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چکیده
کهحزبپدیدهایمدرناستوقدمتآندرجهانبه

یدهد
تاریخچةاحزابدرجهانوایراننشانم 
یرسد .در ایران نیز مستندات قانونی برای شکلگیری احزاب را میتوان پس از
کمتر از یک قرن م 
قانونمشروطیتوبهصورتصریحدراصل26قانوناساسیجمهوری

انقالبمشروطیت،دراصل2۰
ساختار،مشروعیتوسیاستورزی

یتوان
اسالمیایرانیافت؛بنابراینباتوجهبهقدمتاحزاباکنونم 
یجامعهشناختیاحزاب

لها
شناختیوانسانشناختیبررسیکرد.تحلی 


درایرانراازنظرجامعه
احزاب
در ایران ،تحلیلهای کالننگر ،بزرگدامنه ،نظریهمحور و کمیگرا بوده و مطالعه و تحلیل احزاب
یدرسطحتحلیلخردوباتکیهبرمطالعةمیدانیبهطورجدیمدنظرنبودهاست.درپژوهش

سیاس
نگارانه،منطقاجراگریوسیاستورزیفعالیتاحزابسیاسی


هایمردم

حاضر،بااستفادهازمصاحبه
در شهرستان کوچک فسا بازتوصیف و تحلیل شد .این مقاله با تمرکز برچگونگی تشکیل حزب در
وتقابلآنها

شهرستان،وضعیتمشروعیتونهادینگی،شکلحضورآنهادرانتخابات،مسئلةآموزش

یدهدکه
بادیگرنیروهامانندنهادقدرتمندقومیتصورتگرفتهاست.نتایجحاصلازمطالعهنشانم 
چگونهحدودامکاناتوهمچنینویژگیهاینهادی،فردیوساختاریدربسترخاصشهرستانفسا

سببانقطاعمردمواحزابشدهاست.اینتحلیلکهمبتنیبرمصاحبهباکنشگراناحزابسیاسی
بندیایکهاز
درنظرآوردهاست.اینمتخصصانبامفصل 

درکآنهارادرمقامیک«متخصص»

است،
فهم خود نشان میدهند ،هستی خاص و روابط جهتدهنده به آنچه را که در این میدان «حزب»
کنند.اینپژوهشباتحلیلونشاندادنرویکرد هیرارشیاحزاب،وابستگی


شود،روشنمی

نامیدهمی
گریمیانمردموحکومتوتزریقارزشهایحاکمیتبین


هادرواسطه

هابهمرکزیتونقشآن

آن
خودوتزریقارزشهادرتودة

تودةمردمنشانمیدهدکهناتوانیاحزابدرانجامکارکردهایحزبی 

مردمچگونهسببشکافبینمردموحاکمیتمیشود .

انتخابات،شهرستانفسا،مردمنگاریسیاسی،مشروعیت.

واژههای کلیدی:احزاب،
فارغالتحصیل کارشناسی ارشد ،گروه انسانشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران،
 ۰
نویسندهمسئول؛ s.shadmani72@ut.ac.ir
استادیار،گروهانسانشناسی،دانشکدهعلوماجتماعی،دانشگاهتهران،تهران،ایران.

2
انسانشناسی،دانشکدهعلوماجتماعی،دانشگاهتهران،تهران،ایران .
فارغالتحصیلکارشناسیارشد،گروه 
 ۹
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پژوهش
۰۱6

مقدمه و بیان مسئله
تواندبهظاهریک


ترینسازماندرمشروعیتوابزاریکهحداقلمی

عنوانمهم

احزابسیاسیبه
نشدنیبسیاریازحکومتهایامروزدرسراسر


حکومترادموکراتیکنشاندهد،جزئیحذف
جهان است .اشاتشنایدر در اثر کالسیک خویش دربارة مرکزیت و اهمیت احزاب مینویسد:
شکدموکراسیبهشکلمدرنآنبدوناحزاب


احزابسیاسیدموکراسیراخلقکردندوبی
«
،
ازقرنهجدهموبهطورمشخصپساز

نمیتواندحیاتیداشتهباشد»(اشاتشنایدر )۰:۰۱12

جنگ جهانی دوم تالشهای بسیاری برای تعریف حزب سیاسی در جوامع مختلف صورت
گرفت؛تعاریفیبسیارمتنوعومتفاوتیابهکلیمتناقضیازحزب،ماهیت آن،کارکردآنو

)درتعریفحزبمینویسد[«:حزب را] گروهیازافرادجامعه

کارویژههایآن.برک۰77۱( ۰

آنهاست،
میتوانگفتکهبایکدیگرمتحدشدهوبرمبنایاصولخاصیکهموردقبولهمة  

2
برای حفظ و توسعة منافع ملی میکوشند» ،اما برخالف او و بهشکل بدبینانهای ،مدیسن 
گروهیازافرادجامعهراحزبمیخواندکه«چهدرمقاماکثریتوچهدرمقاماقلیت،براساس

افرادونیزمنافعوهدفهایدائمی

هدفهایسایر
منافعیاهدفهایمشترکخودبامنافعو 

وکلیجامعهدرتضاداستوبایکدیگرطرحاتحادریختهاند» (حسینی .)11-1۹:۰۹71،کی

پسر )۰۱61( ۹مینویسد« :یک حزب سیاسی ،الاقل بهمعنای سیاسی آن ،بیشتر به افرادی
تشکیلمیشوندکهخودرا

دهندگانگروههاییازافراد


شود.دربدنةکلیرأی

خاصاطالقمی
میتواند اشاره به گروهی کمابیش
اعضای حزب تلقی میکنند .بهمعنای دیگر واژة «حزب»  
هاییدرداخلدولتاطالقمیشود.اینواژهبههویتی


ایباشد.گاهیحزببهگروهی

حرفه
مدارانحرفهای،حزبدر


سیاست
بهعنوان[ 
گرددکهحزبدرمیانرأیدهندگان حزب [ 


بازمی
گذاریوحزبدردولترادرونهمادغاممیکند.اینتعاریفچندگانهازواژة


مجلسقانون
1
حزب درواقع تعاریفی مشروع از کلمة حزب است؛ زیرا انواع گروههای که حزب خوانده
شوند،تعاملکموبیشنزدیکیبایکدیگردارندودرمواقعیممکناستیکیشوند.بااین


می
همه واژة «حزب» هم به لحاظ تحلیلی و هم عملیاتی بیشتر اوقات باید به چندین نوع از
گروههاارجاعدهد».

1
یکحزبسیاسیرادرمعنایمدرنآنمیتوانیکتشکل

)میگوید«:
چمبرز ( ۰۱67
اجتماعینسبتاًبادوامدرنظرآوردکهدرپیکسبمناصبیاقدرتدرحکومتاست.حزب،
1

Burke
Madison
3
V O Key Jr
4
Legitimated
5
Chambers
2
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گذاردکهرهبرانحاضردرکانونهایحکومترابهپیروانی


نمایشمی

ساختاریاسازمانیرابه
دهدوچشماندازهاوالاقلنمادهای


درخورودرعرصةسیاسیوقلمروهایمحلیآنپیوندمی
۰
)ازحزبرامیتوان

گروهیراتولیدمیکند».تعریفاپیشتاین (۰۱1۱


هویتییاوفاداریدرون
تریرابهمیانکشیدهباشیم.اومعتقداست

بهاینتعاریفافزودکهباآننسبتاًطیفگسترده
منظورازحزبسیاسیگروهیسازمانیافتهاستکههدفاصلیآنکسبقدرتسیاسیو

).همانطورکهپیداستتماماین

مناصبحکومتیاست(.بهشتیومیردامادی2۱-۰۱:۰۹۱1،
صورتهایی کموبیش ناکامل حزب را توصیف و

تعاریف بنا به زمانها و مکانهای مختلف به
تعریفمیکنند .

بایددرنظرگرفتکهاینگونهتعاریفعموماًمبدأنظریخویشراکشورهایدموکراتیک

غربی گرفتهاند .اگرچه کشورهای دیگر نیز که بهسوی حکومت دموکراتیک رفتهاند خواستار
نالگوهابهجوامعخویشبودهاند،مناسباتقدرتونیروهایمختلفوبافتتاریخی

انتقالهما
وفرهنگیآنجوامعاگرهمشکلیازسیاستحزبیرادرخویشپذیرفتند،درجدالمیان
یپیشرو،یعنیسیاستحزبی،همالگوهایخارجیرابنابهوضعیت

یها
وضعخویشونیرو 
خویش تغییر دادند و هم در این کشمکش شکل قدیم نیروهای خویش را با سرعت بسیار
بیشتریمتغیردیدند.بههرحالاینتغییراتهمچنانادامهداردوکاررابرایتشخیصدقیق

شدهبسیاردشوارکردهاست .


وضعیتدریکبازةزمانیتعیین
عالمان علوم سیاسی و جامعهشناسی سیاسی بهویژه در ایران همواره ترجیح دادهاند از
ینگر کهوضعیتیکمنطقهراباتوجهبهنیروهایخانگیآن
هایتنگدامنهوجزئ 


پژوهش
هایبزرگدامنهوازباالبهپایین(نک:


کندمحلپژوهشخویشندانندوباتحلیل

مشخصمی
قلجی و موسویفرد۰۹۱۹ ،؛ شایگانفرد۰۹11 ،؛ هریسینژاد ،ایزدی و چلبی )۰۹۱7 ،یا
تحلیلهای تاریخی (نک :جاسبی و پریزاد۰۹۱2 ،؛ مرزبالی۰۹۱2 ،؛ کوالیی2۱۰6 ،؛ مزارعی،

 ،)۰۹۱1یا کمی (فاضلی ،شبکالیی و نجفزاده )۰۹11 ،به شناختی از وضعیت سیاسی و
یابند.دراینپژوهش،بامردمنگارینمونةموردی


هاونیروهایتأثیرگذارسیاسیدست

سازمان
سازمانهاو نهادهایسیاسیتأثیرگذارو فعاالن شهرستان فسا،در سطوحی پایینتر،نگاهی

،واقعیوموشکافانهبهمسائلوبحرانهایاحزابوهمچنینامتناعاجتماعیاز

ینگرانه
جزئ 
دنبالارائةراهحلوپاسخی


هایآنانوجوددارد.اینمقالهبیشازاینکهبه

تحزبوناکارآمدی
قاطع برای تصحیح وضعیت نابسامان احزاب در ایران باشد ،آنچه را که در شهر فسا حزب
خوانده میشود ،نمایان کرده است .در این میان ،تحلیلهای ارائهشده در این متن بر منطق
شدهافراداستواراستتامنطقاجراگریوامکانهاییراکهافرادبرایتحزبدرمیان


گفته
Epstein

1
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پژوهش
۰۱1

نیروهایباقدرتکمتریابیشتردارند،نشاندادهشدهاست.همچنیندراینتحقیقتمایزات
بندیای که از سوی مصاحبهشوندگان
افراد و اهدافی که از تحزب دنبال میکنند ،در مفصل 
ارائهشدهاهمیتفراوانییافتهاست .

روششناسی :مردمنگاری سیاسی در میدانهای غیرعادی
۰

،ملتها،فرهنگ

ها،دولتها


هایاجتماعی،انقالب

مسائلیمانندجنبش
مردمنگاریسیاسیبه

سیاسی ،سازمانهای سیاسی ،بازیگران اصلی دنیای سیاست یعنی سیاستمداران و فعاالن
هامطالعةسازمانهایغیردولتی،سندیکاهاواحزابسیاسینیز


پردازد.درکناراین

سیاسیمی
مردمنگاری
زههستندومهمترینموضوعاتیراکهجریاناصلی 

موضوعاتمحبوبیدراینحو
سیاسی به آن میپردازد تشکیل میدهند (اویرو2۱۱6 ،؛ بایوچی و کانور .)2۱۱1 ،از دیدگاه
مردمنگاریسیاسی»بایددرجایگاهمتعینومتمایزیدرمقایسهباانواعتحقیقات
شاتزیک« 
نگاریهاییرابیشترازهرزمانومکانیباید


رد.چنینمردم
هنجارینبهاحزابسیاسیقراربگی
هایکالنوقابلاتکادستیافتیاهنگامیکهایدة


توانبهداده

درجغرافیاوزمانیکهنمی
تأسیسیکنهاددچاراغتشاشوآشفتگیاست،بهکارگرفت(شاتز.)۹۱1-۹۱۹:2۱۰۹،مادر

بهرو هستیم و برای چنین مسئلهای با کنشگران مصاحبه
این میدان با چنین دشواریای رو 
کردهایم .این بازنمایی نگاه توصیفی-تحلیلی از پایین کنشگران را به نگاه دانشگاهی احتماالً

بیرونیپژوهشگرانارجحیتمیدهد .

ازدهة ۰۱۱۱بهاینسوکتبمتعددیدربارةاحزابسیاسیگردآوریشدهاست.عالقة
هایحاشیهایو


سببشدهاسترویکردبهمیدان
وعامگرایی ۹
سیاسیبهگزیدهگرایی  2

علوم 
بیارزش
نهچندان آموزنده» که امکان استفاده از آمار را نیز ندارند« ،غیرعلمی» یا «اصالً»  
«
بهنظر برسد (همان) .در چنین مطالعاتی پژوهشگران سعی کردهاند نمونههایی مانند

1
سازمانهای حزبی  ،روند اصالحات در احزاب ،احزاب خانوادگی و غیره را بررسی کنند که

حاوینکاتآموزندهایباشدکهعلمسیاستدراینحوزهرابرایمعیارهای«صحیح»وکارآمد

تحزب یاری کند ،اما پژوهشهای معدودی هستند که به بررسی اشکال خاص احزاب در
کشورها و مناطق مختلف میپردازند (فوشر .)2۱2۰ ،اگر بخواهیم کمی به شیوة نگریستن
کالسیکانسانشناسیمتوسل شویمو احزاب را مانند قبایلمتمایز بدانیم،میتوانیمدربارة

هاوچگونگیتمایزآنهاازیکدیگرحتیدربدنةیککلسیاسی


هنجارهاومناسکخاصآن
States

1
2

Eclecticism
3
Ecumenicalism
4
Party organization
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فرهنگهای آن

سخن بگوییم .از سوی دیگر ،بانگاه به یک حزب همچنان که میتوان  
خرده
حزبیاشخصیتویژةاعضایآنرایافت،میتوانآنحزبرادرپیوندبافرهنگسیاسیآن

کشوردید (همان).هنگامیکهازنگرشیسمبولیکاحزابرامانندیکقبیلهببینیم،درواقع
به کاربستهایی اشاره داریم که کموبیش از منظر یک چارچوب هنجارمحور ،غریب،۰
هایچنیناحزابیرابایددربسترآنهاودرپیوند


آید.کاربست

نظرمی

فایدهبه

غیرعقالنیوبی
هایآنمالحظهکرد؛کاربستهاییکهافقتنگومحدودیبرایکنشگریافرادتعیین


باسنت
میکند(همان).

هامیکشاند.مابرایشناختهستییکپدیده(اینجا


سویفهمهستی

اینبینشمارابه
شکلیویژهکنارهمقرارگرفتهاند،نگاهکنیم.


هاییراکهبه

بایدمجموعةموجودیت
«حزب»)
هامیتوانندوارد کنند،سبب


هاونیرووقدرتیکههرکدامازآن

چنیننگاهیبهموجودیت
دیکاسترو
میشود خاصبودن و امکان بروز و حضور آن پدیده را درک کنیم .از نگاه  

ایکهدرپیشناختهستیهاست،جهانراازنگاهکنشگرانحاضردرآنجهان


شناسی

انسان
دادنبیشتربهموجودیتهایینیست


کند.منظورازبازتوصیفچیزیجزرسمیت

بازتوصیفمی
هابهطریقیعاملیتدارند.چنینبازتابیازیکجهان«غیرهنجارینغیراروپایی-
کهدرمیدان 

میتواند گرههایی را باز کند که بهموجب آن شیوة فهم جهان و همچنین شیوة
آمریکایی»  
استدالل افراد ،ابهامات ما دربارة چگونگی یک تاریخ و شیوة اجرایی یک گروه را نشان دهد
دیکاسترو .)2۱۱1،
( 
نپیشرویمامیگذارد،

جایگاه،جنسیتودیگرشرایطماوهمچنینامکانیکهمکانوزما
شناسیای که باید درپیش بگیریم ،تأثیر بسزایی دارد .همچنین بهکمک ابزارهای

بر روش
روششناختی ما شیوههای بازتولید ثروت ،قدرت ،پیکرهبندی یا بازپیکرهبندی موجودیتهای

مردمنگاری سیاسی
میدان ،بهویژه در میدانهای بیثبات آشکار میشود (آرمیتاژ .)2۱۰1 ،در  
هاازدانشدرونیآنهاو


هایاجتماعیسوژه
محققیامحققانبایدبهتوصیفوتبییناستدالل
هابپردازندتامنطقاستداللهابسترمند2شود(فانهولست.)2۱۱1،تحلیلوتوصیفافراد


تجربه
بسیارشبیهبههممیآید،

تبعآنازمعرفتشناسی

ازمیدانیمشترکازآنجاکهازهستیوبه
جزئیات این شناختشناسی که از شخصیت خاص هریک از افراد میآید ،میتواند تعرضات،
پویایییااحتماالتموجودیادرآیندهمحتملرانیزتوصیفکند .
شناسی؛زیراعالوهبراینکهروشیبرای


توانروشدانستوهمروش
مردمنگاریراهم  
می

گردآوری داده است ،میتواند بهشکلی موجه و معنادار ،ویژگیها و معانیای را به واقعیت
Exotic
Contextualized

1
2

هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،۰۱بهاروتابستان۰۹۱۱


پژوهش
۰۰۱

سیاسی و اجتماعی موجودیتهای مورد مطالعه نسبت داده ،مسئلهمندی آن جهان را نشان
دهدوهمچنینباهربارنگاهبازاندیشانه۰روابطموجوددرجهانراتوصیفکند(همان).گینز
پژوهشهای رود رودز 2که سنت استفاده از ابزار مردمنگاری در علوم

( )2۱۰۰با ارجاع به 
۹
توانبااستفادهازمردمنگاریازنزدیکوشخصی ،قواعد


سیاسیرابنانهاد،معتقداستکهمی
توانشبکهایراکهموجببرساخت،


غیررسمیوخاصبازیراشناساییکردوبااینروشمی
معناسازی و در ادامة نهادسازی و نهادینهکردن شکل خاصی از قواعد و تأثیر آن در سطوح
مختلفرابررسیکردباایننگرشپژوهشگرانمیتوانندبهآنچهگیرتزتوصیففربه)۰۱7۹(1

مینامد ،دست یابند .به بیانی دیگر نیاز است محققان با سوژههای مورد مطالعه زیست و

برهمکنشداشتهباشد.اینتوصیففربه،توصیفگرمیدانیاستکهدرآنباوجودارجاعتمایل

رسمیبهبرخیقواعداستاندارد،مادرعملوضعیتدیگریراشاهدیم .
یای استکههاکی وفرسی ( )2۱2۱آنرا
مردمنگار 
روششناختی مهم این پژوهش 
تمایز  
1
مردمنگارانه کهحاصل
یتواند باتخیلی  
ینامند.در این روش ،محققم 
مردمنگارانه م 
مصاحبة  
تهای میدان است،به حدود و ابعاد عاملیت نیروها دست یابد.
شناختاوازنیروها وموجودی 
مشاهدهکنندةمشارکتی

یدهدمانندیک
مصاحبهکنندهبهاواجازهم 

یهای
اینمصاحبهوویژگ 
بهشکلی
عملکند.مصاحبهکنندهبانظربهشناختی که از پیش ازمیدان دارد  ،

دراین میدان 
بهدلیلنبوددسترسی
بررسیمیکند.اینروشبرایزمانیکه 

تهارا
نظاممندبرخوردموجودی 

یتوان بهموضوعمدنظرجزبا روشمصاحبه دستیافت ،ممکناستمؤثر
مکانی وزمانی نم 
دادهها
بهدستآمدهاست.این 
بزرگتر 
جوکنندهازدادههای 

پژوهشگرجستو

پرسشهای

باشد.
برای محققان این پژوهش ،زیستن و آشنایی حدودی با کنشگران سیاسی و میدان و
موجودیتهای این میدان (مانند قومیت ،وضعیت سیاسی مردم شهرستان ،احزاب موجود در

دادههای بزرگتر در
شهرستان فسا ،مشاهدة شکلکنشگری بعضی افراد در انتخابات) است  .
ویژهزمانیکهکنشگران،پاییندستیاشورشیهستند،


هانیزبسیارمهمهستند؛به
اعتبار 
داده
هاموردنظراست،یازمانیکهکنشگرانبه دالیلیترجیحات


روندهایداخلیبرخیسیاست
خویش را از جامعه پنهان میکنند یا زمانی که با دیگر کنشگران اتحادی راهبردی برقرار
کردهاند؛پسدرمصاحبهباکنشگرانهمیشهامکاناینکهافرادنقشخودیاگروهخویشرادر

رنگنشاندهندیاباتوسلبهجمالتیسفسطهآمیزخودرااز


مسائلیاغراقییابرعکسکم
پاسخ به سؤاالت ناخوشایند برهانند وجود دارد .پژوهشگران برای غلبه بر چنین مشکلی
1

Reflexive
Rod Rhodes
3
Personal
4
Thick Description
5
Ethnographic Interview
2
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شبردند؛برایمثالبااشارهبهرخدادهایاایدههایمشترکدرچند

گونهایمصاحبهراپی
به 

شوندهراتحریککنندیابانشاندادنآگاهیازمیدانمانعشدند


کهحافظةمصاحبه
مصاحبه 

شوندهباجوابهایسطحیپژوهشگرانراازمسئلهمنحرفکند(وود.)2۱۱7،در


کهمصاحبه
درنظرآوردهشدند،

رانمصاحبهشوندهمانند«متخصصانمیدان»

اینپژوهش،ازآنجاکهکنشگ
.افرادیبهمامیگویندچراچنینکردیمو

ایدههایآناننیزفراهمشود
مفصلبندی 

بایداجازة
چرا نمیتوانیم چنان کنیم و افق پیش روی ما این بوده است؛ این یعنی بیان و توصیفی
معرفتشناسانه از امکان جمعی میدان و توصیف کنشی که از دل فهم و

هستیشناسانه و 

مخزندانشیافرادبرمیخیزد.


روش پژوهش
ساختیافته استفاده شده است.

در استخراج دادههای پژوهش از مصاحبههای عمیق و نیمه
مصاحبههادربهاروتابستانسال ۰۹۱7انجامشد.استخراجاطالعاتتنهابامصاحبهبهدو

دلیل اصلی صورت گرفته است .۰ :این سازمانها فضای فیزیکی و متعینی ندارند که امکان
.اینسازمانهاشکلیمحفلی

مشاهدهومشارکتدرآنجابرایمردمنگاروجودداشتهباشد2.

دارند و بهندرت تشکیل جلسه میدهند و اگر هم جلسه تشکیل دهند ،امکان حضور افراد
غیرخودیدرآنهاممکننیست.درابتداباتوجهبهاقتضایروشمناسبمیدانازگنجینة
هازندگیدرشهرستانفسابهدستآمدوهمچنینآشناییباواسطهو


دانشیخویشکهازسال
گاه بیواسطه از مسائل سیاسی و کنشگران سیاسی استفاده کردیم تا بتوانیم رویکرد و
وپیشینیرادرنظرداشتهباشیم .

جستوجوگرانه

پرسشهای

در ورود به میدان نیز فعاالن سیاسی مصاحبهشده به دو گروه تقسیم شدند .یک گروه
کردندویکفعالشناختهمیشدندو


هافعالیتمی

طوررسمیدرسازمان

افرادیبودندکهبه
بیشترجوان)بودندکهیازمانیدرمیاناینگروههاحضورداشتهیا ازاحوال

دیگریگروهی (
دلیلبیعالقگییادالیلدیگردر


اولیداشتند،امادرحالحاضربه
اینگروههااطالعاتدست

زمان پژوهش بهطور رسمی فعالیت تشکیالتی انجام نمیدادند؛ درواقع بهترتیب گروه اول
رومعترضتری

دادندوگروهدومنگاهمنتقدانهت


هاارائهمی

تربهسازمان
نگرشیمحافظه 
کارانه

داشتند .گفتوگو با این افراد بهعنوان «متخصصان» دیدگاه بسیار خوبی به پژوهشگران داد.
شوندهها با توجه به برخی مالحظات ،مانند امکان منصبجویی در آینده ،یا

اگرچه مصاحبه
وجود ارتباطاتی که آنها را متعهد به احتیاط در انتشار اطالعات میکند ،از بیان یا توضیح
خودیخود از مصاحبه حذر نداشتند یا

بعضی مسائل طفره میرفتند ،هیچکدام از افراد به
شودگفتحتیمشتاقانهقرارمصاحبهمیگذاشتند.کنشگرانبااینتصورکهاینمصاحبه


می
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پژوهش
۰۰2

شود،ازابتداکلیاتسؤاالترادرخواستمیکردندتابتوانند


ایرسمیتلقیمی

مانندمصاحبه
دربارة آن فکر کنند .برخی افرادی که از آنها تقاضای مصاحبه میشد ،درخواست را رد
نامتر را که در احزاب مشغول بودند ،معرفی میکردند .در جدول ۰
میکردند و افراد صاحب 

توانمشخصاتمهمشانزدهنفریراکهمصاحبهباآنهاصورتگرفت،مشاهدهکرد.دراین


می
ن،حزبووضعیتفعالیتآنهایعنیآنکهدرزمانمصاحبهبهکارحزبیمشغول

فهرستس
هستندیانهمدنظرقرارگرفت .
جدول  .1فهرست مشخصات مصاحبهشوندگان
ردیف

مشخصات
۰

سن

حزب

وضعیت فعالیت
فعال 

۰

محمدی 

 21

اصالحطلب 


2

سعیدی 

 ۹2

اصولگرا 


غیرفعال 

۹

جعفری 

 1۰

اصالحطلب 


غیرفعال 

1

شریفی 

 61

اصولگرا 


فعال 

1

چراغپور 


 1۰

اصالحطلب 


فعال 

6

جوادی 

 ۹6

اصالحطلب 


غیرفعال 

7

صابری 

 11

اصولگرا 


فعال 

1

حسینی 

 ۹۹

اصالحطلب 


غیرفعال 

۱

چیره 

 1۱

اصالحطلب 


فعال 

 ۰۱

عبدالهی 

 22

اصولگرا 


فعال 

 ۰۰

کاظمی 

 11

اصالحطلب 


فعال 

 ۰2

صادقی 

 ۹۰

اصالحطلب 


غیرفعال 

 ۰۹

کریمی 

 27

-

-

 ۰1

مپور 
کری 

 11

اصالحطلب 


فعال 

 ۰1

صداقت 

 6۱

اصالحطلب 


فعال 

 ۰6

صبوری 

 21

اصالحطلب 


غیرفعال 

معرفی میدان پژوهش
شهرستان فسا در شرق استان فارس و در  ۰11کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارد و
شامل چهار بخش ،مرکزی ،شیبکوه ،ششده و قرهبالغ و نوبندگان است و صحرارود ،جنگل،
وزنگنهدهستانهای این شهرستاناست.اینشهرستاندرحالحاضر دربرگیرندة

فدشکویه 
شهرهای فسا ،زاهدشهر ،ششده ،نوبندگان ،قرهبالغ و میانشهر است .براساس سرشماری
همةنامهامستعارهستند  .

۰
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سازمان آمار در سال  ۰۹۱1جمعیت این شهرستان بیش از  2۱1هزار نفر بوده است .آمار
دقیقیازجمعیتقومیتیشهرستانفساوجودندارد،امابهطورکلیچهارقومیتزبانیعرب،

ترک ،فارس و لر در شهرستان فسا ساکن هستند که بیشتر جمعیت شهری با عربها و
ویژهبخشششدهوقرهبالغساکنهستند.این


هانیزبیشتردرروستاهاوبه

هاستوترک

فارس
ازلحاظراهبردینیزبهدلیلقرارگرفتندرمسیراصلیشیرازبهبندرعباس،شیرازبه

شهرستان
کرمان و زاهدان اهمیت فراوانی یافته است .به گواه مصاحبهشوندگان و فعاالن سیاسی ،این
شهرستان را باید به چند دلیل بعد از شیراز ،سیاسیترین شهرستان استان فارس نامید:
موقعیت راهبردی ،وجود وسعت شهری آن ،وجود احزاب و سازمانهای سیاسی متعدد و
پیچیدگیهای سازوکارهای قدرتیابی و تأثیر نیروهای مختلف در وضعیت سیاسی در

شهرستان،اماوجودسازمانهایسیاسیواحزابدراینشهرستانقرابتکمیباشکلنظری

ترینکارکردسازمانهاو


شود،دارد.مهم
طورکهدردموکراسیهایموجودتوصیفم 
ی


آنیاآن
فصلحضورآنها،یعنیانتخاباتوتأثیری

نهادهایتأثیرگذارسیاسیدرشهرستانرابایددر
که میتوانند بر بسیج و جهتدهی به آرا و افکار سیاسی مردمان شهرستان داشته باشند،
دانست.سازمانهاونهادهایسیاسی،اشکالرهبریوقدرتمتفاوتیدارند.دراینشهرستان،

شدهاند و در این میان بسیاری
 ۰1حزب بهطور رسمی در فرمانداری شهرستان ثبت  
سازمانهایغیررسمیوجوددارندکهقدرتوامکانتغییروضعیتبیشتریازاحزابدارندکه

قدرتمندترینآنهارابایدنهادقومیتبدانیم .

پرسشهای پژوهش
اینپژوهشپیشازهرچیزخواستاربازتوصیففهمکنشگرانسیاسیحزبیازمنطقکنش
آنهادرمیدانسیاسیشهرستاناست.دراینمیدان،متغیرها،عواملونهادهاییوجوددارند

هامحسوبمیشوند.دراینراستادوپرسشاصلی


کهرقیبانیجدیبرایکنشگریسیاسیآن
درپژوهشمطرحشدهاست :
میگیرندومنطقپشتآن
به کنش  
.۰کنشگرانبرچهاساسوبانظربهچهعواملیتصمیم 
چیست؟
آنهاچهپیامدهاییبرایحزبوتحزبدرشهرستانفسادارد؟
.2کنش 

چگونه و چرایی ساختن احزاب
پرسش بنیادینی که باید پیش روی هر تحقیقی از احزاب باشد ،نحوة تشکیل آنهاست .در
اینجا به شکل احزاب در باالدستتر از حدود شهرستان نمیپردازیم ،مگر اینکه در این باره
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پژوهش
۰۰1

نکتهایدربارةتحزبدرشهرستانعیانشود.شهرستانفساپسازانقالبسال۰۹17باتوجه

هایازپیشموجودصحنةفعالیتحزبیگروههایانقالبیبود.فعاالنحزبیانقالبی


بهپتانسیل
دهند،تحتهویتاصولگراییبهکارخویشمشغول


کهاکنوننیزبهحیاتخویشادامهمی
هااحزاباصالحطلبیقراردارندکهمانندبسیاریازشهرهایایران


هستند.درسویمخالفآن
بهدستآوردند.تاپیشازانتخابات
هویتمتعینخویش راپسازانتخاباتدومخرداد  ۰۹76
مجلسشورایاسالمیسال ۰۹۱1تعدادمعدودومشخصیدرشهرستانفساثبتشدهبودند
و فعالیت میکردند ،اما پس از آن انتخابات با انشعابات که بهوجود آمد ،تعداد احزاب بسیار
افزایشیافت .
ایازوضعیتنهادینگیآنسازمانرابهدستدهد


تواندسرشته

کنهادمی
نحوةتشکیلی
مراتبیپیرویمیکنندوتاچهاندازهبه


کهاحزابدرتشکلخویشازچهرشتهقواعدوسلسه
).شکلگیریاحزابدرشهرستان،فرایندیازباالبهپاییناست؛

آنهاوفادارند(هلمان2۱۰۰،

هاییمیگیردودرنهایتپس


شودوبعدشاخهوزیرشاخه

ان)بنانهادهمی
حزبیدرمرکز(تهر
از مراکز استانها در شهرستانهای هر استان نمایندگانی تعیین میکند .افرادی که خود
مشروعیتخویشراتشخیصمیدهند ،بنابهارتباطاتیکهباافرادمتنفذدرباالدستدارند،

عهدهمیگیرند.بایدتوجهداشت،احزابکهازمرکزخودرا


رستانبه
نمایندگیحزبیرادرشه
گسترش میدهند ،در بیشتر موارد بیش از آنکه در فکر عضوگیری باشند ،در فکر گسترش
شوندگاندربارةتعداداعضایبعضیازاحزابمیگوید:


صوریخویشهستند.یکیازمصاحبه
نفرهاند؛ یعنی فردی نمایندگی حزبی را
«تعدادی از این احزاب هستند که احزابی تک 
اماهیچکسجزخوداودرشهرستانعضواین

میکند،
میگیردوآنرادرفرمانداریثبت  

حزبنیست»(محمدی) .
یافرددیگریمیگوید :

«مثالًجوانیعالقهمنداستکهنمایندگیحزبیرابگیرد،امامتأسفانهدرعضوگیریچندان
شودوجزدوسهنفرافراددیگریراجذبنمیکند.حتیاگرازایناحزاب


ظاهرنمی
موفق
تازهتأسیس بگذریم ،دیگر احزاب هم بهجز حزبی مثل حزب «انجمن اسالمی معلمان»

بهسختیبیشتراز۰۱عضودارند»(شریفی) .

بهعبارتدیگر،هیچحزبیوجودنداردکهمشروعیتخویشراازپایینوازمیانمردمان
هیچوجهازوجودبسیاریاز
دستآوردهباشد؛بههمیندلیلساکنانشهرستانبه 


شهرستانبه
ایناحزاباطالعیندارند؛ آن احزابیهمکهمیانعدةکمیازجوانانشناساهستندفعالیت
مشخصیندارند.بسیاریازافرادمصاحبهشدهباوردارندکهاحزابشخصیتمتمایزی راارائه

شود،نحوةسیاستورزیآنهاستتابه


دهند.یکیازابزاریکهباآنتمایزاحزابعیانمی

نمی
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اینسببضرورتتأسیسآنهاهمدرمیاننخبگانسیاسیوهمدرمیانمردمیکهتمایلی

ایههای
بهعنوانپ 
بهمشارکتدراحزابدارند،محرزشود.یکیدیگرازاصولیکهافرادبهآن  
اساسنامه

نامههای احزاب بود .
نامهها و اساس 
بنیانی تمایز میان احزاب اشاره داشتند ،مرام 
ایمربوطبهبروکراسیدانستهمیشوندوسندیبرایثبترسمیحزبهستند،

معموالًمسئله
فکریاحزابرانشانمیدهدواینمتناستکهبهفردنشان

مشیواصول


هاخط
امامرام 
نامه

نامههادربسیاریازمواردمدنظر
دهداینحزبتاچهحدباعقایداومطابقتدارد.مرام 


می
کدامطیفنزدیکاست،کفایتمیکند.یکیاز


اعضایاحزابنیستوصرفاینکهاینحزببه
هامیگوید :


گرایافرادعضودراینگروه

طلباندراینبارهازفهمکل

اصطالح
چیزیبهنام

یدونستم 
االنمدتیهکهدیگهفعالیتنمیکنم.وقتیکهعضوشدم،اصالًنم 

«
نامهمیتونه چهاهمیتی داشته باشه .اون موقع خیلیسنوسال کمی


نامهواساس

مرام
داشتمچنداندرکسیاسیدرستینداشتم.برایمناونموقعهمینکهمیدونستماین

حزببهجریاناصالحطلبیومثالًافکاربازترنزدیکه،برامکافیبود»(حسینی) .

درکنارایننزدیکیحزببهیکطیفعاملمهمدیگردرجذبفردبهیکحزبفرد
طورکلیمیتوانگفت


باالدستیحزبدرمرکزیافردصاحبنمایندگیدرشهرستاناست.به
استبودن حزب مهمترین عامالن
دنبالهروی یک فرد و عالقه به کیش شخصیت و چپ یا ر 

جذبنیروهایجوانهستند .
رفتیممیشناختم.مسجدتقریباًتحت


منآقایشریفیرواززمانیکهمسجدمحلمی
«
مدیریت ایشون بود؛ یعنی مدیریت را با عدهای دیگر بهعهده داشتند که ایشان در رأس
بودن.منهنوزهمبهایشونباوردارموهمچناندارمبهیکمعناییکارحزبیمیکنم؛

البتهمیدونینکهمساجدهماونرونقسابقروندارنویکرخوتیدرهمهایجادشده.

هابرایارزشهایی


کنمازطریقاینگروه

هایانقالبیحاضرموسعیمی
مناالنتویگروه
که فکر میکنم کشور رو از دست عدهای آقازاده نجات میده کار میکنم .با این حال
تونمبگمعضویتقابلقبولیدرحزبدارم.بهاحترامحاجآقااگهیکوقتیحرفیبزنن


نمی
وامریکنن،منیککارهاییمیکنم،اینهمخیلیدیربهدیر»(سعیدی) .
فعالیتسیاسیدرشهرستانفساکهنقطهعطفآنزمانانتخاباتاست،تنهامرکزجدال

بهطورکلی
احزاب نیست و احزاب گاهی حتی ضعیفترین نیروی میدان این جدال هستند  .
هجده حزب بهصورت رسمی در شهرستان رسمیت یافته و ثبت شدهاند ،اما در کنار اینها،
هایدیگریوجوددارندکهباهویتهایمتفاوتخودرقیبانیبرای


هاوگروه

ها،دسته

سازمان
۰
هایمحیطزیستی،فرهنگیو


هاییباهویت

وسازمان
ایناحزابمحسوبمیشوند.سَمَنها 

خیریهای فعالیت میکنند که بهطور مشخص میتوانند در میدان اصلی سیاستورزی ،یعنی

NGOs

1
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حاضرشوندومانندحزبیهمترازیاگاهیقدرتمندترازاین

انتخاباتو«جنگقدرتورانت»
هاباهویتیدیگرفعالیتمیکنند،دالیل


هاوسازمان

احزابحضوریابند.اینکهچرااینگروه
اندبهعنوانیکحزببهآنانمجوزفعالیتدادهنشدهاست؛
هامدعی 


ختلفیدارد.بعضیازآن
م
پس ناگزیر با برچسبی دیگر دست به تشکیل یک سازمان زدهاند .دیدار ما با یکی از این
طلبدرخانهاشانجامشد.ایندیدارباوساطتیکیازدوستانمان


هاباخانمیاصالح

سمن
انجام شد .خانهاش در یکی از مناطق ساکت و خوب شهرستان قرار داشت و از دوران
میگفتکهدردوران
چراغپور 
ریاستجمهوری خاتمی کارحزبیاشرا آغاز کرده بود.خانم 

نژادبهاینسوامکانتشکیلحزبرابهاوندادهاندوبههمیندلیلمجبورشدهاستبا


احمدی
عنوانفردیبانفوذیادمیشدو


گروهخودشراتشکیلبدهد.ازاوبه
پوششسمنهایفرهنگی

هابهاومیرسید.اوجلساتخود

اطالعاتخاصیدرسطحاستاندربارةاحزابوپُستومقام
را در خانه تشکیل میداد و جلساتش با دیگر افراد صاحبنامحزب نیز برقرار میکرد .به او
شدهبود،ولیحاضرنبودبهعضویتحزبدیگریکهصاحبامتیازش

اجازهتشکیلحزبدادهن
طلبدیگریباشد،درآید.بهگفتهخودشسیاستورزیاواینبودکهباتشکیلیک


فرداصالح
سمنفرهنگیبهترمیتواندافرادراجذبکندومیاننیروهایتأثیرگذاردراینمیدانحرکت

کند و تأثیر بگذارد .با این حال چندان در جذب نیرو موفق نبود و همان نفوذ شخصی و
رسیداوراهمچناندرسطحشهرستانفردمهمیمیکرد .


دستشمی

اطالعاتخاصیکهبه
دستة دیگر گروههایی هستند که با غیرسیاسی نشاندادن خود توانستهاند در مقایسه با
احزاب ،اعضای بیشتر را به عضویت سازمان خویش درآوردند و بنا به همین تعداد اعضای
خویش امکان آن را دارند که در بزنگاهها با اعالم موضع یا تبلیغ در شرایط و نظم سیاسی
شهرستانتأثیرگذارباشند.درموردچنینتأثیراتیمامصاحبهایترتیبدادیمبایکیازفعاالن

تترغیبسیاستگذاران

محیطزیستیکهسالیانزیادیراصرفایجادوحفظگروهیدرجه
شهرستانبرایکشتدرختانیمتناسبترباشرایطآبوهواییشهرستانکردهبود.اوکههر

شدنیزدعوتمیشد،خودرااز


ازگاهیبهجلساتیکهمربوطبهمحیطزیستشهرستانمی
هرگونه تبلیغ سیاسی برای فرد یا جناحی خاص مبری میدانست اما متوجه بود که اعضای
منهیچوقت

کندبسیارزیادهستندواومسئولاعمالآنهانیست« :


گروهیکهاومدیریتمی
کنم؛چونبهقدریدرکارخودمقویهستمکههمهبخواهندبامنهمکاری

برایکسیتبلیغ نمی
بکنند،امااگرکسیهمدرمیانماتبلیغکسیرابکند،بهمنمربوطنیست،ولیاگرتبلیغیهمباشد،
منمطمئنهستمبرایحفظطبیعتفساست» .
دروهلةدوم،آنچهبراییکپژوهشگردراینمیدانمیتوانداهمیتبسیاریداشتهباشد،

توانیافت.مکانها،


هاییمی

ایناستکهدربیشترمواردکنشگراناینمیدانرادرچهمکان
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متغیربنیادیایهستندکهدرآنکنشگرانحدودوشیوةحرکتوکنشخویشراشکلو

هابهمقداربسیاریمیتواندمارادرگرفتنردچرایی


دهند.همچنینمحلحضورآن

جهتمی
هایحزبیپذیرفتهشده،رقابتبرای


ترینسیاست

هارهبریکند؛درجاییکهیکیازمهم

کنش
کسب مناصب اداری و حکومتی است تا احزاب بتوانند با قدرت بیشتر به اجرای برنامههای
حزب خویش بپردازند (داونز .)۰۱17 ،همانطور که انتظار میرفت ،برای مالقات بسیاری از
فعاالن باید از پلههای ادارهها باال میرفت .در نگاه اولیه شاید نشود این شیوة سیاستورزی
بهنظر آورد ،اما برای نخبگان جوان
حزبی را دور از گونهای قابلدفاع از سیاستورزی حزبی  
ماندةشهرستاننشانةفسادومنفعتطلبیفعاالنپیشکسوتودرصحنهاست.البته


درحاشیه
یداردوآناینکهفعاالنحزبیپسازتکیهزدنبه

دادنفسادبهآنهاگزارةدیگریدرپ


نسبت
تمامیبههمنوایی


کنندوبه
صندلییکادارهازتمامادعاهایپیشینخویشعقبنشینی 
می

ایازبرقراریبرنامهایجدیدیاکارآمدیدر


شوندونشانه

تبدیلمی
سیستمازپیشموجود»

با«
سطح شهرستان دیده نمیشود .مباحث حول کسب صندلیهای اداری همواره مهمترین
مجادالتفعاالنبودهوموجبانشعاباتینیزمیانآنانوبهعالوهسبب بدنامیبینمردمانی

هاکموبیشآگاههستند.درواقعاینوضعیتبهاینمعناستکه


شدهاستکهازوضعیتآن
شوندوخودراکاندیدایکسباینجایگاهها

کارمنداندولتیمعموالًدرگیرمسائلحزبیمی
اعالم میکنند؛ به این دلیل که سیستم حزبی و چگونگی و چرایی ایجاد احزابی را که در
شهرستان فسا هستند باید تا حدود زیادی به بروکرواسی ادارای و شیوه و امکانات گرفتن
هایادارایومنافعپیداوپنهانپشتآنارتباطداد؛ازاینروبرایمالقاتبادوتناز


منصب
م.آنها

هاییکههموارههویتحزبیآنهاشناختهشدهبود،بهدوادارةمتفاوترفتی


بروکرات
آمدودیگریبسیاربزرگترو

ایکوچکاماپررفتو

سِمتاجراییباالییداشتند،یکیدراداره
درواقعبسیارپررفتوآمدترازآنیکی.ایندومدیرهردوازپیشکسوتانشهرستانبودندودر

مرکزیت تصمیمهای احزابشان نقشی کلیدی داشتند .ادارهها و هدایت آرایی که این ادارهها
شوند،همیشهمسئلهایبودهاستکهذهنکسانیراکهدراحزابحضورداشتهیا


موجبمی
کنند؛درحالیکهجوانانمعتقدنداینافرادتنهابرایمنفعتخودورسیدنبه


دارنددرگیرمی
کنندتابتواننددراقناعمدیرانردهباال،نمایندگانمجلسو


هاازحزباستفادهمی

اینمنصب
شورای شهر استفاده کنند ،اما خود مدیران چنین نظری ندارند .در دیدار با یکی از مدیران
فهمیدمکهاومعتقدبودچنینچیزیاصوالًممکننیستوکمترکسیهمنتوانستهچنین
کند.اوجایگاهحزبیخودراخطریبرایخودمیدانست :
ت.بلهدرستاستکهبعضیازطریقحزبمیخواهندبه

اینحرفهاازسرناآگاهیاس

«
مدیرانردهباالوصلبشوندوکارخودراپیشببرند،خبمنیکهدرحالحاضرباالترین
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سطحمدیریتیاینشهرستانرادارم،چرابایدخودرادرگیریکبازیپرخطربکنم.دراین
شهر شما [اسم رئیس یک اداره را میآورد که سالهاست علیرغم تغییر دولتها تغییر
نکرده]رابهنظربیاورید.برایکسیکهبهمدیریترسیدهدیگرکافیاستکهخنثیباشد

تاموقعیتشبهخطرنیفتند»(چیره) .

هایمختلفچنیناستداللیراقبولنمیکنندو


هاافراددیگرازطیف

باوجودایناستدالل

منصبهای باالدستتر از سطح شهرستان را دلیل ریسک این افراد

میل آنها به کسب 
دانند.اینمبحثرابایدیکیازمهمترینمباحثیدانستکهدوفهمکامالًمتعارضرامیان


می
سجمهورهم
افرادایجادکردهبود.همچنانکهمدیریدیگراستداللمیکرد«:اینکهمنحتیرئی 

فتمنهماینوسطوجوددارد،امابرایاینحزبهمبیمنفعتنیست»

بشوم،بلهدرستاستپیشر
(صابری).

حرکت در میان احزاب و شکستهشدن آنها
سارتوری در کتاب کالسیک خویش «حزب و سیستمهای حزبی» ( )۰۱76دو عنصر را در
هابرمیشمرد:تعداداحزابوتکثرایدئولوژیکدراحزابموجود.

هایحزبیازمهم 
ترین


سیستم
بهتعیینابعاددقیقتری

)درردایدةسادهانگارانة«تعداداحزاب»

مینوارینگواسکولی(۰۱۱1
میپردازند که نشان میدهند وجود صرف تعداد بسیاری حزب نمیتواند معنای وجود

دموکراسی حزبی باشد که ریشه در جامعه داشته باشد؛ زیرا تعداد بسیار زیاد حزب در یک
ثباتیاحتیآستانهایباشد.آنانمعتقدند


دهندةوضعیتینامتعینوبی

تواندنشان

منطقهمی
برایاینکهبگوییمیکحکومتچندحزبیاست،بایدقدرتواستحکامایناحزابراسنجید.از

مهمترین معیارهای آن سنجش نهادینگی احزاب است؛ زیرا احزابی که نهادینه نشوند ،دچار

اعتناداشتهباشند.درسنجشنهادینهبودن


توانندموجودیتیقابل

ضعفیبنیادینهستندونمی
بینحزبیثابتبهمعنایاینکه

رقابتهای
هارادارایچهارویژگیمهممیدانند  .۰:


حزبآن
احزابتنهابراییکرقابتظهورنکنندویکشبهمحونشوند .2.قدرتمندانهدرجامعهریشه

داشتهباشند.۹.قواعدوساختارهایدرونیباثباتومستحکمیداشتهباشند.1.مشروعیت
شدهبهوجودآمدهباشد .


قبولوشناخته

هاازکنشگرانیقابل

حزبیآن
نظرمیرسدباحکومتیچندحزبیمواجهیمکهمیدانموردنظرمانیزچنین


درایرانبه
هایبرنامهریزی


ورزیوشیوه

هایسیاست

تواندازخویشنشاندهد،امامکانیسم

تصویریمی
برخالف آن نشان میدهد که سیاستورزی و تصمیمها براساس ایدههای کلی جناحهای
سیاسی اصالحطلبی و اصولگرایی گرفته میشود که در ادامه تأثیرات این شیوه بیان شده
است.درشهرستانفساایندوجناحسببشدهاندکهمرزهایمشخصمیاناحزابمختلفی
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که در هر سوی هریک از طیفها تأسیس شدهاند ،ناپدید شود .به عبارت دیگر بسیاری
اندوفعالیتمیکنند،چهتفاوتیدرمیان


لبیایجادشده
داننداحزابیکهباهویتاصالحط


نمی
تربهویژهباتوجهبه
گرایاننیزبارزاست.افرادجوان 


خویشدارند.همیننکتهدرمیاناصول
این دوگانه و اقتدا به شخصیتها در احزاب عضو میشوند .مرامنامة احزاب برای این افراد
آنها تنها رهبر حزب و جبههگیری چپ و راست دارای
بهندرت موضوعیت دارد و برای  

موضوعیتاست.ازهجدهحزبموجود،بسیاریازایناحزاب،تعداداعضایشانازانگشتاندو
کند.درکناراینها،بایداحزابیراکهتنهایکعضودارندنیزدرنظرگرفت.

دستتجاوزنمی
فعالیتهای علنی

این احزاب -اگر زمان انتخابات را کنار بگذاریم آن هم معدودی از آنها -
ناچیزی دارند و این نبود کنشگری روشن آنان عمالً راه را برای مالحظة رویکرد و تعیین
کند.یکیازجوانانکهمدتیاستازاینتشکیالتدور


تمایزاتآناندرمیدانبسیاردشوارمی
شدهاست،میگوید :

خندهداریبود،چندباربرایخودمنپیشآمدکهدریکروزبهدویا
«وضعیتبسیاری 
سه جلسة خانگی ازاحزابمتفاوترفته باشمو اصالًمتوجهنشوم بهجزمنافع شخصی،
اینهادرایدئولوژییانگاهچهتفاوتیباهمدارد»(صبوری) .

همچنینیکیازپیشکسوتانمیگوید :

«افرادی هستند که سر دوستی با نمایندة یک حزب ،عضویت آن حزب را پذیرفتهاند یا
عضویت حزب پرجمعیتی مانند حزب «انجمن اسالمی معلمان» را دارند ،اما در حزب
دیگری نیز عضو هستند .بیشتر این عضویتهای همزمان در جهت یک طیف صورت
میگیرد؛ یعنی فرد ممکن است در یک زمان عضویت دو حزب اصالحطلبی یا دو حزب

اصولگراییراداشتهباشد»(شریفی) .

۰
زمانیعضویتدرچندحزبنشانمیدهدکهقدرت،نهادینگیوثبات

تغییرحزب  
وهم
اهمیت هستند .بهنظر

احزاب ضعیف و سستپایه است ،اما نه به این معنا که احزاب بی
چنددلیلاهمیتدارد.اولاینکهاینتغییراتروشنمیکند


)تغییرحزببه
دسپساتو(2۱۱6
فعاالن برای این تغییرات هیچ مانعی در برابر خویش نمیبینند .دوم ،برای هر فعال یا
ایاستکهباآنبهترمیتواندمنافعخویشیامنافعطیف


مداری،حزبمانندپنجره

سیاست
یا حزبی را که به آن تعلق دارد دنبال کند .سوم ،نمایانکنندة مشکلی هنجاری در وظیفة
نمایندگی 2ازمردماست.اینکهچرافردیازحزبیباجمعیتحزب«انجمناسالمیمعلمان»
بخواهد به حزبی با ده عضو بپیوندد ،میتواند نشاندهندة آن باشد که این حزب ده نفری
رانتهایی را برای فرد فراهم کند که امکان دسترسی به آن در حزب اولی وجود
امکانات یا  
Party Switching
Representation
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هاتصورمیکردندافرادبا


د،امابیشترآن
نداشتهاست.ایننظرالبتهموردتوافقهمةافرادنبو
دهندوالبتههمیشهاینطورنیستکههمه


عضویتدرچندحزبشانسخودراافزایشمی
دنبالنفعشخصیباشند؛برایمثالشریفیمیگوید :


به
«درانجمناسالمیمعلمانمااعضایزیادیداریم.خباینحزبخیلیقدیمیاست.بعد
اینکهوقتیچنین جمعیتیهست،افرادیکهواقعاًوفاداریایدئولوژیکبهاینحزبدارند،
بهآنمتصلمیشوند.اینحزببرایکارکنانآموزشوپرورشاستواینارگانجمعیت
خیلیزیادیدارد» .
میل به ایجاد حزب جدید در هر دو جناح وجود دارد ،اما اینکه چرا در هر دو طیف
هایجدیددرسطحباالدستیاپاییندستوجوددارد،بایدبه مسئلة


یجادحزب
عالقهایبها

گویدکهمارابهاهمیتیبازمیگرداندکهباید


ایمی

جوییتوجهکرد.یکیازجواناننکته

رانت
بهچراییحضوربیشترکنشگرانحزبیدراداراتداد :
ازطریقاداراتبهمسئوالنمیرسد

«رانتدرشهرستاندرواقعازطریقمنابعمحدودکه
زنندتابهریاستادارهای


هردریمی
اینفعاالنبه

قابلدسترسیاست؛بههمیندلیلهمة

برسند [ ]...کسانی که ریاست سازمان و ادارهای را بهدست دارند ،امکان گرفتن وامهای
بانکی نیز برای آنها فراهمتر است .من و خیلیهای دیگر میدانیم چقدر این آقایان
هاییکردندبهوسطةهمینچیزها!»(جوادی) .

بدهکاریدارندویاچهزمینخواری

رساندومیگوید :


جوانیدیگراینمسئلهرابهسطحشورایشهرمی
یگردد به سال  ،۱6چند ماه قبل انتخابات شورای شهر .چنین جلساتی
«این داستان برم 
شود.جلسهایبودکهمنهمحضورداشتمویک


همیشهسالمنتهیبهانتخاباتبرگزارمی
تانسرمایهگذاری


عدهدرخانةیکیازبزرگانعربجمعشدهبودندکهمابرایشماوتبلیغات
میکنیم -پرسیدم چقدر -یادم نیست شاید  ۰۱۱میلیون ،بعد که برنده شدید مناقصههای
شهرداریدرمثالًفضایسبزرابرایمابگیریدیاآسفالتخیابانهاوازچنینچیزها» .
گرایانمحافظهکاروپیشکسوتمطرحکردیم،اماچنین


هارابایکیازاصول

مااینحرف
نمیدانستوادلةاونیزاواینبودکه :
قابلقبول 
ادعاییرا 
«رانت را اگر بهمعنای پول فاسدی درنظر بگیریم که از طریق مثالً یک سرمایهدار قابل
حصولباشد،برایشهریکهعمالًتولیددرآنمتوقفاست،بسیارمحدوداستونمیتوان
گفتچنینرانتهاییوجوددارد»(صابری) .

دربارة نقش احزاب در این موارد باید گفت احزاب در این سالها هرچه بیشتر بهسوی
همکاری باگروههای قومی میروندتا بتوانندجایگاهخودرامستحکمکنند ،بهظاهرتاکنون
اندوافرادپرنفوذقومیهمکمتریندلیلیبرایاعالمهمبستگیبا


موفقیتچندانیکسبنکرده
میبینند .اگرچه اعضای احزاب در گرفتن چنین رانتهایی با رقیب جدیای مواجه
احزاب ن 
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هستند ،رانتهای باالدستی اگر استدالل جوانان را بپذیریم هنوز در انحصار احزاب است .با
توجهبهایننکات،اگرچهتحزبازحیثکارکردفراهمآوردنخیرجمعیوزنکمیدارد،در

میان نخبگان هرگز معنای خود را نباخته است و از این دریچه میتوان به رویش قارچگونة
احزاب در سالهای اخیر نگاهی داشت .این اصطالح را کریمپور از پیشکسوتان اصالحطلب،
بهکار میبرد تا بگوید افرادی که هر روز یک حزب میزنند ،از موضع خویش در میان دیگر

هامیخواهندبا


خواهندجایگاهواالتریداشتهباشند.آن
حزبیهایشانراضینیستندو 
می
هم 

هایجدیدافرادقدیمیترراتخریبکنند.نحوةایجادوتشکیلاحزابجدیدرا


تشکیلحزب
۰
میتوانزیرنظریةتخریبخالق شومپیتر()2۱۰۱نیزمالحظهکرد.ویازبازارآزادیصحبت

میکندکهامکانفعالیتدرآنبهعدةخاصیمحدودنیستودرآندرکنارنفعشخصی

درنهایتبهکلجامعهخیریمیرسد،امااینشکلازتخریبخالقبرعکسبامحدوددیدن

مراتبی که در


داردباشکستنسدسلسه

منابعموجودبرایهمانگروهموجود،جوانانراوامی
احزاب وجود دارد ،حزبی جدید ایجاد کنند تا براساس آن امکان دسترسی بهتر به منابع و
هایبسیارمحدودشهرستانوجودداشتهباشد.دربارةسطحفعالیتاحزاببهجزدرزمان


رانت
توانبهجلساتخانگیبافاصلةزمانی


شود،می

بهآنپرداختهمی
انتخاباتکهبعدترباجزئیات
گاهی طوالنی و اعالم تسلیتها و تهنیتها به افراد مختلف اشاره کرد .بسیاری از فعاالن
معتقدنداگرانتخاباتوجودنداشت،دیگرهیچاثریدرسطحبیرونیوخارجازجمعخودیدر
کارمیگوید :


شد.یکیازفعاالنکهنه

شهرمشاهدهنمی
«حزبی در شهرستان وجود دارد که صاحب نمایندگی آن در شهرستان حضور ندارد ،اما
میبینیم که در شبکههای اجتماعی تنها با صدور تسلیت و تهنیتها به اعالم وجود

میپردازد و مطلقاً در این مدت به ثبت رسیدن حزبش ،فعالیت دیگری از او نمیبینیم»

(جعفری).

بهنام «شورای مرکزی
در میان اصالحطلبان مانند نمونة باالدست این طیف ،شورایی  
هایاحزابطیفاصالحطلبراآنانصورت

وجودداردکهدرنهایتتصمیم 
گیری

اصالحطلبان»

دهند.اینشورارامیتوانبازتولیدسیاست مرکزگرایانةحزبیدرایراندانستکهاحزاب


می
اشیهوتازهواردهارا

گراییصرفمیپردازند.اینشوراهاح


گرفتندرجامعهبهنخبه

جایریشه

به
گیریها را در سطح نخبگان نگه میدارند .این رویکرد نیز یکی از
نادیده میگیرند و تصمیم 
مدتشدنعمرفعالیتسیاسیافراددر
ترینعامالنانشقاقاتوانشعاباتوهمچنینکوتاه 


مهم
شکلیخصوصیتشکیلجلسهمیدهدوغیرازاعضایاصلی


ایناحزاببودهاست.اینشورابه
گونةاحزابنیزفعالیتسیاسیتازهکارهارا


کسیامکانورودبهآنراندارد.اینتشکیلقارج
Creative destruction
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متزلزل و مشروعیت نخبگان باالدستی احزاب شهرستان را مخدوش کرده است .بسیاری از
گوینداعضایاینشورادرجلساتخویشتصمیماتیمیگیرندکهبسیاری


ترمی
فعاالنجوان
هادرخفامیماندتا


شودوتصمیمآن

هاحتیمطلعهمنمی

مواقعجزخودشانکسیازآن
ویژهبهیکیاز


شودآنراپنهانداشت.چندنفرازجواناندراینمورد،به

هنگامیکهدیگرنمی
هامیگوید :


کنند.یکیازآن

انتخاباتمهماشارهمی
درانتخابات،چندنفرازبزرگترهامخفیانهوبدوناطالعبهدیگرافرادبایکیازکاندیداها

«
ساختوپاختکردهبودندوازاوقولمساعدتپسازانتخاباوگرفتهبودند،آنهابهاو

وعدهدادهبودندکهروزهاینهاییبااعالماینکهاینفرددیدگاهشبهمانزدیکتراست،

هامیخواستنددریکیدوروزآخراعالمموضع


کشانند.آن
آرایبسیاریرابهسویش  
می
هارابهسویاوبکشند.البتهخبر


هاوحمایت

کنندتادرجواحساسیروزهایپایانیرأی
درز کرد و آبروریزی شد و از طرفی با وجود اینکه فرد مورد نظر آنها رأی آورد ،هیچ
اینکهفردمنتخبپسازانتخاباتبهآنهاکمکی

مساعدتبهآنهانکرد.عمالًدرکنار
چراغپور) .
اعتمادیجبرانناپذیریبهافرادطیفوحزبواردشد»( 


نکردتفرقهوبی
این بیقاعدگی درونی سبب شده است که بسیاری از اعضای تازهوارد پس از بیاهمیت
دیدن نظراتشان یا بهطورکلی تشکیالت حزبی را رها کنند یا بهدنبال تأسیس حزبی جدید
ترازاحزابقدیمیترعمل

باشند.ایناحزابجدیدنیزمعموالًدرجذباعضایجدیدضعیف
میکنندوپسازمدتیچیزیجزاسمنیستند.ازدیگردالیلعمرکوتاهوبنیادمتزلزلاحزاب

آنها؛چراکهاین
جدیددودلیلدیگررانیزمیتوانبرشمرد؛یکیوجهةسیاسیواجتماعی  

شدهای نیستند و شخصیت کاریزماتیکی ندارند و دیگری اینکه در
جوانان چهرة شناخته 
مراتبحزبیحمایتمستحکمیازسمتمرکزندارند.اینحمایتشانسمنصبجویی


سلسله
را برای فرد افزایش میدهد .این عمر کوتاه احزاب و فعالیت در احزاب نشاندهندة بحران
نهسازیاحزاباست .
نهادی 

فصل انتخابات ،رقابت نهادها و برندگان نهایی
شودوالبتهمیتوانگفت


هایمشارکتمردمیدانستهمی

ترینعرصه

انتخاباتهموارهازمهم
این میدان مهمترین میدان برای احزاب است؛ زیرا در آن میتوانند از موجودیت خویش،
نهادینهشدن ارزشهای مورد نظر در اذهان مردم و بهویژه ثبات سازمانی خویش دفاع کنند

).اگرآنتعدادازاحزابراکهبههرحالدرهیچمقطعیهیچفعالیتیاز

(برژیفورسکی۰۱71،
بینیمکناربگذاریم،تعدادیازاحزابدرفصلوزمانانتخاباتاعالمحضورمیکنند.


هانمی

آن
الزماستمسائلواجراگریاحزابرادرسهانتخابات،یعنیانتخاباتشورایشهر،نمایندگی
مجلس و ریاست جمهوری بررسی کنیم .درجة اهمیت این احزاب را باید در پرتو اهمیت
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منصبجوییوساختارازباالبهپاییناحزابمدنظرقرارداد.صرفمشروعیتازباالکهتنهابه

یپردازد،سببشدهاستکهایناحزابکسبرأیدر
توسعهوگسترشارزشهایباالدستم 

شهرستانیعنیشورایشهررارهاکنندوتمرکزخویشرابهترتیبازپراهمیتبهکماهمیت

بهریاستجمهوریومجلسشورایاسالمیمعطوفکنند؛زیراایندوانتخاباتازیکسو
تریبامسئلةمنصبجوییوازسویدیگرباثباتاحزابدارندکهازباال


رابطةبسیارنزدیک
یشود .آنها با تالش برای پیروزی فردی که به افراد باالدست حزب آنان نزدیکتر
تعیین م 
است ،میتوانند آیندة بهتری برای وضعیت حزب در شهرستان و همچنین منافع شخصی
خویشفراهمکنند .
بنابراین احزاب در انتخابات شورای شهر در ضعیفترین سطح ممکن قرار دارند و این
کسبنکردن رأی در سطح شهرستان مهمترین شاخص مشروعیتنداشتن احزاب در سطح

یازحزبیونبابرنامههاییکهبرایورودخویشبهاین

شهرستاناست.دردودورةاخیر،بعض
سطحداشتند،فهرستهایائتالفیرامنتشرکردندکهبهشکستمنجرشد.یکیازفعاالن

بارهمیگوید :

کاردراین


کهنه
«گروهی اغلب جوان ،جمع شدند فکر کردند با تأسی از باالدستیها و تهرانیها میشود
فهرستیساختواسمزیباییبرآنگذاشتومردمفریفتةاینچیزهامیشوندوشورای

شودکهدراحزابمیتوانندکارکنند...دیدیمکهدرهمین


جاییتبدیلمی
بارهبه


شهریک
انتخابات قبلی چطور اعضای این فهرست در نتایج نهایی انتخابات در انتها قرار داشتند»
(کاظمی) .
کهدرآننهادقومیتوشخصیتحرفاولرامیزند؛

انتخاباتشورایشهر،میدانی است 
پیرامونیترین» انتخابات کشور است ،اما در این وضعیت که احزاب در موضع

انتخاباتی که «
ضعیفیقراردارند،بررسیبروزآنهاوهمچنیندلیلایننبوداقبالعمومیبه احزاب

کامالً 
تمطلقصندلیهایشورایشهربهکسانیتعلق

میتواندمهمباشد.درچندسالاخیراکثری

اند.دراینرقابتاحزاببسیاردرحاشیهاند


گرفتکهباهویتعربپابهمیدانرقابتگذاشته
و این قومیتها هستند که با یکدیگر رقابت میکنند و البته بعد از گذشتن از سطح هویت
قومیتی ،آنهایی که شانس بیشتری دارند ،صاحب سرمایة اجتماعی یا بهتازگی جذابیت یا
زیبایی صورت هستند ،اما همواره در این رقابت نهاد قومیت نهادهای حزبی را میبلعد .نوع
میتواند در
حضور یکی از اعضای شورای شهر که از فعاالن حزبی شناخته شده است نیز  
دادنجایگاهضعیفاحزابکمککنندهباشد.یکیازافرادیکهنمایانگرچنینوضعیتی


نشان
بود،ازنمایندگانوقتشورایشهرمحسوبمیشد.برایمصاحبهبااوبهشورایشهررفتیم.

نوبتگرفتنازاوکاربسیارآسانیبود.باآغوشبازبهماوقتداد.پیشازاینکهاوراببینیم،
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بللمسیازخودبروزداد.روز
دانستهبودکهیکیازماعربزباناستودراینبارهاحساساتقا 

قرارواردشورایشهرشدیموازمنشیخواستیمحضورمارابهاطالعایشانبرساند.وجود
اینکهافراددیگریدراتاقشورایشهربودند،ازماخواستواردشویم.ایناتاقهماناتاق
خالیایراباقینگذاشتهو
جلساتشورابودومیزبلندوصندلیهایچرمیتقریباًهیچفضای 

رفت و آمد را دشوار کرده بود .به ظاهر جلسة شورا بهتازگی به اتمام رسیده بود .یک خانم
شدوهمچنانازآقایصداقتقولمساعدتمیگرفتوآقای


چادریداشتازاتاقخارجمی
صداقت هم میگفت «من هر کاری از دستم بربیاید خواهم کرد؛ خصوصاً که هم زبان هم
گفتلیسانسعلومسیاسیازدانشگاه


درکنارآقایصداقتمردینشستهبودکهمی
هستید».
میانمیآمدتا

تهرانداردواوهمعرببود.تقریباًدرهرسؤالازآقایصداقت،اینمردبه
بگویداحزاببایدچنینباشندوچنانوآقایصداقتهمایرادیدرایننمیدید.آقایصداقت

تنهابراینتأکیدداشتکهمردمنهازاحزابشناختدارندونهبهآناعتماد.اونقلمیکرد

کهدرزمانهمیندورهازانتخاباتبهاوپیشنهادشدهبودکهباچندتنازاعضاییکحزب
ائتالفکندواوازاینکارسرباززدهبود.اومیگفت :

دهام،اماهمهمردمبرایمنمثلهمهستند.منخودمعضوحزب
«منباحمایتعشایرآم 
هستم،ولیفکرمیکنمشرایطاینطوربودکهبدوناسمحزببهانتخاباتبیایموجواب

همگرفتم.امیدوارمکهبتوانمبهمردمخدمتکنم» .
نگرفتهاند،

جوانانازاینکهمیبینندهمچنانمردمبهاحزابوشکل«مدرن»انتخاباتخو 

شاکیهستند.یکیازفعاالنجواندراینبارهازتجربةشخصیخویشمیگوید :

ترینانتخاباتماستکهدرآنمیتواندیدکهچقدر

«انتخاباتشورایشهرحتماًعجیب
ترینشکلبهنمایشمیگذارند


کنندگانفقدانایدهوفقدانتشکیالترابهواضح

مشارکت
[ ]...هر دوره میبینیم در هر محله دو سه کوچه دور از حوزة انتخاباتی عدهای جمع
دهندوازآنهابهاینفهرسترأی


ویژهبهدستسالخوردگانمی

شوندوفهرستیرابه

می
کنند؛البتهاینافرادبهطورمعمولازاعالماین


افرادنیزهمینکاررامی
میدهندوبیشتر 

هامیپرسی


]...جالباینجاستکهوقتیازآن
هادریکشبکةفاسدسهممیبرند[


فهرست
گوییدرأیداد،مهمتریناستداللشانایناستکهما


چرابایدبهاینفهرستیکهشمامی
بایدبهفالنیهارأیبدهیمتافالنقومبرمسندکارقرارنگیرند»(صادقی) .

به این ترتیب مادامی که هویت قومیتی در مردمان هویتی نهادینه شده و شناساست و
احزاب نمیتوانند ارزش یا منفعتهایی را در میان بگذارند که برای گروههای جمعیتی
شهرستاننیزمقبول،مشروعوموجهاست(کلسووتیلدوم.)2۱۱6،هویتحزبیحداقلدر
رأی همراهخویشداشتهباشد.در
یوهم 

همدل
سطحانتخاباتشورایشهرنمیتواندکمترین 

جمهوری،وضعیتتفاوتهایمحسوسیدارد،امانه


انتخاباتمجلسشورایاسالمیوریاست
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بدینمعناکهسطحتأثیرگذاریفعاالنحزبیشهرستاندستباالرادارد.درعمل،درانتخابات

مجلس شورای نیز هنوز قومیت میتواند دست باال را داشته باشد ،اما بهدلیل اینکه بیشتر
کسانیکهدراینانتخاباتباالترینرأیراکسبمیکنندبایدتأییدوپشتیبانیازباالرانیز

داشته باشند ،احزاب در موقعیت برجستهتری قرار میگیرند .نمایندة مجلس در مقام واسط
قابلدسترسی کهامکان چانهزنی با باالترین سطوح قدرترا دارد،درنگاه بسیاریازفعاالن

همیندلیلگروههای

تواندبازیکند؛به 


جوییمی

جوییومنصب

نقشبسیارمهمیدررانت
یاش درانتخاباترا
بسیاری علنییادر خفادر پی ائتالف بافردیهستند کهامکانپیروز 
کدامطیفسیاسیمعرفیکند؛بهویژهدراین


باالترببینند؛اینکهفردکاندیداخودرانزدیکبه
چندسالاخیرکهکامالًبهوضعیتسیاسیکشوربستگیداشتهاست.یکیازجواناندربارة
انتخاباتمجلسشورایاسالمیمیگوید :

ایندورهشایدجالبتریندورةانتخاباتمجلسبود.درایندورهبهتبعیتازرأیریاست

«
ایاعتدالیازخودنشان


جمهوریکهبهسمتاعتدالیونرفت،کاندیداهاتالشکردندچهره
گرایانراداشتهباشندوهمرأیوهمراهیاصالحطلبان

دهندتاهمرأیوهمراهیاصول
[ ]...هرچند تا روزهای پایانی منتهی به انتخابات کسی نمیدانست احزاب از چه فردی
]...به هرحالبایدمتوجهبودکهاحزاببه ایندلیلازآنآقاحمایت
حمایتمیکنند[ 

کردند،چوناحساسکردندرأیقومیتیباالییدارد»(جوادی) .
درانتخاباتمجلسبارهادیدهشدکههرکاندیداییپسازانتخابوراهیابیبهمجلس

شورایاسالمیچندانکمکیبهوضعیتتحزبدرشهرستاننکردهواگرهمبهکسیکهبه

هرنحویخودراحزبیخوانده«کمکی»کردهاست،آنکمکدرسطحمنافعشخصیباقی
رسیدهباشد.درانتخاباتریاستجمهوری

ماندهوکمترشدهکه«خیریبهتشکیالتحزبی»
یتانسجامحزبیرامیتواندید.ازآنجاکهاینانتخاباتدرسطح

سلسلهمراتبوالبتهاهم

شود،تشکلهایشهرستاندر


مراتبانجاممی

ترینسطحاینسلسله

تبلیغاتکالنوباالدست
این زمان تنها در سطح بازپخشکردن تبلیغات و اجارة خانهای برای تجمع عمل میکنند.
احزاب با توسل به تبلیغات که بیشتر متمرکز به مناظرات تلویزیونی و گاهی میتینگهای
سیاسی زمان انتخابات است ،میتوانند بهصورتی انفجاری و رادیکال احساسات گروهی را
برانگیزند،امابهسرعتپسازانتخاباتدیگرنهمکانیبرایگردهماییوجودداردونهتجمعی؛

شهایمختلفیاست.انتخاباتشورایشهرمحلی
بنابراینانتخاباتدرشهرستانمحلنزاعارز 
است که گروههای قومیتی که باالترین رأی را دارند ،با وجود اینکه بعد از انتخابات سودی
هایرأیمیروند.


جنگندوبهسراغصندوق

برند،اماتنهابرایسودنبردنگروهدیگرمی

نمی
قومیت در مقام نهادی که ارزشها و قواعد تقریباً مشخصی را ارائه میدهد ،مستقیم و
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قدرتمندانه بر کنشهای گروههای مختلف اثر میگذارد (نورث ،والیس و وینگاست:۰۹۱7 ،

کند،اماازآنجاکهدرمیاناینقومیتهاهیچسازمان


)ودرلحظهجهتیراتعیینمی
76-71
،درعملافرادمنتخبمیتواننداز

وجمعیتیوجودنداردکهبتواندمنافعآنهاراپیگیریکند

این نهاد «سواری رایگان» بگیرند .در انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز همین روند تکرار
چگونگیتعیینبرنامههاو

بهدلیل نبودن سازمانیکه پسازاتمامانتخاباتپیگیر 
میشود و  

وهمزمانبهکسب
یشود  
یها خارجم 
مگیر 
سیاستهادرشهرستانباشد ،مردم از فرایند تصمی 

منافعی برای عدهای خاص منجر میانجامد و هیچ گروه و حزبی درنهایت از اینها قدرت
اشرانمیتواندازآنتقویتکند.


گیردیاوجهةسازمانی

نمی

برکناری احزاب از بازتولید ارزشها
ترینکارویژههایاحزابسیاسیآموزشسیاسیاست(عالم)۹1۱:۰۹7۹،کهافراد


یکیازمهم
جامعه را به ارزشهای متعینی جامعهپذیر کنند .در فرایند جامعهپذیری ،افراد در معرض
هاییقرارمیگیرندتابهاینروشحقوقوتکالیفخویشرا


ارزشی
آشناییوآموختننظام 
اتوتصمیمهای

سیاستموضوعیاستکهتنهانقطهنظر

بیاموزند(کشیشیانسیرکی.)۰۹۱6،
سیاسیونیامتخصصانامرسیاست محدودنمیشود ،بلکهسیاست محصولروابطبینفردی
افرادمختلفاستکهافرادیکجامعهدرآننقشداشتهباشند.اینکهافراد،چهآنانیکهسعی
دردوریازاجتماعدارندوچهآنانیکهبافعالیتخویشتالشدارندتأثیربیشتریبگذارند،
در یک فرایند جامعهپذیری با چنین ویژگیهایی وارد میشوند و این جامعهپذیری است که
تأثیر فراوانی بر نوع و عالقة آنان در مشارکت سیاسی دارد (کودورا .)۰۱61 ،مدارس و
هایرسمیکهنمایندةآموزشرسمیدرکشورهستند،درکنارعواملدیگربهصورت


رسانه
نجفپور،
معناداری در جامعهپذیری افراد جامعه اهمیت دارند (قربانی و جمعهنیا۰۹۱7 ،؛  
هایاخیر،پژوهشهایمتعددیدربارةتربیتوآموزش


).درسال
نیاوتدینراد۰۹۱1،


شهرام
سیاسیازطریقآموزشرسمی،یعنیدرسطحمدارس(نک:افهمی۰۹11،؛مسعودنیا۰۹16،؛

رضوی و همکاران۰۹1۱ ،؛ مرشدیزاده و الشکی )۰۹۱1 ،و آموزش عالی (ملکی۰۹17 ،؛
صالحی۰۹۱۹ ،؛ معینآبادی و سلطانی )۰۹۱1 ،انجام شده است که در آن به کارآمدی و
تأثیرگذاری این آموزشها بر نگرش سیاسی افراد جامعه پرداخته میشود .یکی از مشکالت
اساسی در تحزب در جامعة پس از انقالب سال  ۰۹17در ایران ،ضعف احزاب در آموزش
).احزابازآنجاکهسلسهمراتبیازباالبهپایین

قلجیوموسویفرد۰۹۱۹،

سیاسیبودهاست(
اند.کتابهای


بهجامعهدارند،آموزشرادرحدبسیارباالییبهمرکزوخودحکومتسپرده
یبسیاراساسی درآموزش

درسیوصداوسیمادومرکزتربیتافرادجامعههستندکهنقش
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هادرعصراطالعاتشبکههایاجتماعینیزدر


هایسیاسینظامحاکمدارند.درکناراین

ارزش
اینامرمهمهستند .
در نظام جمهوری اسالمی ایران ،که نظامی چندحزبی است ،سپردن بار جامعهپذیری،
هاست،میتواندسبباز

آموزشوتربیتسیاسیکهشاملساختارهاینهادیوتزریقا 
رزش
بین رفتن پلورالیسم در جامعه شود (سیگال و بِنپوراث)2۱۰1 ،؛ پلورالیسمی که احزاب با
شمارمیآیند؛به


تریننهادهاینمایندگیدرآنبه

هایمتفاوتیکیازمهم
نگرشهاوارزش

همیندلیلپسازمدتیاحزابنمیتواننددرپرتوچنینآموزشیکهتنهاازیکدریچهعرضه


شود،هویتهایتکینهومتفاوتخویشرابرایافرادجامعهمحرزکنند،امااگربراساس


می
دیماهریشهدرناکارآمدینظامحزبی
نظرمعاونتسیاسیوزارتکشور(سرمست:اعتراضات  
)ماهیتاحزابرااعمالسیاستهایحاکمیتبرتودةمردمبدانیم،

دارد،ایسنا۰۹۱6/۰2/۰۱،
احزاب باید نقشی اساسی در تربیت و آموزش و تزریقهای ارزشهای نهادی حاکمیت بازی
یساختارقدرتمیداند

کنند.درکناربوردیوکهآموزشراوسیلةبازتولیدفرهنگیواجتماع
۰
مینویسد:
(بوردیو ،)۰۱7۹ ،آلتوسر در مقالة «ایدئولوژی و دستگاههای ایدئولوژی دولت»  
همانطور که مارکس میگوید ،هر کودکی میداند که اگر در یک صورتبندی اجتماعی
« 
همزمان با تولید ،شرایط تولید بازتولید نشوند ،آن صورتبندی اجتماعی یک سال هم دوام

نخواهدآورد؛پسشرطنهاییتولیدهماناایجادشرایطبازتولیداست»(مددی)۹26،؛پساگر
هاییمتفاوتازارزشهایحاکمیتمعافبدانیم،آموزشیکهاحزاب


تولیدارزش
احزابرااز
درحاکمیتارزشهایحکومتوایجاد

دهندةآنباشند،نقشیاساسی 

بایدبازتولیدگرو 
بسط
2
مشروعیتبراینظامحاکمدارد.هرحکومتیبرایاینکهبتواندحکمرانییاحاکمیت مؤثری
هاراجایگزینمعدودسازمانهایمرکزیکند


ایازسازمان

هایگسترده
داشتهباشد،بایدشبکه
(رودز .)۰۱۱:۰۱۱7،
خألجدیدرآموزشازسویاحزابدرشهرستانفسایکیازدالیلاصلیانقطاعآنانو
مردمان شهرستان از یکدیگر است .همانطور که پیش از این ذکر شد ،احزاب شهرستان
د(جزحزبانجمناسالمیمعلمانکهاز
هیچیکدفتروساختمانمشخصیازآنخودندارن 

سازمانآموزشوپرورش حمایت میشود).البتهدراین مسئله باید بهدوجناحاصولگرا و
اصالحطلب بهصورت مجزا پرداخت .امروزه مساجد و پایگاههای بسیج از مهمترین مکانهای

تربیت سیاسی گروههای اصولگرا هستند ،اما پیش از این اصالحطلبان نیز از همین بستر
کردند.درواقعمساجدمختلفپایگاهجناحهایمختلفبودند.دراینموردمسجد


استفادهمی
Ideology and Ideological State Apparatuses
Governance

1
2
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گرایانمیدانند.اگرچهاین


اهللرامتعلقبهاصول

طلبانومسجدبیت

الزهرارامتعلقبهاصالح
مساجد دیگر آن قدرت پرورش را از دست دادهاند ،هنوز از حیث نمادین همچنان این
برچسبها را روی خویش دارند .اصولگرایان همچنان مساجد را مهمترین پایگاه خویش

شود.یکیازکهنهکارهای


بهآنوابستهمی
دانندکههویتحزبیشان«تاحدبسیارزیادی»


می
گرادربارةوضعیتحزبیومسجدمیگوید :


اصول
«وقتی مساجد مثل اوایل انقالب نباشد ،دیگر حزب نمیتواندتشکیالت درست ،محکم و
پرجمعیتیداشتهباشد.زمانیکهاوایلانقالببودوماحزبتشکیلدادیم،همهافراداز
شدآنهاراهدایتکرد.االن


هاییبودکهمی

هامساجدپرازبچه

آمدند.آنزمان

مساجدمی
کار خیلی سخت شده .مساجد امروز دیگر آن مساجد نیست و بچههایی که به مسجد
میآیندهممثلقبلنیستندوجدیپیگیراینمسائلسیاسینیستند»(صابری).

طلبانهستندکهاگربهصورتمحدودبعضیازمساجدپایگاه


هااصالح

درسویمخالفآن
نهستند.فعالسیاسیپیشکسوتدیگری

توانگفتمساجدپایگاهاصالحطلبا


هاباشد،نمی

آن
از تجربة شخصی خویش میگوید که نشان میدهد حتی با وجود اینکه افرادی که احزاب
پذیرکردنتازهواردهانیزچندان


شوند،احزابدرآموزشوجامعه

شوندهموارهمعدودترمی

می
موفقعملنمیکنند :

چندینموردجوانانیسراغمنآمدهاندوازاینناراحتبودندکهدرمسجدازاینکهبه

«
حزب مخالفی رأی دادهاند یا مخالف نظر سیاسی بزرگان مسجد بودهاند بارها شماتت
شدهاند...مثالًبهآنانگفتهمیشودمااینهمهسالبهشماکمککردیم،جاومکاندادیم

حاالچرابهچنیندیدگاهیدارید»(کریمپور) .
درواقع نبود مکانهایی که در آنها امکان گردهمایی فراهم شود ،سبب شده است که
احزاب در سطح بسیار پایین ،یعنی در سطح شهرستان آموزش را امری حاشیهای ببینند و
هرگز چندان اعتنایی به آن نداشته باشند .آموزش حزبی جایی میتواند برای بازتولید
العادهای داشته باشد که احزاب با درنظرگرفتن بسترهای
سیاستهای مرکزی اهمیت فوق 

یمردمانراهدایتورهبریکنندتاحاکمیتمرکزیرابهشهرستانهای

خواستها

محلی،
هایموجهتریرافراهمآورند.ساخت


گذارانسیاست

تبعآنسیاست

کوچکمرتبطکنندتابه
انضمامی آینده جز در حرکت جمعی ،همیارانه و آموزشی مشوقانه که گسترشدهندة رابطة
دوسویة احزاب و مردم است ممکن نیست (گرامشی و فرگاکس .)۱6 :2۱۱۹ ،اگرچه مراد
ایستد،ازایدةاومیتوانیکی


گرامشیازحزب،حزبیانقالبیاستکهدربرابرطبقةحاکممی
ازاصولسیاستحزبی،یعنیآموزشوهدایتافرادرادریافت.کریمپوریکیازافرادیاست

کهنگرانیشدیدیازآیندهدارد.اوعبدالهیرابهمامعرفیکرد.بهباورآقایکریمپور،باوجود

اینکهعبدالهیدرجناحمخالفاوقراردارد،بسیارباهوشاستومیتواندکمکخوبیبهما
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بکند.عبدالهیاصولگرایجوانیبودکهچندسالدردانشگاهبهکارحزبیمشغولبودواز

کرد.مانندیکانقالبیتالشمیکردوبهآیندهوتوان


هایخویشباحرارتصحبتمی

ایده
هاییروشنوبیپروااز


بینبود.ازاینمیانتنهاکسیبودکهایده
امثالخودشکامالًخوش
داشت.دربیانعقایدشلکنتنداشتوکمترینمحافظهکاریدربیان

سیاستورزی«درست»

شد.گفتوگو بااوبرخالفدیگرافراددرکافهانجامشد.او معموالً به


عقایدشمشاهدهنمی
سؤاالت ما به جوابهای دیگری پاسخ میداد .برای او ایدة انقالب اسالمی ،ایدهای بود که
تواناورابهصالبتروزهایآغازینشبرگرداند.میدانستکهبایدبرای


کمکآنهنوزمی

به
کشور چه کند ،اما برایش مشکالت حزب محبوب یا مغضوبش در شهرستان هیچ اهمیتی
نداشت .میخواست همهچیز را در مرکز بجوید و میتوانست برای مفصلبندی این حرفها
روکهاهلگفتوگو


هاسخنوریکند.مصاحبهباعبدالهیهیچآساننبود؛البتهنهازآن

ساعت
لکهازآنجهتکهنمیشوداورادرمیدانفساقراردادوپرسیددرچنینمیدانو

نبود،ب
داند.اوازتماممصاحبهشوندگان


ایرادرستوراهبردیمی
چنینقواعدیچهسیاست 
ورزی

متمایزبود .

نتیجهگیری
درعلومسیاسیوهمچنینجامعهشناسیسیاسیوقتیبحثازمطالعةاحزابمیشود،معموالً

بهسراغمطالعةاحزابیمیروندکهبتواننددربهبودعملکردحزبیآموزندهوتعمیمدهندهباشندو
کمتر به مطالعة اشکال خاصی از حزب در کشورهای غیرغربی پرداخته میشود .در این مقاله
سعیشدبامردمنگاریسیاسیازاحزابشهرستانفسابهبازتوصیفهستیخاصآنشامل

موجودیتهاونیروهایآنهاپرداختهشود.دراینپژوهش،مصاحبهشوندگاننقشمتخصصانیرا

بهعهده داشتند که از زبان آنها منطق و امکانها روشن میشد ،از زبان هریک از متخصصان

شد،بلکهویژگیهایشخصیتیافرادی


بندیمی

هاازنهادهاورخدادهامفصل

هایآن

تنهاایده

نه
شدندنیزعیانمیشد .


یباآندرگیرمی
بهنوع
کهبهنوعیکنشگرحزبیبودندیا 

از زبان کنشگران حزبی در شهرستان فسا موجودیتها و نیروهای مختلفی ،چه از درون
حزب و چه از بیرون حزب و همچنین از بیرون شهرستان در منطق کنشی که کنشگران
ترینتأثیررابرحدودافقپیشروی


ینمیدان،قومیتبزرگ
درپیشمیگیرندمؤثراست.درا

کنشگران دارددربسیاریازلحظاتیکهنیازاستتصمیمیگرفتهشود،اینقومیتاستکه
هایسیاسیدراختیاردارد.یکیازفضاهاییکهمیتواندر

بیشتریننیرورابرایجهت 
دهی

آنسایةسنگینقومیتبرامکانحضوراحزابرادید،درانتخاباتمجلسشورایاسالمیو
کهحزبیونبرایکسبرأیبهآرایقومیتیمتوسلمیشوند


طوری

ویژهشورایشهراست؛به

به

هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،۰۱بهاروتابستان۰۹۱۱


پژوهش
۰۹۱

وسعیمیکنندبااستفادهازسرمایةقومیتیدیگرافراد،خودیاحزبخودرامنتفعکنند.از

سویدیگرتفاوتهایشخصیتیافرادنیزدراینمیدانبسیارحائزتوجهاست.جوانانشیوة

جوییمیبینندو


ورانت
ترهارانادرستوبهوضوحناشیازمیلبهمنصب 


ورزیبزرگ

سیاست
وفاییبهتشکیالتمیبینند.اینوضعیت

ازسویدیگربزرگترهانیزجوانانرابهتخریب  
وبی

تآنهابنابهتعداداعضاوحضورِ

موجبشدهاستاحزابفراوانیتشکیلشودکهموجودی
مبهم ،چندان بادوام بهنظر نرسد .این شرایط سبب شده است دربارة وضعیت ایده و امکان
تحزبدرشهرستانفسادودیدگاهمتفاوتوجودداشتهباشد.برایبرخیایدةحزبازپایین
شکستخورده است و تا وقتی نهاد قومیت این چنین تعیینکننده و فرهنگ سیاسی مردم

چنانارتقانیافتهاستکهکاندیداهارابراساسبرنامةسیاسیآنهاانتخابکنندامکانیبرای


تحزبممکننیست.همچنینموردسؤالبودن«سالمت»حزبیوننیزازنظرجوانانعاملی
خوردهترینحالترساندهاست،اماازسویدیگرکسانی


شکست
بودهاستکهایدةحزبرابه 
هاخوشبینهستندومعتقدندجواناناین


ویژهقومیت

هستندکهبهبهترشدنآگاهیافرادوبه
گراییفاصلهمیگیرند .


روزهاهرچهبیشترازقومیت
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