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 یدهچک
سـفانه در  أگـذاري عمـومی اسـت کـه مت     گذاري حزبی یکی از مباحث مهم و عمده سیاسـت   سیاست

، احـزاب کـشور را بـا    أله فقر این مـس   .ها مغفول مانده است    نگاه ، از گذاري حزبی   مشی مباحث عمده خط  
زي و سـا  روي احـزاب در تـصمیم   تواند افقی روشن را پیش ی مواجه نموده که آگاهی به آن می       یها چالش

هایی در کـارکرد احـزاب وجـود داشـته کـه           آسیب باید عنوان نمود  . هاي خود قرار دهد     گذاري مشی خط
در ناکارآمدي تاریخی این پدیـده  من درآمده است که این آسیب باعث        مزصورت یک آسیب العالج و        به

و عمیـق  با نگاهی  رو   مقاله پیش  . است  اکنون نیز درمان نشده     و تا هم  حیات حزبی احزاب کشور گردیده      
نـام کـارگزاران سـازندگی     شناسـی یکـی از عمـده احـزاب کـشور بـه       نه تنها به آسیب ،  گذارانه  سیاسست

سـوي یـک    ، احـزاب کـشور را بـه   گـذاري حزبـی    بـه مقولـه سیاسـت     کـاربردي پردازد بلکه با نگاهی      می
  .کشاند گذاري منسجم و منطقی می سیاست
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  .ریاست جمهوري
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 مقدمه
 تـرین کـار   باشد که بدیهی قدرت می  احزاب سیاسی رسیدن به    تمام دنیا هدف  کلی در   طور  به

ی یک کـه منـافع ملـ    تمامی احزاب با ایـن فـراز اسـتراتژ      ، گرچه باشد  ویژه یک حزب سیاسی می    
از ایــن منظــر نبــود و عــدم . گذارنــد مــی  عرصــه فعالیــتافع حزبــی اســت پــا بــهبــاالتر از منــ

هـاي   ، موقعیـت گـروه    گـذاري حزبـی     گذاري احزاب منسجم با نگاه به مباحـث سیاسـت          سیاست
گـرا بـاز    هـاي عـوام   نماید که فضاي زیادي را براي بازي این گروه    گرا را تقویت می    سود و عوام   هم
ب در  ه حزب و تحزّ   اگرچه مطالع . فرایند است ، بازنده اصلی این     بییجه نظام حز  نماید و در نت    می

ی از دهـد، فـصل مهمـ    هـاي سیاسـی ارائـه نمـی      کامـل و شـفافی از جریـان        هایران معاصـر آینـ    
که بسیاري از جریانـات سیاسـی و فکـري ایـران       بر این  عالوه. داردشناسی سیاسی را در بر      جریان

اند، این مطالعه سبب شناخت بهتر سایر جریانات سیاسـی     معاصر در قالب احزاب بروز پیدا کرده      
هـاي   ، مقولـه چند در کشوري چـون ایـران   هر. شوند نیز میسود  هاي هم  در قالب گروه  غیرحزبی  

هاي فکري و فرهنگی الزم بـوده و در تـضاد بـا         بستر اجتماعی و زمینه    مدرنی مانند حزب بدون   
است، سیر تحزب در ایـران را در   کاستی شده   و  گونه کم  هاي سنتی جامعه دچار هزار      زیرساخت

گرایـی   هایی از تاریخ این کشور حزب اي که در دوره    گونه توان کامالً منفی دانست؛ به      مجموع نمی 
هایی در کارکرد  حال گویی همواره آسیب  این با .شدت جامعه را فراگرفته است     و فعالیت حزبی به   

آمده است که سـبب ناکارآمـدي تـاریخی      مزمن درصورت بیماري احزاب وجود داشته و حتی به 
دنبـال پیـروزي    بـه  . اسـت  اکنون نیز درمـان نـشده   سال اخیر گشته و تا هم   این پدیده در یکصد   

کـه   آنجـا  انـد و از  هاي سیاسی متعدد و متفاوتی در کشور ما ظهور یافتـه   جریان،  انقالب اسالمی 
تشکیل و تأسیس احزاب بـوده اسـت، بـر مبنـاي     ها،   یکی از ابزارهاي مهم ابراز وجود این جریان       

هـاي سیاسـی را    ها و جنـاح  توان تا حدود زیادي جریان   شناسی احزاب و تحزّب می      تبیین جریان 
  .ها را تحلیل نمود  و آنشناخت

تـرین احـزاب ایـران      یافتـه  معرفـی یکـی از سـازمان        تا ضـمن   رو در تالش است     تحقیق پیش 
هـاي ایـن حـزب در     گـذاري  ت حزبی ان از پیدایش تـا سیاسـت        بر تاریخ مختصري از فعالی     عالوه

 این منظر این مقالـه  از. بپردازدبه بررسی رفتار حزبی این حزب     انتخابات ریاست جمهوري دهم     
هـاي   گـذاري  گشاه مناسبی در سیاسـت  تواند راه  می زند که  یشناسی حزبی م   سیبآدست به یک    
  .باشد در ایران حزبی احزاب
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 گذاري حزبی  و سیاستحزب: گفتار اول
توان چهار ویژگی سازمان، ایدئولوژي، قانونی بودن و مبارزه براي کسب قدرت  میکلی طور به

را عامل تشخیص حزب از غیر آن دانست، اما باید اذعان نمود که این چرخه و فرایند سیاسی و 
انگیز  شتی غمپیدایش و تکوین احزاب سیاسی در ایران معاصر، پیش از انقالب اسالمی، سرنو

هاي سیاسی از فضاي آزادي براي تکامل سازمانی و  گاه احزاب و تشکل داشته است؛ زیرا هیچ
خالف دنیاي غرب و ممالک دموکراتیک جهان، که  بر. اند مند نبوده اي بهره فکري در هیچ برهه

رخاسته  از درون مجلس نمایندگان ب-هاي پارلمانی  نظامه در پی تکامل و توسع-احزاب سیاسی
اند، در ایران تحزّب  هاي سیاسی بر سر تصاحب قدرت نهاده ها و کشمکش  رقابتهو پا به عرص

زمان با پیروزي انقالب مشروطه و  فرایندي معکوس داشته است؛ چه احزاب سیاسی تقریباً هم
 تشکیالت ي و سازمانی، بدونهاي فکر طور مشخص در مجلس دوم سر بر آوردند و نارسایی به

 اجتماعی جامعه و بستر سیاسی، سرانجام احزاب و -مد و مساعد نبودن فضاي فرهنگیکارآ
   :1387 ،کاظمی اخوان(هاي زودگذر و ناپایدار تبدیل کرد  هاي سیاسی را به جریان تشکل

، چند اسیهاي سی عنوان بهترین بستر براي بسط رقابت در خصوص بحث تحزب به .)42-34
دهنده این  گذاري حزبی مناسب و یاري د در خصوص سیاستتوان دیدگاه مطرح است که می

، چیدگی زندگی سیاسی در جوامع مردنشمندانی که معتقدند که پییاند: نخست. بحث باشد
صورت مستقیم و تنها نتوانند وارد بازي و مشارکت سیاسی براي  باعث گردیده که افراد به

مشارکت : ناي و وربا در.  ضروري است گردند، لذا وجود نهادهاي فراشخصی کامالًمطالبات خود
ي سیاسی به سر ها ی در عرصه رقابتیگرادهند که عصر فرد سیاسی و مساوات سیاسی نشان می

  ).Verba & Nie, 1987 (گردد سازي کامالً حس میآمده و ضرورت نهاد
 و بـسط  اند که رقابت سیاسی ها اصالت دارد و بر این گمان     اندیشمندانی که تحزب براي آن    : دوم

 ، آندر این میان واینر و الپالومبـارا . یی اساساً ممکن نیست   مشارکت بدون تاسیس چنین نهادها    
  .)Lapalambara & Weiner, 1965 (کنند را مبناي توسعه سیاسی قلمداد می

، اما حیات سیاسی را     لز قایل به شرارت ذاتی حزب هستند      گروه دیگر مانند دوتوکویل و میخ     
- 365 : 1383،دوتوکویـل (پذیرنـد   عنـوان شـر ضـروري آن را مـی     ، لذا بـه  بینند  بدون آن ممکن نمی   

منافع و نفـوذ خـود را   منظور حفظ موقعیت سیاسی خود،         به باور میخلز رهبران احزاب به      .)360
 ).230 :1388نش و اسکات،  (نمایند توسعه و اقدام به تاسیس یک حلقه الیگارشی می
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 که تحزب به  این مطلب استتوان گرفت بیانگر  میه در باالهاي ذکر شد اي که از نگاه نتیجه
، از نماید ، حتی در جوامع غربی قابل تحلیل و ژانوس گونه عمل میمثابه شمشیري دو لبه

باشد و از سوئی با  عنوان وجه مثبت خود می سوئی باعث نهادینه گردیدن فرهنگ سیاسی به
باعث انفعال و بدبینی سیاسی ) 208 :1380بشیریه، (ر دنیاي فاسد حزبی بوراکتیزه شدن د

، این واقعیت که تحزب نتوانسته است با البته. گردد مردم نسبت به کلیت نظام سیاسی می
تواند داشته باشد که در  ، علل متفاوتی میجتماعی جامعه ایرانی سازگار گرددمبانی فرهنگی و ا

یاد  به فرهنگ استبداد شرقی از آن ترین رویکرد به تعلق خاطر فرهنگی جامعه ایرانی افراطی
به دو  در نگاهی دیگر حجاریان معتقد است که احزاب را .)63 :1377، کاتوزیان(شده است 

هاي  گرا از انسان که احزاب نخبه.توان به دو دسته تقسیم نمود گرا می گرا و توده نخبهدسته 
 او همچنین معتقد .)30 :1385حجاریان، (دون پایگاه مردمی تشکیل شده است اي ولی ب حرفه

ثر ؤکه م گرا یاشند بلکه احزاب ایرانی براي آن القاعده نیاید نخبه است که احزاب در ایران علی
 موردي که حجاریان اشاره .)30،همان(هاي اجتماعی را نیز به عهده گیرند  باشند باید نقش

بر ساختار  ا که عالوهکند به درستی در ساختار حزبی کارگزاران ملموس و مشهود است چر می
 هاي کرمان و اصفهان بود  نیز از استانؤسس آنت مأ، جغرافیاي هیگارشیک این حزبالی
نظر قومیتی به ذهن متبادر  ، که یک ساختار متصلب را از نقطه).34- 42: 1387 ،یکاظم اخوان(

  .ساخت می
سو در  باشد از یک میثر اب که در ارتقاء شعور سیاسی مردم مؤبا توجه به کارکرد آموزشی احز

کـه   تفاوتی اجتماعی و سیاسی باال بردن میزان مشارکت سیاسی مردمی و از بین بردن پدیده بی  
و )  26 :1371، بشیریه( باشد اي و انفجارهاي سیاسی از پیامدهاي آن می هاي توده معموالً جنبش

ی ی آن نخبگـان توانـای  زدگی که ط    گذار از مفهوم سیاست    از سوي دیگر افراد جامعه را در پروسه       
یـن وسـیله   ه اخود دارند به مفهوم سیاسی شدن که ب     را در راستاي منافع و مصالح        بسیج نیروها 

صورت ملعبه دسـت نخبگـان در بطـن نظـام ایفـاي       گیرنده و عامل و نه به   عنوان تصمیم  مردم به 
هاي اجتمـاعی   هگیري احزاب از میان توده و نفوذ به عمق الیعضو. مایدن ، کمک می  کند  نقش می 

هاي سیاسی و ایدئولوژیک و حزبی و تسهیل فراگـرد   موزشآو همچنین ایجاد امکانات مربوط به       
سـطح کیفـی آمـوزش و درگیـر سـاختن افـراد بـه                ، کـه طبعـاً در ارتقـاء       پذیري سیاسی   جامعه

، از کارکردهاي مهم یک حـزب  ؤثر است هاي حزبی و باال بردن میزان مشارکت سیاسی م         فعالیت
کوشند منـافع متعـارض را    ین ترتیب احزاب سیاسی می   ه ا ب. )73 :1375قوام،  (باشد    اسی می سی
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  .)230 :1372قوام، (ها را تبدیل به سیاست نمایند  سو و آن هم
 
   سازندگیشناسی حزب کارگزارانتبار: دوم گفتار

که از اوایل دهه هفتاد طبقه سیاسی اقتصادي جدید و نوظهوري در بلوك قدرت ظاهر شد 
دارانه، تکنوکراتیک و بوروکراتیک داشت و سیاست و حکومت در ایران را به  خصلتی سرمایه

به جریان کارگزاران سازندگی موسوم شد که این گرایش . ایجاد نوعی الیگارشی تمایل داد
ولتی را تحت تر دستگاه اجرایی و بروکراسی د دار برنامه تعدیل ساختاري گردید و بیش عهده

هاي انبساطی ماهیتاً  که سیاست غافل از آن .)195: 1384، نژاد مصلی( ش قرار دادکنترل خوی
تورم از سطحی زا هستند و در صورتی به موفقیت دست خواهند یافت که   تورمهاي سیاست

کارگزاران سازندگی در بیانیه اولیه خود مواضع  ).49: 1374، سیاحتی(نازل برخوردار باشد 
گرائی و جذب نیروهاي وفادار   توجه به توسعه اقتصادي، تخصصصوص ضرورتخویش را در خ

کار اعالم کردند  هاي محافظه منظور جلوگیري از انحصار قدرت در دست گروه به انقالب به
ا نبود و دل در ه بند به سنّت  فرهنگ، چندان پايهراست مدرن در عرص. )170: 1385، بشیریه(

 اقتصادي، طرفداري کرده و آن هویژه توسع ز توسعه، بهشدت ا این گروه به. گرو مدرنیسم داشت
بود که فضاي باز اقتصادي نیاز به  کرد؛ گرچه معتقد شرط سایر امور نوسازي قلمداد می را پیش

که به توسعه لطمه خواست  دي مردم را نیز تا حدي میآزا. فضاي باز فرهنگی و سیاسی دارد
 نسبت به جناح چپ سنّتی و راست سنّتی معتقد تري این گروه به تساهل و تسامح بیش. نزند
 اصول -  ارگان سازمان مجاهدین انقالب اسالمی- عصر ماهروزنام. )1378نیا،  ظریفی (»است

 استقبال از -1«: استراتژي فرهنگی گروه کارگزاران سازندگی را چنین توصیف نموده است
اهر اجتماعی، دینی در ها و مظ رنگ شدن سنّت عدم حساسیت نسبت به کم -2مدرنیسم؛ 

و به تعبیري ) دینی کردننه ضددین یا غیر(تدریجی نقش دین در جامعه کاهش  -3جامعه؛ 
مبتنی بر تساهل و تسامح و ایجاد فرهنگی لیبرالیستی با مناسبات  -4عرفی کردن امور دین؛ 

 .) بهمن19: 1373عصر ما، (آزادي 
 طبقات پایین و محروم جامعه از دیگر پوراتیستی، جهت کنترل و کارهاي کوريساز تعبیه
این طبقه مسلط  .)195: 1384، نژاد مصلی( هاي کارگزاران در این مقطع بود گذاري سیاست

توجهی از  گیري از کنترل خویش بر شبکه توزیع و در دست داشتن بخش قابل تجاري با بهره
خصوص  هاي اقتصادي و به هاي جدیدي از فعالیت نقدینگی در پرتو تعدیل ساختاري وارد عرصه
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ک و ظهور دولت بروکراتیک منجر تجارت خارجی شد که به پیدایی ساخت قدرتی الیگار شی
گزاران بود رابطه هاي کالن کار سازي که از سیاست از سوي دیگر سیاست خصوصی .)همان( شد

 که )133: 1385، بشیریه(تر تقویت نمود  چه بیشولت و طبقات باالي اقتصادي را هرمیان د
عنوان یک ارزش از بسیاري از مفاهیم  ها با پذیرش رفاه به آن. ردیدپوراتیسم گباعث تقویت کور

که دست به تغییر گفتمانی واژگانی مانند  طوري  به).129، همان (زدایی کردند ارزشی قداست
این . )340- 346: 1388دارابی، ( پذیر کردند مستضعفان و جایگزینی آن با واژه قشر آسیب

گرا  ایش که براساس الیگارشی مالی و سیاسی ایجاد شد نیازمند یک نوع تکنوکراسی ارزشگر
  .بود

هاي  بورزوازي دولتی وارد عرصهساالران و   فن؛تکارگزاران با تکیه بر مدیران تکنوکرا
خواري و  پور فقر، تورم، رشوه  رفیعفرامرزبه گفته . )283: 1385، موثقی(مختلف کشور گردیدند 

هاي  اعتمادي از پیامدهاي سیاست س، انحرافات و آشفتگی اجتماعی، دلسردي و بیاختال
دولت الکترونیکی که از افتخارات کارگزاران بود نیاز به . )169: 1377، پور رفیع (کارگزاران بود

ساالران   تعدادي از دیوانها صرفاً هاي فنی را افزایش داد و از آنجا که بر این تخصص تخصص
هاي  مبناي مشروعیت تکنوکرات. ند دایره انتخاب توسط مردم محدودتر شدتسلط داشت

 بر رفاه سطحی استوار بود و نه دموکراسی، بنابراین مشارکت عمومی که یکی کارگزارانی صرفاً
ها که روز به روز در قامت  تکنوکراسی آن. از عناصر اصلی دموکراسی است به بوته ابهام رفت

 کرد شد بیش از پیش راه اعمال نظر شهروندان را مشکل می ر میساالري دولتی ظاه دیوان
 از پیش به انتخاب ، بیشدلیل عدم نهادینه شدن بهگرایش به تحزب  )140: 1386 ،اشتریان(

روزنامه رسالت،  (، مردم را منزوي ساختدلیل محدود کردن ، برعکس بهبهتر کمک نکرد
 اداري و مالی، فاصله روزافزون حاکمان با فقر و شکاف طبقاتی، گسترش فساد .)16/10/1374

 از انتخابات ها که رسماً آن .هاي نامطلوب کارگزاران بود گزاري مردم از دیگر تبعات سیاست
با ائتالف ر انتخابات هفتم ریاست جمهوري مجلس پنجم پا به عرصه سیاست حزبی گذاشتند د

که اعالم شد دوم  طوري دند، بهطلب از ریاست جمهوري خاتمی دفاع کر هاي اصالح با گروه
خصوص  ههاي فراوان با جبهه دوم خرداد ب اما بعد از چالش. خرداد تداوم کارگزاران است

طلب  نیروهاي اصالح. ها پدید آمد هایی بین آن ها یعنی حزب مشارکت، شکاف دار آن بیرق
اي کارگزاران را اي از نیروه خصوص سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و مشارکت، بخش عمده هب

واسطه پشتیبانی خود از خاتمی بودند را نادیده گرفتند و حتی  که منتظر مناصبی در دولت به
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که محمد هاشمی اعالم کرد  طوري شمار قرار دادند به ها را نیز مورد نقدهاي بی رهبر معنوي آن
مابانه و  ي قیمرفتار، داند که امروز خود را محور اصلی جبهه دوم خرداد میکه حزب مشارکت 
در واکنش به سخنان محمد ). 2136شماره : 1381 /3/ 6سی، ایران سیا (غیردموکراتیک دارد

مبهم یش از این اجازه دهند حضور مشکوك و طلبان نباید ب که اصالحهاشمی نیز اعالم گردید 
. )4/3/81ساالري،  روزنامه مردم(ت کشور ادامه یابد کارگزاران در مراکز حساس اقتصاد و صنع

هاي مختلف در انتخابات  ایران اسالمی پس از پیروزي ویژه جبهه مشارکت هطلبان ب اصالح
دلیل مجبور بودند  به همین نتوانستند راهبرد مشخصی براي اصالحات اقتصادي مطرح کنند و

ایران سیاسی، . (براي اقتصاد کشور تجویز کنند نسخه اقتصادي کارگزاران سازندگی را
دي خود سازندگی توانست هژمونی اقتصا ناعبارتی دیگر کارگزار به .)2129 شماره :30/2/1381

 احزاب حزب کارگزاران سازندگی متمایز از دیگرکلی طور به. را بر مشارکت تحمیل نماید
. رفسنجانی ایجاد شد نزدیکان آقاي هاشمیدست اعضاي کابینه و  چرا که بهسیاسی ایران بود 

گیري از قدرت در زمان تأسیس است؛ یعنی این احزاب را  ، بهرهونه حزباولین ویژگی بارز این گ
ها بر   و اقدام به تأسیس آن قدرت سیاسی بودنداند که در مصدر وجود آورده عمدتاً افرادي به

. گویند می» ساخته احزاب دولت«همین جهت به آنها به . مبناي اتکاي ایشان به قدرت بوده است
 اجتماعی عمیق،  پایگاهدلیل نبود هاست؛ زیرا به حزاب حرکت پاندولی آندومین ویژگی مهم این ا

 که در قدرت هستند، در سطح جامعه هم طرفدارانی دارند و از ند که تا زمانیبه این امر واقف
دهند و عمدتاً  هاي خود را تغییر می اجتماعی جامعه، خواست -رو متناسب با فضاي سیاسی همین

آورند تا همواره در  روي می) ونیستیتاپور(طلبانه  و فرصت) پراگماتیستی(نه گرایا به رویکردي عمل
 .)5: 1380 دلوئی، (قدرت بمانند

  
  کارگزارانحزبی هاي  گذاري ، سیاستجمهوري انتخابات دهم ریاست: گفتار سوم

اش،  نژاد بر رقباي انتخاباتی بعد از انتخابات دوره نهم ریاست جمهوري و پیروزي احمدي
شدت پوزیتیویستی خود دچار ضعف در تاکتیک و فقر در  علت رفتارهاي به کارگزاران بهحزب 

استراتژي جهت ارائه راهکارهاي مفید شد، شاید بتوان گفت در تاریخ احزاب، احزابی برقرار 
شکاف در صفوف کارگزاران و . هاي بزرگ پاسخ مناسبی ابراز کردند اند که در برابر چالش مانده

 . استاي از موسوي در انتخابات دهم بیانگر مطلب باال کروبی و عده اي از حمایت عده
عنوان رئیس ستاد  کرد به عنوان دبیر کل حزب کارگزاران فعالیت می حسین کرباسچی که به غالم
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کروبی انتخاب شد و این در حالی بود که حزب کارگزاران از کاندیداتوري موسوي حمایت 
. گرید تشنج در کارگزاران و پیچیده شدن اوضاع این حزبکرد که این موضوع باعث  می
، خاتمی و کروبی بر سران حزب ، عالوه1387همائی حزب کارگزاران در آذر که در گرد طوري به

، حسین سازي کارگزاران تناقضات در تصمیمدر ادامه ) 16/9/1387ایران، (نیز حضور یافتند 
یان موسوي و کروبی ، آقاآقاي خاتمیگیري  م، سخنگوي کارگزاران گفت در کنار تصمیمرعشی

آفتاب یزد، (، افرادي هستند که آمادگی کاندیداتوري در انتخابات هستند و سایر دوستان
رگزاران ی که مواضعش به کایچنین از کاندیداتوري محسن رضا  مرعشی هم.)22/8/1387

، علت حضور ییه رضابود ک و این در حالی )31/2/1388کیهان، (نزدیک بود استقبال نمود 
 دردر روایتی دیگر و ) 22/2/1388همان، (خود را در انتخابات، ناتوانی کروبی و موسوي دانست 

 حسین موسوي حمایت کردندگی با صدور بیانیه رسمی از میرکه کارگزارن ساز حالی
محمد عطریانفر عضو ارشد حزب کارگزاران در دهمین دوره ) 20/2/88 ،خبرگزاري فارس(

؛ حزب کارگزاران به احتمال قوي از مهوري اعالم کرد اگر خاتمی نیایدابات ریاست جانتخ
. )25/2/88 ،گزاري مهرخبر(کند  نامزدي مهدي کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی حمایت می

، سامان در این بازه زمانی، کارگزاران و رهبران آن، مایل به حیات چندزیستی بودند و همین امر
توان به  گذاري صحیح حزبی می از این عدم سیاست. ها را مشکل نمود نرفتار سیاسی آ

کلی احزاب و طور به. د که خروجی آن تشنج و درگیري است نام بر» سیاسیزیستیچند«
،  و جناح»اپوزیسیون«، »حزبی«ی که از این ویژگی برخوردارند به سادگی بین الگوي یها گروه

شود تا قواعد بازي سیاسی   سیاسی منجر می- بیدهند و همین سیالیت حز تغییر موضع می
بار دیگر و در انتخابات  له یکأهمین مس. خوش دگرگونی گردد تتغییر کرده و سامان آن دس

سیاسی به جناح چپ متمایل گردید مجلس پنجم صورت گرفت که کارگزاران در چرخشی 
  .)292: 1385، موثقی(

ریخ تحوالت حزبـی ایـران   صورت افراطی در تا    ه که ب  ضمن اشاره به آفات باال    کالم  صادق زیبا 
، بند احزاب ناقص و نیم ، چرا کهداند ن را موجب اختالل در سامان و ثبات جامعه می   آ،  نمود دارد 

  .)194  :1378  ،مکالزیبا(آیند  حساب می نه تنها کارکردي ندارند بلکه ابزاري براي سود شخصی به
  

  و تاج بخشاج  ت و مدلگذاري عمومی سیاست: گفتارچهارم
وسـیله یـک بـازیگر یـا        منـدي اسـت کـه بـه        ، مجموعه اقدامات هدف   گذاري عمومی   سیاست
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اشـتریان،  (شـود   اي از بازیگران در مواجهه با یک مشکل یـا موضـوع خـاص دنبـال مـی       مجموعه
ی بـشري و  گذاري بخـشی از جنـبش عقالیـی کـردن زنـدگ         علوم سیاست از سوئی   . )12: 1385

افزونی بر زندگی کند به تسلط روز     می ر است که به کمک آن انسان سعی        بش عقالیی عمل کردن  
توانـد در   دسـتاوردي کـه ایـن علـم مـی     . )15 :1386اشـتریان،  (اجتماعی خـویش دسـت یابـد      

هاي سیاسی   داشته باشد زدودن غبار ابهام از اندیشه       هاي احزاب سیاسی در ایران     گذاري سیاست
هـاي    سیاسـت طرفانـه  ه علمی و تا حد امکان بیمطالع. تهاي فکري جامعه اس     ها و جناح   گرایش

سو و سوق دادن خـود       ها از یک   هاي مدعیان و رقباي آن     بینی سیاست  مردان و پیش   جاري دولت 
 وظـایف علـوم   توانـد در زمـره   ، عینی و علمی می سوي بیان واضح    هاي سیاسی به   ها و گروه   جناح

ی مـدون از سـوي   یـ  سیاسی و خـط مـشی اجرا  عدم تدوین ایدئولوزي. اري قرار گیرد  گذ سیاست
اساسـی   بندي آنان تحت عنـاوین کلـی و بـی    هاي سیاسی موجود جامعه راه را براي تقسیم       جناح

، بلکـه ابهـام و     معه سیاسی ایـران کمکـی نخواهـد کـرد         کند که نه تنها به شناخت جا       فراهم می 
 ).23همان، (ی را در پر خواهد داشت تر امور سیاس پیچیدگی بیش

باره راي کمک به روشن کردن تفکر ما درمفیدي را ب گذاري عمومی ابزار هاي سیاست دلم
 به ما ها همچنین در موارد زیر این مدل. دهند گذاري عمومی ارائه می ها و سیاست سیاست

 :کنند کمک می
  ؛گذاري هاي مهم مشکالت سیاست  تعیین جنبه-
  ؛ تمرکز بر صور مهم زندگی سیاسی-
  ؛گذاري عمومی اهمیت در پروسه سیاست حوادث مهم و بی تمایز بین -
  .بینی نتایج گذاري عمومی و پیش  براي سیاستحل راه پیشنهاد -

هاي دیگر  گذاري عمومی تقریباً یک مدل را بر مدل دهندگان سیاست بعضی از آموزش
ند ی مدل کاملی باشیتوانند به تنها ها نمی یک از این مدل ، گرچه هیچدهند توضیح می

)Cockrel, 1997 .(استفاده و محدودیت هر کدام از هاي هر مدل تمرکز یبا مقایسه ویژگ ،
هاي  ی قبل از طراحی برنامهیها توانیم از چنین مقایسه ما می. گردد شکار میتر آ ها بیش مدل

ها را به اطالع  هاي ذکر شده استفاده آن گذاري عمومی براي کمک به اجراي بهتر مدل سیاست
 .گذاري عمومی برسانیم پروسه سیاستکنندگان  کتمشار

گذاري  تري را براي تحلیل سیاست توانند قدرت تحلیلی افزون ها می هر یک از این مدل
گذاري  ضعیت سیاستیی فهم و ارتباط بهتر براي وهمچنین ارتقاء توانا. عمومی به ما بدهند
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  ).Ibid, 1997 (دهد عمومی در اختیار ما قرار می
 سیاسـی حـزب   -، رفتـار حزبـی  گـذاري عمـومی    به شـماي کلـی از دانـش سیاسـت      با توجه 
گـزاري   هـاي سیاسـت   براساس یکی از مدل، در صحنه انتخابات دهم ریاست جمهوري    کارگزاران
، )1 جـدول  (اسـت  و بررسـی مـدلیک علمـی     قابل تشخیص  1)بخش و تاج تاج  «عنوان   عمومی به 

هـا بـراي    داند که در انتخاب حاکم و نماینـده  می، تاج بخش را شخصی  2فرهنگ انگلیسی کالینز  
نتـصاب و  ی در ایگـذار و از سـو  أثیرهـا ت  رهبري در امور عمـومی و تجـاري و مـواردي شـبیه آن            

 .گمارش مقامات نفوذ دارد

(http://Dictionary .reference .com/browse /kingmaker) 
  

گـذاري بـر انتخـاب     ا شخص داراي قدرت سیاسـی بـا تأثیر        بخش ر  تاجی نیز   یمریکاآفرهنگ  
  .داند  مناصب عمومی رده باال میکاندیداها براي

 

(http://www .thefreedictionary.com/kingmaker)   
  

ها تعیـین و   بخش اي است که توسط تاج   گذاري مجموعه  مطابق این مدل، دستور کار سیاست     
گـذاري،   ایـن مـدل سیاسـت   . شـود  به جلو برده می  ) ها الیگارش (وسیله روساي دولت و فعالین     به

دهی در جامعه و دولت را     این مدل همچنین وظیفه سازمان    . کننده قدرت و سیاست است     ترسیم
سطح فوقـانی سلـسله    ،3ها بخش در این مدل تاج. )Flinchbaugh, 1988 (عهده دارد در راس هرم بر

هـاي اقتـصادي و    رانتها منابع مادي را با استفاده از  آن. دکنن گذاري را اشغال می مراتبی سیاست 
هـا اغلـب     و قدرت آن)Ogden, 1971 (عهده دارند ثیرگذاري و تعیین سیاست برأانحصار ثروت براي ت

 چـه کـسی انتخـاب، چـه       ها در پشت صحنه این اسـت کـه         موفقیت آن . براي مردم نامشخص است   
 در هر جامعه تعداد انـدکی و . شود ز دستور کار خارج میمسائلی در دستور کار وارد و چه موقع ا     

شمار وجود دارند که داراي هر دو منابع مالی و معنـوي باشـند کـه ایـن افـراد در پـشت          انگشت
گـذاري عمـومی اسـت گرچـه از      گذاران سیاست هارولد السول که از بنیان  .کنند صحنه عمل می  

مروزي تصمیمات توسـط گـروه   ت که در جوامع ا  نماید ولی معتقد اس    بخش استفاده نمی   واژه تاج 
 مراتبـی  در هرم سلـسله  4شاهان). Lasswell & Lerner, 1952 (شود اتخاذ می) نخبگان(اندکی 

. اسـت عمـومی هـستند   یدار در س شاهان داراي قدرت و منافعی جهـت . در مرحله بعد قرار دارند  
                                                
1- Kings & Kings maker  
2- Collins  
3- Kings maker 
4- Kings 
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ها کارهـا را انجـام     نزدیک به آنها انتخاب و منصوب و با مشاوره     بخش شاهان توسط حمایت تاج   
هـا   ایـن گـروه   . گذاري قرار دارنـد      شاهان در سلسله مراتب سیاست       که در زیر    1فعالین .دهند می

هـاي ملـی شـبیه       نفـع و سـازمان     هاي ذي  ، گروه ي فعال و رهبران در اماکن خدماتی      شامل اعضا 
  .باشد اتحادیه زنان و دفاتر کشاورزي می

نفـع نـه     شـهروندان ذي   قرار دارند که بر خـالف فعـالین،     2نفع ن ذي ، شهروندا در زیر فعالین  
شـهروندان   .گـذاري حـضور ندارنـد      صورت تلویحی و نه مشارکت فعاالنـه در پروسـه سیاسـت            هب

هـرم سلـسله    و قاعـده    تـرین سـطح      دهند که در پائین    ترین گروه را تشکیل می     بزرگ  3عالقه بی
ه بــه تئــوري فــوق تــصویري الیگارشــیک در عرصــه بــا توجــ. )Ibid,1952 (مراتــب قــرار دارنــد

، جمعـی   مطـابق تـصویر الیگارشـیک     . گـردد   گذاري حزبی کارگزاران به ذهن متبادر می       سیاست
نخبه که در هرم قدرت نماینده صاحبان سرمایه اقتصادي، فرهنگی و نمـادین هـستند و حـافظ       

ایـن دایـره دورنـد البتـه بـه      هـا کـه از    دهنـد و آن  هاي عمومی جهت می ، به تصمیمها  منافع آن 
از سوئی بـا همـین تـصویر الیگارشـیک          . )63: 1385وحید،  (گریزند    ناچار طریق انفعال را بر می     

تـرین نیـروي کـار سیاسـی را بـراي اعمـال             است که رئیس دانا معتقـد اسـت کـه اینـان بـیش             
 دارنـد  هـاي خـصوصی را      هـاي دولتـی و ورود بـه بانـک          ، مقاطعـه  ها  هاي تسلط بر پروژه    سیاست

علی نجفـی از    هاي کـارگزاران ماننـد محمـد       بعد از این بعضی از گزینه     . )22: 1383رئیس دانا،   (
هـاي    ظرفیـت  بـدون خـود را     مقامات ارشد کارگزاران با داعیه کاندیدا شدن در انتخابـات عمـالً           

 و بخـش  الزم دیده و عطاي انتخابات را به لقایش بخشید، مقامات ارشد کارگزاران در مقـام تـاج         
کننـد تـا    بنـدي مـی    ها را قالب   احزاب، سیاست «که متوجه شوند     ساز ظاهر شدند بدون آن     قدرت

 »بنـدي کننـد   هـا را قالـب   که در انتخابات پیروز شوند تا سیاست در انتخابات پیروز شوند، نه این 
)Downs, 1957: 28( گـذاري   توان یـک تحلیـل صـحیح از فراینـد سیاسـت      در این خصوص می

ی و تعریــف یشناسـا  ،هـا، مــسائل  ی دانــست کـه بـه کمــک آن  یهـا  کــارگیري روش هحزبـی را بـ  
گردنـد و اجـراي     ، انتخاب می  هاي مطلوب   ، گزینه شوند  ، سنجیده می  هاي جایگزین   ه، را گردند  می

 و »وربـاب « را مجموعـه ایـن فراینـد   . گیرد گیري قرار می گذاري مورد سنجش و اندازه آن سیاست 
. دهنـد   مـورد توجـه قـرار مـی       »گـذاري  ی محـور در سیاسـت     ی دانـا  دخالت« با عنوان    »دریزك«

                                                
1- Actives  
2- Interested citizens 
3- Apathetic citizens  
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)Bobrow & Dryzek, 1987: 16( اصـول حزبـی و   پوشـی از    موارد فـوق و چـشم  رعایت نکردن
دهنـده رعایـت نکـردن قاعـده بـازي حزبـی، رد منـافع عالیـه ملـی و            فعالیت در دو ستاد نشان    

  :گوید تراتژیک و حزبی مییک فراز اس. حزبی است جایگزینی آن با منافع شخصی و
ن سـران کـارگزاران   العـی  گاه نـصب  اما این فراز هیچ ،»منافع ملی باالتر از منافع حزبی است     «

کــه محــیط سیاســی را درك کننــد دســت بــه انتخــاب و  کــارگزاران بــدون ایــن. قــرار نگرفــت
هاي وارده بـر شخـصیت موجـب جـستجو بـراي یـافتن راه                ی خسارت یاز سو  .سازي زدند  قدرت

  در نتیجـه )37-58 :1948 ،السـول ( ی شـود از طریـق تمایـل بـه کـسب قـدرت سیاسـ           جبران  
بـازه زمـانی    دور بـودن از قـدرت در         دلیل هاي کارگزاران به   هاي مالی وارده بر شخصیت     خسارت

، موجب جستجو براي یافتن راه جبران از طریق تمایل بـه کـسب قـدرت             بعد از دولت اصالحات   
و از راه ائتالف بـا مـشارکت و سـازمان مجاهـدین انقـالب      ) 148: 1385،  محمدي  ملک(سیاسی  

توان مقامات ارشد کارگزاران را افرادي دانست که به نوعی درگیـر یـک              بنابراین می . اسالمی بود 
هـا در    کـه آن   طـوري  جویانـه بـراي اعـاده منـافع خـود هـستند، بـه              آلـود و تالفـی     جریان بغـض  

هـاي حـزب متبـوع و شخـصی      تخاباتی خود جاي انگیـزه هاي ان  گذاري ها و سیاست   گیري تصمیم
عبارتی دیگر یک حزب نیرومند حزبی اسـت کـه          به،  خود را با اهداف عالیه عمومی عوض کردند       

 ون،هـانتینگت (نشین مصالح پراکنـده خـصوصی گردانـد    یک مصلحت همگانی و نهادمند را را جا    
سـی  اهـاي سی  ت منفـی رقابـ  تثیراأنیـا در مقـام ارزیـابی تـ     آقاي منتجب). 575 و  137 : 1375

شـان تقویـت جنـاح خودشـان باشـد و بـا              هاي سیاسی هدف   طبیعی است وقتی جناح   : گوید  می
، آن وقت منافع ملـی نادیـده و جـاي        اح مقابل را دستور کار قرار دهند      همین توجیه تخریب جن   

اطرنـشان  بایـد خ ی  یاز سـو   )68: 1380،حبیبی (خودش را به منافع جناحی و باندي خواهد داد        
ساخت که کارگزاران قدرت خاکستري خود را که در ادبیـات سیاسـی، کـنش اجتمـاعی پیـران           

تواننـد   سـازي نمـی   اند و در مقام قدرت  را از دست داده   )322 :1385 ،پارسونز (شود محسوب می 
  .قرار گیرند
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  گیري نتیجه
بـاره  ن تفکـر مـا در  راي کمک به روشن کردمفیدي را ب گذاري عمومی ابزار هاي سیاست  مدل
گـذاري    در این راستا و با توجه به فقر سیاست.دهند گذاري عمومی ارائه می   ها و سیاست   سیاست

 نه تنها بـا  ی و نهادینه نشدن این نهاد تأثیرگذار بر روند حیات سیاسی کشور، مقاله یاد شده حزب
جـاي   حـل را نیـز بـه    هگذاري حزبی را تبیین بلکه را    ، عدم فرایند سیاست   شناسی  تحلیل و آسیب  

 با توجه به اهمیت حزب کارگزاران سازندگی که بعـد از انتخابـات پـنجم   . نشاند تحلیل صرف می 
، باشــد گــذارترین حــزب کــشور در ابعــاد مختلــف مــیمجلــس شــوراي اســالمی بــه بعــد تأثیر

، اش  عنوان یـک مطالعـه مـوردي حزبـی و سـرگردانی حزبـی              شناسی حزبی این جریان به     آسیب
د در گـذاري عمـومی همـراه شـ     هاي سیاست ند الگوي مناسبی را که همراه با یکی از مدل     توا می

 سوم خـرداد واکنـشی   که دوم خرداد از دل آن بیرون آمد؛    حزبی   .اختیار احزاب کشور قرار دهد    
اسـتراتژي و   ، بـدون شـک داراي فقـر در    خـرداد واکنـشی تنـدتر بـه آن     22 به آن بود و مجدداً    

مند بوده است که کارگزاران سـازندگی بـا     اساس یک حزب سامانعنوان  بهگذاري حزبی    سیاست
یل داده، بلکه جبهـه اصـالحات را نیـز    لتقرا  نه تنها حزب خود     یاد شده هاي   لفهؤعدم توجه به م   

نه اگر  ( در این حالت جریان مقابل       .رگذار، دچار سرگردانی گرداندند   ثیعنوان یک اپوزیسیون تأ     به
) متقـارن و نا پـست مـدرن     و جریـان    به مثابه یـک حـزب        اما   ک و متقارن  کالسیو جریان   حزب  
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هـاي خـود را       محتوا کند، برنامه   هاي کلی بی   که خود را اسیر برنامه     جاي حرکات پاندولی و این     به
دهنـدگانش   دهندگانش چید و در واقع جامه برنامـه خـود را بـا توجـه بـه تـن راي                اساس راي بر

نـژاد بارهـا وابـستگی خـود و دولـتش را بـه احـزاب و          ر احمدي جمهو  رئیسکه،    طوري به. دوخت
دولت نهم جز به خدا و مردم، بـه هـیچ حـزب و جنـاحی      « او   هبه گفت . ها انکار نموده است     جناح

انـا رضـایت خـدا و مـردم     چه در این مسیر براي این دولـت اهمیـت دارد هم   بدهکار نیست و آن  
 گذشـته بیـانگر بیمـاري مـزمن و     ه ایران در سـد بتاریخ تحز. )1386 /29/5خبر، (» خواهد بود 

ناکارآمدي احزاب در قبل و بعد از انقالب اسالمی بـوده اسـت و متأسـفانه احـزاب در ایـن دوره              
را نـشان دهنـد، اهـداف       » حـزب «هـاي مطلـوب       هاي خود و کارویژه     نتوانستند قابلیت و توانایی   

هـاي سیاسـی، بـه     ن مولـود حرکـت  عنـوا   سیاسی را متحقق سازند و خود بـه     هتأسیس این پدید  
ضـروري اسـت علـل ایـن ناکارآمـدي      . ارآمد، پویـا و بـادوام منجـر گردنـد     هاي سیاسی ک    جریان

مردان صـبر و تحمـل الزم را بـراي     شناسایی و درمان آن آغاز شود و از سوي دیگر مردم و دولت  
 الزم و ایجـاد     شناسـی   طی دوران نقاهت احزاب داشته باشند و احزاب و نخبگان نیـز بـا آسـیب               

  .به تسریع گذران این دوران کمک نمایند» خودانتقادي«هاي  زمینه
ها  ه نظامهمب، در رانی داخلی نیست، بلکه حزب و تحز  البته تمامی علل ناکارآمدي احزاب ای     

پـذیر اسـت و بعـضی از     ویـژه در جهـان سـوم، بـسیار آسـیب         هاي سیاسی خارجی و بـه       و عرصه 
... محوري، امکان دولـت سـاخته شـدن و          ند طبع الیگارشیک، سازمان   ها، مان  مشکالت اساسی آن  

 مـدنی و مـشکالت   هدلیـل ضـعف جامعـ      متأسفانه احزاب در جهان سـوم، بـه       .  جهانی دارد  هریش
 حـزب و  هاند؛ بنابراین باید گفـت کـه پدیـد         هاي فراوان مواجه    اقتصادي و فرهنگی، با ناکارآمدي    

هــاي خـود، دائمـاً بـه مراقبــت و      کـارویژه ه بهینـ ب، بـراي حفـظ کارآمــدي و انجـام دادن   تحـز 
طـور   حزبی و اعضا این کـار را بـه   اندیمشندان و نخبگان حزبی و غیر    سازي نیاز دارد و باید      بهینه

  .دائم انجام دهند
هاي سیاسـی   فقط در این صورت است که با تمهید سایر ملزومات، احزاب و در نتیجه جریان         

  . کشور را خواهند یافتهایی و فعالیت در عرصسالم و کارآمد توان ظهور، شکوف
  

  منابعفهرست 
  منابع فارسی) الف

  .اسفند، 78، شماره ماهنامه زمانه ،»کالبدشناسی تحزب در ایران«). 1387(، بهرام کاظمی اخوان



 ...در انتخاباتسازندگی کارگزاران گذاري حزبی  سیاست تحلیلی بر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 39

  .نشر میزان: تهران. گذاري عمومی در ایران سیاست). 1386(، کیومرث اشتریان
،  اشـتریان  ترجمـه کیـومرث  ،»اي بر سیاسـتگذاري عمـومی در ایـران         همقدم «.)1385(اندرسون، جیمز   

  .، بهمن18، شماره سال پنجم، فرهنگ اندیشه
  .2129، شماره 1381/ 2 /30، ایران سیاسی
  .2136، شماره 1381/ 3 /6، ایران سیاسی

  .11ه ، شمار، سال دوم» ماهنامه ایران فردا«، تفاوتی اجتماعی بی ).1371( حسین ،بشیریه
  .  نشر نی:تهران. ، چاپ سومهاي سیاسی در قرن بیستم تاریخ اندیشه ).1380 (ـــــــــــــــ

   . مؤسسه نگاه معاصر:تهران .، چاپ چهارمشناسی ایران اي بر جامعه دیباچه). 1385(ـــــــــــــــ 
  .7583، ش خبر. )1386(نژاد در ابتداي جلسه هیئت دولت  بیانات محمود احمدي

ا رضترجمه حمید، ها گذاري عمومی و تحلیل سیاست مبانی سیاست ).1385 ( واین،پارسونز
  .شکده مطالعات راهبرديپژوه: تهران .محمدي ملک

هـاي اسـتراتژیک     مرکـز بررسـی  :تهـران . مصاحبه با کوشندگان سیاسـی ). 1380(قلی    نجف ،حبیبی
  .ریاست جمهوري

  .51، شماره نامه اعی، اقتصادينشریه سیاسی، فرهنگی، اجتم). 1385(، سعید حجاریان
پژوهـشگاه فرهنـگ و     : تهـران .، چـاپ دوم   جریان شناسی سیاسـی در ایـران      ). 1388(دارابی، علی   

  .اندیشه
  : تهـران . اي  مراغـه  الـه مقـدم    رحمـت ترجمـه   ،  تحلیـل دموکراسـی در آمریکـا       ).1383(دوتوکویل، الکسی     

  .انتشارات علمی و فرهنگی 
  .25، شماره ماهنامه نامه). 1383(، فریبرز دانا رئیس
 .سهامی انتشارشرکت : تهران. چاپ دوم ،تضاد توسعه و). 1377(، فرامرز پور رفیع

تحزب و توسـعه سیاسـی   در کتاب ، استبداد مانع تاریخی تحزب در ایران     ).1378 (زیباکالم، صادق 
  .يانتشارات همشهر:  تهران.چاپ اولجلد دوم، ، )مجموعه مقاالت(در ایران

، سـال چهـارم،    فرهنـگ توسـعه    ،»رانیـ  اقتصاد ا  يدورنما ؛1375بودجه  « ).1374(یاحتی، افشین   س
  .، بهمن21شماره 

  .نسل کوثر:  تهران.جبهه مشارکت ایران اسالمی ).1380(دلویی، محمد  صفایی
  .آزادي اندیشه:  تهران.، چاپ سومهاي سیاسی ایران کالبدشکافی جناح). 1378(نیا، حمیدرضا  ظریفی

،  ارگان سازمان مجاهدین انقالب اسـالمی  عصرما  ،  »مدرن  بررسی طیف راست  «  ).1373( عصر ما 
  .ماه  بهمن19، 9 مارهسال اول، ش
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 .سی و: تهران.م چاپ دو،یاسیفرهنگ علوم س ).1369(  غالمرضا،ییبابا یعل
انتـشارات   : تهران.، چاپ چهارمالملل اصول سیاست خارجی و سیاست بین   ). 1372(قوام، عبدالعلی   

  .سمت
  .نشر قومس:  تهران.توسعه سیاسی و تحول اداري ).1371(عبدالعلی ،قوام

، ؛ از مشروطیت تـا پایـان سلـسله پهلـوي          اقتصاد سیاسی ایران  ). 1373(محمدعلی  ،  کاتوزیان
  .نشر مرکز: تهران. ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزي

سـال پـنجم،   ، فرهنگ اندیشه  ،»ی عموميگذار استی سنهیی در آ  یدموکراس« ).1385 (، وحید مجید
  .، تابستان18شماره 

  . امیرکبیر:تهران .احزاب سیاسی ).1355(  حسن،نژاد محمدي
 گـران   لیـ هـا و تحل    اسـت ی س لیـ  تحل ی بـر شـناخت شناسـ      یمدخل «.)1385 (حمیدرضامحمدي،   ملک

  .، بهمن18، شماره سال پنجم، فرهنگ اندیشه، »گذاران استیها در س استیس
  .نشر قومس: تهران. دولت و توسعه اقتصادي در ایران ).1384 (عباس  غالم،نژاد مصلی
 .نشر قومس: تهران. نوسازي و اصالحات در ایران). 1385(، احمد موثقی

 محمـدعلی قاسـمی، قـدیر    ترجمـه  ،شناسی سیاسـی    راهنماي جامعه  ).1388(  کیت و اسکات، آلـن     ،نش
  .العات راهبرديپژوهشکده مط:  تهران.جلد اولنصري، 
، ترجمـه محـسن   خـوش دگرگـونی   سامان سیاسی در جوامع دست   ).1375( ، ساموئل هانتینگتون

  .نشر علم: تهران. چاپ دوم، ثالثی
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