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بزار براي ايجاد يك جامعه دموكراتيك  احزاب سياسي  نيروي محرك و مهمترين ا

سازماندهي شده باشند، مخصوصا  در صورتيكه خودشان به شكل دمو–است  كراتيك 
يكه  مراحل اوليه حركت به سوي دموكراسي هستند، جاي در حال گذار كه در  در جوامع 
بر جامعه حكم حزب  براي مدت طوالني  بد   قبل از رسيدن به دموكراسي، رهبري مست

  .فرماست
برنامه . متن حاضر وضعيت دموكراسي درون حزبي و مسير منتهي به آن را شرح ميدهد

. ش ويژه اي در اين راستا ايفا ميكندقاساسي حزب و مخصوصا روند هاي توسعه آن، ن
يك قانون حزبي مناسب، كه ارزش هاي اساسي دموكراسي را ايجاد كرده و تحقق آن 

  . را تضمين كند، ميتواند كليد رسيدن به يك دموكراسي درون حزبي موفق باشد

 پيشگفتار
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تي به دليل فقد ه در نتيجه نارضاي ان دموكراسي درون حزبي و مخصوصا توقعات مستبدان

درعرصه عمومي و زندگي اجتماعي، غالبا اين ادعا مطرح ميشود كه احزاب بايد كامال 
ندارد ه . از اجتماع سياسي كنار زده شوند، زيرا دموكراسي به هيچ حزبي نياز  دعوت ب

اي از اين تجربه ناشي  ميشود كه نهادها و نم ه دموكراسي توده  جمل ندگان سياسي از  اي
ندگان را  تخاب كن از جامعه و ان شدن  تمايل به مستقل  احزاب، دولت و پارلمان حداقل 

نقش مهمتري آنها احزاب خودشان موجوديت خود را تعيين كرده، منافع . تبارز ميدهند
قرار است حزب از  و نظرات كساني كه  تدريجا از منافع  ها يافته و  نمايندگي كند، آن

يك دموكراسي توده اي راديكال، مبتني بر اين نظر است كه نهايتا فقط . ميگيردفاصله 
قادر به تحقق مقتضيات دموكراسي خواهد بود   .حكومت مستقيم افراد تحت حاكميت 

جهت  يكنند  جايي كه شهروندان با يكديگر زندگي م تصاميم دموكراتيك بايد در هر 
يد در با توجه به اين. تعيين وضعيت شان صورت گيرد  مفهوم، دموكراسي مستقيم با

بدون نهادها و سازمان هاي ،گردهم آيي هاي شهري  اجتماعات و در سطح وسيعي 
هر گاه كه شهروندان بخواهند در مورد وضعيت شان تصميم . مصالحه گر صورت گيرد

ر  بگيرند، گرد هم مي آيند و منحيث اعضاي برابر، مسائل را مستقيما مورد بحث قرا
يكنندداده، تص عملي م معه    .ميم گيري كرده و تصميمات را در سطح جا

مدني" فعال "جامعه  تشكيل سازماني  به گونه  بدون  اي از شهروندان است كه  ، شبكه 
يسته براي تصميم گيري و اقدام در  مشاركت داشته و به اين دليل تنها حوزه سياسي شا

مردم در دموكراسي بر اساس اين مدل، اراده . مورد پرسش هاي سياسي مي باشد
عملي سياسي  تغييري در قالب تصميمات  بدون هيچ  مستقيم و  مستقيم، به شكل كامل، 

  .ارائه ميگردد
ممكن است گمراه كننده باشد ند . اين مدل  مستقيم تنها در صورتي ميتوا دموكراسي 

موفق باشد كه در برگيرنده يك اجتماع سياسي كوچك و قابل مشاهده بوده و بيش از 
باشدچند ه ها . زار شهروند نداشته  براي اجتماعات بزرگ كه ميليون  مستقيم  دموكراسي 

يست عمده . شهروند در آن پراكنده ميباشند مناسب ن هاي  پرسش  درست وقتي كه 
شايسته دموكراسي، نيازمند  عملكرد  سياسي منطقه اي، ملي يا حتي جهاني مطرح گردد، 

مس. احزاب سياسي خواهد بود مكمل احزاب در موارد عناصر دموكراسي  ند  تقيم ميتوا

احزاب-1   نياز دموكراسي به 
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ند جايگزين  نميتوا   .گرددآنها منفرد باشد اما هيچ گاه 
هستند،  نمايندگي دموكراتيك  نده، كه تابع كنترل  تداخل نهادهاي نماي دموكراسي بدون 

باشد نمي  جامعه جهاني  مخصوصا در  جمعيت بسيار باال و    .قابل تحقق در كشورهاي با 
نابراين خود احزاب سياسي اشكال سا هستند، ب زماني دموكراسي مدرن 

واقعي باشند   .بايد پيرو هنجارهاي دموكراسي 
تي براي  و روش كار احزاب سياسي مزي سازماني  نهايتا هر انتقاد معقول از ساختار 
. دموكراسي خواهد بود، زيرا منجر به اصالح دموكراتيك احزاب خواهد شد

كارآمد شدن، نيازي ب طر  نداشته دموكراسي به خا بد و خودكامه احزاب  مست ه رهبران 
باشد ند احزاب با عضويت توده اي مي    .بلكه نيازم
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احزاب-2   دموكراسي مشاركتي 
 

فرض مدل هاي دموكراتيك حداقلي اين است كه به منظور انجام مهمترين وظايف 
دموكراتيك، رقابت دو يا چند حزب براي قدرت كافي بوده و در پايان راي دهندگان 

بسپارندتصميم خواهند گرفت كه كنترل ز .  دولت را به چه كسي  معه ا در اين مدل، جا
ند بر اتفاقاتي كه در  اعمال كنترل و مشاركت مستمر در قدرت محروم شده و نميتوا

تد تاثيرگذارد انتخابات مي اف انتظار تا انتخابات بعدي براي مشاركت در تصميم . خالل 
فاصله زماني مناسب نيست از نظر    .گيري هاي مهم نيز 

ه عالوه  ن، شهروندان يا به عبارت ديگر كساني كه مساعدت سياسي شان محدود ب بر اي
ندكي در مورد موضوعات مهم داشته و در  عموما آگاهي ا است،  تخابات  شركت در ان

مكان دموكراتيك  يگرددآنها نتيجه ا محدود م يز  قدام عملي ن ه . براي ا عدم اعتماد ب
برآن كار غالبا توجيه شده و غلبه  استاحزاب نيز    . دشواري 

شرايط دموكراسي واقعي در مطابقت كامل با دموكراسي مشاركتي است 
كه با مساعدت هميشگي بسياري از شهروندان در تصميم گيري هاي 

  .سياسي همراه مي باشد
ز   :مهمترين ابزارهاي تحقق دموكراسي مشاركتي عبارتند ا

  .  حوزه عمومي كارآمد، مستقل و منتقد- 
  .  جامعه مدني فعال- 
اي و در دسترس جامعه-    .  احزاب دموكراتيك با عضويت توده 
  

كارآيي و مشاركت سياسي را با يكديگر تركيب  حزبي كثرت گرا ميتواند  دموكراسي 
و . كند در دموكراسي چند حزبي، احزاب مختلف با يكديگر براي قدرت، تاثيرگذاري 

سازما. شكل دهي شرايط جامعه رقابت ميكنند احزاب  ا از يك طرف،  ن هايي بزرگ ب
ند و در صورتيكه به خوبي  مشخصي از تمركز و حضور در سراسر كشور هست ميزان 
سازمان دهي شده باشند، قادر به تركيب توسعه اهداف سياسي با يك روند تصميم 
ز  ند كه در تمام سطوح سازمان هاي سياسي ا هست گيري در اجتماعات، شهرها و روستاها 

نددولت هاي فدرال گرفته تا س دموكراسي هاي حزبي . طح ملي مورد پذيرش هست
سطح توده ها در يك جامعه مدني فعال و وسيع ايجاد ميگردد   .كارامد در 

احزاب فقط در صورتي  در جامعه به مشاركت دموكراتيك، كنترل قدرت 
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و يكپارچگي سياسي دست مي يابند كه عملكرد دروني خودشان 
  .دموكراتيك باشد

ها را از از طرف ديگر، احزاب ند به گونه موثر تمامي سطوح سياست   دموكراتيك ميتوان
سازند هماهنگ  اقدام يكپارچه،  اساس . طريق  را بر  رو احزاب ميتوانند كل اجتماع  از اين 
شكل دهند بسيار زيادي از آنها . اهداف مورد نظرشان  ند مشاركت فعال تعداد  ميتوان

در تمام سطوح تصميم گيري و روندهاي  ند به شرط مردم را  اجرايي سازمان دهي كن
باشند شده  نكه احزاب . اينكه خود از درون به گونه دموكراتيك سازمان دهي  نهايتا اي

هستند تي  مستمر و زنده بين جامعه مدني و نهادهاي دول   .بيانگر يك رابطه 
ت، عاليق  ارزش ها، انديشه ها و اميدهايي كه از جامعه مدني سرچشمه مي گيرند ،نظرا

نسجام يافته و در برنامه هاي سياسي متمركز ميشونددر اح بدين . زاب گردهم امده، ا
قدامات سياسي  بديل به ا تي، قابل ت ترتيب اين انديشه ها در صورت موفقيت انتخابا

  .پارلماني و دولتي خواهند بود
در هر زمان  دولت را  رقابت در ميان احزاب مختلف،  نقد موثر و نظام مند از سياست 

را فراهم مي آوردممكن س مر . اخته و فرصت پيشنهاد سياست هاي جايگزين  اين ا
را به دست داده و امكان تصميم گيري  عمومي  چارچوبي براي مباحث انتقادي در حوزه 

تخاب مناسب را فراهم مي آورد   .شهروندان در مورد سياست هاي جايگزين و ان
ند به گونه مناس ن، يك دموكراسي كارآمد ميتوا ب رقابت سياسي موجود را از بنابراي

مشاركت شهروندان  عمومي و  بحث در مورد برنامه هاي سياسي، در راستاي نفع  طريق 
بدين ترتيب، اهداف سياسي دموكراتيك  هدايت كرده و  عالقه مند به روندهاي سياسي 

يي و مشاركت بهبود بخشد كارا   .را در دو بعد 
يست ند نهادهاي شا فرهنگ سياسي چنين عملكردي نه تنها نيازم يك  لكه به  ه است ب

هر . دموكراتيك مشترك كه در ذهن و قلب شهروندان جاي گرفته باشد، نيز نياز دارد
كشمكش هاي  داشته و  يد به مشروعيت جانب ديگر در عرصه سياسي باور  كسي با
خطر مواجه نگردد نفس دموكراسي با  برساند تا از اين طريق  حداقل  به  . جاري را 

ضعف بلكه به عنوان قوت و توانايي يك دموكراسي درون  حزبي نيز نبايد به عنوان 
قرار گيرد مد نظر  قدام عملي  .حزب براي ا
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بايد وظايف  باشند، احزاب سياسي   قادر به كار  مدرن  هاي  براي اينكه دموكراسي 

نجام دهند نجام مناسب . خاصي يا به عبارت ديگر خدماتي را براي دموكراسي ا براي ا
  . احزاب نيازمند يك تشكيل دروني براي خودشان هستنداين وظايف

احترام و حمايت  نجام ندهند،  مدتي طوالني ا اصلي شان را براي  اگر احزاب وظايف 
همانطور كه در بسياري از مثال (خود و نهايتا مشروعيت اجتماعي شان را از دست داده 

شده است حال ديده  مخالف ) هاي گذشته و  حمله جنبش هاي  هدف  ه جنبش و  از جمل
ر  معترض، اپوزيسيون خارج از پارلمان، يا حتي جنبش هاي مخالف نظامي قرا هاي 

كه به نفع احزاب . خواهند گرفت نجام وظايف دموكراتيك الزم، همانقدر  براين ا بنا
كشور نيز خواهد بود   .است به نفع دموكراسي 

ز ند ا   :مهمترين اين وظايف عبارت
ارزش ها و منافع ج-  مكان بوجود امدن پروژه هاي  يكجا كردن  امعه به گونه اي كه ا

  .اكثريت فراهم آيد
مسائل -  مر شكل دهي به  جديدي در ا برنامه انتخاباتي كه امكانات  مشي و   ارائه خط 

فراهم   مي كند   .اقتصاد، دولت و جامعه 
طريق ارائه نظرات، ارزيابي -  در جامعه از  شكل دهي اهداف توسعه سياسي   مساعدت به 

  .و اقدامات جايگزين براي مشكالت سياسي جامعهاهداف 
مشاركت -   جامعه پذيري سياسي و تربيت اعضاي احزاب از طريق فراهم آوري امكان 

تي تر دول   .مستمر سياسي و آموزش مسئوليت  و رهبري سياسي از طريق دفا
  .در طول خدمت دولتيآنها  آموزش نامزدها در مورد امور دولتي و نظارت موثر بر - 
فعاليت هاي  فرا-  كه اماده  معه  ز جا مستمر بخش هايي ا مشاركت  مكان  هم آوري ا

ند  تخابات ها(سياسي هست   ).در فاصله بين ان
كه اين وظايف مهم دموكراتيك، فقط وقتي توسط احزاب  بديهي است 
تحقق خواهند يافت كه خود احزاب به عنوان احزاب با عضويت توده 

.اي سازمان دهي شده باشند

احزاب دموكراتيك-3   وظيفه 
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غالبا انواع مختلدر آغاز كشور،  يك  ي از احزاب براي مدتي ف توسعه دموكراتيك 

براي توسعه دموكراسي تلقي شوند، وجود خواهند  يا مانعي  طوالني، حتي اگر تهديد 
در آنها احزاب سياسي در سه نوع متفاوت مد نظر قرار گرفته واشكال مشخص . داشت

يستم قا استكشورها و قاره هاي مختلف در تاريخ قرن ب مشاهده    :بل 
  
  . حزب با رهبري مستبد - 1
  .با محوريت افراد سرشناس  حزب - 2
  .حزب با عضويت توده اي  - 3
  
بد- 1 بر محور رهبري :  حزب با رهبري مست احزابي شامل اين دسته ميگردند كه 

وابسته  با توسط . به او سازماندهي شده باشنديك شخصيت مستبد و گروه  حزب غال
.  و تعيين وظايف آن نيز توسط رهبر انجام ميشودرهبربوجود آمده، پذيرش اعضا

يشود يي شخصي تلقي م دارا حزب از ديدگاه رهبر يك    .بنابراين 
حزب را   هواداران حزب در قبال رهبر پاسخگو بوده و اعضاي حزب مبناي دموكراتيك 

مي باشد بسته به رهبر  ب، مبتني بر هواداران وا اورد بلكه حز وع . بوجود نمي  انسجام اين ن
بر و بر اساس فريب شكل ميگيرد حمايت كنندگان نيز، در . احزاب از طريق روابط نابرا

فردي از مزاياي  ز رهبر، به صورت  بدون انتقاد ا و پيروي  يد و شرط  بدون ق قبال حمايت 
  . حزب برخوردار ميشوند

مدت زماني معين در  بد ممكن است به ميزان مشخصي در يك  با رهبري مست احزاب 
را دموكراسي ه تشان  اعضاي خود براي بيان نظرا هاي  ند و خواسته  ياب ا به موفقيت دست 
است كه حزب از نظر سياسي يا به عبارت ديگر از . محدود كنند مقدور  مر تا زماني  اين ا

مركزي موفق باشد مشاركت در دولت  تي . طريق  يا معاشات دول يايي از قبيل مناصب  مزا
خالف اصول يك دولت دموكراتيك و به همان اندازه، شان و منزلت اجتما عي نيز بر 

داران حزب داده ميشود ارج مي گذارد، به هوا شخصي . كه حاكميت قانون را  يايي  مزا
نظر سياسي مخالف به هواداران تعلق مي گيرد براز    .نيز در قبال چشم پوشي از ا

  
اين دسته احزاب شامل تشكيالتي مي  : احزاب با محوريت افراد سرشناس- 2

  انواع سه گانه احزاب-4
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تخاري برجسته در شود كه فراد سرشناس كه از مناصب اف يا تعداد زيادي از ا ان چند   در 
مي آورند جامعه برخوردارند، رهبري جمعي را بوجود  غالبا، . حوزه اقتصاد، دولت و 

برال  فراد سرشناس، لي با محوريت ا روپايي عمل ميشود، احزاب  نطور كه در سنت ا هما
اوليه، وقتي كه به دنبال نمايندگي سياسي در سازي و دموكراتيزه كردن را از مراحل 

ه  اي در جامعه هيچگا اي توده  مشاركت گسترده  ما يك  يكنند، ا ند آغاز م جامعه هست
بد   .جنبه عملي نمي يا

اساس اعتماد در دو جنبه شكل مي گيرد سرشناس و اعضاي حزب بر  فراد  . رابطه بين ا
اعتماد كرده  بر اين باورند كه اعضا به كماالت اخالقي افراد سرشناس  ميتوانند آنها و 

ه  ها ب حمايت گروه  و  ز منزلت اجتماعي  برخورداري ا با توجه به  جمعي شان را  منافع 
ند جامعه، تامين كن نخبگان  افراد سرشناس با توجه . عنوان  اعضا همچنين بر اين باورند كه 

بسيار بيشتر به برخورداري از مهارت هاي ويژه و حضور در شبكه هاي اجتماعي ميتوانند  
محدودي دارند، موفقيت آفرين باشندآنها از خود    .كه مهارت و روابط 

عمده اي  بخش  رد كه  هميت دا نكته ا محوريت افراد سرشناس، اين  در موفقيت احزاب با 
بر اين باور باشند كه  پذيرند و  سرشناس را به عنوان نماينده خود ب فراد  ها از جامعه، ا آن

بر توسع احزاب معموال . ه برنامه هاي دولت دارندتاثير قدرتمندي  فراد سرشناس در اين  ا
ر، يا زارعين بزرگ منطقه هستند اعضاي خانواده هاي تاثيرگذا نشگاه،  برجسته دا   .استادان 

بدادي به جوامع  فراد سرشناس پديده خاص گذار از جوامع است محوريت ا احزاب با 
ند هست ز بواسطه تعلآنها . دموكراتيك و روابط سياسي  ق به صالحيت هاي دودماني كه ا

ه  اول ب طرف ديگر به عنوان گام  ند و از  مي ياب قدرت دولتي و سنت ها مشروعيت  طريق 
فرهنگ سياسي جامعه قديم ميباشند مشاركت كثرت گرا، بيانگر    .سوي 

  
اين احزاب بر اصول سازماني عضويت توده اي :  احزاب با عضويت توده اي- 3

تصميمات درمورد اعضاء و سياست ها از طريق انتخابات درون استوار بوده و مهمترين 
  .حزبي صورت مي گيرد

را  تدريج خود  يك معيار بدل شده و به  احزاب اروپايي به  اين نوع حزب در چشم انداز 
حال تغيير تثبيت كرده است بسياري از جوامع در  مبنا و تشكيالت . در روند دموكراتيك 

ز حزب با عضويت توده اي بر اين  يد ا اصل استوار است كه تمامي حوزه هاي جامعه با



 

 

از احزاب با رهبريت
ضويت توده اي

 مستبد تا احزاب با ع
 

14 

ندگي شوند ندگي فعال در حزب نماي نماي اعضاي اين حزب  كه در حقيقت . طريق 
با  ناسب  مختلف، مت نده  ند در احزاب رقابت كن هست معه  بزرگي از جا بخش  ندگان  نماي

قدامات سياسي و پروژه  شده و در مورد ا ها از عالقه و ارزش هاي سياسي شان فعال 
ند فعاليت ميكن بادل نظر آزاد  بحث و ت شخصيت هاي رهبري منتخب بوده و خط . طريق 

ند قادرند تا اهداف آنها . مشي حزب را به وضاحت و روشني براي عامه مردم بيان ميكن
بخشند نحو ممكن در نهادهاي سياسي مثل پارلمان و دولت تحقق    .حزب را به بهترين 

اي نيا با عضويت توده  نداحزاب  شخصيت هاي مدبر و متقاعد كننده هست ند  تا . زم
زمانيكه رهبر منتخب براي  رسيدن به  سبك رهبري  مبتني بر دموكراسي مشاركتي 
اصل عضويت توده اي حزب  يد مانع  تسلط و نفوذ يك فرد برجسته نبا تالش ميكند، 

تصدي درازمدت رياست حزب توسط ويلي برنديت در دموكراسي اجتماعي . گردد
او با استفاده ازروش رهبري يكپارچه ساز و . ماني، مثالي از اين مورد ميتواند باشدآل

نشان در مباحثات و تصميم گيري ها،  ندگا نماي سازي تعداد زيادي از اعضا و  روش شامل 
اصل دموكراسي درون  نه تنها جهت اصلي سياست هاي حزب را تعيين ميكرد بلكه 

قرار ميدادحزبي را همواره در مركز تصميم گير   .ي هايش مد نظر 
ز دموكراسي درون حزبي در  احزاب با عضويت توده اي با برخورداري ا

ند در صورتيكه رهبري آنها . خدمت دموكراسي مشاركتي هستند ميتوان
قدرتمندشان بر خالف روش دموكراتيك يكپارچه ساز حركت كند، با او 

  .مخالفت كنند
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فقط ميت وانند وظايف دموكراتيك شان را در دولت واضح است كه احزاب سياسي 

مر اين است كه  شرط تحقق اين ا خود از ساختاري دموكراتيك آنها تحقق بخشند، 
  .برخوردار باشند

واقعي حزب با رهبري مستبد است زيرا  دموكراسي درون حزبي جايگزين 
در آن كنترل رهبري، انتخابي بودن رهبر، و مشاركت اعضا در تصميم 

  .ين ميشودگيري ها تضم
نجام  است كه ميتوان تاثير جامعه بر احزاب و ا فقط از طريق دموكراسي درون حزبي 

را تضمين كرد حزبي، تضمين . موثر وظايف دموكراتيك احزاب  تنها دموكراسي درون 
ه  قدرت ب يابي به  بعد از دست  استفاده احزاب از موقعيت شان بوده و  عدم سوء  كننده 

تخابات دموكراتيك، از مسير آن منحرف دليل ان نكرده و  محدود  را   دموكراسي 
نده . نميشوند بنابراين دموكراسي درون حزبي تمام احزاب بخشي از سيستم محافظت كن

مي باشد بر نيروي مخرب دروني  در برا   .دموكراسي 
هاي مستحكم، دموكراسي درون حزبي درحيطه صالحيت رهبري حزب  در دموكراسي 

جمله آلمان ديده ميشود، دموكراسي همانطور كه د. قرار نميگيرد كشورها از  ر بسياري 
يد بواسطه قوانين مصوب  حزبي با  در برابر اراده – از طريق اعضاء يا دولت –درون 
محافظت گردد   .رهبري حزب به هنگام لزوم 

سازماني ذيل است كه بايد  مات احتياطي  قدا ند ا درون حزبي كارآمد، نيازم دموكراسي 
جرا باشدضمانت قانوني داشته   : و در شرايط خاص از نظر قضايي قابل ا

 بحث ازاد و بدون مانع توسط اعضاي حزب در مورد خط مشي حزب در مورد پرسش - 
وط به تصميمات و سياست هاي رهبري   .هاي مختلف مرب

مربوط به حزب مي باشد-  براي تمامي مناصب دولتي كه    . انتخابات آزاد درون حزبي 
و  گردهم آيي هاي منظم حزب-  تخاب رهبري جديد  با ان هر دو سال يكبار،  حداقل  ي، 

حزبدتصميم گير درمور   . سياست هاي 
 نامزدي چند فرد براي يك منصب حزبي بايد توسط همه به عنوان ويژگي اساسي - 

  .حيات دموكراتيك حزب پذيرفته شود
 اجتناب از اين امر كه كارگزاران حزب پس از انتخاب شدن سعي بر به دست گرفتن - 
. امل قدرت به منظور افزايش عمر حيات سياسي شان داشته باشند، كار دشواري استك

  دموكراسي درون حزبي-5
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بحث آزاد در مورد خط مشي رهبري در حزب  به منظور محدود كردن اين تمايل، 
مي باشد از معيارهاي دموكراسي درون حزبي  حفاظت    .ابزاري ضروري براي 

از دموكراسي درون  وجود يك مركز قضا و داوري در درون حزب نيز بخش مهمي - 
عملكرد عضو به . حزبي است واقعيكه شيوه  محاكم داوري كه در مورد تنبيه يا حتي در م

بر گردهمايي  برا فقط در  حزب تلقي گردد، در مورد اخراج عضو تصميم ميگيرند،  زيان 
يد به گونه تنظيم . عمومي حزب پاسخگو بوده و توسط آن انتخاب ميگردند انتخابات با

برا بر گردد كه  ي هر عضو امكان سهم گيري وجود داشته و رهبري، تاثير مستقيم 
  .عملكرد و تصميمات هيئت منتخب نداشته باشد

  
كشور بتوانند به : قانون حزب اين نكته نيز بسيار مهم است كه محاكم عادي يك 

نجام درست آن اصول رسيدگي  درون حزبي و ا اصول دموكراسي  وط به  موضوعات مرب
ون است، قانوني به منظور. كنند حزب نيازمند قان اول  مر، در مرحله  ساختن اين ا ممكن 

شده است مشروع بيان  اي  آن به وضاحت و به شيوه  در موارد . كه مقررات اساسي در 
االجرا اتخاذ  عادي ميتوانند با مراجعه به قانون تصميمات الزم  اعضاء و محاكم  منازعه، 

  .كنند
كش فرهنگي البته اين مقررات از يك كشور به  هاي اجتماعي و  با سنت  ور ديگر متناسب 

بخش ضروري دموكراسي نيز بوده و تابع . متفاوت ميباشند مقررات اساسي  هرچند، 
نمي باشد معامله    .مذاكره و 

يكي از معيارهاي مهم دموكراسي درون حزبي در سراسر جهان اين است كه حزب 
يشات  و جريانات متفاوت را تحمل كند، زيرا  فقط از اين طريق روند برنامه وجود گرا

سازنده  حزب ميتواند به گونه موثر صورت گرفته، انتقادات  ريزي و تعيين اهداف در 
دولتي به درستي صورت گيرد عاليرتبه  تخاب نامزدها براي مناصب    .ارائه شده و ان

مستقل  يشات متفاوت تدريجا  دارد كه گرا خطر وجود  هاي فوق اين  با توجه به گفته 
حزب تضعيف گرددشده و  نسجام درون  لزاما وجود نداشته اما در . ا البته اين خطر ا

تقادات جلوگيري كرده، مانع ارائه نظرات متفاوت شده و  صورتيكه رهبري حزب از ان
  .مباحث درون سازمان را شديدا كنترل كند، احتمال آن باال ميرود

جزو عمل اصول كثرت گراي حزبي و آزادي  د،  تقا يكه ان يك در صورت كرد هميشگي 
ب، درعرصه عمومي  حزب گردد، ميتوان با قاطعيت انتظار داشت كه تمامي اعضاي حز
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ند شخصي شان دفاع كن مر در . از اهداف و تصاميم صرفنظر از انگيزه  احتمال اين ا
مواقعي كه تصاميم حزبي توسط رهبري  بر اعضاي حزب تحميل شود و اعضا احساس 

كه محكوم به پذيرش آن ب در تعيين كنند  تشان هيچ نقشي  وده و پيشنهادات و نظرا
بسيار اندك است رد،    .اهداف ندا

يي نه عالمت ضعف، بلكه  در مورد خود دموكراسي هم، ميزان مشخصي از كثرت گرا
  .عالمت قوت بوده و نه تنها توانايي كار را كاهش نداده بلكه موجب افزايش آن ميگردد

پيش فرض و مكمل يكديگر در دموكراسي درون حزبي و نظم بيروني، 
  .يك حزب دموكراتيك با عضويت توده اي هستند

بر خالف سوء تفاهمي كه در سطح گسترده وجود دارد، چند جنبه بودن و وجود تنش 
باشد حزب نمي نشان عدم كارآيي  وجه  مخالفت ها، . دروني در يك حزب به هيچ 

وط به نظرات و منافع، از طريق  تضادها و تفاوت ا هاي مرب افزايش يكپارچگي متناسب ب
براي يكپارچگي منصفانه و توجه به مواضع متفاوت،  حزب،  ظرفيت ساختار دروني 

شد فزايش كارآيي حزب خواهد    .باعث ا
تخابات و منطق اعضاي حزب  در يك دموكراسي، هميشه موقعيت تنش بين منطق ان

هاي . وجود دارد عاليق و ديدگاه  هميشه عالقمندند كه  را مطرح اعضاي حزب  خود 
ه  يد طيف وسيعي از منافع و ديدگا مزدهاي پارلمان و دفاتر دولتي با كنند، در حاليكه نا

مد نظر قرار دهند تخابات  را به منظور موفقيت در ان يك توازن . هاي اجتماعي  رسيدن به 
تخاباتي هميشه  عملكردي زيركانه در حيات  معقول بين اين دو ديدگاه حزبي و ان

م   .ي باشداحزاب سياسي 
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ميز از دموكراسي، غالبا اين ديدگاه را اشاعه ميدهد كه آفهم ارمان گرا و مبالغه 

ند اصوال ناسازگار هست رهبري  را . دموكراسي و  ز دموكراسي  نادرست ا نگرش، فهم  اين 
رد، كه  نكار ميكند كه رهبري سياسي انواع بسيار متفاوتي دا حقيقت را ا و اين  داده  نشان 

ناسازگار بوده  و در عين حال انواع ديگر آنها برخي از  اصول دموكراتيك  با  يقتا  حق
  .متضمن موفقيت آن هستند

هماهنگ كننده مي باشد مشاركتي و  اين رهبري ديدگاه هاي . رهبري دموكراتيك، 
اي از راي دهندگان و  عمده  بخش  كرده و نظر  را متحد  متفاوت و نظرات سياسي 

را به خود جلب م هماهنگ سازي عاليق متفاوت به گونه . يكنداعضاي حزب  با  رهبري 
عمل ميكند كه همه براي خود نقشي در تصميم گيري احساس ميكنند اين رهبري . اي 

دموكراتيك هنرمندانه كه تحميل گر و مستبد نبوده بلكه به گونه مسئوالنه ديدگاه هاي 
احزاب  مي سازد، امري بسيار ضروري براي  هماهنگ  شده را  حساب ارائه  سياسي به 

آنها باشد نه دفع  ه، با ثبات و . امده و به دنبال مشاركت اعضاي خود مي  ندان خردم رهبري 
حداكثر هماهنگي ممكن بين سياست ها، رهبري و اعضا  كارآمد به اين معني است كه 

تد كه اعضا احساس . بوجود آمده است ممكن اتفاق مي اف اين امر وقتي به بهترين نحو 
نظرا نجام ميشودكنند كه    .تشان به خوبي توسط رهبري مشروع ا

يك  سعي كند تا براي  رئيس حزب  ند باشد كه  رهبري دموكراتيك به اين معني نيز ميتوا
ترتيب  حمايت كند؛ بدين  ندارد، جلب  را به همراه  اكثريت  كه حمايت  ديدگاه منفرد 

كشور جلب حمايت مي كند با داليل كافي در جهت منافع  ن موفقيت ميزا. رئيس حزب 
بينش و اين . اين روش را نهايتا نتايج انتخابات بعدي رياست حزب نشان خواهد داد

جديد و توقعات  ند مواضع  چه حدي ميتوا احساس كه رئيس حزب چه زماني و تا 
خاص يك رئيس  ند، از ويژگي هاي  حمايت كن آن  مشروعي داشته باشد كه اكثريت از 

مات مشترك در مور استموفق است زيرا الزا   .د همه يكسان 
بدانه قدرت تصميم گيري نيست،  رهبري دموكراتيك به معناي اعمال مست
كه اكثريت را  بلكه به معناي هماهنگ سازي نظرات مختلف به نحوي 

  .متقاعد كند، مي باشد
بر است، مبنايي است كه  براي رهبري و اعضا معت يك اندازه  خط مشي نافذ حزب، كه به 

ويژگي دموكراتيك رهبري . راتيك ميتواند وجود داشته باشدبر اساس ان رهبري دموك
است نمايان  .حزب در برنامه ريزي اساسي توسط اعضاي حزب 

  رهبري و دموكراسي حزبي-6
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براي  هستند كه به داليل مشخص  اساسي  ند يك برنامه  با عضويت توده اي نيازم احزاب 

صرف. همه معتبر باشد شده و براي همه  ماده  يد به طريق دموكراتيك ا ز اين برنامه با نظر ا
بر باشد و چارچوبي كه درون ان انتقاد از سياست رهبري و اعضاي  جايگاه شان معت

  .حزب مشروع  و به نفع حزب تلقي ميشود را تعيين ميكند
ا  ب به حزب  مستبد  برنامه اساسي در دگرگوني از رهبري  مديريت اين  يجاد و  از اين رو، ا

اساسي دارد هميت    .عضويت توده اي، ا
ين استراتژي ها براي ايجاد شرايط حزب با عضويت توده يكي از موثرتر

  .اي واقعي، روند ايجاد دموكراتيك يك برنامه اساسي مشترك مي باشد
مشترك توسط  آن هويت سياسي و منافع  برنامه هاي اساسي براي احزاب سياسي، كه در 

صرف به صراحت و روشني بيان شود نه اينكه  يد به   عنوان همه اعضا پذيرفته ميشود، با
برخورد شود آن  هميت . يك مكتوب با  يد ا مهم بوده و شا بسيار  طراحي اين برنامه  روند 

برنامه بيشتر باشد   .آن از خود 
نقشي قاطع  نخبگان  اگرچه  نخبگان نيست،  اساسي به هيچ وجه تنها كار  ايجاد يك برنامه 

است محدود  نقش  هميشه اين  هم. و سازنده خواهند داشت، اما  اي كه ا رد اين نكته  يت دا
داشته باشند يجاد برنامه حضور فعال  اعضاي حزب در روند ا ه . است كه همه  مر ب اين ا

هاي فرهنگي،  كشور مورد نظر، سنت  به شرايط خاص  ممكن بوده و  مختلف  شيوه هاي 
رد بستگي دا هايي كه گرد هم مي آيند  احزاب سياسي، و تا حدي به سازمان    .سابقه 

فقدان روند دموكراتيك كار براي  ه معناي  حزبي به هيچ وجه ب يجاد يك خط مشي  ا
يست نده دارد كه موفقيت كل . رهبري ن و تنظيم كن سازماني مبتكر  نقش  رهبري يك 

بستگي خواهد داشت ه . روند به آن  كار ارائ تي در مورد محتوا و شكل  هادا رهبري پيشن
عمومي را برقرار ميكند رابطه كل پروژه با حوزه    .كرده و 

باشد كه هويت سياسي هدف از تع يين خط مشي حزب، القاي اين احساس در اعضا مي 
و  شده  شكل داده  مي آيد، توسط خود اعضا  در نهايت به صورت مكتوب در  حزب كه 

البته،  اين بدين معني نيست كه توقعات و خواسته هاي تك . مي باشدآنها مورد تاييد 
ن، گزينش يك سطح . تك اعضاي سازمان در برنامه اساسي نوشته خواهد شد بنابراي

ميانجي براي تعيين اصول و مسير حركت كلي حزب كه از صالحيت كافي براي انجام 
ارزش هاي بنيادي حزب بايد در . اقدامات مقتضي برخوردار است، بسيار مهم مي باشد

 ني بر خط مشي به سوي حزب مبت-7
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برداشت از آزادي، عدالت، و همبستگي و نقش  قرار گرفته و  در شكل آنها مركز توجه 
مشخص گردددهي اقتصا دولت و جامعه به روشني    .د، 

تكارات، خواسته ها،  از پايين يا به عبارت ديگر از اب اساسي چه  شروع شكل گيري برنامه 
دستورالعمل  طرح هاي رهبري يا حتي  از طريق  باال  يا از  اي بوده  توقعات و اهداف توده 

رد يكه رهبري در ص. هاي مكتوب باشد، نقشي تعيين كننده در موفقيت برنامه ندا ورت
شد كه  پيشنهادات خود را به صورت مكتوب براي  بحث ارائه كند، بايد مطمئن 
مختلف حزب، در روند  تصميم گيري و استدالل حضور داشته  ندگان طيف هاي  نماي

  .باشند
چگونگي آغاز روند ايجاد يك برنامه هرگونه كه باشد، مسئوليت رهبري براي تضمين 

است حزب و در صوريحضور اعضا برنامه مهم  در . ت امكان اعضاي جامعه در طراحي 
د دا لقي از جمله موارد ذيل را ميتوان انجام    :اين مورد اقدامات مخت

  
نمايندگان بر مبناي جنسيت، منطقه، گرايش -  ها كه از  برنامه  براي  كميسيون  يك   ايجاد 

است شده  حزبي و غيره تشكيل  بخش هاي جامعه، وظيفه  ون. سياسي،   روند اين كميسي
مسئول يكپارچه سازي طرح ها مي باشد كرده و  را هماهنگ    .طراحي برنامه 

معه در مورد -  ندگان جا اعضا و نماي آن رهبري حزب،  عمومي كه در   تدوير ميزگردهاي 
  .ارزش هاي بنيادي و اهداف با يكديگر بحث و تبادل نظر ميكنند

و-  مرب آن اعضاي  اي كه در  نطقه  ص،  كنفرانس ها و ميزدگردهاي م ط به يك منطقه خا
كرده، با نظرات  يدا  آن را پ جزئيات پيش نويس برنامه و مراحل مختلف  فرصت اشنايي با 
رهبري حزب در مورد پرسش هاي افراد اشنا شده و خود فرصت مشاركت فعاالنه مي 

  .يابند
نشريات عمومي .  مباحثات در نشريات-  نشريات حزب و در صورت امكان در  بحث در 

نظرات كارشناسان در مورد پرس استفاده از  افراد و مواضع بحث برانگيز و  ش هاي 
  .خارجي

آن پرسش هاي افراد مفصال -  در سطوح باالتركه در  محلي و   كار گروهي در سطح 
  .مورد بحث قرار مي گيرد

  . مباحثات انترنتي- 
  . تحقيقات اعضاء- 
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نه يجاد خط مشي، هويتي مشترك بوجود مي آورد كه تاثيري سه گا  به دنبال روند ا
دست . دارد قداماتي كه روي  رهبري به دليل مكلفيت در مورد ارائه توضيح و توجيه ا

يد براساس خط مشي حركت كند وظايف اعضا نيز با خط مشي گره ميخورد . دارد، با
ها زيرا اقدامات  مطابق با هويت آن يد  مي گيرد و با قرار  معه  نيز در معرض قضاوت جا

يجاد برنامه مي باشد، حزب ب. سياسي برنامه باشد بسته به روند ا ه عنوان يك كل، نيز وا
هاي خط مشي حركت  ماندن و جلب حمايت، براساس دستورالعمل  يد براي معتبر  زيرا با

  .كند
ند دموكراتيكي است كه برنامه اساسي كه توسط همه ايجاد شده باشد پيو

و هويت خارجي آن را تعيين ميكند عضويت توده   .اي را حفظ كرده 
  

اين تاثيرات سه گانه پيش نياز احزاب با عضويت توده اي خالص است و اعضا را 
يك هويت سياسي مشترك پذيرفته شده، متحد ميكند يرات اعضا را قادر . بواسطه  اين تاث

ترلي فعال و هدفمند بر رهبري داشته باشند، و  ز آنها ميسازد تا كن را در راستاي تبعيت ا
تعيين شده در ج   .ند ديگر نهادهاي سياسي پاسخگو بسازامعه وسياست هاي 

  
ه  يد وظايف مهمي را هميشه ب اساسي يك حزب با عضويت توده اي با در ايجاد برنامه 

  :خاطر داشت
  . تعيين هويت سياسي حزب- 
هادهاي سياسي كشور-    . جهت دهي كار رهبري درعرصه عمومي و ن
جديد-  فعلي و  اعضاي  سازي سياسي    . اجتماعي 
عرصه عمومياآوري  فراهم -    .طالعات و اشاعه اهداف حزب در 

محتوا و متن مورد موافقت  وضاحت در  يد به  با وده و  معتبر ب يك ميزان  تمامي اهداف به 
  .گنجانده شود
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كشورهاي سنتي و يا دموكراسي هاي  بد بيشتر در  از نظر تجربي، گستردگي رهبران مست

در فرهنگ سياسي يك كشور اين امرغالبا به مراحل مشخص ت. نوپا قابل فهم است وسعه 
تي منجر . مربوط ميشود نظام هاي سياسي سلطن معه در تركيب با  ساختارهاي فئودال در جا

يگردد بطه ارباب و رعيتي م بدادي و را اين امر نتيجه اقدامات مبتني .به فرهنگ سياسي است
يده است   .بر تجارب روزمره سياسي است كه به شدت در جامعه ريشه دوان

سياسي ارباب و رعيتي مبتني بر اين نظر است كه سياست الزاما از طريق داد و فرهنگ 
مرحله توسعه ساختارهاي سياسي . گرفت نابرابر به وجود مي آيد اين داد و گرفت، كه با 

بع، و  يت، منا تظارات از رهبران براي تامين امن مرتبط است، شامل ان قبل از دموكراسي 
  .در عوض، حمايت و وفاداري مردم مي شوددرصورت امكان بهبود وضعيت  و 

خدمات بوده و مشاركت در آن نقشي  رعيتي شديدا دربرگيرنده  اين نوع رابطه ارباب و 
ه، . ندارد تا زماني كه رهبران قادر به فراهم اوري خدمات مادي از قبيل كمك هزين

نشان باشند، وف را عده قابل توجهي از هوادا فرصت هاي بيشتر براي  اداري و درآمد، و 
بد ادامه خواهد يافت اين نوع رابطه در مورد مساعدت . حمايت هواداران از رهبري مست

تژي هايي كه رهبري براي فراهم  براي خدمات محافظتي يا استرا مشاوره  وري آها يا 
صر ند و  داد و گرفت  فاًمنابع استفاده ميكند، چيزي نميدا بر – مبتني بر   وفاداري در برا

  .ه مي باشد دو جانب–خدمات 
شده  پذيرفته  يجاد و  ندگان ا مشتركا توسط همه مشاركت كن شرايط فرهنگي كه  از  يكي 
يشود مشاركت هواداران  است، اين است كه تنها چيزي كه مانع كار موثر رهبري م
ممتاز رهبري به منابع  طر دسترسي  مر ممكن است به خا درتصميم گيري ها است، اين ا

ثي، مشروعيت، يا وي در مورد چگونگي بداليل مورو  دانش برتر سياسي و فرهنگي 
بر اساس اين شرايط، ايجاد مانع براي رهبري نهايتا به ضرر همه خواهد . انجام كار باشد

  .بود
ير يا كارگران روزمزد باشند كه از تحصيالت رسمي  تا زمانيكه هواداران، زارعين فق

محدوديت فرصت ند، اين مدل  به خاطر فرض   ها و توانايي ها پذيرفته برخوردار نيست
كامال مشروع تلقي شده و به هيچ  بدادي داد و گرفت توسط هواداران  رابطه است ميشود و 

نميشود لمداد  ند اصالح است، ق كه نيازم مد  يزم ناكارا   .وجه به عنوان يك مكان
رباب و رعيتي در صورتيكه نظام سياسي كشور به طور كلي بواسطه  رابطه ا

  فرهنگ سياسي و سازمان حزبي-8
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هاي تصميم گير . ي دموكراتيك شكل گرفته باشد، مانع توسعه ميشودروند 
كشورها اشاعه يك فرهنگ  ز  ز مشكالت توسعه سياسي براي بسيار ا يكي ا
دموكراتيك مناسب است كه غالبا از ايجاد نهادهاي دموكراتيك عقب مي 

  .ماند
براي مدتي  اند غالبا  يجاد شده  كه به طور رسمي ا هادهاي دموكراتيكي  در اين حالت ن

عمل طوال ند،  ني در ميان فرهنگ ارباب رعيتي كه مخالف با نهادهاي دموكراتيك هست
يابد فزايش مي  ند و تمايل به رفتار ارباب رعيتي ا شدن . مي كن محروم  ين حالت  مثالي از ا

است فرهنگ سياسي غالب  ادعاهاي مشروعشان توسط  . نهادهاي دموكراتيك از پيگيري 
مده نهادهاي موجود، مخصوصا احزاب سياس ي، از بيرون نهادهايي دموكراتيك به نظر ا

ند عمل ميكن   .در حاليكه در اصل مطابق با معيارهاي فرهنگ قديمي قبل از دموكراسي 
دشواري خاص براي كار حزب در شرايط دموكراتيك اين است كه غالبا تعداد زيادي 

بطه ارباب رعيتي مشروعيت دارد،  در حاليكه از اعضاي حزب هنوز بر اين باورند كه را
فعاالن دموكراتيك در اين نظام رنج  برده و دائما براي رسيدن به فرهنگ مشاركتي 

يكنند و . دموكراتيك تالش م بي ثباتي احزاب مربوطه  عموما منجر به  ها  اين ناسازگاري 
قدرت و فعاليت  يگرددآنها كاهش    .م

يجا بخشيدن به احزاب دموكراتيك ا د دموكراسي برخورد هوشمندانه براي مشروعيت 
ا  ب حزب اماده همكاري  محوريت داشته و رهبران  آن مشاركت  است كه در  درون حزبي 

ند اين امر وقتي صورت ميگيرد كه اهداف واضح و مشخص . فعاالن دموكراتيك هست
و . باشد و انرژي در روند كار تلف نشود يد موثر  هرچند، مراحل الزم براي اين كار با

بار بوده، برخاسته ر قابل اعت فرد باشد و مورد سوء تفاهم قرا اصالح دموكراتيك  يك   از 
  .نگيرد
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ند، لذا هاعضاي حزب، رابط  بين جامعه مدني و تشكيالت حزبي در نظام سياسي هست

وظايف و كاركرد هايي دارند كه متوجه هر دو طرف ميشود، متوجه مركزيت احزاب 
ند كه ميتوانند سه وظيفه اين اعضاي احز. در نظام سياسي و متوجه جامعه مدني اب هست

يي ناپذير دموكراسي در فرهنگ رسانه هاي گروهي را انجام دهند بواسطه اين . جدا
نظام سياسي متصل ميگردد شكل سازنده به    :وظايف، جامعه آزادانه و به 

  
براي ارتباط اجتماعي در ميان مردم آنها   - 1 فرصت ها را  باشند تا  يد در موضعي  با

ه، در جلسات تبادل نظر در جامعه مدني در زندگي روزمره ، درمحل كار و در خان
كرده و در اين مناسبات سهم فعال بگيرند   .سازماندهي 

ند حضور نمادين و واقعي حزب در زندگي آنها   - 2 هستند كه ميتوان كساني 
معه مدني را فراهم آورده و از اين طريق اين نكته را بيان كنند كه احزاب  روزمره و جا

وده و عنصري از يك نظام سياسي كه از زندگي شهروندان بخشي از  زندگي اجتماعي ب
باشد نمي  فقط از اين طريق ميتوان از خودبيگانگي فزاينده بين احزاب و . مجزا باشد، 

كرد   .جامعه را مهار 
ها، عاليق،  - 3 براي تنوع ارزش  ضمانت   تنوع اجتماعي اعضاي حزب بهترين 

جتماعي حاضر در حزب بوده و بيانگر اين امر تجارب، توقعات و سبك هاي زندگي ا
طي، فعاليت  مختلف ارتبا ت، فعاليت هاي سياسي، اشكال  حزب ميتواند با مباحثا است كه 

نمايندگي كند معه  نمادين، و خالقيت خود، از كل جا   .هاي 
  

ه قادر به  بسيج داشته و ن ه توانايي  ه، احزاب ن يست فعال و شا از اعضاي  وسيعي  بدون طيف 
يدار و معتبر خواهند بودحفظ ر روند توسعه و نوآوري در جامعه به شكل پا   .ابطه با 

ضمانت براي دموكراسي مشاركتي زنده و  مدني زنده و با نشاط بهترين  يك جامعه 
ويژگي دموكراسي، فعاليت داوطلبانه و . توسعه دموكراسي درون حزبي ميباشد

 اين روند، جامعه مدني به هيچ در. خودانگيخته شهروندان در جهت منافع عمومي است
ند جايگزين نهادهاي دولتي گردد، بلكه وظيفه ان از بين بردن از خود  وجه نميتوا

ترل ميباشد ند شرايط بسياري است كه بايد توسط . بيگانگي و عدم كن جامعه مدني نيازم
بد، ب امعه،  اين دليل از نقطه نظر نيازهاي سياسي براي تنظيم همه ابعاد جهدولت تحقق يا

ي-9   احزاب و جامعه مدن
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  .محدود ميماند
  

يشوند مدني بواسطه عوامل ذيل تعيين م هاي جامعه    :فعاليت 
ه-    . سهم گيري داوطلبان
  . خود سازمان دهي- 
عمومي-     . توجه اساسي به منافع 

مي بينند، شش وظيفه  و حوزه مورد نظرشان را  تي كه مردم خود  وضعي متناسب با 
مختل كه در قالب هاي  ف، امكانات سياسي و پيامدهاي اجتماعي و سياسي متصور است 

مدني را بيان ميكند در جامعه    :فعاليت 
  . خودياري اجتماعي مشترك- 
اجتماعي-  همبستگي و سرمايه  يد    . توسعه و بازتول
فشار شهروندان بر نهادها و نظام سياسي -    .) دموكراتيك- وظيفه مداخله ليبرال( اعمال 
معه -    .) جمهوري خواه- تيكوظيفه خودگرداني دموكرا( خودگرداني سياسي جا
براي درك بهتر مردم  از خود -    .)مشورت( گفتگوي سياسي 
سازي سياسي شهروندان-    . اجتماعي 

تمايل به تبارز همبستگي، صرفا  اگرچه اجتماعي سازي سياسي شهروندان و بازتوليد 
يسه  با نظام آموزشي  مذكور در مقا معه مدني مي باشند، موارد  فعاليت در جا پيامدهاي 

تحقق طبقات نحو قابل اعتمادتر و پايدارتري،  مشخصا دراين مورد كار ميكنند به  ي  كه 
مدني براي خط مشي دموكراتيك . مي يابد جامعه  فعاليت در  همين دليل است كه  به 

  .ضروري است
احزاب بايد مشاركت دموكراتيك را درجامعه در هر موقعيت كه مناسب و ضروري 

ند حمايت كن ساختار آنها  قبل از هر چيز به اين معني است كه اين امر. است تقويت و 
ند تا سهم  معه مدني سازماندهي كن محل تبادل نظرجا را به عنوان يك  حزبي خودشان 

روندهاي سياسي ممكن گردد تشكيالت . گيري شهروندان در  به عالوه، احزاب ميتوانند 
نطقه اي و محلي و اعضاي فعال  بادآنها حزبي م نجام وظيفه ت ل نظر و ديگر را جهت ا

سازند نمند  معه مدني توا   .نيازمندي هاي دموكراسي اجتماعي در جا
اعضا و سهم گيري  بايد  ه آنها بدين ترتيب، احزاب سياسي  را به گون در تصميم گيري 
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ها اي سازماندهي كنند كه  بدل آن ند به گونه موثر به يك نقطه آغاز در جامعه مدني  بتوان
حال پلي بين جام به منظور انجام اين . عه مدني و نظام سياسي باشندشده و در عين 

كار، درك  نظر شيوه  ند اصالحات از نقطه  وظايف به گونه مناسب و موثر، احزاب نيازم
باشند   .اجتماعي و فعاليت هاي اعضاي حزب مي 

جامعه مدني  يكه احزاب سياسي به گونه دموكراتيك سازماندهي شده و در  در صورت
باشند، مهمت ير جاي گرفته  رين عناصر دموكراسي بوده و مهمترين موضع را در ميان سا

ند كه . تشكيالت سياسي خواهند داشت از همه، احزاب به اين دليل اهميت مي ياب اول 
معه  بعهده دارند وظيفه اي كه شامل منافع و ارزش هاي جا يجاد خط مشي حزبي را  كار ا

بسياري گروه ها با منافع خاص مي باشد يد مورد نظر از يك. مدني و   طرف، اجتماع با
بايد قادر به درك منافع  ممكن از سازمان ها  تعداد  ه شود و از طرف ديگر بيشترين  گرفت

احزاب سياسي در روند . در حقيقت اين كار، يكپارچگي سياسي است. خود باشند
يك  يز از اهميت برخوردارند زيرا از  عملكرد دولت ن ميانجي گري بين منافع اجتماعي و 

 در زندگي جامعه مدني و از طرف ديگر در نهادهاي دولتي مثل پارلمان و دولت طرف
مشخص دارند، احزاب سياسي قادر به . حضور دارند يفي  تي كه وظا برخالف احزاب دول

تقاضا كند، مي باشند   .اقدام در هر موردي كه جامعه 
ند اين احزاب هر چه بيشتر در درون خود به شكل دموكراتيك سازماندهي شده باش

د دموكراسي حزبي و اقدامات يكسان به هيچ وجه در . وظايف را بهتر انجام خواهند دا
ند شده . تضاد با يكديگر نيست سازماندهي  اگر روند تصميم گيري به شيوه دموكراتيك 

باشد، اعضا ميتوانند به گونه موثر متوقع باشند كه تصاميم صورت گرفته به نحو درست 
قرار  رند زيرا . گيرددر اختيار عموم  رهبري و دموكراسي نيز با يكديگر مخالفتي ندا

سر  و مسئولين حزبي  ترل اعضا  رهبري خوب، مواضع متفاوت را يكپارچه ساخته و از كن
  .باز نمي زند

شده و  جمع  نده  بد رهبري كن شخصيت مست در اطراف يك  جدي حزب كه  ران  هوادا
ميشوند به سختي ميتوانند در ت و حمايت ظتوسط گروه هاي كوچك تاثير گذار محاف

ند بدوان ز طريق اگر احزاب آزاد باشن. زندگي اجتماعي ريشه  نحو ا د، به بهترين 
د ميانجي سازي دموكراتيك را انجام خواند دا معه نقش يكپارچه  . گري بين سياست و جا

بقه اجتماعي،"آزاد " با جهان بيني ها، سا ازاد بودن براي طيف وسيعي از مردم    به معناي 
و قوميت هاي متفاوت ميباشد كه مايل به حمايت از اصول روشن و اهداف سياسي 
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ه . اين احزاب غالبا براي مردم و در درون خود آزاد ميباشند. حزب باشند دموكراسي ب
و  اصول و مواردي چون خودآگاهي،  همكاري و يكپارچگي نيز ميباشد و اين  معناي 

تشكيالت حزبي منعكس شودفرهنگ سياسي احزاب در دموكراسي ها نيز  يد در    .با
  

هميشه خودشان را از ديگر سازمان ها و ابتكاراتي كه : نقش محوري احزاب احزاب 
يدانند تمايز م مدني  صورت ميگيرد، م تنها احزاب براي پارلمان فعاليت ميكنند . در جامعه 

تخابات سهم دولت متناسب با موفقيت شان در ان ند در قدرت  .  بگيرندو بنابراين ميتوان
از دولت هستند و اين امر آنها  بخشي  جامعه و  ا آنها در عين زمان بخشي از  ب را در رابطه 

هميت مي بخشد به دليل اين اهميت است كه . ديگر نهادهاي سياسي از نظر سياسي ا
ند، زيرا فقط از اين طريق  با احزاب سياسي هست ند به همكاري  عالقه م سازمان هاي  ديگر 

ندميوانند به اهد معه مدني . اف عمده سياسي خود دست ياب قعيكه جا احزاب بايد در موا
مدني  از جامعه مدني فعال استقبال كنند زيرا جامعه  مستقل از احزاب ميداند،  خود را 

احزاب سياسي مي باشد نرژي براي دموكراسي و زمينه مساعد براي    .مهمترين منبع ا
يش نيازي مهم براي همكاري مثبت بين جامعه مدني و احزاب سياسي پ

.رشد دموكراسي در كشور و در درون احزاب سياسي مي باشد
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  نتيجه
نميتواند بدون احزاب سياسي سازماندهي شود مدرن توده اي  احزاب به . دموكراسي 

از درون دموكراتيك  بايد خود  نجام وظايف اجتماعي و دموكراتيك شان،  منظور ا
ون موثر حزبي، كه ارزش ها . باشند ومعيارهاي بنيادي حزب را تعيين ميكند يك قان

بزرگي  باشد ند زنده و . ميتواند كمك  دموكراسي درون حزبي تنها در صورتي ميتوا
وع  قابل وق بانشاط باشد كه تعداد زيادي از اعضاي فعال و كارآمد حزب متوجه خطرات 

حزب باشند روزمره شان براي    .در كار 
  
 


