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Parties in a democratic political system are considered as the most important feature of 

political development. Parties cause various urban classes, including the poor and middle 

class, workers, farmers, peasants, to be involved in their political destiny in order to 

exercise their rights. This article examines the role of parties in the political development of 

Iran and Turkey and in this regard studies the positive or negative role of parties involved in 

political development and seeks to formulate their commonalities and differences. The 

conceptual framework of the article is based on developmentalist theories and its 

assumption is based on the assumption that the characteristics, beliefs and values of both 

countries have played a decisive role in the manner and outcome of the activities of the 

parties of Iran and Turkey. The research method is a comparative comparison of the value 

components of the Iranian and Turkish parties in the political development process. The 

data of the article are extracted from the secondary historical analysis of the section for the 

two countries. The method of qualitative analysis is based on comparing the differences and 

similarities between the ways in which political parties deal with development issues. This 

article concludes that politics in the Middle East countries, according to their historical and 

cultural status, has its own requirements and structural differences in political organizations 

in interaction with these characteristics create differences in political development in the 

two countries of Iran. And Turkey. 
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 تحلیلی بر نقش احزاب در توسعه سیاسی)مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه(

 1فرزاد الماسی ورمله

 2علی محمد حقیقی) نویسنده مسئول(

 3غفار زارعی

 چکیده

مووورد بررسووی  وورار مووی مهمترین ویژگی توسعه سیاسی،  عنوان  به  در نظام سیاسی دموکراتیک    احزاب

طبقات مختلف شووهرا از لملووه طبقووه  ووعیف و متوسوو،، کووارگران، شوند تا  باعث می  . احزابگیرد

 مقالووه این .روستاییان و براا احقاق حقوق خود، در سرنوشت سیاسی خویش دخیل شوند کشاورزان،

مثبت یووا منفووی  نقش این راستا در و پردازد می ترکیه و ایران سیاسی توسعة در احزاب نقش بررسی به

 تفاوت و اشتراکات بندا درصدد صورت و دهد می  رار مورد مطالعه سیاسی توسعة در احزاب درگیر

 حدس این بر آن فرض و است  متکی گرایی نظریات توسعه بر مقاله مفهومی چارچوب .آنهاست  هاا

 نتیجووة و نحوووه در کننووده تعیووین نقشی هر دو کشور، هاا و ارزش باورها ها، ویژگی که است  استوار

 ارزشوویِ هوواا مؤلفه تطبیقی مقایسة تحقیق روش .است  داشته ترکیه و ایران کشورهاافعالیت احزاب 

 ثانویة مقطع تاریخی هاا تحلیل از مقاله هاا داده .است  توسعه سیاسی فرایند در ترکیه و ایران احزاب

 و هووا مقایسووة تفوواوت بوور متکووی و کیفووی تحلیل روش .است  شده استخراج کشور دو براا موردنظر

 اسووتد ل گیوورا نتیجه مقاله در این .است  توسعه مسائل با احزاب سیاسی موالهة هاا شیوه تشابهات

 ا تضووائات آنهووا، فرهنگووی و و عیت تاریخی به توله با خاورمیانه، کشورهاا در سیاست  که کند می

 مولوود خصوصیات این ساختارا در تشکیالت سیاسی در تعامل با هاا تفاوت و دارد را خود خاص

 .است  ترکیه و کشور ایران دو در شده حاصل سیاسی توسعة تفاوت

 : احزاب، توسعه سیاسی، ایران، ترکیه واژگان کلیدی
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 و بیان مسئله  مقدمه

 مدرنیزاسوویون بووه پووارادای  تحمیل یا ورود و همدیگر با تمدنی هاا حوزه تماس و برخورد با همزمان

 با مناسووبات تطابق نیازمند سنتی ساختارهاا از بسیارا ا تصادا، نوسازا آغاز و اا حاشیه کشورهاا

 ناگزیر حوزة سیاسی، در تغییر آنها، سازگارا و التماعی نهادهاا تنیدگی دره  واسطة به .بودند لدید

 خود هستند، شهره لهان سوم به که کشورهایی این رو از و داشت  دنبال به را دیگر هاا حوزه تغییرات

 با و نماند برکنار  اعده این از سیاست نیز حوزة .دیدند مواله ذهن و عین در بنیادین تحولی لزوم با را

 و آمدنوود نمووی بوور آن عهوودة از سنتی که ساختارهاا شد رو روبه  درت توزیع و اِعمال از نوینی منطق

 فرهنوو  بووا کشورها این احزاب سیاسی از سویی گروهی از .نمود می  رورا سیاست  ساختار تجدید

 برخووی طرفووی از و نبودنوود، سیاست  نوین منطق به پذیرش حا ر و بودند شده التماعی سنتی سیاسی

 دو گووروه، دو ایوون نتیجووه در کردند؛ می ارزیابی نوین  واعد در اِعمال را خود منافع نیز احزاب سیاسی

 لووا بووه کشووورها ایوون سیاسووی آینوودة در بسیارا اثرات که گشودند کشورهاا درحال توسعه در لبهه

 (21، 1395)رزا ی،    .گذاشت 

، پژوهش هاا آموزشی و یا اعتووراض هوواا سیاسووی کارزارهاا انتخاباتیاحزاب در فعالیت هایی نظیر  

دگاهی مشخص هستند کووه مشارکت می لویند که معمو ً به دنبال به کار بستن ایدئولوژا خاص یا دی

با اهدافی معین در ساختار و برنامه هایشان ذکر شده است و باعث بولووود آوردن افوورادا بووا اهوودا  

متغیر کلیدا ایوون تحقیووق را   به عنوان متغیر وابسته،  سیاسی  یکسان حول محور حزب می شود. توسعه

 (.45، 1393.)خانیکی،  در بر می گیرد

ار مووی ماز مو وعات کالن رواب، بین المللووی بووه شوو   ابسته این پژوهشوبعنوان متغیر    توسعه سیاسی 

توسووعه زیادا در  الب تهدیوود یووا توو مین    به طورا که حیات با ا محالل حکومتها تا حد بسیار  .رود

 برخوردار می باشوود و نظووام  یخاص  چیدگیاین مفهوم از ابهام و پی  .مورد بررسی  رار می گیردسیاسی  

ساس نگرش کالن خود ابعاد متفاوت، ا تصادا، نظامی، التماعی و فرهنگی و هاا سیاسی مختلف بر ا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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این تحقیق درصدد موشکافی ایوون مسووئله .  می دانند  سیاسی  توسعهیا سیاسی را تهدید یا تضمین کننده  

با شاخصه هاا نقش احزاب به عنوان یکی از مه  ترین شاخص هاا توسعه در نظام سیاسی  است که  

ونه می تواند بر تقویت توسعه سیاسی در ساختار سیاسی ایران و ترکیه تاثیرگووذار دیگر چگ  مطرح شده

 ا آنهووا،کووه حکومتهووا ایووران و ترکیووهشاخصووه هووا در   نقش روزافزون اهمیووت ایوون  همچنین  و  باشد  

آگوواهتر  ردموکراسی را یک ارزش با  براا خود مدنظر دارند و مردم نیز نسبت به حقوق خویش بسوویا

و نقاط مختلف  عف ت ثیر می گذارد  سیاسی توسعه شده اند و خواهان مطالبه آنها می باشد چگونه بر

و ایوون مو ووو  در خصوووص و  وت آن ها را در ساختار سیاسی هر دو کشور مورد مقایسه  رار گیرد 

الل برخووی از بووا تولووه بووه انحوو  .تا چه حدودا مصداق پیدا می کنوودو ترکیه  لمهورا اسالمی ایران 

که عمدتا احزاب اصالح طلووب بودنوود و همچنووین   88احزاب پس از انتخابات ریاست لمهورا سال  

انحالل احزاب پس از کودتاا نافرلام ترکیه، توله به این نکته بسیار حائز اهمیت است که احزاب در 

بوور تقویووت توسووعه  توسعه سیاسی ایران و ترکیه چه نقشی بر عهده داشته اند و در نهایت چووه توواثیرا

سیاسی در لمهورا اسالمی ایران و ترکیه ایفا کرده اند.در این مقاله فر یه اصوولی احووزاب در توسووعه 

 سیاسی کشورهاا ایران و ترکیه نقش آفرینی داشته اند مورد بررسی  رار می گیرد.

 نظری چارچوب

 هوواا در ویژگووی ریشه ها لت دو گونی گونه چه بسا و دارند تفاوت یکدیگر با لوامع همانند ها دولت 

 تاکیوود هووا آن و افتراق اشتراک  نقاط بر باید  لرم ها تفاوت این بندا دسته براا دارند. لوامع خاص

 .هسووتند لامعه آن احزاب سیاسی اا لامعه هر در سیاست  و  درت هاا مؤلفه مهمترین از یکی کرد.

  کند: می متمایز از ه  را لوامع در سیاسی احزاب مطالعة به رویکرد سه (1999تربورن)

  ذهنی . رویکرد 1

  ا تصادا . رویکرد 2

 ماتریالیست دیالکتیک یا فرایندا . رویکرد 3
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 در که است  کسانی معطو  به که است  سیاسی پردازان نظریه کالسیک تحلیل چارچوب ذهنی رویکرد 

 ، میخلز ، پارتو، موسکا از رویکرد عبارتند این متفکران .هستند آن اِعمال توانایی و  درت داراا لامعه

 دال. رابرت و میلز رایت  سی

ا  کتوواب طبقووه در او کوورد. ترسووی  هووا توووده و احووزاب میووان مشخصی مرز که بود کسی اولین موسکا

 شمارتر همیشه ک  حاک  طبقة کرد؛ تقسی  تحت حکومت  و حاک  طبقة دو به را لامعه (1939حاک )

 بیشووتر اثر و داراا برتر هاا مؤلفه داراا تر، سازمان یافته حاک  طبقة وا نظر از است. محکوم طبقة از

 کنوود. مووی تحمیوول به اکثریووت  را خود ارادة احزاب کوچک اما یافته سازمان گروه لذا هستند، لامعه در

 و هسووتند حکومووت  در مو عیووت  کووه کوووچکی تعداد :کند می تقسی  دسته دو به نیز را احزاب موسکا

 هوش، به را لامعه سیاسی ثبات وا .ندارند  رار امور مصدر در اما بوده سیاسی شرای، حائز که کسانی

 لوواه و هوش مستلزم را با تر مو عیت  دستیابی به او داند. می وابسته دوم گروه فعالیت  و مندا اخالق

 احووزاب تغییوور وا نظوور از نیسووت. کافی امر براا این تالش و هوشمندا است  معتقد و داند می طلبی

 یابد، می رشد دانش در عملی عالیق یابد، می توسعه سیاسی براا اا تازه که منابع دهد می روا و تی

 را لا همه لدید، عقاید طوفان یا و شود می هویدا آن از اا نو  تازه یا رود می بین از کهن آیین و دین

 می تالش که است  کوچکی گروه میان تضاد بر مبتنی بشر تاریخ این منظر، از  (Ibid.34 گیرد ) می فرا

 را انحصار این خواهد می که افراد از بزرگترا گروه با درآورد، خود در انحصار را ثروت و  درت کند

 بشکند.

 و دانوود مووی سیاسووی لمعووی ا دام نو  هر سرنوشت  را نقش احزاب سیاسی راستا همین در نیز میخلز

 گووروه یووک بووه را سووازمان آن منطووق باشوود، انحصووار شکستن حرکت  یک هد  اگر حتی است  معتقد

 آهنووین  ووانون را  اعووده ایوون میخلووز .نوودارد آن ولووود از گریووزا هیچ لذا و کند می تبدیل انحصارا

 5 فصل : 1378 )میخلز، گذاشت  برلا نخبگان و مطالعات سیاسی بر عمیقی اثر که نامید می الیگارشی

) 
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 و شغلی التماعی، مو عیت  لایگاه مانند مفاهیمی به طبقه از گرایی نخبه پردازان نظریه توله وبر از بعد

 تعریف در آموزش و درآمد - پرستیژ، مانند مفاهیمی و است  شده معطو  فرد التماعی ا تصادا زمینة

 کاریزماتیک سنتی، گونة سه به را خود ا تدار هاا تحلیل در وبر .اند گرفته  رار توله مورد فرد مو عیت 

 .کرد فه  نیز را نخبگان لایگاه - توان می آن اساس بر که کند می تقسی   انونی عقالنی و

 در دسووتیابی نخبگان توفیق باعث  عاملی چه که کند تبیین تواند نمی هنوز ذهنی رویکرد منتقدان نظر از

 اسووت  موودرن معتقوود لامعووة و شناختی لامعه نظریة کتاب در (1967 پارسنز، شود.) می اهدافشان به

 بووه دسووتیابی  وودرت عاموول انباشووت  بلکووه آورد، می فراه  را امر این مولبات که نیست   درت توزیع

 سووایر از منتووز  صووورت بووه آن را توان نمی لذا و است  رابطه در  درت پارسنز نظر از .است  اهدافشان

 رواب،، بازار در شده، آمیخته گرایانه فایدهتلقی  با که هانتینگتون نظر از .کرد ارزیابی التماعی مناسبات

 لووذا کنند؛ می کسب  دیگران با رابطه از را خود آنها  درت و است  پیوند در ه  با کنشگران همة  درتِ

 مووی گسسووته طبقووه و  وودرت میووان رابطووة  وودرت، از تلقی ا تصووادا در .است  نهفته لمع در  درت

  (. Threborn, 1999: 226شود)

 لامعووه سیاسووی در احزاب لایگاه و  درت مناسبات از ها تلقی و بندا دسته این داشت  توله باید اما

 و موودعیات تعوودیل در و لرح نیازمند دیگر لوامع مورد در و است  اطالق  ابل صنعتی لوامع به فق،

 .است  تعمی  گسترة

 

 مفهومی چارچوب

 هوواا مهوو  سرفصوول از یکی لامعه در  درت مختصات و سیاست  در احزاب نقش تئوریک، منظر از

 احزاب عملکرد به اختال  منجر لوامع تفاوت آمد، چنانکه اما است؛ سیاسی علوم به مربوط مطالعات

 خاورمیانووه کشووور دو عنوان ترکیه، به و ایران کشورهاا  یاس این بر .شد خواهد گوناگون لوامع در

 از متفوواوت آنهووا در احووزاب بالطبع نقووش و دارند را خود خاص سیاسی مختصات درحال توسعه، ااِ

 .بود خواهد خود خاص تحول تاریخ با غربی کشورهاا



 

 

506 

ماهنامه علمی )مقاله علمی 
 _

پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم،شماره اول)پیاپی 
17

(بهار
1401

 

 مووی اداره ا تصوواد و سیاسووت  در سنتی با مناسبات کمابیش هنوز مورد بررسی، مقطع در ترکیه و ایران

 شوویوة بووا انطبوواق براا  زم هاا زمینه و ساختارها خالء را با آنها غرب، تمدن با آنها موالهة و شدند

 سوووا از و بووا  از کشووورها ایوون در لدیوود ملت  دولت  اساساً ساخت  اینرو از .گردانید رو روبه نوین

 شووکل بووراا افزارا سخت  و افزارا نرم هاا زمینه فقدان گواه - با  از تغییر همین شد؛ آغاز احزاب

 .کشورهاست  این در حکومت  لدید

 و ترکیه، ایران مانند اا درحال توسعه لوامع در احزاب  درت سیاسی، نهادهاا توسعة فقدان دلیل به

 خاورمیانووه کشورهاا در .است  خورده گره ها آن خاص توسعة مسیر با صنعتی، لوامع از بیشتر بسیار

 دلیوول همووین بووه و ندارنوود این کشووورها تاریخی و التماعی تحو ت در ریشه نوین سیاسی نهادهاا

 آنهووا کووارکرد و آینوود می در دیگرا و  الب  شکل به آنها سنتی ساختارهاا با تعامل در نوین نهادهاا

 خاورمیانه در معتقدند برخی لذا شود. می دگرگون

 بووه صووورت و دارد ولووود سیاسووی ویتوورین شکل به اغلب  انتخابات، لمله از نوین، سیاسی نهادهاا

 مووی سیاسووت انتخابوواتی دیگوور سوا از .رود می کار به سیاسی احزاب کنترل براا هوشمندانه ابزارا

 هوواا و مو عیووت  مفوواهی  و بیوواورد ولووود بووه نامند می  دلیبرال دموکراسی برخی که را آنچه تواند

 .کند فراه  آنها براا متنا ض

 و آورد وارد می نقش ایفاا براا احزاب بر مضاعفی فشار لوامع این در مدرنیته و سنت  میان تعارض

 توسووعه در کشووورهاا است  معتقد باتامور کند. می متمایز صنعتی کشورهاا احزاب از را آنها لایگاه

 در تحو ت زنند. می اول را حر  خود کشور توسعة لریان تعیین در که هستند سیاسی احزاب نیافته

 لامعووه کوول در سیاسی و گستردة التماعی تحو ت بازتاب اغلب  کشورها این سیاسی احزاب ترکیب 

 ( 109 : 1391 )باتامور، شود می تلقی

 دولووت  زمانی موردبررسووی، مقطع در ترکیه و ایران کشور دو در که داشت  نظر در باید اوصا ، این با

 توسووعة از بحث  لذا است؛ گیرا شکل حال در هنوز سیاسی، توسعة هاا مؤلفه از یکی عنوان به ملت 

 تولهووات سوواختارا، انطبوواق خاطر عدم به رو این از و است  آن آغاز با  رین کشورها این در سیاسی

 خاصووی نظرا چارچوب از توان وصف نمی این با .بود خواهد کشورها این احزاب به معطو  بیشتر

 معرفی آغازین طرحی باید تحقیق هدایت  ناگزیر براا به و گرفت  بهره کشورها این مناسبات فه  براا

 کشووورهاا در که است  باتامور نظرا گزارة بر  ائ  این نوشته آغازین طرح و مفهومی چارچوب .کرد

 خووود کشووور توسووعة لریان در که هستند سیاسی احزاب)مقطع موردبررسی به توله با( نیافته توسعه

 .زنند می را اول حر 

 تولووه بووه بووا اما کرد، استخراج نیز میخلز و پارتو  مانند کسانی نظریات از توان می را گزاره این  راین

 را از از پیش تعیووین شووده هاا طرح موردبررسی، کشورهاا شرای، با نظریات این طرح زمینة تفاوت

 بووه ترکیه نشود؛ و ایران خاص شرای، فه  محدودیت  مولب  نظرا الزامات تا گذاری  می کنار تحقیق
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 رابطووة توووان مبنووا مووی ایوون بووا کنی . سازگار نظریات با را کشورها شرای، نباشی  مجبور که معنی این

 داد نمایش زیر شکل به را موردبررسی متغیرهاا

 بووه هووا، و ارزش باورها از اع  لمعی، هاا ویژگی که است  استوار امر این بر مقاله این اساسی فرض

 کشورها این سیاسی توسعة میزان و نو  مؤثرا در نقش ترکیه، و ایران کشور دو اثرگذار احزاب عنوان

 شود: تر تجزیه لزئی فر یات به تواند می فر یه این .اند داشته

 

 است؛ داشته شان سیاسی کشورهاا توسعة در اساسی نقشی ایران و ترکیه باورهاا و ها . ارزش 1

 توسووعة در آنووان توفیووق در کننووده عاملی تعیووین ساختارا مقتضیات و شرای، با آنها موالهة نحوة 2 

  است؛ بوده سیاسی

 سیاسووی توسووعة در آنهووا موفقیووت  میزان در مشترک، عامل عنوان اسالم به دین با آنها موالهة . نحوة3

 .است  بوده اثرگذار

 آنهووا تصووری  از ما معناا و شوند تعریف باید که هستند بررسی مورد تحقیق این در اساسی متغیر دو

 .سیاسی توسعة و سیاسی احزاب :یابد

 است  فراوانی برانگیخته منا شات که است  سیاسی شناسی لامعه مرکزا مفاهی  از یکی سیاسی توسعة

 مطالعة و مفهوم این تحلیل  .یابد می تغییر مکتبی و شناختی معرفت  رویکردهاا فراخور به آن معناا و

 از .است  گردیده حوزه این در از ادبیات وسیعی گسترة تولید به منجر آن غیاب یا حضور د یل و علل

 مووی  وورار اسووتد ل مبناا که شود می تعریفی اکتفا به فق، مقاله این در اختصار، رعایت  براا رو این

 .گیرد

 ولووه در . اسووت  شووده پرداخته بدان و بوده مدنظر کالن و خرد وله دو هر در سیاسی توسعة بررسی

 و کل یک به مثابة لامعه و گیرد می  رار عام معناا به توسعه با نزدیک نسبت  در سیاسی توسعة کالن،

 ایوون زیربنوواا و مارکس وبر ، دورکی  کالن هاا تحلیل .دارد لاا آن مرکز در آن به مربوط تحو ت

 ا تضووائات بووا معمو ً دنیاا مدرن به سنتی دنیاا از تحول معنا، این در .هستند سیاسی توسعة از تلقی

 .آنهاست  همة مرکزا هستة به آن، مربوط تعابیر و عقالنیت  که گیرد می  رار موردبررسی خود خاص

 کشورهاا استقالل و گرفت   رار مورد بازاندیشی دوم لهانی لن  از بعد سیاسی توسعة از تلقی این

 داد تغییوور را آنهووا هوواا اسووتد ل لهووت  به مباحث  نیافته توسعه کشورهاا ورود همچنین و مستعمره

 ( 13 : 1382 بشیریه،(

 سیاسووی تلقووی توسووعة العلل علت  آن، با متناظر تحو ت و ا تصاد کشورها، برخی مقایسة و مطالعه با

 آلمونوود کسانی مانند مقابل، در .هستند دیدگاه آن نمایندگان از کلمن و لرنر لیپست، مانند، کسانی شد؛

 .کردند می ت کید سیاسی توسعة تحول و پیدایش در فرهن  ت ثیر بر وربا و
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 بووراا توسووعة عامل ترین مه  را حکومت  کارایی و توان و  درت افزایش سیاسی، منظر از هانتینگتون

 (kingsbury, 2007: 7-1) است  کرده  لمداد سیاسی

 را که اصالت  نظریاتی هستند؛ تشخیص  ابل سیاسی توسعة باب در نظریات از دسته دو کلی منظرا از

 نوشته این به لایی که تا دانند. می آن هاا مؤلفه و دولت  با را اصالت  که گروهی و دهند می لامعه به

 مووورد تولووه سیاسی به توسعة منجر فرداِ عامل دخالت  و احزاب به مربوط نظریات شود، می مربوط

 .شد اشاره ها بدان نظرا بحث  در که هستند

 هووا و گووروه یووابی سووازمان :از عبارتند تحقیق این براا سیاسی توسعة لوازم ترین مه  اوصا  این با

 منازعووة نهادمنوود حل هاا مکانیزم ولود سیاسی؛ ر ابت  و مشارکت  در آنها آزادا التماعی؛ نیروهاا

 ( 12 : 1382 بشیریه،( سیاسی زندگی از زدایی خشونت  سیاسی؛ ساختار درون

 در نظام سیاسی یک کارایی و ظرفیت  افزایش از عبارتست  سیاسی توسعة گفت  توان می ترتیب  این به

 .لامعه یک اساسی در تغییرات و آزادا بودن، مردمی لمعی، و فردا منافع تضادهاا فصل و حل

 پیشینه تحقیق         

با توله به مو و  مورد بررسی که نقش احزاب در توسعه سیاسی لمهورا اسووالمی ایووران  و ترکیووه 

و تحووو ت  یریتناسب تغ بهمی باشد، پیشینه تحقیق نیز بر اساس مو و  مورد پژوهش بررسی گردید. 

 در نظامهاا سیاسی، اهمیت یافتن مردم و تاثیر اساسووی آنهووا در انتخوواب حاکمووان شووکل غالووب نووو 

حکومت در لوامع امروزا شده است که تناسب این تحو ت توله به حقوق آنها مورد تولووه لوودا 

دموکراسووی ،  سووترشگرفته است . گرچه این مبحث در لهان غرب پس از لن  لهانی دوم و گ   ر را

یوود داساس نظامهاا سیاسی را شکل می داد اما در کشورهاا لهان سوم این مسئله با تاخیر موالووه گر

و در ترکیووه   ریکه در ایران پس از تشکیل دولت هفت  و انتخاب آ اا خاتمی به ریاست لمهووورابطو 

سیاسی و ملزومووات آن مووورد تولووه و   توسعهمو و     نیز پس از روا کار آمدن رلب طیب اردوغان

 تاکید  رار گرفته است .

اسی منتشوور شووده اشوواره مووی که در ذیل به برخی از آثار و کتابهایی که در رابطه با احزاب و توسعه سی

 شود:

سیاسووی و   مشارکت نقش احزاب در    ( در آخرین ویرایش کتاب خود با عنوان1396. حسن رحیمی)  1

 و   فرهنگی در ایران و تووداوم  شکا  ها و چندپارگیهاا التماعی و  ساختار  درت سیاسی،  امنیت ملی

در بخش دیگر ایوون   سیاسی می داند.احزاب  توسعه اصلی موانع را  پدرسا رانه  سیاسی  فرهن   تقویت 

کتاب نظریه هاا مختلف در مورد احزاب سیاسی مقایسه شده است که به عنوان مثال  در مورد بحووث 

سیاسی را افزایش تمرکز  درت در حکومت مووی احزاب  هانتینگتون وسیله توسعه    تمرکز منابع  درت :

حکومووت بوور منووابع  وودرت احتمووال مشووارکت و   معتقد است افزایش کنترل  رحیمیداند .در حالی که  

 و از این رو مانع گسترش احزاب سیاسی می شود. ر ابت سیاسی را کاهش می دهد
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به ایوون نکتووه   از انقالب  سسیاسی در ایران پ  در کتاب خود با عنوان احزاب  (1395)حسین بشیریه.    2

بررسووی شوواخص هووایی چووون :   اشاره می کند که آنچه در این پژوهش مورد بررسی  رار گرفته است 

اصل ر ایت و اصل امکان ر ابووت و شوور  مقوودس از عواموول مووؤثر در   ولود دشمن یا ا دامات وا،

سیاسی ایران به اصول ذاتی نظام مستقر از یک سو و و عیت ویژه احزاب  می باشد. در    احزاب سیاسی

حا ر که خصومت بووا  حال درآن در حال حا ر که خصومت با مستقر از یک سو و و عیت ویژه آن 

. مورد توله  رار گرفتووه اسووت حقوق بشر و تروریس ( است  غرب )بر سر اصل نظام، مسئله هسته اا،

اصل اعتماد سازا در بسوویا التموواعی و توسووعه این پژوهش در صدد تو ی  این مسئله است که  لذا  

احووزاب ، راه توسووعه  سیاسی باید مدنظر طراحان و برنامه ریزان  وورار گیوورد. در خصوووص اپوزیسوویون

سیاسی در ایران بازگشت آنان به چارچوب )مثالً التزام عملی به و یت فقیه و  انون اساسی( است. در 

خصوص نیروهاا داخل نظام شرط اساسی تمکین به چارچوب هاا نظام سیاسی توس، همه نیروهاا 

 نظام است.

و مطبوعات در شکل گیرا مفهوووم   ( در پژوهش خود تحت عنوان نقش احزاب1395. علی میرزاده)  3

ابتدا شاخص هاا مربوط به احزاب سیاسی را مورد تجزیه و تحلیل  وورار مووی دهوود و سووپس   توسعه،  

تمامی موانع مولود در راستاا دستیابی به شاخص هاا مورد نظر به طور لداگانه ذکر مووی کنوود و در 

 نویسووندهحووال،    در عووین  ر می کند.پایان نیز شاخص هاا مورد بررسی را در بعد مشارکت سیاسی ذک 

 هااو ایوودئولوژا  گروهووی  هااشوواخص  میووان  رابطة  دربارة   ضاوت  شیوة  شاید بهترین  دارد که  اذعان

مشووارکت   هاازمینووه  بررسووی  در مقووام  و تووی  در عموول  باشد لیکن، وا  امینت ملی پایدار  شیوه  توسعه

طه آن را با مبحث احزاب سیاسی مورد تجزیه و تحلیوول  وورار مووی رابآید،  برمی  اسالمی  انقالبسیاسی  

 دهد.

تنگناهاا توسعه سیاسی به مثابه تهدیدا علیووه امنیووت ملووی ( در پژوهشی با عنوان  1394. بهنام اکبرا) 2

و شاخص هاا مربوط به توسعه سیاسی را مورد تجزیه و تحلیل  رار می دهوود   لمهورا اسالمی ایران

مولود در راستاا دستیابی به شاخص هاا مورد نظر به طور لداگانووه ذکوور مووی و سپس تمامی موانع  

همچنووین نویسوونده  کند و در پایان نیز شاخص هاا مورد بررسی را در بعد امنیت ملی ذکوور مووی کنوود.

هاا  زم را براا نهادا کردن تشکل ها و احزاب اعتقاد دارد که توسعه سیاسی فرآیندا است که زمینه

نماید که حاصل آن افزایش توانمندا و کارآیی یک نظام سیاسی است. و مووی فراه  می  سیاسی لامعه

گوید توسعه سیاسی، ایجاد شرای، سیاسی و حکومتی  زم براا تحقق کارآیی بیشتر است و همچنووین 

  دانند.ایجاد یک دولت و ملت با کارآیی موثر در دنیاا نوین می

 

 تحقیقات خارجی
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( در تحقیق خود با عنوان احزاب و نخبگان دو شاخص عمده در ساختار سیاسی 2018مار ن دو ب )

کشورها به این نکته اشاره می کند که توسعه  سیاسی عبارت است از مجموعه فعالیت ها براا هدایت 

 سعهتو مو و   لامعه لهت ایجاد شرای، مطلوب زندگی مطابق با نظام ارزشی مورد پذیرش لامعه و  

شهروندان در تعیین سرنوشت نظام سیاسی خووود از طریووق انتخابووات و از مجووراا احووزاب، از لملووه 

مظاهر نظام هاا دمکراتیک و مردمی عصر امروز است. احزاب و گروه هاا سیاسی با نهادینووه سووازا 

 توسووعهخواست شهروندان و ارائه دیدگاه ها در  الب برنامه و دستور العمل، نقووش موووثرا در فراینوود 

سیاسی مردم دارند. انتخابات و مبارزات انتخاباتی یکی از شاخص هاا مه  نظووام هوواا مووردم سووا ر 

است که در بطن خویش توأماً دو عنصر تغییر و تداوم را پرورش می دهوود. تغییوور در الووزاء، اعضوواء، 

هیت و سرشت نظام شاخ و برگ ها، مسئولین و مقامات؛ در مقابل تداوم، ثبات، ماندگارا ساختارها، ما

سیاسی. در نظام هاا دموکراتیک، مردم براا مبارزه علیه یا له  وانین، می توانند به التماعات مختلووف 

 .ملحق شوند، به عضویت احزاب سیاسی در آیند یا شخصاً بر نمایندگان خویش اعمال نفوذ نمایند

ارتقاا سط  امنیت ملووی  بووه ایوون ( در مقاله خود با عنوان نقش نخبگان سیاسی در 2017کنیدل برگر )

باعث نهادینه شدن گفتمان مدنی به عنوان یک ارزش شووده و بووا نکته اشاره می کند که نخبگان سیاسی 

رأا و ر ابت خود تغییرات مورد نظر حزب خود را با کمترین هزینه ایجاد می کند. احزاب با نقد دائ  

ستفاده از  درت شده و مولب رویکردا همه فضاا حاک  مولب للوگیرا از زیاده روا ها و سوء ا

لانبه به سمت عقالنیت سیاسی می شود. نقش احزاب در دموکراسی چنووان مهوو  اسووت کووه از آن بووه 

چرخ دنده ماشین دموکراسی یاد کرده اند، چرا که لامعه را از بی سازماندهی و شکل توده اا بازداشته 

ا مجهز کرده و در انتخابات به مردم عر ه می کننوود و و نیروهاا نخبه خود را به برنامه هاا پیشنهاد

بدین سان  درت انتخابی و آگاهی مردم را افزایش می دهند و ناظر بوور عملکوورد سوواخت  وودرت مووی 

شوند. نقد مداوم را به ارزش التماعی مبدل می کنند و با ایجوواد آگوواهی فووردا و التموواعی مووردم را 

 ی خود می کنند.  تشویق به مطالبه حقوق شهروندا و  انون

( در مقاله اا با عنوان مقایسه نقش احزاب در کشورهاا در حال توسعه بووه بیووان 2017لاناتان میسرا )

دیدگاه هاا نوین در توسعه سیاسی پرداخت و اشاره کرد که احزاب توسعه دستاورد انسووان محسوووب 

ایجوواد زنوودگی پرثموورا شود و در محتوا و نمود، داراا مختصات سیاسی است و هد  از توسووعه  می

گووردد. او توسووعه سیاسووی احووزاب را دسووتیابی فزاینووده انسووان بووه تعریف مووی است که توس، فرهن 

 .داندهاا فکرا خود میارزش

 

  ترکیه و ایران احزاب سیاسی در نقش اسالم در پویایی
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شووکل گیوورا  نتیجه کننده تعیین عوامل از یکی ترکیه و ایران در کشور دو مشترک  دین عنوان به اسالم

 ساز تفاوت  زمینه آن با رهبران موالهه دین، در اشتراک  به واسطه اما شود. می محسوب احزاب سیاسی

 .است  مقوله این در کشور دو

 مووذهب  روحووانیون اسووالم و ایووران، در اما بازگرداندند. اش سنتی لایگاه به را دین و اسالم ترکیه در

 از .نمووود می دشوار بسیار احزاب کار لهت  این از بودند. لامعه و سیاست  در دخالت  خواهان شیعه،

احووزاب سیاسووی در  امووا شد در ترکیه لمهورا یک ایجاد به موفق دینی، لامعه ولود با ترکیه این رو

 ((. Atabaki, 2004, 45 خورد شکست  مسیر این در ایران

 موالهه بووا در عمل فرایند در کننده تعیین هاا تفاوت برخی بسیار هاا شباهت  علیرغ  کشور دو این

 لمهورا کرد؛ را آغاز فرهنگی و التماعی اصالحات رویکرد، شش الزامات پایه بر ترکیه .داشتند دین

 اصووول ایوون از میان گرا. انقالبی و دولتی سوسیالیس  گرایی، مردم گرایی، ملی سکو ریس ، خواهی،

 (Ibid ) بود سیاست هاا ترکیه بناا سن  خواهی لمهورا گانه، شش

 بووه اعتقادا زیرا کرد؛ آغاز دولتی سوسیالیس  و گرایی ملی سکو ریس ، با فق، دوره پهلوا مقابل، در

 آن مدرس از لمله خود دینی مخالفین با موالهه در ر اشاه نداشت. خواهی لمهورا و مدارا مردم

 کوورد ت کیوود و میووان برداشووت  از را خالفت  و کرد محدود را مذهب  البته آتاتورک  کرد. سرکوب را ها

 بووازخورد ایران در روحانیون شیعه میان در ترکیه حرکت  این باشد. سکو ر باید  ضاییه  وه و آموزش

 و بگیوورد نادیووده را و سیاسووت  فقووه میووان انطباق خواست  توانست  نمی شیعه روحانیت  نداشت. مثبتی

 در و تووی لووذا بووردارد؛ از میان را اسالم خواهد می خواه لمهورا حزب نیز ایران در کرد می استد ل

 در اساسی  انون  الب  در خواهی لمهورا تثبیت   انون بود  رار ایران

تظوواهرات  مجلووس اطوورا  در مووردم و بازاریووان علمووا، از نفر هزار 5 به نزدیک شود، تصویب  مجلس

 است کووه این علما هاا صحبت  از من برداشت  :گفت  بازگشت  در و رفت     به بعداً ر اشاه .کردند

 از این لذا هستند؛ اسالم حفظ خواهان ها آن و دارد می بر میان از را اسالم لمهوریت، معتقدند ها آن

 پیروزا آتاتورک  نباید اما .است  اسالم حفظ با اولویت  زیرا باشد، لمهوریت  فکر به کسی نباید بعد به

 بلکه داد، شیعه نسبت  علماا نقش به را خواهی لمهورا در ر اشاه شکست  و لمهورا ت سیس در

 براا ها آن که لستجو کرد هایی روش و آتاتورک  و ر اشاه منش هاا تفاوت در باید را تفاوت این

 ( Atabaki, 2004, 55-59 ) برگزیدند تغییر

 و ترکیووه، سراسوورا آموزشووی نظووام کووه 1926 سووال در گفت  باید ترکیه در مذهب  با تعامل مورد در

 از بعوود .افول گذاشت  به رو ترکیه در مذهب  نقش شد، غرب آموزشی نظام با منطبق و سازا همسان

 و گرفت   رار وزیر اختیار نخست  در مذهبی، مقام با ترین ا سالم، شیخ کار اتاق خالفتی، نظام الغاا

 از در آتوواتورک  موفقیووت  از د یوول یکی .داد دست  از دولت  برابر در را خود مانور  درت مذهبی مقام

 مراتب  سلسله تدوین مذهبی، نظام و خلیفه برداشتن میان
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 در ترکیووه موفووق پیشینة داراا کار این لذا بود؛ عثمانی امپراتورا در مذهب  نقش تعیین و بوروکراسی

 نگرفووت سووازمان در علمووا سوووا از وا با لدا مخالفت  رو این از و راند پیش را آن آتاتورک  و بود

 مذهبی مقابل نیروهاا در آتاتورک  از حمایت  در ها گروه الما  مولب  ترکیه در موازا سیاسی هاا

 اصووالح کاموول نتوانست حمایت  حتی و داد نمی مولودیت  الازة مستقل نهادهاا به ر اشاه اما شد،

 آموووزش هاا بوروکراتیزاسیون، برنامه از که بود داور اکبر علی او حامی تنها کند. للب  را ایران طلبان

 بود معتقد شاه با متفق نیز او اما کرد، می حمایت  ر اشاه ارتش و

 عدم موفقیت  در خود برداشت، این است. نرسیده خواهی لمهورا پذیرش بلوغ مرحلة به هنوز ایران

 سیاسووی ولود نهادهاا کرد می فکر شاه زیرا داشت؛ عمیقی ت ثیر سیاسی توسعة براا شاه هاا برنامه

 بووراا را مووردم اینکووه وا عالوه به انجامد، می هایش برنامه و وا با مخالفت  به ایران در التماعی و

 .دانست  نمی حق ذا سیاست  در دخالت 

 احزاب سیاسی ترکیه و ایران در منطقه مواضع

 را ایوون مو ووو  و نبودند یکپارچه و یکدست  موا عی کشورهاا منطقه  بال در ایران و ترکیه موا ع

 گفووت  مووی توووان بووااین حووال .دانست  منطقه کشورهاا در کشور این متغیر منافع از نش ت گرفته باید

 :است  استوار یکدیگر با مرتب، اساسی اصل دو بر ترکیه موا ع احزاب ایران و

 تا شودمی این مولب  و است  گریزناپذیر خاورمیانه در تحو ت و تغییر که می رسد به نظر . اینگونه 1

  کرد؛ منطبق آن با را خود آن برابر در ایستادگی به لاا

 ا تصادا و و سیاسی منافع می شود مولب  مناسب  و درخور به شکلی حوادث این با . انطباق ترکیه 2

درنظرگرفتووه  مهمترین معیارهاا می توان اساس این بر شود. ت مین پیش از بیش منطقه در ترکیه امنیتی

 :مالحظه کرد زیر موارد در را عربی انقالبهاا طی ترکیه توس، احزاب ایران و شده

 

  سیاسی . معیار 1

 انزواا گوشه گیرا و به کرد تالش ترکیه 2002 سال در توسعه و عدالت  احزاب رسیدن به  درت با

 حضووور کووه کوورد را اتخوواذ خارلی سیاست  نوعی دلیل همین به دهد. پایان خاورمیانه منطقه در خود

 شوواهد اسوواس ایوون بوور دهد، را توسعه عربی کشورهاا با آن رواب، و داده افزایش را منطقه در ترکیه

 تووونس در علیبن زین العابدین دیکتاتورا بیست و سه ساله سرنگونی چون حوادثی در ترکیه حضور

 و لیبی در  ذافی معمر چهل و دو ساله رژی  سقوط و حسنی مبارک  سی ساله دیکتاتورا سرنگونی و

 احموود بودی . یمن در حکومت  سال سی و سه از پس صال  عبداهلل کناره گیرا على توافقنامه امضاا

بسوویار  عوورب لهووان در کووه کوورد یوواد توواریخ طبیعووی روند عنوان با عربی سونامی از این اوغلو  داوود

 کووه و نسوویمی دادمووی روا گذشته  رن نود و هشتاد دهه وا گفته به بایست می و داد روا دیرهنگام

 .نداشووتند را آن برابوور ایستادگی در توان عرب لهان رهبران که بود التماعی  رورتی گرفت، وزیدن
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 )علووی می داد تشکیل را عربی با انقالبهاا تعامل در ترکیه خارلی سیاست  اصل مهمترین دیدگاه، این

 (. 11، 1390 همکاران، و حیدرا

 اقتصادی معیار.  2

 همووین دلیوول به و هستند کالنی سرمایه گذاریهاا داراا منطقه کشورهاا از بسیارا در ایران و ترکیه

تهووران و  آنهووا پیش آمووده بووراا سیاسی و امنیتی چالش هاا و کشورها این در لارا تغییر و تحو ت

بووه  عایوودات و میووزان صووادرات کوواهش عرصه در ا تصادا مشکالت با که انداخت  واهمه به را آنکارا

 دیگوور از مووی گذاشووت. ایوون کشووور رشوود بوور منفووی ت ثیرا بالطبع که شود مواله آنها از دست آمده

 او ووا  بودن متشنا دلیل به لهانی نفت   یمت  افزایش دوره این در ترکیه ا تصادا ایران و نگرانیهاا

 انقالبهوواا همچنووین گذاشووت.می کشور این بازپرداخت تجارا  درت بر منفی ت ثیراتی که بود منطقه

 (1389،32)واعظی، شد ترکیه به عربی کشورهاا صادرات درصدا میزان سیزده کاهش مولب  عربی

 

 . معیار امنیتی 3

 کردنوود، مهمتوورین ایفووا ترکیه خارلی ایران و سیاست  به دادن شکل در اساسی نقشی امنیتی معیارهاا

 همجوووار کشووورهاا که این بود بود متکی آن بر عربی انقالبهاا آغاز از پیش تا ترکیه که امنیتی اصل

 بهتوورین کشووورها ایوون با مشترک  بلکه همکارا نیستند، ترکیه ملی امنیت  براا تهدید منبع الزاماً ترکیه

 عواموول می گذارند. ت ثیر ترکیه ایران و ثبات و امنیت  که بر است  تهدیداتی تمام با مقابله براا راهکار

 اسوواس، ایوون بوور کردنوود. ایفا عربی انقالبهاا  بال در ترکیه سیاستهاا ایران و در اساسی نقشی امنیتی

 کشور این ا تصادا و سیاسی سرمایه گذارا آینده بر انقالبها و ادامه ناآرامیها که بود باور این بر ترکیه

 ترکیووه ایوون امنیتووی هزینه هاا امر این و می کند خدمت  اسرائیل سیاستهاا و منافع به گذاشته و ت ثیر

 عووراق لن  از نش ت گرفته می دهد. نگرانی هاا ترکیه افزایش را منطقه تحو ت با تعامل براا باور

 او ووا  از مانووده برلاا امنیتی بازتابهاا و شد کشور وارد این به کالنی مادا زیانهاا آن در که است 

 ترکیووه علیه ک .ک .پ حمالت افزایش مولب  و گذاشت  برلاا شمال عراق در را مشکالتی ا تصادا

 کووه همکووارا طوورح همچنین داشت. توله نیز عراق در ایران نقش افزایش به اینکه ترکیه  من شد؛

حل و   ادر به سوریه، در بحران ولود به دلیل بود، کرده ارائه امنیتی چالشهاا با رویارویی آنکارا براا

 بحووران بووه دلیوول و اسرائیل ترکیه رواب، که است  درحالی این .نبود سوریه -ترکیه متشنا رواب، فصل

 این  من بود؛ شده متشنا ترکیه در خاک  موشکی سپر استقرار به دلیل تهران با رابطه و آزادا ناوگان

 عربووی انقالبهاا اساس این بر .بودند گرفته  رار روا ه  در رو نیز سوریه در عمالً تهران و آنکارا که

 عاموول همووین و اسووت  ترکیووه خووارلی سیاسووت  ترسی  در عامل امنیتی مهمترین عامل که دادند نشان

 شد. انقالبها این  بال در متنا ضی شکل گیرا سیاستهاا مولب 

 فارس خلیج همکاری شورای قالب در ایران و ترکیه روابط احزاب سیاسی
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 سال چند است، طی شورا این از عضوا ه  ایران که فارس خلیا همکارا شوراا کشورهاا و ترکیه

 منووابع بووه نیوواز بووه توله با ترکیه .کنند پی ریزا را ژئواستراتژیکی همکاریهاا کرده اند. سعی گذشته

 سوووا از فووارس خلوویا عربووی تجارا کشورهاا منافع و سرمایه ها و از یک سو، فارس خلیا انرژا

 و اسووت  داده انجام کشورها این با ا تصادا و سیاسیرواب،  ارتقاا براا را گسترده اا ا دامات دیگر،

 داشووته فووارس خلوویا همکارا شوراا با استراتژیکی رواب، نیز لدید منطقه اا شرای، در دارد سعی

 .باشد

 هوود  با دیدار این .کردند برگزار آنکارا در را مشترکی نشست  ترکیه و فارس خلیا همکارا شوراا

 شووده برگووزار بحوورین در 2008سپتامبر  در آن اول دور که شد برگزار درحالی دولانبه رواب، تقویت 

 آغاز را روبه گسترشی مناسبات اخیر در سالهاا آنها که می دهد نشان کشورها این رواب، بررسی بود.

 چند از رویکرد این د یل منطقه تحو ت روند و طرفین به رواب، توله با دارند. ت کید آن توسعه بر و

 .است  بررسی  ابل منظر

 و روابوو، منطقووه اا از مجموعووه اا از استفاده با تا می کند تالش دارد  رار توسعه مسیر در که ترکیه

 .کند ت مین را خود منافع لهانی، معاد ت در نقش ایفاا  من فرامنطقه اا

 و  فقوواز، ایووران و مرکووزا آسوویاا روسوویه، اروپا، با را گسترده اا رواب، چارچوب این در کشور این

 خود لغرافیایی از مو عیت  استفاده با تا است  کرده بر رار فارس خلیا حوزه عربی کشورهاا درنهایت 

 تجارا مباد ت افزایش به نیز عربی کشورهاا .شود برخوردار خود منافع ت مین براا ظرفیتها تمام از

 نکته دو ترکیه و اعراب رواب، در هستند. امیدوار ترکیه مو عیت لغرافیایی به توله با لهانی عرصه در

 :دارد ولود حاشیه اا

 2004استانبول ” عنوان با ناتو  به فارس خلیا همکارا شوراا پیوستن براا ترکیه طرح ایران و او ً،

ایووران و  ثانیوواً، طوورح و مووی کننوود همکارا ناتو  با ناظر عضو   الب  در کشورها این آن بر اساس که  “

 همگان مخالفت  با که طرح این ترکیه«. ایران، اعراب، حضور با منطقه در امنیتی سد ایجاد ترکیه »براا

 (.1393، 13 )انصارا، می شود پیگیرا اعراب و امنیتی ترکیه تحرکات نام با اکنون شد، مواله

 زمینه های ساختاری احزاب و توسعه سیاسی در ایران و ترکیه -

 هوواا برنامووه و ایوودئولوژیک در ولوه نقش احزاب و توسعه سیاسی چشمگیر هاا شباهت  رغ  علی

 ملی میراث و بلندمدت و دستاوردهاا اساسی هاا موفقیت  ولوه در مورد دو این مدت، کوتاه عملی

  واعوود سووازا نهادینووه در دو آن در توانووایی شووک بوودون تفاوت این دارند. ه  با بسیار هاا تفاوت

 باعووث  و کننوود تزریق لمعی بدنة به را این اصول که امر این در توانایی .بود خود فردا ا تدارگرایانة

 تحمل سیاسی عرصة در را متعدد احزاب توانست  نمی ( ایرانZurcher،2004 :98) (شوند آنها دوام

 حزب یک را آن غربی هاا دیپلمات و شاهدان که حالی در آورد دوام سه ماه تنها نو، ایران حزب .کند
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مجلووس  کنووار در احزاب مختلووف ایووران که داشتند امید سیاسیون از بسیارا .کردند تلقی می فاشیستی

 نهادهووا تعرض از را  درت کردند تالش احزاب سیاسی و نیفتاد اتفاق این اما بزند اصالحات به دست 

 در نظوو  ایجوواد اول، حزب، ت سیس از کمال درآورد. هد  انحصار به را آن و کند حفظ دیگر و افراد

 متفووق و اندیشوومندان بسیا دوم، و بود مجلس انتخابات از بعد و سیاسی فکرا پراکندة هاا لماعت 

 و تمایالت که بودند مدعی احزاب آن و ترکیه .سیاست  و فرهن  در انقالبی براا تغییراتی آنها کردن

 چنووین حووزب اهوودا  .اسووت  ترکیووه ملت  مطالبات با منطبق که کنند می نمایندگی را اا اهدا  ملی

 .یکوودیگر بووه روسووتاها و شووهرها نزدیکی و فرهنگی تنوعات میان از واحد ملت  ت سیس :برشمرده شد

آموووزش،  رفوواه، ورزش، تئوواتر، زیبووا، هنرهوواا ادبیووات، و زبان :از بودند عبارت نیز فعالیت  هاا زمینه

 ترتیب بووه این ( بهZurcher2004: 104-106ترکیه) تاریخ و روستایی توسعة انتشارات، و کتابخانه

 ماننوود لهووت  آن بووه وابسته واحدهاا و حزب (( ملت  خانة ،)) در مردم بسیا و آموزش براا ابزارا

 ترکیه هاا لمهورا برنامه با مردم کردن همراه در مهمی نقش و گردید تبدیل ترکیه لمهورا اهدا 

 میووان وفوواق ایجاد براا از آن اما دید می خود هد  پیشبرد براا ابزارا را حزب البته ترکیه .کرد ایفا

 کرد. خود استفاده هاا برنامه با آنها همراهی براا شهرا متوس، طبقة نیروهاا

ترکیووه  در مووردم حووزب شووبیه بسیار تر ی حزب یعنی آن لانشین و لمهورا اسالمی حزب ایران در

و  موونظ  یافتووه، سووازمان ترکیووه مووردم حووزب اندازه به هرگز تر ی و لمهورا اسالمی حزب اما بودند

 مهمترین از ها آن از استفاده نحوه و  درت توزیع و مشورتی نهادهاا و حزب نبود. مردم موردحمایت 

 زمه توسعه سیاسی نقش احزاب است. نبایوود ایوون  .ایران و ترکیه بود سیاسی احزب هاا میان تفاوت

 الووازه و دیوود خووود مووی توسووعه هوواا برنامه مزاح  را فردا یا لامعه اا احزابدیدگاه داشت که  

 در تماموواً و کوورده باشوود ت سوویس وا خووود را حووزب آن اگر حتی داد نمی ها آن به ثبات و پاسدارا

 مووی خود نظر مد مانع تمرکزگرایی و مرج و هرج نوعی را احزاب تکثر و یا  .باشد او اهدا  خدمت 

 لمووع مولووود التماعی هاا حول شکا  را التماعی نیروهاا توانستند می احزاب این زیرا دانست،

درآورند. آنچه در ایران و ترکیه در رابطه بووا نقووش احووزاب ولووود  او دست  از را امور سررشته و کنند

 لذا دانست و می لامعه با خود واسطه را ها آن و گرفت  می خود اهدا  خدمت  در را احزاب داشت 

  الب نهادینة اما بود فاشیستی نیز سیست  ترکیه حزب اگرچه .کرد بردارا بهره آن از نیروها بسیا براا

 از .فووراه  آورد هسووتند سیاسووی توسووعه بنیووان که متکثر هاا بندا گروه گیرا شکل زمینة بعدها آن

 خووود از بعوود سیاسوویتوسعه  براا ساختارا هاا زمینه تمهید در ایران و ترکیه گفت  توان می رواین

 بود. ایران از بیشتر نهادسازا سیاسی در ترکیه موفقیت  و بودند کننده تعیین هاا تفاوت داراا
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 گیری نتیجه

 تعیین سیاست  در سیاسی احزاب معتقدند خاورمیانه مسائل گران تحلیل سایر همانند اسپرینبرگ و بیل

 پیرامووون هوواا پاتریمونیووال نظووام سیاسی فرایندهاا .دارند محورا نقش خاورمیانه در گذار و توسعه

 صووورت بووه لهووان منطقووة دیگوور هر از بیش خاورمیانه در نوسازا .گیرد می شکل پاتریمونیال رهبر

 با  از اصالحات راه از نظ  سنتی از حفاظت  استراتژا، این اهدا  از یکی .است  گرفته شکل تدافعی

 مناسووبات در عمووده تحووو ت پیشووگیرا از بووراا تالش تدافعی نوسازا .است  پایین از انقالب علیه

 .است  محدود وسیلة اصالحات به لامعه یک التماعی و ا تصادا سیاسی،  درت

 دو در متغیرهووا غیاب برخووی و حضور ترکیه، و ایران در دموکراسی فرایند بسیار هاا شباهت  رغ  به

 تر روشن را متغیرها این آنها نقش تطبیقی مطالعة که است  کرده تبدیل متمایز مورد دو به را آنها کشور

 ارزشووی نظام و باورها است، آغاز شده با  از و احزاب با آفرین تحول فرایندهاا که آنجا از .کند می

 .کشورهاست  این در سیاسی توسعة مسیر آیندة کنندة تعیین آنها

 نظام کرد تالش ترکیه لیکن بود، همراه آنها سیاسی نظام در تحول با کشور دو هر در مدرنیزاسیون آغاز

 و بخشید امتداد را پاتریمونیالیس  ایران .دادند ادامه را راه این او اخال  و بردارد میان از را پاتریمونیال

 .کرد بازتولید دیگر نحوا به را آن در ادامه نیز

 و بووا فووراز مسوویر این ارتش، دخالت  مورد چند لز و گرفت  پا حزبی ر ابت  و ترکیه در آزاد انتخابات

 حزبی هاا ر ابت  لریان در نوسازا در مقابل سنتی نخبگان و فرهن  هاا مقاومت  یافت. ادامه فرود

 گردید. مستحیل

 به را دموکراتیک  واعد بیگاه ارتش، و گاه هاا دخالت  و فرود و فراز ولود با ، ترکیه سیاسی احزاب

 و کردند لذب انتخابات در حزبی هاا  الب ر ابت  در را متنو  التماعی نیروهاا و شناختند رسمیت 

 هوواا گروه به ترکیه در .شدند دیگر گفتمان مقابل عصیان در براا گفتمان یک شدن هژمونیک از مانع

در  امووا شوود، تثبیت  روال این آنها پیروزا با و کرد اعطا را انتخابات در ر ابت  و مشارکت  ر یب الازة

 شدند. زیرزمینی هاا مقاومت  گفتمان لذا و نیاورد فراه  را امکانی چنین ایران

 پیشنهادات

پیشنهاد می شود اگر احزاب فعلی ایران و ترکیه بخواهند در عرصه هاا گوناگون منشا توسعه سیاسووی 

بووراا کشورشان شوند باید از تجارب تاریخی درس گرفته و خود را نه با الگوهاا بیرونووی و نووا آشوونا 

لامعه بلکه با معیارهاا فرهن  بومی تطبیق داده و از طرح مسائل و برنامووه هوواا توونش زا خوووددارا 

ورزند. با توله به حاک  بودن دین اسالم در زوایاا زندگی التماعی و سیاسی مووردم، اکثوور احووزاب از 

ه بووه آموووزه هوواا پسوندهاا اسالمی براا احزاب خود استفاده می کنند که این نیز می توانوود بووا تولوو 

 مشترک در توسعه سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.
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