت بر سایر گفتمان

گرا، با توجه به ویژگی ضدامپریالیستی غلبة کامل یافت. از نظر عینی و در صحنة سیاسی جامعه، روشنفکری الئیک و غرب

ذف شدند و جریان به غرب پناه بردند و مباحث خود را در آنجا پی گرفتندآنهایی هم که در داخل انقالب، بعد از چند سال ح

ای و پای خود را از مداخله در امور پس کشیدند یا به صورتی غیرتأثیرگذار، مباحث خود را کارانهباقی ماندند یا روش محافظه

 .های مقابل را بر نینگیزدتا حساسیت جریان هایی همچون ادبیات، هنر، فلسفه و تاریخ کشاندندبه حوزه

های روشنفکرهای منتقد غرب و طرفدار بازگشت به اصالت و هویت ایرانی همچون فردید و دکتر داوری طرفدار انقالب و سنت

رانی را با های بومی و ایای دیگر همچون دکتر نصر، شایگان و آشوری بنیاد بازگشت به اصالت و میراثدینی باقی ماندند و عده

خواه، که منتقد غرب و لیبرالیسم )در حکم مظاهر امپریالیسم( گرا و عدالتجدیت بیشتری پیگیری کردند. روشنفکری چپ

های اولیة بعد از پیروزی انقالب اسالمی، با توجه به اوضاع جامعه حضوری فعال و تقریباً پررنگ در صحنه داشت، بود، در سال
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خل کشور و عرصة جهانی روی داد، بخش نامرتبط آن با انقالب اسالمی به خارج پناه برد. بخش دیگر ولی با تحوالتی که در دا

آن، که ادعا و عنوان دینی داشت )مجاهدین خلق(، شیوۀ ترور و جنگ داخلی را در پیش گرفت که با سرکوبی آنها در داخل، 

خواه، که رابطة خود را با انقالب قطع نکرده بود، با گذشت گرا و عدالتفعاالن آن به عراق پناه بردند. بخش سوم جریان چپ

هایی از زمان، تغییر گرایش داد و همکار جریان لیبرال و سکوالر شد. با توجه به فروپاشی دنیای سوسیالیسم و پیوستن بخش

ای اولیة انقالب بین دو ههای شدیدی که در سالها و تضادگرا و لیبرال، تقابلخواه به روشنفکری غربگرایان عدالتچپ

 .تدریج حذف شدگرایش بود به

ادعای جریان روشنفکری دینی بعد از انقالب آن است که دین سنتی با دستاوردهای تمدن جدید سازگاری ندارد و روحانیان 

عم از دینی و غیر های روشنفکری، اکنندگان دین نیستند. دیدگاه آنها در این باره تفاوتی با سایر نسلتنها مفسران و تبیین

های آن را در ابعاد های روشنفکری، دنیای مدرن، دستاوردها و یافتهدینی، ندارد. جریان روشنفکری دینی، همچون سایر جریان

تواند نادیده بگیرد. سنت از نظر آنها گرفتار ابهام و ناتوانی، و فاقد کارآیی در دنیای جدید است و مدرنیته بدون مختلف نمی

شدن در ساختار روانی افراد و جامعه را ندارد؛ زیرا وارداتی، سطحی و غیرهمسو با و سازگاری با دین، توانایی نهادینههماهنگی 

راهکار مورد نظر این جریان آن بود که باید به ناچار بین این دستاوردها و دین . پذیرفته شدۀ جامعه خواهد بودهایدین و سنت

 د.شد، ممکن بوبسیاری که از دین میهای گوناگون و دید آورد؛ البته به نظر آن کار با قرائتنوعی ارتباط، هماهنگی و تلفیق پ

بعد از پیروزی انقالب اسالمی، جریان روشنفکری دینی، افزون بر نقد اجتماع و نظام جمهوری اسالمی، احیاگری و نوگرایی، به 

شناختی از دین یافت. از های گوناگون عقلی و معرفترا در قرائتسوی سازگارکردن دین با مدرنیته به معنای عقلی آنسازگاری 

توان گفت گیری و گرایش سیاسی هم به نقد گفتمان حاکمیت دین و نظام جمهوری اسالمی روی آورد. در کل مینظر موضع

ر حرکت کرده است و که از نظر محتوایی، روشنفکری دینی با صراحت انکارناپذیری به سوی اهداف روشنفکری لیبرال و سکوال

رغم این تغییر جهت محتوایی کند. بهتقریباً همسو با روشنفکران الئیک و سکوالر از ساختار حکومتی مشابه غیر دینی دفاع می

شدت در مقابل دهند و بههای دینی رنگ و لعاب بیشتری میآشکار، روشنفکران دینی شعارها و ادعاهای خود را با استدالل

های بسیاری در ضرورت گیرند و استداللکنند موضع میهایی که آنها را لیبرال، سکوالر و غیردینی قلمداد میافراد و گروه

کنند. از نظر آنها هر اصطالح و تغییر در جامعة شان بیان میدینی بودن روشنفکری در جامعة ایرانی و دینی بودن روشنگری

 .است اعتنایی آنها به دین بودهران الئیک در ایران بیناکامی روشنفک رگذرد و سایران از راه دین می

ای فراتر از برقرار کردن نسبت بین دین و روشنفکری، معتقدند این جریان باید به ابعاد اجتماعی زندگی دینی توجه کند و عده

تحت با عنوان ای مفصل فقط بر ابعاد فردی و عقالنی انسان مدرن تمرکز نکند؛ برای نمونه اکبر گنجی در مقاله

، با نقد شیوۀ روشنفکری دینی عقالنی و متکلمانه ــ که منظورش شیوۀ روشنفکری دکتر سروش "روشنفکری فقیهانه"عنوان

های عمومی توجه کنند و کمبود روشنفکری را است ــ گفته است که روشنفکران دینی برای تأثیرگذاری بیشتر باید به حوزه

، با توجه به «گام بعدی نواندیشی مذهبی»ای با عنوان پیش از اینها هم رضا علیجانی در مقالهدر حوزۀ عمومی جبران نمایند. 
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عمق باورهای دینی در جامعة ایران، خواهان تدوین فقهی ویژه برای نواندیشان دینی شد و آن را ضرورتی برای روشنفکران 

ت که بین روشنفکران، اعم از دینی و غیردینی، با تودۀ شناسانه بدان روسهای آسیبها و نگاهدینی دانست. همة این تالش

شناسانی که اعتمادی وجود دارد و مردم روشنفکران دینی را امین دین خود و دینمردم و افکار عمومی، جدایی، شکاف و بی

 .دانندبتوان در امور دینی به آنها اعتماد کنند نمی

به جای تجلیات و تأسیسات فرهنگی غرب و مظاهر اجتماعی و سیاسی  7563جریان روشنفکری دینی تقریباً از نیمة دوم دهة 

شناسی بازخوانی کند. در آن، به بسترهای فکری و عقالنی آن توجه کرد و کوشید مدرنیته را با نگاه فلسفی، عقالنی و معرفت

های گذشتة دین و ناسازگارینگرندبر اساس این نگرش، حال حاضر روشنفکران این جریان به دین هم از منظر ذکرشده می

های ذکرشده به هیچ های زیربنایی و بنیادی حل نشود، رویاروییدنیای مدرن بیشتر در ظواهر بوده است و تا زمانی که اختالف

گونه که شود. افزون بر این، همانیافته در جامعه جاری میمدرنیسمی تقلیلهای قبل شبهرسد و همچون دورهای نمینتیجه

شود، باید شود، بلکه این مسئله بازخوانی و از دید مدرن تعریف میرب دربارۀ حذف دین و خدا به طور کامل اندیشه نمیدر غ

برای سازگار کردن تعالیم دینی با دنیای مدرن، تعریف و بازخوانی جدید دینی ارائه کرد. مفروض اصلی این جریان آن است که 

بود و غرب را  رت، رفت و آمدهای دیپلماتیک، با علوم تجربی و اجتماعی غرب آشنا شدهملت ما در گذشته از راه مسافرت، تجا

ها و گونه بود که دورهزده و ظاهری بود. اینکرد؛ بنابراین شناختش معموالً سطحی، شتابهای یادشده نگاه میاز دریچه

به تمدن جدید برای ما پدید آمد؛ در حالی که مراحلی همچون دورۀ بهت و سکوت، اعجاب و تقلید، سرگردانی و ستیز نسبت 

 .ایمهای عقالنی، فلسفی و نقادانه، بهترین راه تعامل و هماهنگی با آن را یافتهاکنون به علت نگاه

دلیل توجه این روشنفکران به دین به جای سنت این است که بعد از پیروزی انقالب اسالمی اوالً دین جایگاه اصلی را در نظام 

ای که ایجاد هر تغییر و نگرشی جز براساس آن ناممکن بود؛ ثانیاً در غرب هم این اندیشه آشکارا مطرح یافت، به گونهحاکم 

 .شد که حذف دین از جامعه به دالیل بسیار ناممکن است و باید به بازخوانی آن دست زد

خواص، در پی شناختن جایگاه دین در عصر های دین عوام و بدین ترتیب نسل جدید روشنفکران دینی، با آگاهی از تفاوت

اند. تا با تأمل، تحقیق و بازاندیشی جدید در دین، جایگاه آن و ارتباطش را با مدرن و تعیین نسبت آن با عقل و دنیای مدرن

 فلسفه، سیاست و علوم جدید مشخص سازند و شکاف قدیمی و کهنة سنت و مدرنیته را پر کنند. زیر بنای فکری نسل اخیر

جای علم و قطعیت تجربی، یعنی آنچه در نسل گذشتة این روشنفکری مدّنظر بود، عقل نقاد است که روشنفکری دینی، به

های عقالنی کند و برداشتمدعی شناخت قطعی و دقیق جهان نیست و همواره به نقد، شک و تردید و بازیابی جدید توجه می

 .داندنماید و افراد را در پذیرش آنها آزاد میمیهای گوناگون مطرح و غیرقطعی خود را در حوزه

روشنفکران به علت اینکه در تحلیل فضای سیاسی و گفتمانی جامعه متفاوت از دیگران به بررسی موضوعات مختلف می 

گی پردازند به باز شدن و پلورالیستی شدن فضای  فکری جامعه مدد می رساند واز توتالیتاریسم فکری و مهندسی فضای فرهن

 و سیاسی جامعه به وسیله نظام و نیروهای اجتماعی وابسته به آن جلوگیری می کند.
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: اسالمی نقش جنبش های دانشجویی در ایران پس از انقالب  

 

 :     پس از پیروزی انقالب اسالمی، جریان پر فراز و فرود جنبش دانشجویی را می توان در سه دوره مورد مطالعه قرار داد

، یک حرکت مردمی فراگیر در کشور به وجود آمد و دانشگاه را نیز در بر گرفت. دانشگاه در این دوره، یکی از در دوره نخست

های مشخصی وجود داشت و حتی کسانی که در های عمده تحرک سیاسی در جامعه بود. در داخل دانشگاه، گروه بندیپایگاه

دانشگاه دارای تشکل مشخصی بودند. با تشدید درگیری میان این  سطح جامعه آرای اندکی را به خود اختصاص می دادند، در

ها و پیامدهای اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و تعطیلی دانشگاه ها، به ها در دانشگاهگروه

 منجر شد.   پایان دوره اول جنبش دانشجویی متکثر 

یی فقط یک گروه مشخص باقی ماند که نزدیکی زیادی به دولت خود را تنها در دوره دوم، از میان نیروهای فعال دانشجو

کشورهایی که فعالیت در این نوع فعالیت سیاسی دانشجویی فقط  داشت. مشابه.این نوع رانیروی پیشرو و انقالبی می دانست

ان دید. البته در ایران، جنبش می تورا دانشجویی به وسیله دولت اداره و سازماندهی می شود، مانند کشورهای کمونیستی، 

ها وجود داشته و دارد. در دوره سوم و با دانشجویی نه از دولت تبعیت می کرد و نه دولت از آن، اما همسویی زیادی میان آن

ها و اختالف نظرهایی که در دوره جنگ مسکوت مانده بود، ابتدا به پایان جنگ تحمیلی وضعیت گذشته پایان گرفته، بحث

های سیاسی جدیدی عیف مطرح و سپس به صورت آشکار توسعه یافت. در این زمان، شاهد شکل گیری جناح بندیصورت ض

های دانشجویی جدیدی پدید می آیند. پس از انتخابات مجلس پنجم، در سطح جامعه و سپس در دانشگاه هستیم و تشکل

های ها و تشکل، گروه7516ست جمهوری در دوم خرداد های جدید، به وجود آمد و در پی انتخابات ریاانشعاباتی در گروه

دوباره به وجود می آید. اکنون به شرح، هر « جنبش دانشجویی متکثر»جدیدتری )هر چند غیر رسمی( تشکیل می شوند و 

 . ها می پردازیمیک از این دوره

های قبلی خویش، به علی رغم تحلیل های چپ که در آخرین روزهای انقالب،ر بحبوحه پیروزی انقالب، گروه: ددوره اول

ها به ها و پادگانهای زیادی را از پاسگاهها حضور یافته و سالحنیروهای مردمی پیوستند، همراه با مردم در تصرف پادگان

جام های سیاسی، به صورت برنامه ریزی شده انغارت بردند. مردم عادی هم سالح هایی را برده بودند، اما این کار توسط گروه

انشجویان دانشگاه د.  د و کردستان آینده کشور را به مخاطره اندازگردید و می توانست در مناطق حساسی چون آذربایجان

های ها را در دست گرفتند. سازمانها نظامی رژیم، پادگانتبریز، که در جریان انقالب فعال بودند، هم زمان با سقوط پایگاه

ها و زاغه مهمات پادگان شهر را در اختیار نظامی اقداماتی انجام دادند و قسمت هایی از سالحچپ نیز برای دستیابی به مراکز 

ها گروه گرفتند. اما سرانجام دانشجویان مسلمان توانستند همه مراکز نظامی را به تصرف خود درآورند. پس از انقالب، ده

این گروه ها، دارای ایدئولوژی چپ و مارکسیستی یا  سیاسی شکل گرفتند که هر کدام نشریه ای انتشار می دادند. عمده

سوسسیالیستی بودند. حتی سلطنت طلبان و نیروهای ضدانقالب نیز به خاطر جوّ شدید ضدسلطنتی، زیر نقاب گروه چپ به 
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فعالیت این  ها مرکز اصلیهای مجهول الهویه ای پرداختند و به جنگ روانی علیه انقالب مبادرت ورزیدند. دانشگاهتشکیل گروه

 .   ها بودند و اغلب از میان دانشجویان و دانش آموزان سربازگیری می کردندگروه

حزب »همان نقشی که  ;بود که برای خودمختاری آذربایجان فعالیت می کرد« حزب خلق مسلمان»یکی از این گروه ها، 

ه در ابتدا افراد خوشنامی در رأس آن قرار برای استقالل کردستان بازی می کرد. حزب خلق مسلمان ک« دمکرات کردستان

ها الزاماً تعهدی ایجاد نمی کرد و صرفاً ثبت داشتند، توانست افراد زیادی را از مردم آذربایجان جذب کند، هر چند عضویت آن

آن  نام بود. افراد موجهی که در رأس این حزب بودند، همین که احساس کردند نیروی دیگری حزب را هدایت می کند از

  ..به افشاگری کردندخارج شدند. افراد دانشگاهی و دانشجویان مبارز زودتر از همه، ماهیت آن را شناختند و اقدام 

درصد جامعه آن زمان ایران را افراد بیسواد تشکیل می دادند، به  13دانشجویان مسلمان و مبارز در ساختار اجتماعی ایران که 

امعه و پشتوانه رهبری انقالب با سطح بینش و آگاهی اجتماعی که از حوادث و جریانات عنوان شعور هدایت کننده و مؤثر ج

داشتند، در هر گوشه ای برای انقالب و نظام نوپای اسالمی احساس خطر می کردند، بسیج گردیده و فعال می شدند. تکثر 

حس عمل جمعی و مسئولیت و آرمان  سیاسی موجود در سطح جامعه و دانشگاه، موجب سیاسی شدن وسیع جوانان و افزایش

های گرایی شد. بزهکاری به پایین ترین حد خود رسید و احساس مشارکت اجتماعی به میزان قابل توجهی باال رفت. آگاهی

اما چون این تکثر هنوز به صورت قانونمند، نهادینه شده و  ;سیاسی و جمعی به طور بی سابقه ای در جوانان، افزایش یافت

های فرصت طلب شده بود. در نتیجه، جنبش دانشجویی در نیامده بود، بستری مناسب برای بهره برداری گروهساختاری 

های حساس و چشم بینای جامعه عمل می های ویرانگر نجات می داد و مانند شاخکمتکثر، ضمن اینکه انقالب را از بحران

 . کرد، دچار فرسایش از درون نیز می گردید

تجزیه طلبی در  ;ها از گوشه و کنار سر برکشیدندنقالب در حالی که هنوز نظام جدید استقرار نیافته بود، فتنهپس از پیروزی ا

های سیاسی متعدد و ها و تضادهای داخلی در اثر درگیری گروههای مرزی، کودتاهایی که خنثا شد، و نیز بروز تنشاستان

داخت. نیروهای چپ، مبارزه ضدامپریالیستی را در انحصار خود در آورده و نوظهور با دولت نوپا، وحدت ملی را به مخاطره ان

چنین القا کرده بودند که نیروهای مذهبی، پتانسیل مبارزه ضد امپریالیستی را ندارند. در چنین شرایطی، شاه که پس از فرار از 

دولت آمریکا اختالف نظرهای شدیدی بر  در مراکش به سر می برد، برای معالجه عازم آمریکا شد. در 7531دی  66کشور در 

ها به اطالع دولت ایران سر قبول سفر شاه به آن کشور وجود داشت که سرانجام جناح هوادار شاه پیروز شد. هر چند آمریکایی

رار تجربه رساندند که شاه را به خاطر معالجه سرطان پذیرا می شوند، اما در ایران این اقدام آمریکا، نوعی حمایت از شاه و تک

تلقّی شد که طی آن، شاه را با کودتا به ایران باز گرداندند. در همین ایام، بازرگان نخستوزیر دولت موقّت،  7556مرداد  62تلخ 

ابراهیم یزدی وزیر خارجه و مصطفی چمران وزیر دفاع در جشن استقالل الجزایر با برژنسکی دیدار کردند. در فضای رادیکال 

طی پیامی به  1358آبان  73قات نیز تعبیر به سازشکاری شد. با توجه به این زمینه ها، امام خمینی در آن روزها، این مال

آبان، مردم، دانشجویان و طالب را به بسیج عمومی علیه امپریالیسم دعوت نمودند. در پی سخنان امام،  75مناسبت سالروز 
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تصرف سفارت آمریکا را آماده کردند. در روز موعود چند هزار نفر به  آبان و 75ها طرح راهپیمایی دانشجویان مسلمان دانشگاه

طرف سفارت آمریکا حرکت کرده و علیه آن کشور و در اعتراض به پذیرش شاه، شعار دادند. اما در مقابل سفارت، همان عده 

قاومت نگهبانان و شلیک گاز اشک آور ای که برنامه ریزی و سازماندهی شده بودند، از دیوار سفارت باال رفته و پس از غلبه بر م

ها قصد داشتند فقط چند ساعت در آنجا بمانند، اما حمایت امام خمینی و توسط آنان، سفارت را اشغال کردند. هر چند آن

روز این  444های دولت آمریکا همگان را در مسیری از حوادث ناخواسته انداخت که موج حمایت مردمی و موضع گیری

های چپ داخلی نیز به شدت منفعل ها در این واقعه از بین رفت. گروهبه طول انجامید. ابهت و هیمنه آمریکایی گروگان گیری

و دنباله رو شدند و موازنه سیاسی ـ روانی به سود جریان انقالب تغییر کرد. مجاهدین خلق کوشیدند با تصرف کنسولگری 

ها مجبور به تخلیه با حضور مردم و دانشجویان شکست خورد و آن امریکا در شیراز و تبریز سوار موج شوند که آن هم

 .     ها شدندکنسولگری

از چند ماه پیش از پیروزی انقالب اسالمی، دانشگاه تهران به عرصه مباحثات تند سیاسی و ایدئولوژیک تبدیل شده بود و در 

روه گروه به بحث و جدل مشغول بودند. پس از های اطراف، بخصوص خیابان جنوبی دانشگاه و نیز محوطه آن، گخیابان

های فیزیکی می شد. بالفاصله با پیروزی انقالب ها شدیدتر گردیده و گاه به گاه منجر به درگیریپیروزی انقالب این جدل

تارهایی ها و کشهای تجزیه طلبانه در کردستان، آذربایجان و خوزستان و ترکمن آغاز شد. انعکاس این بحراناسالمی، بحران

های چپ )مارکسیست( که صورت می گرفت به غلبه جوّ احساس و خشونت در مباحثات تئوریک می انجامید. سکوت سازمان

های فکری و مخالف حاکمیت اسالمی در مقابل ضدانقالب و تجزیه طلبان و یا حمایت مستقیم و غیر مستقیم از آن ها، جدال

های دانشگاه تعطیل بود و اغلب دانشگاه و اطراف آن تبدیل می ساخت. عمال کالسهای فیزیکی در سطح و سیاسی را به جدال

های درس به های سیاسی چنان غلبه کرده بود که گاه کالسها به بحث سیاسی و اختالف نظرها می گذشت. جوّ تنشکالس

فتارهای متفاوتی داشتند. تشنج کشیده می شد. استادان بر اساس گرایش سیاسی و عقیدتی خود نسبت به دانشجویان ر

ها هم فقط نظاره گر امور های سیاسی خود برخورد می کردند. بی تفاوتدانشجویان هم، نسبت به استادان بر حسب دیدگاه

های تهران و سایر های سیاسی تبدیل شده بود. در دانشگاهبودند. محیط متشنج دانشگاه فقط به منبع جذب نیروی سازمان

های مختلف دارای تابلوی اعالنات و دفتر مستقل مخصوص خود و کتابخانه ویژه بودند. شکده ای، گروهشهرها، در هر دان

ها می پرداختند. این های مختلف تبدیل شده بود که از آن جا به هدایت درگیریدانشگاه به کلکسیون دفاتر نمایندگی سازمان

ها به زمزمه تعطیلی کامل دانشگاه. شبیه تر بوده یک اتاق جنگها سالح گرم هم نگهداری می شد، بدفاتر، که اغلب در آن

ها می انجامید، مطرح های خونینی در محوطه دانشگاه تهران و دانشگاهمنظور جلوگیری از ادامه تنش ها، که گاه بهدرگیری

ه و چگونگی اقدام به تعطیلی بود. اما این اقدام می توانست با مقابله مخالفان، تبدیل به بحران دیگری شود. جرقه این حادث

ها مرحله زایمان حوادث فرا رسید و جرقه تعطیلی ها معلوم نبود کجا و چگونه خواهد بود. سرانجام، با اوج گیری تنشدانشگاه

 ها در تبریز افروخته شد.دانشگاه
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با خارج، نیازمند انسجام  ها گفته می شود، هر نوع درگیریچنان که در جامعه شناسی جنگ و درباره همه جنگم:دوره دو

های براندازانه و مشروعیت بخشیدن به عملیات سرکوب مردم و کردن مخالفت ثیها اساساً برای خنبرخی از دولتداخلی است. 

مخالفان، به بهانه حفظ وحدت و مقابله با دشمن خارجی، دست به ایجاد تصنعی جنگ می زنند. بنابراین، جنگ اعم از عادالنه 

ها است.در ایران، پیش از وقوع جنگ تحمیلی عادالنه، نخستین کارکرد و پیامد آن ایجاد وحدت داخلی و حذف رقابتو یا غیر

های داخلی به اوج رسیده بود و اصوال یکی از عواملی که دشمن را برای شکست و تجزیه ایران به طمع انداخته بود، ستیزه

دفاعی در ایران بود. بنابراین، هرچند شرایط و ضرورت هایی جامعه را نسبت  وجود همین اختالفات حادّ داخلی و فقدان نیروی

های متعدد در وهله اول در میان همه دانشجویان وجود ها متقاعد کرده بود، اما قصد حذف مطلق تشکلبه تعطیلی دانشگاه

ها معطوف به جنگ بود، مه تالشنداشت. جنگ خود عاملی شد برای ضرورت اتحاد و یکپارچگی در سطح جامعه و دانشگاه. ه

، امکان پیدایش هر 7567و  7563بیم از بهره برداری دشمن و همچنین فضای ضدتحزّب پس از ترورهای وسیع و کور سال 

 د.       م شده بوتشکل جدیدی را منتفی می ساخت و اساساً روحیه ضد تشکیالتی شدیدی بر جامعه حاک

ها و نیازهای جنگی و حضور دانشجویان فنّی، مهندسی و پزشکی در جنگ، دفاع از ارزشهای جنگ، اهتمام به در طول سال

های پی در پی در جبهه ها، بر فضای جامعه و دانشگاه احترام به خون شهدا و احساسات جریحه دار شده ناشی از شهادت

های سیاسی جدّی در نگ، جناح بندیحاکم بود. گرایش سیاسی مسلط در دانشگاه انجمن اسالمی بود، هر چند از اواسط ج

ها انجامید و سرانجام جامعه به وجود آمد، به گونه ای که در انتخابات مجلس سوم، آشکارا به برخوردهای لفظی میان آن

انشعابی در جامعه روحانیت صورت گرفت که از آن پس به دو جناح چپ و راست موسوم شدند. اما در دانشگاه تا پایان جنگ 

. جنبش دانشجویی در کلی ترین اشتند، مسلط بودندهای اسالمی که تمایل به چپ مذهبی دگرایش فقط انجمناین دو 

تقسیم بندی، از دو طیف مذهبی و غیرمذهبی تشکیل می شد. طیف غیرمذهبی آن، پس از انقالب در دوره اول جنبش 

قهرآمیز گرفت. در دوره دوم جنبش دانشجویی،  دانشجویی به اپوزیسیون بیرون نظام تبدیل شد، و بخشی از آن هم موضع

 .    طیف مذهبی، باقی مانده بود

های اقتصادی و سیاسی مردم و... شرایطی را دوره سوم: شرایط سیاسی و اجتماعی پس از جنگ، اوج گیری توقعات و خواسته

و حضور گسترده مردم در  فراهم ساخت که با پیدایش یک فرصت تصادفی در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری

انتخابات، فضای سیاسی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داد. شعارهای آزادی، امنیت، توسعه سیاسی و جامعه مدنی، که 

درصد آرای مردم در انتخابات را به دست آورد، احساس  23های رئیس جمهور منتخب بود و با نزدیک به سرلوحه برنامه

های مختلف های دو گرایشی، گروهها را به وجود آورد و پس از آن، عالوه بر تشکلز این خواستهحمایت اجتماعی قاطعی ا

های مختلف به صورتی خودجوش شکل گرفته و فعال شدند. حضور فعال دانشجویان و جوانان در دیگر دانشجویی در دانشگاه

سمینارها و انتشار نشریات دانشجویی جلوه و  ها وهای سیاسی و دانشجویی و مشارکت گسترده آنان در سخنرانیعرصه
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های نشریه دانشجویی در دانشگاه 663حدود  7511خودنمایی خاصی به جنبش دانشجویی داد، به گونه ای که در سال 

 .    سراسر کشور منتشر می شدند

اواسط دوره هشت ساله ریاست  های دولت اصالحات در پاسخ به نیازهای دانشجویی و تأمین این نیازها، ازاگرچه با ناکامی

های جمهوری خاتمی، شور و شوق دانشجویان به تکثر سیاسی کاهش یافت، ولی این مسئله هیچ گاه به کم شدن تشکل

در دوره اصالحات برخالف سال های قبل و بعد از این دوره به علت باز شدن فضای سیاسی و فعالیت دانشجویی منجر نشد. 

تشکالت و جنبش های دانشجویی متکثری در فضای دانشگاهی  ،سیاسی  و روشنفکری جامعه روشنفکران دینی در فضای

را  محیط دانشگاهیکشور با هدف توسعه سیاسی و مطالبات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بوجود آمد که فضای گفتمانی 

داری از روحیه انتقادی و مطالبه جنبش ها و تشکالت دانشجویی به علت برخورحاکم نظام بوجود آورد.متفاوت از گفتمان 

گرایانه واز طرفی عمل گرا بودن آنان به علت نیرو و نشاط جوانی در جامعه ایران نقشی اساسی در جهت گیری های کلی 

 دارند.دولت ها 

:پس از انقالب اسالمی حیات سیاسی ایراننقش احزاب در    

اجتماعی در نظام های مردم ساالر دارای -نقش در عرصه سیاسی  اری بر قدرت و ایفایذحزاب و گروه های سیاسی در تأثیرگا

 .جایگاه مهمی هستند

دهه فعالیت پرفراز و نشیب احزاب ضروری به نظر می رسد. از این  چهاربررسی این مسئله در جمهوری اسالمی ایران و پس از 

های آنارشیسم حزبی، انفعال و محدودیت، قاعده رو، در این نوشتار به نقش و کارکرد احزاب در چهار عنوان؛ از قبیل، دوره 

  ت.نقش آنها در سیاست ارائه شده اس مندی و تثبیت،شکوفایی و افکارسازی پرداخته شده و تحلیلی از

امروزه سیاست و قدرت، ابعاد پیچیده تری به خود گرفته و عناصر دخیل در قدرت متکثر شده است . از نخبگان سیاسی، گروه 

حزاب، تا رسانه ها و نهادهای مختلف اجتماعی، همه به گونه ای بر قدرت تأثیر می گذارند و یا این که حداقل از های نفوذ و ا

اجتماعی پررنگ تر است، نقش  -سیاست متأثر می شوند. در کشورهایی که دموکراسی و حضور مردم در عرصه های سیاسی

مدنی و نقش احزاب به عنوان یکی از نهادهای مدنی در  ل نهادهایاحزاب و گروه ها جدی تر دیده می شود و بنابراین، تحلی

 پیکره سیاسی جامعه، امری ضروری به نظر می رسد.

سرآغازی بر حضور گسترده احزاب در عرصه ی سیاسی ایران بود؛ به گونه ای که  7531وقوع انقالب اسالمی ایران در سال 

و انجمن تشکیل شد . وقوع چنین وضعیتی به دلیل دوران طوالنی اختناق بالفاصله پس از انقالب اسالمی، صدها حزب، گروه 

سیاسی، امری عادی بود، اما در عین حال، وضعیت جدید نیز به دور ازآسیب نبود و می توانست مشکالت زیادی را برای جامعه 

ی اجرایی و تقنینی تشکیل نشده و جدید و نظام نوپای ایران به وجود آورد . عالوه بر این که در وضعیت جدید، هنوز نهادها
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تشکل یافته، دارای قاعده مندی نبوده و  هنوز نهادمندی سیاسی در کشور رخ نداده بود . به همین دلیل، احزاب و گروه های

 فاقد شناسنامه، شفافیت، برنامه رسمی و مرامنامه ثبت شده بودند .

موجود را جواب گو بود، اما تکثر شدید احزاب و رشد بی برنامه  شکل گرفت و برخی از نقایص 32گرچه نهادهای نظام از سال 

آنها در اثر تحوالت انقالبی و رها شدن نیروهای اجتماعی و سیاسی به راحتی کنترل پذیر نبود. با توجه به این که ماهیت 

تأثیرگذاری بر سیاست  احزاب، یافتن راه حل برای نفوذ در قدرت است، در سال های بعد نیز شاهد حضور احزاب درقدرت و

بودیم و در دوران های مختلف، نقش های متفاوتی را پذیرفتند. البته منظور از حزب در این نوشتار،مجموعه تشکل ها و گروه 

 .های سیاسی است؛ اگرچه ساختار و کارکرد حزب در غرب را نیزنداشته باشد

ب فراهم شد و احزاب و گروه های سیاسی با اندیشه ها و افکار بی شک پس از پیروزی انقالب اسالمی، امکان ظهور و بروز احزا

مختلف ظاهر شدند و به ایفای نقش سیاسی پرداختند. گرچه در سال های اولیه، احزاب از قاعده مندی برخوردار نبودند، اما 

آورد .در قانون اساسی نیز تشکیل سریع نهادهای نظام و تثبیت پایه های انقالب، امکانی برای قاعده مند کردن احزاب فراهم 

 .به این مسئله توجه و امکان فعالیت احزاب و نحوه آن مشخص شد

احزاب در ایران با تکثر فراوان ظهور کردند و نهایتاً هم بر اساس شرایط جنگ و تحوالت دیگر،  63تا  31بین سال های 

احزاب با اعالم انتشار نشریه و ارگان مطبوعاتی، دیدگاه موقعیت خود را از دست دادند . در ابتدای انقالب اسالمی، گروه ها و 

های خود را بیان می کردند و در این دوره ی آشفته، کارکردهای خود را در قالب چانه زنی و فعالیت برای کسب قدرت آغاز 

؛ از این رو برخی از کردند . پس از تدوین قانون اساسی و تأیید آن، می بایست احزاب، دارای مرامنامه و اساسنامه می شدند

می رسیم که نهایتاً تعطیلی  63احزاب حذف شده و بعضی دیگر همچنان فعال بودند تا اینکه به تنازعات میان احزاب در سال 

  .احزاب را در این دوره شاهد هستیم

احزاب، :می گویدقانون اساسی  66در قانون اساسی، آزادی احزاب و گروه ها و امکان تشکیل آنها مطرح شده است . اصل 

جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یااقلیت های دینی شناخته شده، آزادند؛ مشروط به این که 

اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسالمی و اساسی جمهوری اسالمی را نقض نکند . هیچ کس را نمی توان از شرکت 

در نتیجه، احزاب بر اساس قوانین عادی و اعالم وزارت کشور به  ر یکی از آنها مجبور ساخت.در آنها منع کرد یا به شرکت د

احزاب، پروانه فعالیت کسب کرده  73حزب و جمعیت سیاسی از کمیسیون ماده  763اخذ مجوز اقدام کردند و تاکنون بیش از 

  ند.تأثیرگذاری بر سیاست می پردازاند و در عرصه های مختلف به فعالیت و 

از آن جا که انتخابات، یکی از مهم ترین عرصه های ظهور و حضور احزاب و گروه های سیاسی به شمار می رود، در آستانه 

انتخابات مختلف، شاهد ظهور احزاب یا ائتالف های حزبی و تشکیل جمعیت ها و جبهه های گوناگون هستیم . این امر، نشان 

و همچنین نقش مؤثر و کارایی احزاب در مسئله انتخابات است. قوانین انتخاباتی، تأثیر دهنده اهمیت انتخابات از دید احزاب 

مهمی بر چگونگی حضور احزاب و ایفای نقش در عرصه های انتخاباتی دارد؛ به این صورت که اگر قانون اساسی یا قانون 
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احزاب سیاسی، مؤثرتر ای حضور آنها فراهم آید، انتخابات، روند تعریف شده ای برای حضور احزاب ارائه دهد و یا تسهیالتی بر

 ند.ظاهر می شو

به طورکلی، انتخابات، موقعیت های استثنایی را برای احزاب به وجود می آورد و آنها را قادر می سازد تا تأثیرگذاری خود را 

ات خالصه می کنند و حزب را علنی سازند.این مسئله، آن چنان حائز اهمیت است که برخی، وظایف احزاب را تنها در انتخاب

 دستگاهی جهت کنترل و رهبری انتخابات، جهت دادن به افکارعمومی و معرفی کاندیداها می دانند.

فعالیت های حزبی زیرزمینی بود، که پس از آن در قالب های مختلف ظهورکردند.  31احزاب دوران انقالب و نقش آنهاتا سال 

ر این دوره مخالفت صریح یا ضمنی باحکومت سلطنتی بود . البته باید تأکید کنیم که یکی از مهم ترین کارکردهای احزاب د

رت مقابله با رژیم شاه آغاز شده بود که با پیروزی انقالب، این روند اوج گرفت به صو36اب در عرصه سیاسی از سال حضور احز

ب، احزاب و گروه های سیاسی به طور نامنظم و واحزاب به نمایش نقش و کارکرد خود در عرصه سیاسی برگشتند. پس از انقال

در عین حال با رویکردهای افراطی در طیف های مختلف به وجود آمدند و به دلیل نبود ابزارهای قانون مند سازی فعالیت ها ، 

اشتند که عمدتاً از فعالیت های رادیکال و گاهی خشن بهره می بردند . در این دوره، عمدتاً چهار طیف گسترده فعالیت د

 عبارتند از:

که شامل گروه ها و احزابی مثل حزب ایران، حزب مردم ایران، انجمن حقوقدانان ایران، نهضت آزادی، حزب  :احزاب لیبرال

جمهوری خواه خلق مسلمان می شد. مهم ترین فصل مشترک در تفکرات و اقدامات این طیف، عالقه مندی به غرب وتفکرات 

غیر مذهبی بود. این طیف در ابتدای پیروزی انقالب به دلیل  غربی و هواداری از قانون اساسی سکوالر و طرف داری از حکومت

مشی خاصی که داشتند و حضور برخی تکنوکرات های دین دار در میانشان توانستند مسئولیت دولت موقت را از سوی رهبر 

لیل عدم توفیق در فقیدانقالب اسالمی عهده دار شوند؛ از این رو موقعیت خوبی را در جریان سیاسی به دست آورند، اما به د

 .همراه ساختن مردم با خود و پی گیری امور به صورت غیرانقالبی، از قدرت کنار رفتند

انقالبی که شامل جنبش مسلمانان مبارز، سازمان مجاهدین خلق ایران، جنبش  :احزاب و گروه های رادیکال اسالم گرا

نظرات و اقدامات تند و همچنین نداشتن پایگاه علمی فقهی و مردم مسلمان، و سازمان اسالمی شورا می شد این عده به دلیل 

 فقدان پایگاه مردمی به نیروهای معارض انقالب تبدیل شدند و بدون ایفای نقش اساسی در سیاست کنار رفتند.

این طیف شامل سازمان فدائیان خلق،سازمان پیکار، سازمان طوفان،  :احزاب و گروه های چپ و هوادار سوسیالیسم

مان حکومت کمونیستی، حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران، سازمان انقالبی، حزب کارگران سوسیالیست، سازمان ساز

کارگران مبارز، کمیته مارکسیست های لنینیست، سازمان جوانان انقالبی و حزب توده می شد. عمده فعاالن این طیف از ایده 

تحوالت شوروی سابق بوده و هواداری آن کشور را بر عهده داشتند. این  های سوسیالیستی اطاعت می کردند و الگوی آنها

گروه به دلیل نداشتن پایگاه اجتماعی گسترده و رهبری قوی، امکان استمرار کار نداشتند . طیف چپ در تحوالت انقالب 

کرد و در رفراندوم نظام  اسالمی از یک روش در عرصه سیاسی پیروی نکردند؛ مثالً حزب توده با نیروهای مذهبی همنوایی
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سیاسی به جمهوری اسالمی رأی داد و برخی از گروه های این طیف نیزمثل سازمان چریک های فدایی خلق دچار شکاف 

درونی شد و هرگونه ابتکار عمل درعرصه سیاسی را از دست داد و برخی نیروهای آن گروه دست به اقدامات خشن درسال 

 ن تر نیز به نیروهای التقاطی تبدیل شدند.های بعد زدند و دسته های جوا

این طیف شامل حزب جمهوری اسالمی، جامعه  مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه :(رهنیروهای مذهبی پیرو امام خمینی )

روحانیت مبارز تهران، سازمان فجر اسالم، سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، حزب توحید و حزب اهلل می شد. عمده ترین 

ین طیف، اطاعت از فرامین بنیان گذار انقالب اسالمی و طرفداری از حاکمیت دین در جامعه بود . به دلیل گستره مشخصه ا

فعالیت، مقبولیت عمومی و توان رهبری قوی توانستند اکثریت قریب به اتفاق مردم کشور را به سمت خود متمایل سازند و در 

ب محسوب می شدند که تأیید این نکته، پیروزی های مکرر آنها در صحنه واقع، اصلی ترین منابع و طیف کشور پس از انقال

های رقابت انتخاباتی در سال های بعد بود؛ به گونه ای که به طیف مسلط تبدیل شدند و مهم ترین نقش را در عرصه سیاسی 

 .سال هایپس از انقالب ایفا کردند

به نقش آنها در سیاست می پردازیم. البته به دلیل تغییر وضعیت پس از شناخت اجمالی از طیف های موجود، به طور مختصر 

گروه ها و تبدیل شدن عمده طیف ها به سه طیف چپ، لیبرال و مذهبی، این سه دسته را بررسی می کنیم. نقش و کارکرد 

قاعده مندی و  انفعال ومحدودیت،،احزاب و گروه هایسیاسی و یا طیف های مختلف سیاسی در چهار عنوان آنارشیسم حزبی 

 .است مهم ترین بخش این مقالهتثبیتو شکوفایی احزاب و افکارسازی

 لف: دوره آنارشیسم حزبیا

اسالمی به دلیل می شود وضعیت انقالب 63 تا 31این دوره که شامل نقش و کارکرد احزاب در دوران انقالب بین سال های 

این اشارات کوتاه، تنها  ویژهای دارد. اتفاقات داخلی و خارجی کشور، وضعیتتکثر گروه ها، کارکرد رادیکال بسیاری از آنها و 

به بخشی از کارکردهای احزاب و جریان ها مثل کسب قدرت و نفوذ در قدرت توجه شده و از کارکردهای انتخاباتی احزاب و 

 .گروه ها سخن به میان آمده است

 لطیف لیبرا

از سوی امام عهده دار حکومت موقت شده بود . گرچه  7531بهمن  73و در  رهبری این طیف در ابتدای پیروزی انقالب

جنابعالی را »حضرت امام تأکید داشتند این دولت غیرحزبی باشد و در فرمانی به مهندس مهدی بازرگان نیز چنین نوشتند:

ین طیف، تالش های وسیعی ا «أمور تشکیل دولت موقت می نمایم.بدون در نظرگرفتن روابط حزبی و بستگی به گروه خاص م

را جهت تبیین حضور و قدرت خود در عرصه سیاسی به کار بست و نیروهای لیبرال، عمده مسئولیت های اجرایی را بر عهده 

گرفتند و به دنبال اخذ جایگاه الزم در عرصه سیاسی و در قانون آینده بودند و در بحث رفراندوم تعیین نوع نظام از نظام غیر 
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و کانون نویسندگان گروه نزدیک به این طیف به « جمهوری دموکراتیک اسالمی » ت کردند؛ مثالً نهضت آزادیمذهبی حمای

جمهوری تأکید کرد . البته بسیاری از شخصیت های این طیف نیز از نظریه امام یعنی «جمهوری دموکراتیک ایران » تشکیل

به قانون اساسی و تدوین و تصویب آن، تالش گسترده ای به کار  جانبداری کردند . این جریان در طی مباحث مربوطاسالمی   

برد تا قانون اساسی بر اساس حکومت دینی نوشته نشود که برخی از سران این طیف مثل حسن نزیه )عضو نهضت آزادی ( بر 

ن قبل از رقابت های آن تأکید کرد. اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، فرصت مناسبی را برای لیبرال ها فراهم کرد؛ چو

انتخاباتی، بسیاری از رقبای اصلی حذف شدند؛ چرا که به دلیل اعالم عدم رضایت امام از رئیس جمهور شدن شخصیت های 

روحانی، سرشناس ترین فرد روحانی و مورد حمایت حزب جمهوری اسالمی، یعنی شهید بهشتی را از نامزدی منصرف کرد و 

لدین فارسی )دیگر کاندیدای مورد حمایت حزب جمهوری اسالمی ( به دلیل ایرانی االصل نبودن  برخی از رقبا نیز مثل جالل ا

کنار رفت و از این رو بین نیروهای مذهبی، انفکاک ایجاد شد و جامعه روحانیت مبارز تهران که وزن مناسبی در جریانات 

ت موقت، سرپرستی دو وزارتخانه مهم خارجه و سیاسی داشت از کاندیداتوری بنی صدر حمایت کرد. بنی صدر که در دول

 .اقتصاد و دارایی را عهده دار بود، شانس خوبی برای پیروزی داشت و توانست انتخابات را به نفع خود به پایان برد

طور انتخابات اولین دوره مجلس و ناکامی لیبرال ها در کسب پیروزی، زمینه شکست های بعدی آنها و تا کناررفتن از قدرت به 

را فراهم کرد. منظور از لیبرال، مفهوم غربی آن نیست، بلکه احزاب دارای گرایش به غرب را نیز در  7563کامل در اول تیرماه 

 .این طیف آوردیم

 پطیف چ

به دنبال ایفای نقش اساسی بود؛ با این که از انسجام الزم -که با گرایش عمدتاً سوسیالیستی فعالیت می کرد-این طیف

جمهوری خلق »برخوردار نبود . آنها در جریان رفراندوم تعیین نوع نظام، نظر واحدی نداشتند. افرادی از آنها به دنبال تشکیل 

بودند و برخی نیز خواستار جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی شدند. و در جریان «جمهوری فدراتیو خلق های ایران »یا « 

فع گروه های متوسط کارگری و بر اساس مدل شوروی بودند که به دلیل نبود هیچ تدوین قانون اساسی نیز به دنبال منا

 .جایگاهی در بین مردم از توان تأثیرگذاری محروم بودند

  طیف مذهبی

این طیف با دارا بودن گستره وسیعی از افراد تأثیرگذار و اطاعت و حمایت از رهبری نهضت توانست در عرصه سیاسی کشوربه 

ذارترین گروه سیاسی ظهوریابد و از امکانات فرهنگی برای تأثیرگذاری بهره برد . همچنین توانست در انتخابات عنوان تأثیرگ

مهم، نقش مناسبی ایفا کند. این طیف که شاخص ترین گروه اش حزب جمهوری اسالمی بود با داشتن کادر قوی و رهبری 
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جمهوری اسالمی »(مبنی بر رهکرد وطرف داری از نظریه امام خمینی) فوق العاده، در رفراندوم تعیین نوع نظام، نقش مهم ایفا

 .تأکید ورزید« 

عرصه دیگر ایفای نقش، تدوین و تصویب قانون اساسی بود که این طیف به آن اهمیت اساسی داد و بالفاصله پس از تعیین نوع 

انقالب، اکثریت را داشتند، با پی گیری های نظام برای بررسی آن مبادرت کرد. نیروهای مذهبی در این دوره که در شورای 

الزم، در پیش نویس قانون اساسی نقش ایفا کردند و در مسئله اختالف طیف ها بر سر تشکیل یا عدم تشکیل مجلس مؤسسان  

 برای بررسی و تصویب قانون اساسی، نقش مناسبی در جلوگیری از دفع الوقت گروه های لیبرال و چپ که در انتخابات قبلی

 .شکست خورده بودند، ایفا کرد و در آماده کردن قانون اساسی برای اعالم نظر مردم اقدام نمود

پس ازاین مسئله انتخابات ریاست جمهوری بود که نیروهای مذهبی پس از منصرف شدن شهید بهشتی و دیگر روحانیون 

دام از گروه های مذهبی از کاندیدایی حمایت مطرح از کاندیدا شدن، فرد شاخصی را به طوراجماعی انتخاب نکردند و هر ک

 .تثبیت شد -که حزب جمهوری اسالمی نیز حمایت کرده بود -کردند که درنهایت، پیروزی برای کاندیدای لیبرال ها 

احزاب مذهبی با جریان غیرمذهبی وارد مبارزات اساسی در این سال ها شده بود تا اینکه با کسب پیروزی گسترده در انتخابات 

مجلس اول، زمینه حذف جناح غیر مذهبی را فراهم کرد. با توجه به توصیف نحوه حضور احزاب سیاسی در این مقطع مشخص 

می شود که اوالً،احزاب و طیف های مختلف سیاسی با تمام توان در عرصه سیاسی اجتماعی حاضر شدند و در پی ایفای نقش 

ظام و رفراندوم برای تعیین نوع نظام سیاسی جدید، معرفی نامزدهای خود بودند . اقداماتی نظیر ایفای نقش در اصل ن

انتخاباتی، تالش برای نفوذ در قدرت و تأثیرگذاری در عرصه های تقنینی و اجرایی، جذب افراد به عنوان اعضای حامیان خود، 

قوای اجرایی و همچنین  شکل دهی به افکارعمومی از طریق مطبوعات و برگزاری میتینگ های سیاسی، نظارت بر کارکرد

تالش برای نفوذ در منتخبان و پی گیری اهداف خود از طریق آنان از جمله اقداماتی بود که در همین مقطع توصیف شده 

احزاب انجام دادند. در مبارزه قدرت سیاسی بین طرف داران حکومت اسالمی و طیف های مذهبی از یک سو و مخالفان 

ل و غیر مذهبی و چپ از طرف دیگر، احزاب اسالمی پیروزشدند و با قاطعیت تمام از طریق حکومت اسالمی و احزاب لیبرا

 -که انتخابات خبرگان قانون اساسی بود -انتخابات متعدد، جریان لیبرال و چپ را از قدرت کنار گذاشتند. در اولین انتخابات 

سه طیف مذهبی، چپ و لیبرال ها بودند . گروههای همه احزاب و گروه ها و طیف های سیاسی حضور داشتند که عمده آنها 

اسالمی مثل حزب جمهوری اسالمی، مجاهدین انقالب اسالمی، فدائیان امام و جامعه روحانیت مبارز تهران بودند و در لیست 

 .مشترک، نمایندگان خود را معرفی کردند

عضو  15و گروه های کوچک دیگر دراین انتخابات از  نهضت آزادی از سوی لیبرال ها و ائتالف چپ، شامل فدائیان خلق، پیکار

 نفر از هواداران نهضت آزادی بودند. 73تن به طیف مذهبی تعلق داشت و کمتر از  63مجلس، 

فعالیت این دوره احزاب به دلیل جوان بودن و نبود اهرم های قانونی مشکالتی نیز در پی داشت. نقش احزاب در دوره یاد شده 

ت و بر اساس کارکردی که دارند و تأثیری که در عموم بر جای می گذارند، وزن و قدرت سیاسی پیدا می بسیار پررنگ اس
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کنند. البته برخی معتقدند احزاب در این دوره، چندان نقشی نداشته اند؛ چرا که وضعیت انتخاب ها به صورت فراگیر یا توده 

 شی سیاسی نداشته است.بخ ای بوده و از این رو، احزاب، جایگاه مناسبی در نظم

اقدامات و تهدید امنیت ملی، دادستانی  گرچه دراین دوره، احزاب، آزادانه فعالیت می کنند؛ اما به دلیل تفرقه انگیز بودن برخی

کل انقالب برای برخی مطبوعات و ارگان های حزبی، محدودیت هایی را اعمال کرد؛ از جمله منوط کردن ایجاد دفاتر حزبی و 

ه اطالع وزارت کشور، استفاده نکردن در هیچ حزب و گروهی از سالح، مجاز نبودن احزاب به تشویق و تحریک مردم گروهی ب

به اعتصاب و کم کاری و تحصن و موارد دیگر. این دوره که احزاب و گروه ها بدون هر گونه مجوز قانونی که با صالحدید فرد به 

 :به شرح ذیل بود هر اقدامی مبادرت می کردند، دارای مشخصاتی

عمده احزاب این دوره، فاقد تشکیالت و سازمان مناسب، اساسنامه و مرامنامه مدون بودند. و عمدتاً افراد معدودی، احزاب را 

راهبری می کردند. امکان کنترل فعالیت گروه ها و احزاب این دوره به دلیل تکثر و فقدان اطالعات مقدور نبود؛ حتی برخی از 

شاخه نظامی نیز بودند. درگیری ها و مشاجرات خیابانی احزاب با یکدیگر از دیگر مشخصه های احزاب این دوره  احزاب دارای

 .بود

 ب: دوره ی انفعال و محدودیت

به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و شدید شدن تهدیدات امنیتی و از سوی دیگر مضر بودن برخی  62تا سال  7563پس از سال 

لویت دار بودن اتمام جنگ برای همه مردم، فعالیت های یاد شده، تعطیل و یا بسیار کم سو شد؛ در فعالیت های حزبی، و او

و به وجود آمدن تثبیت نظام و حاکم شدن طیف  63نتیجه، در این دوره که پس از پشت سر گذاشتن وقایع سخت سال 

نظام کنار ماندند و حتی نظام، فعالیت های  مذهبی، همچنان دغدغه اصلی مسئله جنگ بود؛ به همین دلیل، احزاب از توجه

حزبی را مانع پیشرفت امور می دانست . از سویی نیز به دلیل شکست انتخاباتی برخی از احزاب و همچنین عزل بنی صدر، 

 بسیاری از گروه های سیاسی، امکان فعالیت را نمی دیدند و در درون برخی گروه ها مثل سازمان مجاهدین اختالف افتاد و

منجر به انحالل آن ها شد. در این سال، قانون احزاب در مجلس تصویب شد ولی احزاب به دلیل مسائل حاشیه ای و موقعیت 

جنگی در کشور، امکان فعالیت سیاسی مناسب و تأثیرگذاری پیدا نکردند و اساساً فضای کشور، چنین تدابیری را می طلبید؛ 

نگ چنین اتفاقی می افتد . در درون حزب جمهوری اسالمی نیز که جناحِ حاکم چنان که در بسیاری از کشورها در صورت ج

با نامه مؤسسین آن به حضرت امام تعطیل شد. جناح بندی در درون طیف  66بود، اختالفاتی بروز کرد و این حزب در خرداد 

ی در این دوره از نقش کمتری در های مذهبی به چپ و راست در این دوره شکل گرفت و از این رو، احزاب و گروه های سیاس

 .سیاست برخوردار بودند

(اهمیت می یابند و رهدر این دوره بیش از آن که احزاب دیده شوند، شخصیت های مذهبی بر اساس نزدیکی با حضرت امام )

ه های جناح انتخابات نیز با همین سنجه ها از سوی مردم مورد استقبال قرار می گیرد؛ به طوری که مقاومت برخی از چهر

راست )طیف راست مذهبی( در رأی اعتماد به نخست وزیری میرحسین موسوی به مثابه مخالفت با والیت فقیه دانسته شده و 

http://www.johs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


93-16، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره علوم انسانی   

ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

 

 

 

1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
54 

 

در نتیجه، باعث عدم استقبال مردم از جناح راست در انتخابات مجلس سوم شد و اکثریت مجلس سوم را جناح چپ )طیف 

 .چپ مذهبی( از آن خود کرد

ساله احزاب و گروه های سیاسی، حضور غیر فعال در عرصه سیاسی جامعه دارند و تنها در زمان  2در این دوره  به طور کلی

 .انتخابات، طیف بندی خاصی از سوی گروه های عمدتاً مذهبی تشکیل می شود و به معرفی نامزدهای انتخاباتی می پردازد

  رقابت در درون طیف مذهبی

در این دوره، رقابت در درون طیف مذهبی آغاز می شود و جناح های چپ و راست در درون حزب جمهوری اسالمی شکل 

–تشکل جامعه روحانیت مبارز و تشکل مجمع روحانیون مبارز –گرفته و در بیرون در قالب دو تشکل مهم روحانی 

 .بهوجودمیآیدکهزمینهسازمانجدیداحزابرادرآیندهمشخصمیسازد

های سیاسی در این دوره به صورت کامالً متفق، موضع نظام را در پیشبرد جنگ دنبال می کردند و رقابت های خود را  گروه

در سطح به دست آوردن کرسی های بیشتر در مجلس و تأثیر فضای انتخاباتی در زمان انتخابات محدود می کردند، یعنی 

برای کسب اکثریت انجام می شد. احزاب رسمی با اساسنامه و مرامنامه،  دراین دوره نیز معرفی نامزدهای انتخاباتی و رقابت

مردم را جهت جذب و آموزش و یا ایجاد دفاتر و کار حزبی دعوت نمی کردند و کارکرد حزبی خود را منوط به ایام انتخابات 

ت اجرا می کند؛ به گونه ای که کرده بودند. دراین دوره، احزابی مثل حزب جمهوری اسالمی، نقش بسیار گسترده ای در سیاس

در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، اکثریت مردم را متمایل به خودش می کند و حتی در دور دوم ریاست جمهوری، آیت 

درصد آراء، حضور مقتدرانه ای در عرصه سیاسی کشور  23اهلل خامنه ای )کاندیدای حزب جمهوری اسالمی ( با کسب بیش از 

 .ند؛ گرچه در این دوره از درون نیروهای مذهبی، شکاف چپ و راست پیدا بودبر جای می گذار

دیگر نقش احزاب در این دوره تربیت افراد برای تصدی امور حکومتی است که می بینیم احزاب، افرادی از درون خود را به 

یافته در آن را برای سمت های  عنوان کاندیدا مطرح می کنند و همچنین حزب حاکم، همواره از نیروهای درون حزب و رشد

 .حساس اداره کشور برمی گزیند

 ج: دوره قاعده مندی و تثبیت

احزاب سیاسی، نقش و کارکرد مشابه دوره قبل و البته با تحرک -را در بر می گیرد 16تا  62این دوره که سال های میان 

گ و شروع دوران بازسازی و سازندگی است، فضای بیشتری را پیدا می کنند. این دوره که به لحاظ زمانی پس از دوران جن

جدیدی را برای احزاب باز می کند و احزاب نیز کارکرد ویژه ای می یابنداین دوره با توجه به ویژگی هایی که دارد و تکثر 

 .بدانیمرا می توانیم دوران قاعده مند شدنکنندپ پیدا ا می شود و قانون مندی کهعددی که از احزاب پید
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دیگرنقش های احزاب و گروه های سیاسی در این دوره، شرکت در برپایی انتخابات و معرفی نامزد برای انتخابات بود که در از 

توانست اکثریت را از -انتخابات مجلس چهارم، جناح راست که با شعار حمایت از دولت هاشمی رفسنجانی به میدان آمده بود 

 کند.آن خود

این دوره، تأثیرگذاری بر سیاست از طریق انتشار روزنامه و نشریه بود که از سوی هر دو جناح  از دیگر کارکرد های احزاب 

انجام شد؛ به گونه ای که مهم ترین ارگان مطبوعاتی جناح چپ، روزنامه سالم و جناح راست، روزنامه رسالت بود که خط 

مشهری و ایران را منتشر کردند. در این دوره، گرچه از مقدم مصاف رسانه ای را بر عهده داشتند و کارگزاران نیز روزنامه ه

فضای جنگ فاصله گرفته شد، اما فضای بازسازی مناطق جنگی و ضرورت همراهی طیف ها و گروه ها و نوع مدیریت هاشمی 

ی گذاشتند. رفسنجانی ، از رادیکال شدن نقش احزاب جلوگیری کرد و گروه های فعال، کارکرد عمدتاً انتخاباتی از خود بر جا

شناسنامه دار »بنابراین، در این دوره که احزاب از قاعده مندی بیشتری برخوردار شدند و تعبیر دیگر، احزاب در این دوره 

شدندنقش های خود را در انتخابات به صورت پررنگ بر جای گذاشتند و به ایجاد دفاتر حزبی و جذب اعضای جدید و تأثیر «

به دلیل قدرت محور بودن احزاب، تنها به اندازه حضورشان در عرصه ی قدرت رسمی فعالیت می برقدرت مبادرت کردند، اما 

کردند؛ به گونه ای که مجمع روحانیون مبارز پس از شکست در انتخابات مجلس سوم به صورت ناامیدانه ای، حضور خود را در 

ه قدرت و نیاز طیف خاصی از جناح حاکم، فعالیت عرصه سیاسی کاهش داد و یا حزب کارگزاران سازندگی به دلیل نزدیکی ب

 .خود را آغاز کرده و گسترش داد

البته در سال های پایانی دوره هاشمی رفسنجانی، فضای تکثر حزبی و رشد مطبوعات و درنتیجه، اعالم وجود نگرش های 

نقش حزبی به وجود آورد که مختلف و حتی گاه متعارض و متضاد، زمینه جدیدی برای شکل گیری جدید احزاب و ایفای 

انتخابات مجلس پنجم شورای اسالمی در همین راستا قابل تفسیراست. در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، 

دوره تکثر رویکرد حزبی و انشعابات بود و گروه ها و جریانات مستقل و یا نیمه مستقلی پدید آمدند و در قالب های سیاسی و 

به صورت مستقل « انصار حزب اهلل » 16اجتماعی پرداختند . در سال -ه تأثیرگذاری در حوزه های سیاسیفرهنگی ب -سیاسی 

توسط  14در سال «جمعیت دفاع از ارزشها » از دو جناح به وجود آمد .)گرچه چند سال بعد به جناح راست گرایش پیدا کرد(.

بستگی به جناحی خاص به وجود آمدکه به سهم خود، محمدی ری شهری با هدف اصول گرایی و ارزش محوری و بدون وا

، و همچنین نقد قدرت و پی گیری منافع  16نقش مهمی در معرفی نامزدهای انتخاباتی مجلس پنجم ریاست جمهوری سال 

نفوذ خود، بنابراین می توان نتیجه گرفت که در این دوره، احزاب، جانی دوباره گرفته و زمینه را برای تأثیر و  .نظام ایفا کرد

بیش از گذشته فراهم کردند . در این دوره، احزاب عالوه بر کارکردهای انتخاباتی، در نقد قدرت و پی گیری برخی مطالبات 

 .دامکان طرح این مباحث نبو که در گذشته،.دم برداشتند عمومی و طرح مشکالت اساسی ق
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 د: شکوفایی احزاب و افکارسازی

ایران وضعیت جدیدی پیدا کرده و پس از پشت سر گذاشتن دوران های مختلف به وضعیت بلوغ احزاب در  7511بعد از سال 

و تأثیرگذاری رسیدند؛ از این رو، در این دوران، احزاب و گروه های سیاسی متعدد و متنوع رشد کردند و نقش نسبتاً فعالی نیز 

هم و اساسی تجلی نقش احزاب در انتخابات دیده می اجتماعی کشور ایفا کردند؛ گرچه همچنان، عرصه م -در عرصه سیاسی 

 .شود، اما در دیگر زمینه ها نیز فعالیت هایی را به ثمر رساندند

امکان حضور قدرت مند و در -که در دوره گذشته، وضعیت قاعده مندی خود و جوانه زنی را پشت سر گذاشته بودند-احزاب

دوره گذشته و به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، عین حال، هوش مندانه حزبی یافتندضمن اینکه در 

فضای کشورتغییرات بیشتری پیدا کرد و برخی از افراد که در رقابت های قدرت کنار مانده بودند، با تغییرات به وجود آمده و 

 .به ویژه پس از برگزاری انتخابات مجلس پنجم، زمینه را برای حضور مناسب دیدند

که در این دوره هستند، در قالب گروه ها و احزابی اند که دیگر زیر چتر دو طیف اصلی چپ و راست کشور متشکل  احزابی

سه گروه، رسماً  16نمی شوند و انشعاباتی به ویژه در جناح راست پیدا شده است؛ به گونه ای که عمالً قبل از انتخابات 

نوری را اعالم می کند، جمعیت دفاع از ارزش ها دبیر کل خود را معرفی و کاندیداهایی را اعالم می کنند: طیف راست، ناطق 

کارگزاران، سخن از انتخابات را زود هنگام و با طرح نظری لزوم بیش از دو دوره شدن ریاست جمهوری شروع می کنند، ولی 

خاتمی گرایش می یابندو پس از عدم توفیق در معرفی نامزد مشخص با گرایش خود و رایزنی با چند چهره سرشناس به 

 .جریان چپ نیز پس از بررسی هایی از خاتمی حمایت کردند

 میدان رقابت بسیار پررنگ حزبی در ایران بود که با تمام توان از سوی گروه های سیاسی  16انتخابات سال 

ی هم آورد طلبی دنبال شد و فضای بانشاطی را برای مردم جهت شرکت در آن فراهم ساخت و همچنین صحنه خوبی برا

احزاب و به ویژه، احزاب و گروه های جدید سیاسی بود . در این انتخابات که نهایتاً دو طیف چپ و راست و یک طیف مستقل 

رقابت می کردند، رقابت اصلی بین دو طیف چپ و راست یا محافظه کار و اصالح طلب بود که با تفاوت های بیشتر مثل 

ر، تأکید بر اصول اسالمی رقابت می کردند. هر دو طرف از حداکثر امکانات حزبی برای پیروزی تساهل و تسامح، و از طرف دیگ

بهره مند شدند . جناح چپ پس از پیروزی و به دست گرفتن قدرت اجرایی، ضمن تجدیدسازمان سیاسی و به وجود آوردن 

جدیدالتأسیس با کمک روزنامه های  حزب جدید مشارکت به دنبال به دست گیری قدرت درقوه مقننه بود که این حزب

جدید، این امکان را محقّق ساخت و اکثریت مجلس ششم را از آن خود کرد. احزاب سیاسی در دوران ریاست جمهوری 

خاتمی، تالش گسترده خود را بر کسب قدرت و حفظ آن به کار بردند . گرچه در این دوره، احزاب نتوانستند اعتماد عمومی را 

نند و همچنان سایه دولتی بودن بر سرشان سنگینی می کرد. رادیکال ترین اقدامات احزاب در این دوره به دو به خود جلب ک

–مربوطمیشود 27– 26و یک سال پایانی آن، یعنی 16-12سال ابتدایی حاکمیت اصالح طلبان درقدرت یعنی بین سال های 

اصولگرایانرسیدهبودودریکرقابتسختوپرحاشیه،جریاناصولگرا،اعتمادمکهدرایندورهنیزعمالًرقابتقدرتبیناحزاببهدودستهاصالحطلبانو
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یق نهاد مجلس به برخی نهادها مثل شورای نگهبان، ردمراجلبکردواصالحطلبانازهمهروشهایاستفادهشدهازقبیلفشارهایقانونیازطر

ده و اعالم وضعیت بحرانی روزه در مجلس، نامه های سرگشا 66سپاه و صدا و سیما، طرح استعفا از نمایندگی مجلس، تحصن 

در کشور نتوانستند اعتماد دوباره مردم را برای حمایت از جناح اصالح طلب برآورده کنند. احزاب اصالح طلب و اصول گرا پس 

به آن واکنش نشان دادند و  25از پشت سرگذاشتن وقایع مجلس هفتم، پی گیر ریاست جمهوری آتی بودند که از اوایل سال 

کاندیداهای خود بودند که عمالً هر دو جناح در این دو دوره دچار انشعاب شده و از هر جریانی، چند کاندیدای در پی معرفی 

جدی و با حمایت حزبی وارد عرصه رقابت ها شد . اما آنچه مهم بود، این که انتخابات این دوره، دو قطبی نبود، بلکه از طیف 

و از اردوگاه اصول گرایان )قالیباف، احمدی نژاد، الریجانی، رضایی( و  (رعلیزاده کروبی، معین و مه)اصالح طلبان، چند کاندیدا

هاشمی رفسنجانی )به صورت مستقل، فراجناحی و مورد قبول برخی از شخصیت های همه جناح ها( وارد عرصه رقابت شدند 

نهایت، احمدی نژاد که کاندیدای بخشی از و این مرحله از انتخابات، نشان دهنده عدم اقبال به جریان اصالح طلب بود که در 

اصول گرایان بود در دور دوم برگزیده شد . پیروزی احمدی نژاد که حزب قدرت مندی از او حمایت نمی کرد چالش جدیدی 

برای احزاب، به ویژه برای احزاب قدیمی بود. از این رو، طیف بندی جدیدی در راه بود که مهم ترین ویژگی آن، انشعاب در 

ریان راست و به وجود آمدن جریان جدیدی از درون آن بود؛ گرچه پایه اولیه آن در جریان راست وجود داشت، اما در برخی ج

 .باورها، استراتژی ها و تاکتیک ها با آن متفاوت بود

تلف، براساس مباحث ذکر شده، دو جریان سیاسی کشور به مثابه دو حزب گسترده بر اساس اختالف نظر در موضوعات مخ

مانند سیاست خارجی و نحوه برخورد با آمریکا، اقتصاد و گسترش خصوصی سازی، نقش و اختیارات برخی نهادهای نظام، مثل 

شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، و دیگر مباحث سیاسی و ... از جمله نقش احزاب سیاسی به رقابت سیاسی 

 ..پرداختند

 

 :سیاسی در این دوره می توان به موارد ذیل اشاره کرداز مهم ترین کارکردهای احزاب 

.ز توان و تجربه همه نیروهای نظامکمک به توسعه سیاسی و امکان بهره گیری ا-7  

انسته پی گیری مطالبات مردم از نظام سیاسی و ایجاد ارتباط بین مردم و حکومت؛ گرچه در این خصوص، احزاب هنوز نتو-6

.کنند اند به طور مناسب نقش ایفا  

 .جلوگیری از انسداد سیاسی احتمالی که در صورت نبود احزاب قدرت مند، امکان ایجاد آن وجود دارد-5

 .رشد افکار عمومی از طریق ایجاد رسانه های گروهی و حمایت از آنها-4

 .معرفی نامزدهای مورد نظر و مشخص کردن توان و قابلیت نامزد مورد حمایت-3

از اتفاقات ایجاد شده در قدرت و بهره گیری از اطالع مردم در جلوگیری از برخی مفاسد سیاسی و  اطالع رسانی به مردم- 6

 .اقتصادی
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این موارد، عمده ترین نقش هایی است که احزاب در ایران و به ویژه در دوره خاص یاد شده ایفا کرده اند که بر اساس نکات 

 .ابتدائی مقاله، احصاء و نتیجه گیری گردید

 

 ه گیری:نتیج

 

 آن چه از مباحث پیش گفته، به دست می آید، این است که: 

، پس از پیروزی انقالب اسالمی، احزاب و گروه های متعددی در عرصه سیاسی اجتماعی ایران ظاهر شدند و نیروهای اوالً

دلیل کثرت احزاب و گروه خفته و فعالیت های زیرزمینی، عرصه مناسبی را برای پویش خود مشاهده کردند . بر این اساس به 

های نوظهور، می توان اینها را در دسته بندی هایی، مثل لیبرال، چپ، و اسالمی قرار داد که بر روی موضوعات مختلف داخلی 

و بین المللی اختالف نظر داشتند و در عرصه های سیاسی، مبارزه برای پیشبرد اهداف حزبی را آغاز کردند که در نهایت، این 

پایان فعالیت نیروهای غیرمذهبی بر اثر عدم  63ه دو دسته مذهبی و غیر مذهبی تقسیم بندی می شوند که سال طیف ها ب

اقبال مردم و توفیق نیافتن در انتخابات صورت گرفته و توسل به خشونت و روشن شدن خیانت برخی احزاب و سران آنها به 

سالمی، نتایج پرباری برای نظام اسالمی به همراه داشت؛ گرچه قاعده حساب می آید . مقطع اول فعالیت احزاب پس از انقالب ا

مند بودن احزاب، آسیب هایی نیز به همراه داشت . از جمله تأثیرات احزاب در این دوره، حفظ حضور فعاالنه مردم در عرصه 

 .طئه ها علیه اصل نظام اسالمی بوداجتماع و جلوگیری از برخی تو

نیز جهت کسب و حفظ قدرت انجام دادند و در  63ای سیاسی، مبارزات خود را در سال های پس از ، احزاب و گروه هثانیاً

برخی مواقع نیز احزاب، کارکرد آموزشی نیز ایفا کردند. به طور مثال، چاپ نشریات، خبرنامه ها و انتشار عمومی و ویژه آنها، 

ارکرد، نیروهای مذهبی، عمدتاً پایگاه های اصلی خود را در بخشی از کارکردهای آموزشی احزاب به شمار می رود. در این ک

مساجد قرار دادند و برخی از این احزاب نیز کالس های رسمی آموزش عقاید اسالمی، باورهای گروهی و حزبی در راستای 

سمی در اهداف نظام اسالمی را مطرح کردند. حزب جمهوری اسالمی، اولین حزب گسترده ای بود که با ایجاد دفاتر ر

البته احزاب دیگر نیز در سال های بعد به این امر مبادرت کردند که این امر نیز کارکرد  .شهرستان ها اقدام به عضوگیری کرد 

 .فزوددیگر احزاب بود. این کارکرد بر نقش مؤثر احزاب درسیاست می ا

وره اخیر، ب پس از انقالب بود که این امر در د، کمک به آگاهی عمومی و رشد افکار سیاسی از دیگر نقش های مؤثر احزاثالثاً

 .بیش از قبل محقق گردید

، نقد قدرت و امکان انتقاد از آن و پی گیری مطالبات مردم و لزوم پاسخ گو بودن قدرت از محورهای اصلی بود که با رابعاً

ینه نشدن کامل احزاب و نقصان در حضور احزاب محقق شد . این امر از طرف برخی احزاب، اتفاق افتاد، اما به دلیل نهاد

 .اب، این کارکرد راعهده دار شدنداقدامات آنها، در برخی دوره ها از جمله دوره اخیر فعالیت احزاب، مطبوعات متمایل به احز
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ارکرد ، باید به این نکته توجه کرد که هنوز احزاب در ایران، دوران نوجوانی خود را طی می کنند و از این رو، نقش و کخامساً

آنها گاهی عجوالنه و گاهی با اتقان کمتر همراه است و حتی بسیاری از کارکردهای خود را پیدا نکرده اند و در نتیجه، اگر 

شناخت عمیق تری از فضای حزبی در ایران مورد بررسی قرار گیرد و برخی موانع کارکرد احزاب مطرح گردد و احزاب نیز بر 

 عنوان خودبه اساسی نقش ایفای که انتظارداشت کنند،میتوان فعالیت اسالمی–فرهنگ ایرانی اساس این تجارب و با توجه به 

 .جمیع منافع نظام و تضمین پیشرفت کشور قدم هایی را بردارنددرت باشندو مؤثرتر مدنی جامعه نهادهای از یکی
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