
 ناكارآمدى احزاب سیاسى در ایران معاصر
 )مطالعه موردى حزب توده و حزب اراده ملى(

 1غالمرضا ضابطپور

  80 9 /10: /تاریخ دریافت
  80 10 /13: /تاریخ تإیید

علـى رغــم فضـاى . نهادینه نشـدن آنهاسـت, از مسائل مهم درباره احزاب سیاسى در ایران
تـــا كنـــون حزبــى تعریـــف شـــده و داراى ســـاختار و ,  بـــاز سیاســـى در برخـــى مقـــاطع زمـــانى

 .كارویژه هاى حزبى در ایران شكل نگرفته است
مقاله حاضر با تبیین كارویژه هاى حزب و تطبیق آنها بر حـزب تـوده در قبـل و بعد از 

عملكرد این دو حزب و علــل ناكارآمـدى آنهــا را مـورد , انقالب اسالمى و حزب اراده ملى
 .بررسى قرار داده است

 
 .حزب اراده ملى, حزب توده, احزاب: واژه هاى كلیدى

 
 مقدمه

احــزاب و , یكـى از موضــوعات مهــم در صــحنه سیاســى ایـران بعــد از انقـالب مشــروطیت
هیچ حـزب و تشـكیالت منسـجم , تشكل هاى مردمى است كه به رغم سابقه یك صد ساله

و قــوام یافتــه فراگــیرى كــه نماینــده واقعــى بخشــى از طبقــات اجتمــاعى باشــد شــكل نگرفتــه 
این مقاله بر آن است تا علل نهادینه نشدن احزاب را با وجود فضاى باز سیاسـى . است

 .تبیین كند, در برخى مقاطع زمانى
 

 حزب سیاسى
احزاب سیاسى در معناى جدید خود داراى سـابقه طوالنـى نیسـتند و پیشـینه آنهـا بـه كمتــر 

بنــابراین در تعریــف احــزاب سیاســى نبایــد در جســت وجــوى . از دو ســده پیشــتر مــى رســد
چنانچــه برخــى ; پدیــده هــا یــا شاخصــه هــایى باشــیم كــه بســیار پیشــتر از ایــن تــاریخ بودنــد

شاخصــه هــا و عناصــر احــزاب . معتقدنــد ســابقه احــزاب بــه صــدها ســال قبــل برمــى گــردد
 :جدید به قرار زیر است

, اول آن كـــه از طریـــق انتخابـــات و مبـــارزات پارلمـــانى قـــدرت سیاســـى را بـــه دســـت آورنـــد
بـه , مبارزه مسالمتآمیز را براى كسب كرسى هاى بیشتر و تشكیل حكومت گسـترش دهنــد

Page 1 of 9علوم سیاسى

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\60.htm



ىگــیرى و محافــل ویــژه حزبـــى اقــدام نماینــد و  ٕ ایجــاد نظــم و ارتبــاط در اعضــا از طریــق را
 ;داراى سلسله مراتبى باشند كه حافظ انسجام و هماهنگى حزب باشند

, جهــت گـــیرى طبقــاتى, فلســفه سیاســى, شــعار, ایــدئولوژى, دوم آن كــه داراى جهــان بیـــنى
 ;استراتژى و تاكتیك مبارزه باشد

ســوم آن كــه تـــالش كننـــد تــا قــدرت سیاســى را مســتقیما در دســت گرفتـــه یــا در آن شــریك 
 .شوند تا در پرتو آن بتوانند به اهداف مادى و غیرمادى خود دست یابند

از , بعضى از محققان نظیر الپالومبارا و واینر سعى كـرده انـد كـه بـه جـاى ارائـه تعریـف
بـر این . ایـن پدیـده اجتمـاعى را مشـخص كننـد, طریق شناسایى و برشمردن عوامل حزب

 :اساس آنها حزب را داراى ویژگى ذیل مى دانند
یعــنى تشــكیالت حــزب بــا , داراى ســازمان هــاى پایــدار و مركــزى و رهبرىكننــده اســت - 1

 ;مردن رهبران و بنیادگذاران حزب از هم نپاشد
داراى سازمان هاى محلى پایدار هستند كه با سازمان مركزى حزب پیوند همیشـگى  - 2

 ;و گونه گون دارند
ـــى حـــزب بایـــد مصـــمم باشـــند كـــه قـــدرت سیاســـى را در پهنـــه  - 3 رهـــبرى مركـــزى و محل

بـه دسـت گیرنــد و آنهـا را رهــبرى و , خواه به تنهایى یا بـه یـارى حـزب هـاى دیگـر, كشور
 ;اداره كنند و نباید تنها به اعمال نفوذ بر قدرت سیاسى حاكم بسنده كنند

 2.از پشتیبانى توده مردم برخوردار باشد - 4
مى تـوان حـزب سیاسـى را , با عنایت به شاخصه هایى كه براى احزاب سیاسى برشمردیم

حـزب بــه گروهى از افراد اطـالق مـى شـود كــه براسـاس اصـول و : این گونه تعریـف كـرد
هدف هاى مشترك در سازمانى متشكل شده و براى رسیدن به هدف ها و اجراى اصــول 

 .موردنظر درصدد كسب قدرت از راه هاى قانونى و مجاز هستند
 

 كارویژه هاى احزاب سیاسى
احـــزاب سیاســـى كـــارویژه هـــایى را در زنـــدگى اجتمـــاعى عهـــده دار هســـتند كـــه در تحقـــق 

دربــاره وظـایف و . دموكراســى و حاكمیــت ملـى نقــش حیــاتى دارد و الزم اسـت تبییـن شـود
كارویژه هاى احزاب دیدگاه هاى مختلفى ارائه شده است كه در این جا به مهم ترین آنها 

 :اشاره مى كنیم
ـــه ایـــن بیـــان كـــه : شـــكل دادن بـــه افكـــار عمومـــى - 1 ـــه یـــك برنامـــه و ((ب احـــزاب بـــا ارائ

افراد پراكنده بـه نوعــى وحدت , موجد فكرى جمعى مى شوند كه زیر پوشش آن, خطمشى
فـرد , بدون وجود برنامـه ها و بحـث پــیرامون مسـائل و نقطـه نظرهـا... سیاسى مى رسند 

... از حداقل آگاهى نیز محـروم و از اعمـال سـهم خـود در حـق حاكمیت بـاز مـى مانـد 
پیچیدگى زندگى امروز به فرد امكان نمى دهد كــه بـه تنهـایى به كسـب اطالعات الزم و 

 ;3))سپس تحلیل آنها بپردازد و در نتیجه راه سیاسى خود را انتخاب كند
عموم مردم كه قسـمت زیـادى از اوقـات خـود را صـرف ): نامزدها(معرفى كاندیداها  - 2
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معموال فرصت و همچنین تخصص كافى براى بررسـى و شـناخت , امور زندگى مى كنند
بـه عـالوه اگر قـرار باشـد كـه هركـس ; افراد الیق براى تصدى مقام هاى سیاسى را ندارنـد

جامعـــه سیاســـى دچـــار بـــى , خـــود بـــه دنبـــال شـــناخت و معرفـــى كاندیـــداى موردنظـــر بـــرود
ــــن امــــر و معرفــــى . نظمــــى و آشــــفتگى مــــى شــــود ــــه در ای از ایــــن رو احــــزاب بــــا مداخل

گـــام . رونـــد تعییـــن كاندیـــداها را منظـــم كـــرده و مشـــكل را حـــل مـــى كننـــد, كاندیـــداهاى الزم
ى دادن بـه , بعدى ٕ حمایت از نامزدهاى انتخاباتى و تالش براى متقاعـد كـردن مـردم به را

حــــزب ایـــن كــــار را بــــا حمایـــت مـــالى از مبـــارزات انتخابـــاتى و بــــا اســـتفاده از . آنهاســـت
 ;تبلیغاتى و وسایل ارتباطى در دسترس خود انجام مى دهدابزارهاى 

هــر حــزب سیاســى نـاگزیر اسـت كــه اهـداف و برنامــه هـاى خــود را : سیاســت گــذارى - 3
برنامـه , براى مردم تشـریح كند تـا مـردم بتواننـد از میــان دیـدگاه هــا و برنامـه هـاى مختلـف

بنـــابراین احـــزاب مـــى كوشـــند تـــا . اى را انتخـــاب كننـــد كـــه بـــه اهدافشـــان نزدیـــك تـــر اســـت
فراگیرتــرین شــعارها را بــراى افكــار عمومــى عرضــه بدارنــد تــا در جلــب اكثریــت آرا موفــق 

 ;شوند
یعــــنى آگـــاه ســـاختن مــــردم از تصـــمیم هــــا و مقاصــــد قــــدرت : افـــزایش آگــــاهى مــــردم - 4

تإیید تصمیمات دولت , یكى: این عمل ممكن است به دو صورت صورت پذیرد. سیاسى
نفى و نقـد ایــن تصـمیمات كــه , كه معموال در سیستم تك حزبى اعمال مى شود و دیگرى

 ;در نظام هاى چند حزبى و از طرف احزاب خارج از هیإت حاكمه انجام مى شود
نظـام هــاى سیاسـى بـا : تجمیع و انعكاس مطالبـات مشـروع و قـانونى مـردم به نظام - 5

بعضا متعـارض مردم روبـه رو هسـتند كـه پاسـخ گویـى بـه همه آنها , انبوهى از تقاضاى
از ایــن رو نقــش احــزاب سیاســى در تجمیــع خواســته هـا و عالیــق ; عمــال غــیرممكن اســت

 ;پراكنده بسیار موثر است
احــزاب خـــارج از هیــإت حاكمــه بــه عنــوان : نظــارت بــر قــدرت سیاســى و كنــترل آن - 6

, دولـــت در ســـایه عمـــل مــى كننــد و بــراى تمهیـــد زمینــه هـــاى پـــیروزى در انتخابــات آینـــده
 ;عملكرد دولت را زیر ذره بین نظارت قرار مى دهند

احــزاب بـــه علــت عمـــل : ایجــاد محیطــى مســالمتآمیز جهــت حــل و فصـــل اختالفــات - 7
 ;زمینه رقابت سالم و آرامى را براى كسب قدرت فراهم مىآورند, كردن در چارچوب قانون

از آن جــــا كــــه تــــوده مـــردم در قبــــال فعالیــــت هــــاى حكومـــت بــــى : آمــــوزش سیاســــى - 8
الزم اسـت تـا آنها را از این بـى تفـاوتى درآورد و بـه صـحنه , احساس و بى اعتنــا هسـتند

بــه طـور كلـى . كـه احـزاب در ایــن راسـتا نقـش موثـرى ایفــا مـى كننـد, هــاى سیاسـى كشــاند
آمـوزش در سـطح عمومى ) الـف: احزاب آموزش سیاسى را در دو سطح انجام مى دهنـد

اهـداف و آرمــان هــا و برنامـه هاى خود را , كه از طریـق نشـریات و رسـانه هاى گروهـى
آمــوزش در ســطح خصوصــى كــه در ایــن ســطح بــه آمــوزش ) ب; بــه مــردم القــا مــى كننــد

افراد و اعضاى حزب مى پردازند تا تشـكیالت و سـازمان حزبــى در پرتـو وجـود اعضـاى 
, آگـــاه و متعهـــد بـــه حـــزب پایـــدار بمانـــد و حـــزب بتوانـــد بـــراى مناصــــب مختلـــف سیاســـى
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 .نیروهاى كارآمدى تربیت كند, اقتصادى و اجتماعى و به طور كلى رهبرى جامعه
 .مى پردازیم)) اراده ملى((و )) توده((اینك به مطالعه موردى دو حزب 

 
 حزب توده. 1

بــى شـك حـزب تـوده نیرومنـدترین و , 1320در میـان احـزاب و تشـكل هـاى سیاســى دهــه 
ســازمان یافتــه تــرین نــیروى حزبــى ایــران بــود كــه مــدتى بـــدون رقیـــب در عرصــه سیاســت 
كشور پیش رفت و توانست از آغاز دهه بیست تا سال هاى پس از انقالب اسالمى در 
طول بیش از چهل سال با فراز و نشـیب هـاى زیـاد در داخـل و خـارج از كشـور فعالیــت 

 .كند
 

 حزب توده قبل از انقالب اسالمى) الف
ـــا در پیـــش گـــرفتن سیاســـت تـــرور و خشـــونت عمـــال تمـــایالت ماركسیســـتى ـ  حـــزب تـــوده ب

ولــى تــا قبــل از كنگــره دوم ســعى كــرد تمــایالت ماركسیســتى , لنینیســتى خــود را نشــان داد
اصــول ماركسیســم ـــ لنینیســم , البتــه در داخــل حــزب از همــان آغــاز; خــود را ظــاهر نســازد

امـا حـزب از اعـالن مواضع و اهـداف ماركسیسـتى خـود بـا ; براى كادرها تدریس مى شـد
از ایـن . توجه بـه شـرایط اجتمـاعى و فرهنگـى ایــران و بافت مـذهبى آن اجتناب مـى كــرد
 :رو رهبرى حزب در معرفى مبانى عقیدتى و اهداف خود در نامه مردم نوشت

بلكــه بـه مــذهب بـه طــور كلــى و مذهــب , حـزب تــوده ایــران نــه تنهــا مخــالف مـذهب نیسـت
اســــالم خصوصــــا احــــترام مـــى گــــذارد و روش حزبــــى خــــود را بــــا تعلیمــــات عالیــــه مذهــــب 

بلكـــه معتقـــد اســـت كـــه در راه هــدف هـــاى مــذهب اســـالم مـــى , محمـــدى منـــافى نمــى دانـــد
 4.حزب توده ایران حامى جدى تعالیم مقدس اسالم خواهد بود... كوشد 

كمیتـه ترور را بــه رهبرى خسـرو , حزب توده در طول حیـاتش جهـت حفظ منافع شـوروى
كیانورى قتل هاى درون سازمانى را كه بـه دسـتور رهبرى حـزب انجـام . روزبه تشكیل داد

چــون وى معتقــد اســت آنهـا عضــو خــانواده , مــى گرفــت بــه راحــتى توجیــه و تإییــد مــى كنــد
بنـــابراین مـــرگ و زنـــدگى تمـــام اعضـــا بایـــد بـــه اراده رهـــبرى حـــزب , بـــزرگ حزبـــى هســـتند

بانــك ملــى مركــز و بانــك , آنچــه مســلم اســت ســرقت هــاى بانــك ملــى دماونـد. وابســته باشــد
فـاطرى و پرویـز نوایــى, داریـوش غفـارى, محسـن صــالحى, بازرگانى و قتل حسام لنكرانى

از طــرف هیــإت اجراییــه , بــه دســت ســازمان اطالعــات بــه رهـبرى دكــتر مرتضــى یــزدى 5
انجـام گرفـت و در هیــإت اجراییه تإییـد , خسرو روزبه, هشت نفرى و مسوول این سازمان

 6.شد
, در واقع بین سران حزب كم نبــودن افـرادى كـه هــر عمـل نامشـروع را بـراى نیـل بـه هـدف

 .مشروع مى دانستند هرچند علیه دوستان و رفقاى نزدیك خودشان باشد
و بــاال , حــزب تــوده در زمینــه آشــنا ســاختن افــراد جامعــه بــه حقــوق و وظــایف شــهروندى

سیاســت گــذارى و شــكل دادن , بــردن دانـش و آگــاهى آنهـا از مســائل اجتمـاعى و سیاســى
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 .به افكار عمومى هیچ گونه اقدامى انجام نداد
, مـذهبى, رهبران حزب توده به الیحه هاى مختلف اجتماعى كشور در حوزه فرهنگ ملى

چون اسـاس حـزب بـر افكارى , آداب و سنن و حتى تاریخ واقعى ایران وقعى نمى نهادند
آنچـه در برنامه آمــوزش رهـبرى حـزب قرار ; نهاده شده بود كه با ایـن مقـوالت بیگانـه بـود

ماركسیســم ـــ استالینیســم یعــنى فرهنــگ فراملــى بــود كــه مســكو بــراى همــه كشــورها , داشــت
, البته آموزش صنفى ـ سیاسى حزب خصوصا بـه كـارگران ارائـه مــى شـد; تجویز مى كرد

ولى این تعلیمـات وقـتى ارزش واقعــى خــود را پیـدا مـى كـرد كـه بـا آمـوزش هــاى جنبى از 
. قبیــل درگــیرى بــا مخالفــان و خرابكــارى در ســرمایه هـاى ملــى و چمــاق كشــى همــراه نبــود

حـزب تــوده بهترین فرصـت هــا داشـت كـه بنیـاد یـك مبــارزه صنفى خـود انگیختـه یعــنى بـه 
اتحادیه هاى صنفى واقعى , ولى به جاى آن, دور از هدف هاى سیاسى را بر جاى نهد

 .را تحت نفوذ خود درآورد و وسیله استفاده هاى سیاسى و حزبى قرار داد
ایجــاد ارتبــاط بیــن مــردم و زمامــداران و تجمیــع و انعكــاس ,  یكــى از كــارویژه هــاى احــزاب

نماینـدگان خـود را بـه مقــام , یعـنى احـزاب, مطالبات مشروع و قانونى مردم بـه نظـام است
امــا حــزب , هــاى دولــتى برمــى گزیننــد و ایــن نماینــدگان رابــط بیــن مــردم و حكومــت هســتند

تــوده از آن جــایى كــه از میــان مــردم بــه وجــود نیامــده بــود و بــه طــور مســتقیم بــه دســتور 
همواره به جاى ایـن كـه سیاسـت ها و تصـمیمات دولـت , مقامات شوروى تشكیل شده بود

, را با مردم در میان بگذارد و مطالبات قانونى و مشروع مردم را به حكومت منتقل سازد
 .مجرى سیاست هاى شوروى بود

ایجــاد محیطــى مســالمتآمیز جهــت حــل و فصــل اختالفــات یكــى از كــارویژه هــایى بــود كــه 
آشـوب و درگیرى در ; ولى حــزب تـوده بـرعكس آن عمـل مـى كــرد, براى احزاب برشمردیم

بیشـــتر زد و خوردهـــا بـــا پلیـــس و بـــا اعضـــاى احـــزاب . ســـرلوحه كارهـــاى آن قـــرار داشـــت
حـزب تـوده و شـعبات و شـاخه , در برابر مراكز و كانون هاى حزبـى, مخالف حزب توده

 :ناصر نجمى مى نویسد. هاى آن به وقوع مى پیوست
ناگزیـر , در جریان بعضى فعالیـت هـاى سیاسـى و حزبـى كـه در شـهرهاى شـمالى داشـتیم

مــا را بــه عرصــه مبــارزه مــى كشــاندند و اگرچــه هــدف مــا بــه هیــچ وجــه , افــراد ایــن حــزب
ولـــى , بلكـــه یـــك مبــارزه منطقـــى و ایـــدئولوژیكى بــه شـــمار مـــى رفـــت, مبـــارزه رویــارو نبــود

غـیر از این مــى اندیشـیدند و , ماجراجویان و هنگامه طلبان حزب توده در شهرسـتان هــا
 7.راه دیگرى را برمى گزیدند

اســتقالل یكــى از شاخصــه هــاى نهــادینگى احــزاب اســت و اگــر یــك حــزب نماینــده منافــع 
نشـان , میزان استقالل آن بیشتر اسـت و درجـه بــاالى اسـتقالل, گروه هاى اجتماعى باشد

امـا حـزب توده دسـت نشـانده دولـت شـوروى و , دهنده سطح بـاالى نهادینـه شـدن آنهاست
بنــابراین طبیعـى اســت كــه هـر وقــت حزبـى بــه كشـورى ;  تــإمین كننـده منـافع آن كشـور بـود

حزب مزبور تعطیل خواهد , در صورت عدم حمایت آن كشور از آن حزب, وابسته باشد
 .شد
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 حزب توده بعد از انقالب اسالمى) ب

مســإله فعالیــت , بــا پــیروزى انقــالب اســالمى ایــران و بــه دنبــال ایجــاد فضــاى بــاز سیاســى
مــورد , حــزب تــوده در داخــل كشــور و انتقــال كمیتــه مركــزى آن از آلمــان شــرقى بــه ایــران

نورالــدین كیـانورى كــه . ب قــرار گرفــت. گ. توجــه مقامــات حــزب كمونیســت شــوروى و كــا
بــه عنــوان یــك مهــره اطالعــاتى ـــ تشــكیالتى بــه جــاى ایــرج اســكندرى بــه دبــیر اولــى حــزب 

 .منصوب شد
مسـخ  - 1: دو سیاسـت عمــده را در پیش گرفت, حزب توده براى اجراى منویات خودش

 .براندازى ضربتى یا كودتاى چپ - 2; انقالب یا براندازى خزنده
مســـخ انقــــالب عبـــارت اســـت از تـــالش همـــه جانبـــه بـــراى جـــذب نیروهـــا و جنبـــش هـــا و 

بـه همیـن دلیل حـزب . انقالبات رهایى بخش جهان سوم به مدار وابستگى به بلوك شـرق
توده در وهله اول كوشید تا شاید یك جناح متمایل به شرق را در حاكمیت اسـالمى بیابـد 
و آن را به پایگاه خود براى مسخ انقــالب اسـالمى بـدل سـازد و زمـانى كـه از ایـن تـالش 

كوشید تا از طریق معدود عوامل نفوذى خود در رده هـاى مختلـف مشـاغل و , ناامید شد
 .مقامات دولتى چنین جناحى را ایجاد كند و آن را جناح روشن بین حاكمیت نامید

منظور از براندازى ضربتى یا كودتاى چپ این اسـت كـه حــزب تــوده كـه همواره كودتـا را 
ــــ  1358در ســــال هــــاى , یكــــى از راه حــــل هــــا مــــى دانســــت همزمــــان بــــا طــــرح , 1361ـ

طرح كودتا به عنوان آلترناتیو در نظر گرفـت تـا در صــورت ناكامـى , ))براندازى خزنده((
آن را اجــرا )  بحــران سیاســى در كشــور(طــرح نخســت و در شــرایط پیــدایش وضــع انقالبــى 

 1360آغـــاز شـــد و بعـــدها بــه ویـــژه در ســـال  1357مقـــدمات ایـــن طـــرح از بهمـــن . كنـــد
 .تداركات كافى فراهم شد

و پس از پـیروزى انقـالب  1332 - 1320با توجه به عملكرد حزب توده در سال هاى 
در هــر دو مقطــع تــاریخى حــزب تــوده ســخت از : نكــات ذیــل قابــل توجــه اســت, اســالمى

غیرقــانونى شــدن پرهــیز دارد و مــى كوشــد تــا بــه هــر بهــایى سیاســت هــاى واقعــى خــود را 
حــزب تــوده ) 1327 - 1320(همــان گونــه كــه در دوره اول فعالیــت علــنى ; مكتــوم دارد

در دوره دوم فعالیــت , خــود را مقیــد بــه قــانون اساســى مشــروطه ســلطنتى وانمــود مــى كــرد
نــیز خــود را وفـادار بــه قــانون اساســى جمهـورى اســالمى ایــران ) 1361 - 1358(علــنى 

همان طــور كــه در دوره اول بـا مظلـوم نمـایى شـهرت كمونیسـتى را اتهــام ; وانمود مى كرد
در دوره دوم , تبلیـغ مــى كرد)) اراده ملــى((وارده از سوى سید ضیا و دار و دسته حـزب 

نـــیز شـــهرت جاسوســى را اتهامــات قـــالبى ســـاواك و تبلیغـــات آریـــامهرى مـــى خوانـــد و نیـــز 
وانمــود )) اصــل اســتقالل ملــى((همــان گونــه كــه در دوره اول حــزب تــوده خــود را مقیــد بــه 

اعـالم مـى )) نـه شـرقى ــ نـه غربـى((در دوره دوم نیز خـود را مقیـد بـه اصل , مى ساخت
كــه دیگــر حــزب از اهــرم ) 1362و  1327در ســال هــاى (امــا پــس از انحــالل . داشــت

ماهیـت سیاســت هــاى خـود را بـه صــراحت , هـاى قــانونى و فعالیــت علــنى ناامیــد شـده بــود
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 .بیان مى داشت
نقـــش اصــلى حـــزب تـــوده در دوره بعـــد از انقــالب اســـالمى ســـوق دادن جامعـــه بــه ســمت 

نـه انجـام كـارویژه هــاى , شوروى از طریــق اسـتراتژىهاى پنهان كارى و مبارزه پوشـیده بـود
بــاال بــردن ســطح , احـزاب ماننـد آشــنا ســاختن افـراد جامعه بــه حقـوق و وظـایف شــهروندى

پـرورش رهـبران آینـده , انجام پژوهش ها و بررسـى هـاى علمــى, دانش و آگاهى هاى آنها
ى, جامعه ٕ  .تشویق افراد به شركت در انتخابات و استفاده از حق را

 
 حزب اراده ملى. 2

ظهــور پیــدا  1320یكــى دیگــر از تشــكیالتى كــه بــا اســتفاده از فضــاى بــاز سیاســى دهــه 
ـــایى بـــود كـــه در بهمـــن , كـــرد ـــى بـــه رهـــبرى ســـید ضـــیإالدین طباطب  1323حـــزب اراده مل

مبـارزه و مخالفـت بـا , همان طور كه هـدف تإسـیس اكثر احـزاب دهـه بیسـت. تإسیس شد
حـزب اراده ملــى . هـدف حـزب اراده ملـى نـیز مبــارزه بـا حـزب تـوده بـود, احزاب رقیب بـود

از انسجام تشـكیالتى بـاالیى برخـوردار بــود و پـس , به عقیده اكثر صاحب نظران, اگرچه
از حزب توده یكـى از منظـم تـرین و تشـكیالتى تـرین و قوىـترین احـزاب سیاسـى در ایـران 

بــه بیگانگــان وابســته بــود و براســاس دســتور , ولــى ماننــد حــزب تــوده, بــه شــمار مــى رفــت
 .انگلیسى ها راه اندازى شده بود

حـزب اراده ملــى از همـان آغـاز تـا متوقـف شــدن فعالیـت هـایش همـواره بـا حــزب تـوده در 
همه زمینه هــا برخـورد داشــت كــه بـه صـورت جنـگ تبلیغاتى و درگیرىهــاى خیابــانى میــان 

, بــــراى مثــــال حــــزب اراده ملــــى بــــه دفــــاتر;  اعضــــا و هــــواداران دو حــــزب انجــــام مــــى شــــد
رســول مهربــان در ایــن . چاپخانــه هــا و هــواداران حــزب تــوده حملــه مــى كــرد, مطبوعــات

 :زمینه مى نویسد
حــزب . حمــالت وحشــیانه حـزب اراده ملــى هــر روز بــه حـزب تــوده ایــران شــدیدتر مــى شــد

اراده ملــى از قــدرت بــى ســابقه اى برخــوردار بــود و دو ایــل معــروف و مســلح قشــقایى و 
گذشــته از چاقوكشــان حرفــه اى تهــران و . بختیــارى از ســید ضــیإالدین حمایــت مــى كردنــد

جبهـه , عباس مسعودى مـدیر روزنامـه اطالعــات, فواحش و گزمه هاى دربار و شهربانى
اى از روزنامــه نگــاران جــیره خــوار دربــار بــه وجــود آورد كــه مــردم را بــه غــارت و كشــتن 

 8.توده اىها تحریك مى كرد
حــزب اراده ملــى علنـا بــه حـزب تــوده ایــران اعـالن : ((همیــن نویسـنده در ادامـه مـى نویســد

حـــزب ایـــران را بـــه حـــزب تـــوده  1324همیـــن جـــو وحشـــتناك و متشـــنج ســـال . جنـــگ داد
 9)).نزدیك كرد

 
 خاتمه

, بـه طـور خـاص, به طور كلى و دو حـزب مـورد بحـث, عملكرد احزاب سیاسى در ایران
نشــان مــى دهــد كـه بســیارى از آنهــا داراى كمــترین مــیزان آگــاهى از كــارویژه هــاى احــزاب 
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نـــه تنهـــا بـــه عنـــوان , بودنـــد و بـــه دلیـــل انحـــراف از اهـــداف و كـــارویژه هـــاى راســـتین خـــود
, ســازوكارهاى مشــاركت و جامعــه مــدنى نقــش رابــط میــان دولــت و جامعــه را ایفــا نكردنــد
. بلكـــه موجـــب تشـــدید خشـــونت و ســـركوب عناصـــر دموكراســـى از طـــرف حكومـــت شـــدند

گروه هـا و جریانات و احـزاب سیاسـى در ایــران ریشـه در مسـائل , بسیارى از جمعیت ها
برخى از آنها صرفا جهت مقابله با گروه هــا . و وقایع خاص زمانى و مقطعى داشته اند

و جریانات فكرى و سیاسى مخالف یا نیروهاى متعارض داخلى و خارجى به وجود آمده 
نابودى یا خـارج كردن آنهــا از صــحنه سیاسـى از , و تمامى تالششان در مبارزه با رقیب

 .خشونتآمیز یا غیرخشونتآمیز بوده است, راه هاى قانونى و غیرقانونى
در واقع احزاب سیاسـى ایـران نتوانسـته از فرصـت هـاى به دسـت آمـده در جهــت نهادینـه 

در برهه هایى كه براى فعالیت هــاى . كردن دموكراسى و تثبیت نهادهاى مدنى سود ببرد
ایــن فعالیــت هــا آن چنــان صــرف مبــارزات بیهــوده و كشــمكش هــاى , سیاســى پیــش مىآمــد

دشـــمن اصـــلى آزادى و عدالــــت , فرعـــى و انحرافـــى مـــى شـــد كـــه همـــه بـــازیگران سیاســـى
اجتماعى و ملت را فراموش كرده و به جاى پایه ریـزى یــك بنـاى مسـتحكم بـراى حاكمیـت 

بــه درگــیرى و خشــونت بیــن حزبــى ســرگرم مــى , مردمــى و حــل معضــالت اصــلى جامعــه
 .شدند

اگــر فعالیــت احــزاب در فرصــت هــاى بــه دســت آمــده در خــدمت مبــارزات اصــیل سیاســى 
ایــن امكــان وجــود داشـــت كـــه فرهنـــگ تحـــزب در ایـــران نهادینـــه شـــده و , قــرار مـــى گرفــت

ولـى در تـاریخ سیاسـى معاصــر , بسـیارى از ناخالصـى هـا و آلودگى را از خـود دور كنــد
در فرصــت هــایى كــه مبــارزات پارلمــانى تــا حــدودى رونــق مــى یافــت ایــن فرصــت هــا آن 

التهابــات و هیجانــات , اتهامــات, حــذف هــا, پرخاشــگرىها,  درگیرىهــا, چنــان از جنجــال هــا
سیاســى و اجتمــاعى پــر مــى شــد كــه هرگــز جــایى بــراى عــادى شــدن رفتارهــاى سیاســى و 
گروهــى بــاقى نمــى مانــد تــا در آن شــرایط احــزاب بتواننــد نقــش هــاى اصــیل و كاركردهــاى 

زیـــرا اغلـــب سیاســــت مـــداران رقیـــب بـــر ســـر موضـــوعات ((, اجتمـــاعى خـــود را ایفـــا كننـــد
خصوصـــى بـــا یكـــدیگر نـــزاع و مبـــارزه مـــى كردنـــد و كمـــتر اتفـــاق مـــى افتـــاد كـــه دو نفـــر 
سیاست مدار و یا دو جمعیت سیاسى روى بعضـى مسـائل عمومـى و نـواقص برنامه هــا 

 10)).و هدف هاى اصالحى با یكدیگر وارد جر و بحث شوند
اتخـاذ اسـتراتژى نادرسـت ,  بنابراین مى توان گفت یكى از علــل مهـم نهادینـه نشـدن احـزاب

 .از سوى احزاب براى ابراز مخالفت خود علیه همدیگر و حكومت بود
یكــى از كاركردهــاى مهــم احــزاب سیاســى ایــن اســت كــه ضــمن تجهــیز و بســیج نیروهــاى 

تــالش كننــد تـا مبــارزه سیاســى را از حالـت , پراكنــده اجتمــاعى در جهــت مشــاركت سیاســى
مبـارزه اى كـه در جهـت مشـاركت هـاى سیاسـى انجـام مى گـیرد بــا ; قهرآمیز خارج سـازند

مفهوم مبارزه به طور اخص كه در سایر مقوله ها و پدیده ها به كار گرفتــه مى شـود و 
آنچه در جامعه سیاسى ایران موجـب ناپایـدارى . غالبا با خشونت همراه است تفاوت دارد

نوع تلقى جامعه از مفهـوم خـاص مبــارزه سیاسـى بود نـه مفهوم مبـارزه در , احزاب گردید
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تلقـى جامعــه و فعــاالن سیاسـى از مبـارزه سیاسـى بــا مفهــوم مبــارزه در . مشــاركت سیاســى
در صــورتى كــه بــراى پایــدارى احــزاب سیاســى بایــد بیــن ایــن . ســایر مــوارد یكــى شــده بــود

وقتـى . حیات حزبى با روح مبارزه خشونتآمیز مغایرت دارد. دوگونه تلقى تفاوت قائل شد
در آن صــورت احـزاب , تلقى جامعه از مبارزه در فعالیت سیاسى با خشونت همراه باشـد

به مثابه شناخته شده ترین ابزار پیكـار سیاسـى براى شكسـت مخالفــان و كسـب قـدرت بـه 
هــر وســیله از جملــه بــه كــارگیرى روش هــاى حــذف و خصــمانه مــورد اســتفاده قــرار مــى 

آنها براى تحقق اهداف خود آن چنـان غرق در سـتیزش حزبـى مـى شـوند كـه حتــى . گیرد
به فروپاشى نظام اجتماعى و وحدت ملى و منـافع عمومــى جامعه نـیز توجهـى ندارنـد و 
امنیت و سالمت جامعه برایشان اهمیتى به مراتب كمتر از اهداف گروهى خواهد داشت 

اسـت نـه چیـز ) حـزب رقیـب(و آنچه بـراى آنـان مهـم خواهـد بـود مبـارزه و شكســت دشـمن 
 .دیگرى

 پى نوشت ها
 .كارشناس ارشد علوم سیاسى و مدرس دانشگاه آزاد اسالمى اراك, دانش آموخته حوزه علمیه قم1
 .405ص ) 1370, چاپ ششم, انتشارات توس: تهران(مبانى سیاست , عبدالحمید ابوالحمد -2
اطالعــات سیاســى ـ , ))عملكــرد و نقــش احــزاب سیاســى در جوامــع امــروزى((, احمــد نقیــب زاده -3

 .10ـ  9ص ) 1368 (8ش , اقتصادى
به , )1376, مركـز اسـناد انقالب اسالمى: تهـران(استالینیسم و حـزب تـوده ایران , الهـه كوالیـى -4

دى  15(دوره پنجــم , شــماره اول, نامــه مــردم, ))اعالمیــه هیــإت اجرائیــه بــه رفقــاى حزبــى: ((نقــل از
1325.( 

پرویز نوایى از اعضاى نفوذى حزب در ركن دو ارتش و عضو سازمان جوانان كه بـه دسـتور  -5
فاطرى و صالحى هر سه از اعضاى نفوذى حزب در ,  داریوش غفارى. كمیته مركزى به قتل رسید

 .ركن دو ارتش بودند
موسسـه مطالعات و پـژوهش هاى : تهران(سیاست و سـازمان حزب تـوده از آغاز تا فروپاشـى  -6

 .141ص ) 1370, سیاسى
بى  (1332مـرداد  28تا  20خاطرات سیاسى حوادث تاریخى ایران از شهریور , ناصر نجمى -7
 .120ص ) 1370, انتشارات كلینى: جا
بى ... (بررسى مختصر احزاب بورژوازى لیبرال در مقابله بـا جنبش كــارگرى و , رسول مهربان -8
 .24ص ) بى تا, انتشارات پیك ایران: جا
 .همان -9

, جاویــدان:  تهــران(ترجمــه اســماعیل رائیــن , رقابــت روســیه و غــرب در ایــران, جــورج لتروســكى -10
 .194ص ) 1353

   

Page 9 of 9علوم سیاسى

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\60.htm


