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 چكيده
 -تـوان تـيثيرش را بـر حيـات اجتمـاعي      اي است كه نمـي توسعه سياسي پديده

ويژه در جوامع در حـال توسـعه، انكـار كـرد. در فراينـد      سياسي جهان امروز، به
هـا،  كننـد كـه در ميـان آن   توسعه سياسي عوامل گوناگوني ايفاي نقش مي تحقق

ترين نهاد سياسي جامعه نقـش بـا اهميتـي بـر     ترين و مهمدولت به عنوان بزرگ
عهده دارد. سامان اين مقاله نيز بر همين امر استوار است؛ يعني به دنبـال مطالعـه   

به ايـن هـد ، از روش   نسبت ميان دولت و توسعه سياسي است. براي دستيابي 
اي مبتني بر مطالعه اسنادي استفاده شده كه در آن دو دوره گوناگون ولـي  مقايسه

                                                 
 شناسي دانشگاه عالمه طباطبائياستاديار جامعه.    tghaderi@atu.ac.ir 

 شناسي دانشگاه عالمه طباطبائياستاديار جامعه.    aalizad@atu.ac.ir 
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( مورد بررسي قـرار  1376-1384( و )1368-1376درپي تاريخ معاصر ايران )پي

اي كه در طي آن دو الگوي نسـبتاً متفـاوت   يعني دوران شانزده سالهگرفته است، 
گذاري دولت را در دست داشتند. اجرايي و امر سياستاز مديريت سياسي، زمام 

ها داللت بر اين دارد كه تحقق توسعه سياسي وابسـتگي زيـادي بـه    مقايسه يافته
هاي اتخاذ شده از سوي دولت دارد. افزون بر اين، ميـزان  نوع رويكرد و سياست

 اي دارد كـه دولـت بـا   تحكيم و يا تضعيف توسعه سياسي بستگي به نوع رابطـه 
كند. در واقع، ساز و كار موجـود در ايـن شـبكه تعـاملي،     جامعه مدني برقرار مي

تعيين كننده چرايي تفاوت در چند و چـون و سـمت و سـوي توسـعه سياسـي      
 است.  

 هاي دولت، جامعه مدنيتوسعه سياسي، سياست :هاي كليديواژه

 

 درآمد
جوامـع در حـال    مسـائل ين تردر جهان امروز، توسعه سياسي به عنوان يكي از زيربنايي

هاي سياسي ايـن جوامـع، همـه    شود؛ موضوعي كه عالوه بر فعاليتتوسعه محسو  مي

دهـد. افـزون بـر    ها را تحت تيثير قرار ميهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنفعاليت

چه در عرصـه  [ هاي سياسياين، تجربه برخي جوامع نشان داده كه ثبات و پايداري نظام

رو در گرو تحقق و تحكيم توسـعه سياسـي اسـت. از ايـن     ]در عرصه جهاني ملي و چه

اي اسـت  گونهشود كه اهميت توسعه سياسي به عنوان يكي از ابعاد توسعه به آشكار مي

تـرين مباحـث   گيري آن به يكي از مهمكه بحث درباره چگونگي تحقق و يا موانع شكل

هاي گونـاگون  پژوهان حوزهان و دانشنظري و مطالعات تجربي تبديل شده و انديشمند

هاسـت در  علوم اجتماعي و سياسي را به اين عرصه كشانده است. اين موضوع كه دهـه 

تر جوامع در حال توسعه و از جمله ايران، به مثابه يك هد  مطلو  شناخته شـده  بيش

اسـت؛  ها و نيروهاي اجتماعي تبديل شده هاي نخبگان، گروهترين دغدغهبه يكي از مهم

هاي ناكام يكصد سالة اخيرش، در پي اين مطالبه ويژه كه شهروند ايراني از پس تجربهبه
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توان نسبت به آن تاريخي خويش است. بنابراين، توسعه سياسي موضوعي است كه نمي

 تفاوت بود و براي شناخت ساز و كارهاي تحقق يا عدم تحقق آن تالش نكرد. بي

از يك پژوهش علمي است تالشي در جهـت شـناخت   باري، اين مقاله كه برآمده 

جـا، در ميـان عوامـل    بخش كوچكي از تاريخ فرايند توسعه سياسي ايران است. در ايـن 

هـاي وضـع شـده از    ويژه سياستاحتمالي گوناگون ما به دنبال بررسي نقش دولت و به

صـي  خا سوي قواي اجرايي آن در فرايند توسعه سياسي هستيم. اين بررسي بازه زمـاني 

اي كـه در  گيرد، يعني دورهر ميب( را در 1368-1384از دوران جمهوري اسالمي ايران )

 زمام اجرايي دولت را در دست داشتند.   "اصالحات"و  "سازندگي"آن دو جريان 

 

 طرح مسأله
ها آزمون و تجربه، ترديدي باقي نمانده است كـه در جوامـع   امروزه پس از گذشت سال

هـا اسـت. در   ي به توسعه سياسي مستلزم حضور و همراهي فعال دولتپيراموني، دستياب

هاي گونـاگون اتخـاذ شـده از سـوي دولـت تيكيـد       جا بر جايگاه مركزي و سياستاين

ترين عـواملي اسـت كـه نقـش تعيـين      ترين و اصليبه مثابه يكي از مهمشود چرا كه مي

اي هـاي توسـعه  يـت طـرح  سي و شكست يا موفقگيري مفهوم توسعه سياكننده در شكل

نيـافتگي سياسـي مسـتلزم درك    رو، بخشي از درك عميق توسـعه و توسـعه  دارد. از اين

هاي اتخاذ شده از سوي آن است. البته در اين نكته ترديـدي  درستي از دولت و سياست

انـد. از آن ميـان   نيست كه عالوه بر دولت، عوامل ديگري نيز در توسعه سياسـي دخيـل  

اي مانند: طبقات اجتماعي، قوميت، مـذهب و تركيبـي از   وامل درون جامعهتوان به عمي

شدن و پيامدهاي آن اشاره كـرد كـه   اي مانند: جهانيها و همچنين عوامل برون جامعهآن

دهنده نيروهاي اجتماعي و سياسي خاصي هستند كه اغلـب تـيثيرات   ها شكلهمگي آن

 ه سياسي دارند.  چشمگيري بر توانمندي و اشكال گوناگون توسع
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دهد هاي متفاوتشان نشان ميبنديتجربه كشورهاي در حال توسعه در همه تقسيم

توان انتظار تيمين همه اشـكال توسـعه   كه بدون دخالت مستقيم يا غيرمستقيم دولت نمي

يله (. ايـن مسـ  289-90: 1384ويژه توسـعه سياسـي را در جامعـه داشـت )فكـوهي،      به

يم توسـعه  است كه بدون وجـود اراده سياسـي، تحقـق و تحكـ    ناپذيري واقعيت اجتنا 

هاي سـاختاري و عرصـه نفـوذ و    سياسي ممكن نخواهد بود. البته در اين زمينه، ويژگي

 ا انـدازه فعاليت دولت، تعيين كننده ظرفيت و توانايي نظامي است كه توسعه سياسي را ت

 كند.  زيادي كنترل و راهبري مي

ـ      در ميان اين گوناگوني، ج رار امعه مـا ايـران، در زمـره آن دسـته از كشـورهايي ق

هـاي كـارگزاري   گيرد كه پيشينه بلند مدتي از تجربه نوعي دولت متمركز بـا فعاليـت  مي

ـ      ات زياد و مبتني بر ضوابط و قوانين خـا  دارد. ايـن كشـور در مقطعـي از دوران حي

ه تا بـه  كا رقم زد اي رخويش وارد فرايند توسعه سياسي شد و تجربه سنت يكصد ساله

 اردي چـون امروز ادامه دارد. موضوعي كه تاكنون نه تنها در عرصه نظر و انديشه )در مو

ضرورت، اولويت و چگونگي تحقق آن( اجماعي حاصل نشده، بلكـه در عرصـه عمـل    

نـوز  نيز با وجود تحوالت ايجاد شده )همچون انقال  مشروطيت و انقال  اسالمي(، ه

اي در تـاريخ پـر   ( فصـل تـازه  1357هرچند انقال  اسالمي ايران ) نهادينه نگشته است.

رسيد كه راه توسعه سياسي جامعه را همـوار  فراز و نشيب اين كشور گشود و به نظر مي

هـايي در راه  كرده، ولي گذشت سه دهه پرتالطم از عمر آن نشان داد كه هنوز دشـواري 

 رسيدن به اين توسعه وجود دارد. 

، در هـر دوره )پـيش و   ]همچون ديگر ابعاد توسـعه [اين كشور  سياسي در توسعه

هـاي دولـت بـوده اسـت. پـس از انقـال        از انقال  اسالمي( وابسته بـه سياسـت   پس

سـازي سياسـي،   ريزي و تصـميم اي از نظام برنامهاسالمي، با پاي گذاشتن به عرصه تازه

رودهاي گوناگون آزمـوده  جامعه مسير متفاوت و خاصي از توسعه سياسي را با فراز و ف

است كه بايد در فرديتش مورد توجه قرار گيرد. در دوران جمهـوري اسـالمي، يكـي از    

وقوع هاي اخير بهاجتماعي سال -هايي كه در جريان تحوالت سياسي ترين چرخشمهم
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هاي گذاريگردد، تغيير جهت سياستپيوست و آغاز آن به پس از جنگ تحميلي باز مي

بود. از اين زمان بود كه مفهوم توسعه به معناي عام و توسعه سياسـي بـه    عمومي دولت

معناي خا  مورد توجه نيروهاي اجتماعي، نخبگان سياسـي و گروهـي از دولتمـردان    

 قرار گرفت.  

-1376داري دو قوه مجريه گوناگون )دولت سازندگي سال زمامدر دوران شانزده 

هـاي اتخـاذ شـده كـه از     توجه به سياسـت  ( ، با1376-1384و دولت اصالحات  1368

هاست و از سو برآمده از شرايط اجتماعي و ايدئولوژي و انديشه حاكم بر اين دولتيك

هـاي توسـعه سياسـي    باشـد، راه اي ميالمللي و منطقهسوي ديگر، برآمده از مواضع بين

هـا و  گيـري اهـدا ، ظرفيـت   هـا در شـكل  اي متفاوت دنبال شـد. ايـن سياسـت   گونهبه

انـد.  هاي الزم براي پيشبرد يا متوقف ساختن فرايند توسعه سياسي تعيين كنندهتوانمندي

هاي توسعه سياسي تنها با بنابراين، با توجه به نقش بنيادين دولت، درك درست پتانسيل

گردد كه البتـه  برداشت درست و واقعي از تدابير اتخاذ شده از سوي اين نهاد ممكن مي

 1يابـد. هاي اجرايي دولت تجلـي مـي  هاي آن در قالب سياستترين صورتيكي از عمده

هاي دولت در توسعه سياسـي در دو  رو، مسيله اين پژوهش، بررسي نقش سياستاز اين

شناسي سياسي مـورد بررسـي قـرار    دوره سازندگي و اصالحات است كه از منظر جامعه

 گيرد. مي

 

 ها و چارچوب نظريامينه
هاي رسيدن به توسعه سياسي يـا  كنيم كه راهاين پرسش اساسي آغاز مياين بخش را با 

هايي است كه از زمان تقسيم ترين پرسشموانع آن كدام است؟ اين پرسش از جمله مهم

                                                 

هـا  رو اهميت دارد كه تعيين كننده تعاريف، برنامـه هاي اتخاذ شده از سوي آن از ايننقش قوه مجريه و سياست -1

كـه تفكيـك قـوا در آن    [و روندهاي اجرايي ابعاد گوناگون توسعه از جمله توسعه سياسي در هر كشـوري اسـت   

 آيد.  شمار ميهترين تسهيل كننده و يا مانع آن بو بزرگ ]صورت پذيرفته
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ويـژه  هاي جهان سومي و بـه نيافته، در ذهن تودهيافته و توسعهجهان به دو بخش توسعه

اند، نقـش بسـته   يي بودههاموضوعل چنين متفكران علوم اجتماعي و سياسي كه دلمشغو

ها و رويكردهاي نظري متفـاوتي در مطالعـات توسـعه بـه     است. در همين راستا، جريان

معناي عام و توسعه سياسي به معناي خـا  شـكل گرفتـه كـه هـر يـك از پـارادايم و        

برآمده از  هاي گوناگون،ها و ديدگاهاند. اين پارادايمديدگاه خاصي به اين مقوله پرداخته

شناختي هاي فلسفي و جامعهجغرافياي سياسي متفاوت و همچنين مبادي نظري و ريشه

 اند. هاي متعددي را رقم زدهمتفاوتند كه روي هم رفته نظريه

و  1مـيالدي، مكتـب نوسـازي    1950در اواخـر دهـه    مكتب نوسرااي متقردم:   -1

عرصه مطالعـات توسـعه و توسـعه    هاي برآمده از آن، به عنوان پارادايم مسلط در نظريه

پژوهان و محققاني سـاخته و پرداختـه   شد. اين مكتب از سوي دانشسياسي شناخته مي

شناسـان، اقتصـاددانان،   هاي گونـاگون علـوم اجتمـاعي )جامعـه    شد كه متعلق به گرايش

شناسان و...( بودنـد. هـر يـك از صـاحبنظران ايـن مكتـب  ميـان        شناسان، جمعيتمردم

با حفظ اصول و مفروضات بنيـادي ايـن مكتـب، بـه مقولـه توسـعه و توسـعه        اي رشته

اند و متغيرهاي مستقل متفاوتي را در ارتبا  با آن سياسي به عنوان متغير وابسته نگريسته

اند. از جمله انديشمنداني كـه در  هاي آن پرداختهقرار داده و به بررسي فرايندها و توالي

( و سـيمور  1956انـد، رابـرت دال )  مطالعـه پرداختـه   چارچو  اين مكتب به تحقيـق و 

( هستند كه رسيدن به توسعه سياسي را صرفاً مشرو  بـه توسـعه   1960) 2مارتين ليپست

( ، كارل 1958دانند. آنان و ديگر صاحبنظراني چون دانيل لرنر )اقتصادي و اجتماعي مي

بـه حـوزه سياسـت     كنند كـه ورود ( استدالل مي1965) 3( و بروس روست1963دويچ )

هاي خاصي چون فرهنـگ، اقتصـاد، نهادهـاي اجتمـاعي و رابطـه      مستلزم دخالت متغير

اجتماعي است كه آثار خا  خود را نيز درپي دارند. اين امر بـازگو كننـده آن    نيروهاي

                                                 
1. Modernization school 

2. Robert Dahl & Seymour Martin Lipset 

3. Daniel Lerner, Karl Deutsch & B. Russett 
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هـاي  است كه توسعه سياسي ممكن است با ساختارهاي اجتماعي متفـاوت و مكانيسـم  

 ردد. سياسي گوناگون همراه گ

اي گونـه اسـت كـه توسـعه سياسـي را بـه      1از ديگر متفكران اين نحله، ادوارد شيلز

كنـد. او بـه نقـش و    گيرد كه از اصول ويژه خـود پيـروي مـي   مستقل و پويا در نظر مي

ترين مانع توسـعه سياسـي   كند و مهمهاي در حال پيشرفت اشاره ميجايگاه همه دولت

رو، به نظر شيلز مـا  داند. از اينن سنت و مدرنيته ميدر جوامع جهان سوم را شكا  ميا

پذيري سـنت  با تعدد روندهاي نوسازي مواجه خواهيم بود كه خود ناشي از ميزان آشتي

 (.  48-49: 1384و مدرنيته است )بديع، 

هـاي  ، بـا نقـد گسـترده نظريـه    1960از نيمه دوم دهه  مكتب نوسااي متأخر: -2

گيـرد كـه در پـي بازسـازي     وسـازي جريـاني شـكل مـي    پيشين ولي در ادامـه مكتـب ن  

هاي مصداقي اسـت.  هاي كالن و روي آوردن به نمونهشناسي از راه وداع با نظريهجامعه

اين جريان كه به جريان جديد نوسازي موسوم است فقط به دنبال يافتن وجـه مشـترك   

 2هـانتينگتون  تمام روندهاي نوسازي سياسي است. نماينده برجسته اين جريـان سـاموئل  

داند و بر است؛ او مشكل جهان سوم را فقدان يك طبقه بورژوازي مستقل و نيرومند مي

اين باور است هنگامي كـه توسـعه اقتصـادي در ايـن دسـت كشـورها از فراينـد رشـد         

: 1388شـود )سـو،   افتد، توسعه سياسي نيز دچار وقفه و ركود مـي بورژوازي جلوتر مي

يك نظام هنگـامي كارآمـد و معتبـر اسـت كـه از درجـه بـاالي         شود(. او يادآور مي85

هــانتينگتون، نهادمنــدي وجــه مشــترك همــه  نهــادينگي برخــوردار باشــد. در اســتدالل

هـايي  روندهاي توسعه سياسي و تنها معيار منحصر به فرد آن است. بر اين اساس، نظـام 

ده، پيچيـده، مسـتقل و   شـوند كـه بـه نهادهـاي پايـدار، جـا افتـا       توسعه يافته قلمداد مي

                                                 
1. Edward Shils 

2. Samuel Huntington 
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بـر   آميزمنسجمي مجهز باشند. وي معيار اصلي توسعه سياسي را انتخابات آزاد و رقابت

 (.  16: 1381شمارد كه مشاركت همه مردم را دربر دارد )هانتينگتون، مي

در مطالعـات تطبيقـي خـود در آفريقـا،      1ر چارچو  همين ديدگاه، مايرون وينـر د

يابـد  فرايندهاي توسعه سياسي پرداخته و به اين نتيجه دست مي آسيا و خاورميانه به نقد

هاي اقتـدارگرا هسـتند، تـا انـدازه بسـياري      كه در جوامعي از اين دست كه داراي دولت

هـا بـه جـز چنـد     مشاركت سياسي محدود شده است. تعداد قابل توجهي از اين دولـت 

د كـرده، تـن بـه انتخابـات     استثناء، نهادهاي مربو  به تسهيل مشاركت سياسـي را نـابو  

هاي مخالف حكومت را محـدود يـا   آميز و آزاد نداده و احزا  سياسي و سازمانرقابت

ها، با ايجاد مؤسساتي به بسيج مردم در جهت پشـتيباني از  غيرقانوني كرده و به جاي آن

هـاي  كه به مردم اجازه بازگو كـردن خواسـته  اند، بدون ايننظام سياسي حاكم دست زده

بيـان   2ويـچ (. در اين بـاره آدريـان لفـت   70-78: 1379ود از حكومت را بدهند )وينر، خ

هاي اقتدارگرا مانع بزرگي بر سر راه توسعه سياسي هسـتند، چـرا كـه    دارد كه دولتمي

ها، بـه اسـتقالل نسـبي از نيروهـاي اجتمـاعي دسـت       نخبگان بوروكراتيك و سياسي آن

توجهي قرار گرفته و در صورت ي جامعه مدني مورد بياند و به همين دليل، نهادهايافته

: 1384ويـچ،  گيري، ضعيف بوده و زير نفوذ و كنترل شديد دولت قرار دارند )لفتشكل

هاي مركـزي قدرتمنـد و رانتيـر    نيز دولت 3(. صاحبنظري همچون جياكومو لوچياني223

رگـي بـراي توسـعه    هـاي نفتـي هسـتند را مـانع بز    دار كه برخوردار از ثروتيا تحصيل

بـا   4(. يا متفكر ديگـري ماننـد جـان واتربـوري    47-53: 1380داند )لوچياني، سياسي مي

هاي نظامي اين منطقه، با كند كه دولتتمركز بر كشورهاي منطقه خاورميانه استدالل مي

هاي تكنولوژيك نفوذ ناپذير، سـيطره كـاملي بـر عرصـه سياسـي      برخورداري از توانايي

                                                 
1. Myron Weiner 

2. Adrian Leftwich 

3. Giacomo Luciani 

4. John Waterbury 
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گـرا، اخالقـي و مـورد حمايـت اسـت      ها حكومت كردن مفهومي غايـت آن دارند. براي

(Waterbury, 2001: 26-30.)  

همزمـان بـا عصـر جهـاني شـدن كـه       هاي جديد در توسعه سياسي: ديدگاه -3

هاي مرتبط با مطالعات اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي ها و پديدهبسياري از حوزه

ه، عرصه ادبيـات توسـعه سياسـي نيـز تغييراتـي را      ها دستخوش دگرگوني شدو جز اين

گيـرد، نـوع   به اين سو را دربر مـي  1990تجربه كرده است. در شرايط جديد كه از دهه 

نگاه به معيارها و عوامل توسعه سياسي دچار نوسان و تغيير شده و تـداخل و تلفيـق در   

در چگـونگي توزيـع    سطوح و ابعاد آن راه پيدا كرده است. جهاني شدن به واسطه تغيير

قدرت سياسي، مديريت سياسي را دستخوش تغيير و دگرگوني كرده و بـه دنبـال خـود    

ضرورت بازانديشي در توسعه سياسي را ايجا  كرده است. در اين پارادايم، بـه تعامـل   

هاي دروني و بيروني جامعه، نگرش همه جانبه به توسعه سياسي در ابعاد فـردي و  جنبه

شـود.  گرايي و تعميم الگويي خا  بـه همـه جوامـع توجـه مـي     تقليل نهادي، پرهيز از

اي گرديدن زندگي سياسي متيثر از روند فزاينده ارتباطـات  جهاني شدن به واسطه شبكه

هـا بـه يكـديگر، موجـب     هـا و مكـان  و اطالعات و به عبارت ديگر نزديك شدن زمـان 

طـه قـدرت شـده اسـت     تمركززدايي از دولـت، تجزيـه عناصـر شـهروندي و تغييـر راب     

گيري مبحث جديدي در ادبيـات  (. حاصل اين فرايند، شكل178-194: 1389)عبدالهي، 

شـود. ايـن مفهـوم كـه     يـاد مـي   1روايي مطلو توسعه سياسي است كه از آن با نام حكم

تـر در قالـب   كنند، در قلمرو سياست بيشرا به عنوان موتور توسعه قلمداد ميامروزه آن

شـود. از  هاي مديريت اجتماعي و سياسي درك مـي مردمي در عرصهگسترش مشاركت 

بنـدي جديـدي از روابـط دولـت، نيروهـاي اجتمـاعي و       خالل چنين مفهومي، به شكل

 يابيم. جامعه مدني نايل شده و به رهيافت جديدي از توسعه سياسي دست مي

                                                 
1. good governance 
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بط بـا  توان دريافت كه همچنان توسعه سياسي و مطالعات مـرت از آنچه گذشت مي

 ي با ايـن آن در كانون توجه جهان معاصر و به ويژه جوامع در حال توسعه قرار دارد، ول

گيـري تحـوالت   تفاوت كه در پي تغييرات مسـتمر در فراينـد نقـد و ارزيـابي و شـكل     

رد اخير جهاني، همگرايي و اجماعي نسبي در ادبيات آن ايجاد شده است. البته در رويك

ولـت بـه   وع نگاه به معيارها و عوامل توسعه سياسي، كماكـان د نيز با وجود تفاوت در ن

 شود.  گيري و تحكيم توسعه سياسي شناخته ميعنوان يك مؤلفه اثرگذار در شكل

آيـد كـه بـه عنـوان وجـوه      حال بر پايه آنچه تاكنون آمد، مفروضاتي به دست مـي 

و بـا اتكـاء بـه     تني هسـتند هاي طرح شده پذيرفها و نظريهمشترك و نقا  قوت ديدگاه

 ن پژوهش را بدين گونه تدوين كرد:توان چارچو  نظري ايها ميآن

دي تغيير در فرايند توسعه محصول شرايط تاريخي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصـا  -

 جامعه است.  

توان انتظار تيمين همه اشـكال  بدون دخالت مستقيم و يا غيرمستقيم دولت نمي -

 شت.  ويژه توسعه سياسي را داتوسعه به

هاي دولت عاملي اساسي و تعيين كننده در تعاريف و روندهاي توسعه سياست -

 اند.  سياسي

 هاي دولت، جامعه مدني و توسعه سياسي وجود دارد.  ارتبا  تنگاتنگي ميان سياست -

 

 هاي پژوهشپرسش
هاي اتخاذ شده از سوي دولت، نقشي در تحقق يا تضـعيف توسـعه   آيا سياست -

 سياسي دارد؟

ده ميزان تحقق توسعه سياسي در دو دوره سازندگي و اصالحات متفاوت بوآيا  -

 است؟
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 تعريف مفاهيم
شود كه هـد   در اين مقاله توسعه سياسي به عنوان فرايندي تعريف مي توسعه سياسي:

تـرين  رو، كليـدي آن تحقق و تحكيم يـك جامعـه دمكراتيـك مشـاركتي اسـت. از ايـن      

تـوان توسـعه   اسـت. بـر پايـه ايـن شـاخص مـي       1شاخص اين توسعه، مشاركت سياسي

تفكيك كرد، با اين تفـاوت كـه سـط  فـردي بـر       2سياسي را به دو سط  فردي و نهادي

يافتـه حـوزه عمـومي تيكيـد دارد كـه      افراد جامعه و سـط  نهـادي بـر بخـش سـازمان     

ها و احزا  سياسـي اسـت   ها، تشكل، گروه(NGOs) هاي غيردولتيدربرگيرنده سازمان

هـاي سـط    روند. در اين مقاله، معر شمار مير مجموع پايه اصلي جامعه مدني بهكه د

تعيـين   3هاي چندگانه مشـاركت سياسـي  فردي توسعه سياسي بر مبناي دو مقوله از مقوله

دادن در انتخابــات نخســت، انتخــا  كــردن از راه عمــل ر ي انــد كــه عبارتنــد از:شــده

گيـري در  تخابات. به سخن ديگر، مـالك انـدازه  سراسري و دوم، كانديد شدن در اين ان

ســط  فــردي توســعه سياســي، ميــزان مشــاركت در انتخابــات سراســري )ر ي دادن و 

داوطلب شدن( اسـت. در سـط  نهـادي توسـعه سياسـي نيزميـزان حضـور احـزا  و         

گيري قرار گرفته است. افزون بر ايـن،  هاي سياسي در عرصه انتخابات مالك اندازهگروه

هاي غيردولتي به ثبت رسيده نيـز معيـاري بـراي بررسـي     تشكيل نهادها و سازمانميزان 

 خواهد بود. 

ترين متغير مستقل اين پژوهش است هاي دولت، مهمسياست هاي دولت:سياست

طور مشخص قـوه اجرايـي   اي از تدابيري است كه بهجا منظور از آن، مجموعهو در اين

كند، چرا كـه بـر اسـاس قـانون،     اندازها اتخاذ ميمدولت براي اداره جامعه و تحقق چش

                                                 
1. political participation 

2. individual and institutional levels of political development 

 124-130تر نگاه كنيدبه: راش، مايكل. جامعه و سياست. صص براي آگاهي بيش -3
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اسـت.   1ها، از وظايف اصلي و اساسي قـوه مجريـه  تنظيم و تا حد زيادي اجراي سياست

ها اين تدابير در قالب پيشنهادهاي ويژه، بيان هدفي كلي يا حالتي مطلو  از امور، برنامه

ر اين پـژوهش آن دسـته از   هاي مورد مطالعه دكنند. سياستو تصميمات تجلي پيدا مي

گونـه  دهد كه از سوي قـوه مجريـه وضـع شـده و بـه     هاي دولت را پوشش ميسياست

مستقيم و غيرمستقيم مربو  به توسعه سياسي و ناظر بر ابزارهـا، اهـدا  و نتـايج ايـن     

هاي پـنج سـاله   ها در مستنداتي همچون لواي  قانوني، برنامهتوسعه هستند. اين سياست

هـا و مصـوبات   هـا، دسـتورالعمل  نامهها، بخشنامهبات هييت وزيران، آيينتوسعه، مصو

 اند.  شدهشوراهاي عالي در كشور منعكس 

 

 روش پژوهش
با توجه به موضوع مورد مطالعه، در اين پژوهش روش مقايسه به كار بسته شده كـه در  

م آن هــم حضــور و فقــدان يــك پديــده )توســعه سياســي( در دو دوره گونــاگون و هــ

گوناگوني در سط  و ميزان تحقق آن مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت. شـيوه گـردآوري     

ها نيز بر پايه مطالعه اسنادي است كه در آن دو واحد مشاهده تعريـف شـده اسـت:    داده

هـاي دولـت شـناخته    ها و عبارات انشايي و دستوري كه با عنوان سياستنخست، گزاره

مستقيم در ارتبا  با توسـعه سياسـي قـرار دارنـد؛ دوم،     گونه مستقيم و غيرشوند و بهمي

هاي گوناگون توسعه سياسي به تفكيك سطوح هاي رسمي درباره مقولهمستندات و داده

هـا، يـك بـازه زمـاني شـانزده سـاله       فردي و نهادي. بستر مطالعه و ارزيابي ايـن مقولـه  

شود. تفكيك مي ( است كه به دو دوره هشت ساله سازندگي و اصالحات1384-1368)

انـد. در ايـن   هـاي رسـمي اسـتخراد شـده    هاي الزم نيز از منابع، آمارها و گـزارش داده

                                                 

 قوه مجريه به عنوان نماينده ملت، تمشيت امور اجرايي كشور و اعمال حقوق عمومي را بر عهده دارد. قوه» -1

مشي و برنامه، نقش اول را در اعمال حاكميت در امور گذاري، تعيين خطمجريه به عنوان باالترين ركن سياست

)مجموعه وظايف و اختيارات « المللي دخالت داردكند و از اين لحاظ در تمام امور داخلي و بيناجرايي ايفاد مي

 (. 5: 1376دولت، 
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هـاي  پژوهش از شيوه تمام شماري استفاده شده و سعي بر اين بوده كـه همـه سياسـت   

در دايـره   انـد اتخاذ شده از سوي قواي اجرايي دولت كه مرتبط با امـر توسـعه سياسـي   

 به سخن ديگر، كل قلمروي آن پوشش داده شود. بررسي قرار گيرد و 

 

 

 هاي پژوهشيافته
بندي توسعه سياسي به تفكيك دو سامان اين پژوهش بر پايه شناسايي، توصيف و سط 

هـاي سـازندگي و اصـالحات( و    دوره زماني پيـاپي از مـديريت اجرايـي دولـت )دوره    

دسـت آمـده   از اين بررسي بههايي كه ها است. يافتهوي آنهاي اتخاذ شده از سسياست

هـاي عينـي برآمـده از    هاي اتخاذ شده و سپس بر پايه واقعيتنخست بر اساس سياست

 گردد. جتماعي ارائه ميا -كنش بازيگران سياسي 

 

 ( سطح فردي توسعه سياسي1

بررسي اسناد و مدارك هشت ساله دوره سـازندگي نشـان   ( دوره سااندگي: 1-1

انـد. تجزيـه و   كه اين سط  از توسـعه سياسـي را پوشـش داده    دارد 1از مجموعه اسنادي

تحليل اين اسناد بيانگر آن است كه در دوره سازندگي بر مشاركت به معناي عـام تيكيـد   

شده و به جز سنوات پاياني اين دوره توجه چنـداني بـه مشـاركت سياسـي بـه معنـاي       

ه جانبه مردم در امـور  مشاركت مؤثر و هم»خا  نشده است. براي مثال، عباراتي چون 

                                                 

ست: قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي د. ا. ا، اين مجموعه دربرگيرنده اين اسناد ا -1

؛ مصوبه شوراي عالي 20/9/1373؛ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي د. ا. ا، 11/11/1368

)اصول سياست فرهنگي  13/12/1370؛  مصوبات شوراي عالي انقال  فرهنگي در جلسات 19/10/1369اداري، 

)اهدا ،  6/5/1371الملل شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان( و )تيسيس كميته امور بين 21/8/1370،  كشور(

 )نشان مهر(.  13/6/1373نامه شوراي عالي جوانان( ؛ مصوبه هييت وزيران در جلسه ها و وظايف و اساسسياست
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هاي عمراني دولتي، بازسازي يا نوسازي تر مردم در اجراي طرحمشاركت بيش»، «كشور

مراكز جمعيتي و خدماتي، تـيمين قسـمتي از هزينـه ارائـه خـدمات عمـومي و كـاهش        

تيمين حق مشـاركت  »و « هاي دولت در ايجاد و اداره مؤسسات آموزشي و درمانيهزينه

حاكي از رويكرد كلي و عمومي دولت سازندگي به مقوله مشـاركت  « رمردم در همه امو

گذاري اين دوره حكايت از توجه به مقوله مشاركت سياسي است. مطالعه روند سياست

تـوان در سـند   هايي از اين امر را ميداري دولت سازندگي دارد. نشانهدر دوره دوم زمام

هاي نامهجمهوري اسالمي ايران و آيين برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

پـذيري و  تقويت روحيـه مسـئوليت  »ها عباراتي چون مرتبط با آن مشاهده كرد كه در آن

هـاي مشـاركت جوانـان و    فراهم كردن زمينـه »و « مشاركت در امور سياسي و اجتماعي

 آمده است.  « هاي فرهنگي، هنري و سياسيدر حيات اجتماعي و سازمان زنان

مؤيد اين امرنـد كـه تيكيـد     1اي از اسناد اين دورهمجموعهدوره اصالحا :  (2-1

هــاي گونــاگون، يكــي از بــر مشــاركت مــردم و اقشــار گونــاگون اجتمــاعي در عرصــه

تشويق مـردم  »هاي ثابت دولت اصالحات بوده است. براي نمونه، در اين اسناد سياست

هاي فراهم كردن زمينه»، «انقالبيهاي گوناگون فرهنگي، سياسي و صحنهبه مشاركت در

هـاي گونـاگون اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي، اقتصـادي و       مشاركت جوانان در عرصـه 

هـاي  تقويت و توسعه مشاركت زنان و رفع مشكالت و محـدوديت »و « مديريتي كشور

هاي راهبـردي جامعـه قـرار گرفتـه و در مـوارد      در زمره سياست« موجود بر سر اين راه

حق شـركت در  »، «مديريت و گذاريگذاري، قانونمشاركت در سياست»ق حديگري به 

هـاي  ريزيشدن در مجلس يا شوراهاي گوناگون، مشاركت در برنامهانتخابات و انتخا 

                                                 

؛ مصوبات شوراي عالي انقال  17/1/1379قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي د. ا. ا،  -1

 13/5/1377)جايگاه، اهدا  و وظايف شوراي عالي انقال  فرهنگي( ،  20/8/1376فرهنگي در جلسات 

هاي كلي فرهنگي برنامه سوم توسعه كشور( ، )اهدا  و سياست 25/12/1377نامه شوراي عالي جوانان( ، )اساس

هاي فرهنگي( ، و )سند راهبردي شاخص 25/9/1382،  تبليغي روز زن(_هاي فرهنگي)سياست 16/7/1381

 هاي زنان در نظام جمهوري اسالمي ايران(. )منشور حقوق و مسئوليت 31/6/1383
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مشاركت سياسي به عنوان يكي »تر به و از همه مهم« هاي عاليدولتي و تصدي مديريت

شده اسـت. بـدين ترتيـب مالحظـه      اشاره« هاي اساسي نظام جمهوري اسالمياز ارزش

گردد كه در اين دوره در كنار رهيافت عمومي و فراگيـر دولـت نسـبت بـه موضـوع      مي

هاي مشخص و آشكاري درباره بهبود يافتن مشاركت سياسي مشاركت عمومي، سياست

 وضع شده است.  

جا الزم است كه مظاهر عيني تحقق سط  فـردي  در اينهاي عيني: ( واقعيت1-3

هـاي پـژوهش نشـان    عه سياسي طي اين دوران شانزده سـاله ارزيـابي گـردد. يافتـه    توس

دهند كه در رابطه با اين سط  از توسعه سياسي، دولت اصالحات در شرايط موجود مي

 تغييرات صورت پذيرفته دررسانده است.  تري را به انجامدر زمان خود اقدامات سازنده

ه سـاله  انتخابات سراسري اين بازه زمـاني شـانزد   ميزان مشاركت سياسي افراد جامعه در

ه مؤيد همين موضوع است. آمار و ارقام اين صورت از مشاركت سياسي كه اختصا  ب

 آمده است.   1دادن دارد در جدول  عمل ر ي

 هاي سااندگي و اصالحا يزان مشاركت سياسي )رأي دادن( به تفكيك دورهم -1جدول 

 انتخابات سراسري

 ازندگيدر دوران س

درصـــد 

 مشاركت
 

 انتخابات سراسري

 در دوران اصالحات

درصـــد 

 مشاركت

ــان   ــس خبرگـ ــين دوره مجلـ دومـ

(1369 ) 
09/37  

ــان  ســـومين دوره مجلـــس خبرگـ

(1377 ) 
32/46 

ــوراي    ــس ش ــارمين دوره مجل چه

 ( 1371اسالمي )
81/57  

ششـــمين دوره مجلـــس شـــوراي 

 ( 1378اسالمي )
35/67 

پنجمـــين دوره مجلـــس شـــوراي 

 ( 1374سالمي )ا
1/71  

ــين دوره مجلـــس شـــوراي  هفتمـ

 ( 1382اسالمي )
21/51 

ــوري  ششــمين دوره رياســت جمه

(1372 ) 
66/50  

هشــتمين دوره رياســت جمهــوري 

(1380 ) 
59/66 

ــوري   ــت جمه ــين دوره رياس هفتم

(1376 ) 
93/79  

نهمــين دوره رياســت جمهــوري   

 ( 1384)مرحله اول( )
84/62 
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مهــوري نهمــين دوره رياســت ج 

 ( 1384)مرحله دوم( )
76/59 

   منبع: وزارت كشور
اولين دوره شوراهاي اسالمي كشور 

(1377 ) 
42/64 

   
ــالمي    ــوراهاي اس ــين دوره ش دوم

 ( 1381كشور )
2/49 

توان در كنار آگاهي از كنش هاي مندرد در دو سوي اين جدول مياز مقايسه داده

طـور  گذاري در عرصـه توسـعه سياسـي و بـه    سياسي افراد جامعه، به پيامدهاي سياست

اخص مشـاركت سياسـي )ر ي دادن( وقـو  پيـدا كـرد. بـراي نمونـه، بررسـي ميـزان          

مشاركت در انتخابات رياست جمهوري )مقايسه دوره ششم و هشتم( ، مجلس شـوراي  

ه اسالمي )مقايسه دوره چهارم و ششم( و مجلس خبرگان تعيـين رهبـري )مقايسـه دور   

سو حكايت از تغيير كنش سياسي شهروندان و از سوي ديگر نشـان  ز يكدوم و سوم( ا

گذاري مرتبط با مقوله مشاركت هاي مورد بررسي در امر سياستاز پيامد عملكرد دولت

شـود كـه در پنجمـين دوره مجلـس شـوراي اسـالمي       جا ديده مـي سياسي دارد. در اين

ي ت، ولي آيـا چنـين اسـتقبال   (، ميزان مشاركت افزايش چشمگيري داشته اس18/12/74)

گـر  ناشي از تغيير رويكرد دولت سازندگي است؟ و يـا برآمـده از عامـل يـا عوامـل دي     

گونه كه پيش از اين بيان گرديد، اسناد و مدارك داللت بـر ايـن دارنـد كـه     است؟ همان

گـذاري خـود جانـب احتيـا  را رعايـت كـرده و       دولت سـازندگي در رويـه سياسـت   

درصـد در   1/77خاذ كرده بـود، بنـابراين، ثبـت درصـدهايي چـون      رويكردي عمومي ات

( ، 2/3/76درصد در هفتمين دوره رياسـت جمهـوري )   93/79انتخابات مجلس پنجم و 

گذاري اين دولت كه پيامد عوامل ديگري اسـت كـه از   نه حاكي از فرايند مثبت سياست

 ظارات مردم اشاره كرد. نتهاي اجتماعي و افزايش اآگاهي توان به ارتقاءآن جمله مي

قسمت دوم اين جدول فراز و فرودهاي ميزان مشاركت سياسي )عمـل ر ي دادن(  

دهد كه در هيچ يك ها نشان ميدهد. مروري بر اين دادهدر دوره اصالحات را نشان مي
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تـر از  از انتخابات برگزار شده در اين دوره، ميزان مشاركت به عمل آمده برابر يـا بـيش  

درصـد(. گفتنـي    93/79كتي نبوده كه دولت اصالحات با آن بر سر كار آمـد ) نرخ مشار

است كه در انتخابات دومين دوره اين دولت كه همان هشتمين دوره رياست جمهـوري  

است، ميزان مشاركت با افت بيش از سيزده درصـد نسـبت بـه دوره قبـل مواجـه شـده       

ـ  است. در صورتي كه انتظار مي ت اصـالحات كـه بـا شـعار     رود نرخ مشـاركت در دول

هـاي خـود را در جهـت آن طراحـي كـرده،      توسعه سياسي بر سر كار آمـده و سياسـت  

كند كه مشـابه آن در مـوارد ديگـر    تري پيدا ميافزايش يابد. اين مسيله زماني جلوه بيش

رؤيت شود. براي مثال، مقايسه اولين و دومين دوره انتخابات شوراهاي اسـالمي كشـور   

هاي مجلـس شـوراي اسـالمي بـه ترتيـب      مين و هفتمين انتخابات دورهو همچنين شش

درصدي ميزان مشاركت دارد. مشاهده ميزان مشـاركت در   1/16و  2/15حكايت از تنزل 

آخرين انتخابات برگزار شـده در دوره اصـالحات )مرحلـه اول انتخابـات نهمـين دوره      

)هشتمين دوره رياسـت   درصد را نسبت به دوره قبل 7/3رياست جمهوري( نيز كاهش 

ــوري( و  ــت    1/17جمه ــين دوره رياس ــل )هفتم ــا دو دوره قب ــه ب ــد را در مقايس درص

 توان دريافت كه:دهد. از مجموعه اين موارد ميجمهوري( نشان مي

طـور  ميزان مشـاركت در انتخابـات سراسـري )ر ي دادن( ، در دوره سـازندگي بـه      -

گـر آن اسـت كـه رويكـرد و     داعيعمومي كمتر از دوره اصالحات بود. اين امر ت

، عملكرد دولت اصالحات در اين مقوله، با توجه به بهتر بـودن شـرايط آن عصـر   

 ت.  تر از دوره پيش از خود بوده اسمناسب

ره با گذشت زمان، ميزان مشاركت مردم در انتخابات سراسـري  برگـزار شـده در دو    -

حات رو بـه كـاهش   زان در دوره اصـال يابد، ولي همـين ميـ  سازندگي افزايش مي

 گذارد.  مي
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كند، چرا كه بـر  شود، گزاره دوم از يك تناقض حكايت ميگونه كه ديده ميهمان

گـذاري مـرتبط   تواند داللت بر بهبود فرايند سياستچنين امري نمي اساس اسناد موجود

 با مشاركت سياسي در دولت سازندگي و يا زوال چنين فراينـدي در دولـت اصـالحات   

ها و نيروهـاي  توان دريافت كه گروهراين بر اساس چارچو  نظري پژوهش ميكند. بناب

ويژه در امـر مشـاركت سياسـي دارنـد.     سزايي در فرايندهاي سياسي بهاجتماعي تيثير به

ها و نيروهاي اجتماعي به نظام سياسـي  عملكرد دولت در افزايش يا كاهش اعتماد گروه

تفاوتي سياسي و يا مشاركت در سازد كه ميزان بيمياي را فراهم گذارد و زمينهتيثير مي

طور خا  عمل ر ي دادن دستخوش تغيير شود. هرچه ميـزان اعتمـاد   امور سياسي و به

سياسي و همچنين حس اثربخشي سياسي نيروهاي اجتمـاعي افـزايش يابـد، بـر ميـزان      

ر كننـد كـه   صوهاي اجتماعي تشود، ولي اگر نيروها و گروهمشاركت سياسي افزوده مي

دهند اثر قابل توجهي بر نتايج سياسي نخواهد گذاشت كمتر به مشـاركت  آنچه انجام مي

 آورند.  روي مي

اي وجــه دوم مشــاركت سياســي )داوطلــب شــدن در انتخابــات بررســي مقايســه

 2تر دولـت اصـالحات از ايـن مقولـه اسـت. در جـدول       سراسري( بيانگر استقبال بيش

قيد شده، اين نسـبت معيـار    1دادن به تعداد داوطلبان شرايط ر ينسبت تعداد افراد واجد 

هـاي مـورد   مناسبي براي سنجش ميزان مشاركت و ارزيابي اين بخش از عملكرد دولت

 بررسي است.  

هاي اين جدول، حكايت از آن دارند كه به مرور زمان ميـزان مشـاركت افـراد    داده

هـاي گونـاگون انتخابـات سراسـري     جامعه در امر داوطلب شدن براي شركت در عرصه

افزايش يافته است. اين روند هـم در دوره سـازندگي و هـم اصـالحات قابـل مشـاهده       

                                                 

نام كرده در وزارت كشور به دست آمده وبه معناي الزم به توضي  است كه اين آمار از شمارش افراد ثبت -1

نيست. به عبارت ديگر، شمارش اين افراد به مرحله پيش از نظارت يافته به عرصه رقابت انتخاباتي افراد راه

 گردد. استصوابي باز مي
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تـوان  است. براي نمونه، با مقايسه چهارمين و پنجمين دوره مجلس شوراي اسالمي مـي 

را بـه   نام داوطلبان اين عرصه، نسبت قابـل تـوجهي  دريافت كه دولت سازندگي در ثبت

سانده است. ولي همين دولت در مقايسه با دولـت اصـالحات عملكـرد ضـعيفي     ثبت ر

هاي انقباضي بوده كه دولت سازندگي اتخـاذ  داشته كه اين امر ناشي از آن دسته سياست

هايي كه در شرايط آن زمان عمـدتاً همسـو بـا فضـاي بسـته سياسـي       كرده بود؛ سياست

ـ  تدوين مي ن صـورت از مشـاركت سياسـي    شدند و فرصت و مجالي براي گسـترش اي

 آوردند. )داوطلب شدن براي تصدي امور سياسي( فراهم نمي

 

 هاي يزان مشاركت سياسي )داوطلب شدن( به تفكيك دورهم -2جدول 

 سااندگي و اصالحا 

 انتخابات سراسري

 در دوره سازندگي

 نسبت

 )هزار نفر(
 

 انتخابات سراسري

 در دوره اصالحات

 نسبت

 )هزار نفر(

ــي ــان  دوم ــس خبرگ ن دوره مجل

 تعيين رهبري
78/173  

ســومين دوره مجلــس خبرگــان 

 تعيين رهبري
35/97 

چهارمين دوره مجلـس شـوراي   

 اسالمي
04/10  

ششمين دوره مجلـس شـوراي   

 اسالمي
65/5 

ــس شــوراي   پنجمــين دوره مجل

 اسالمي
15/4  

هفتمــين دوره مجلــس شــوراي 

 اسالمي
67/5 

 81/51 هشتمين دوره رياست جمهوري  03/259 ششمين دوره رياست جمهوري

 14/46 نهمين دوره رياست جمهوري  22/153 هفتمين دوره رياست جمهوري

   
اولين دوره شـوراهاي اسـالمي   

 كشور
11/0 

 19/0دومين دوره شوراهاي اسـالمي     منبع: وزارت كشور و نويسندگان
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 كشور 

 

سياسـي دوره   - قسمت دوم ايـن جـدول، بـه نـوعي بازنمـاي شـرايط اجتمـاعي       

دهد كه دولت اصـالحات در  هايي را نشان مياصالحات است و به نوعي پيامد سياست

كرد. پيش از اين خاطر نشـان شـد   جهت حركت به سمت فضاي باز سياسي تعقيب مي

« حق شركت در انتخابات و انتخا  شـدن »بخشي به كه دولت اصالحات، با مشروعيت

هـاي سياسـي   تر مـردم را در عرصـه  ينه مشاركت بيشهايي را تدوين كرد كه زمسياست

ـ       ه فراهم آورد. حاصل چنين رويكردي ايجاد اعتماد نسـبي بـه عملكـرد دولـت، بـاور ب

اي هاي سياسي بود. قسمت عمـده پذيري و افزايش مشاركت در فعاليتروحيه مسئوليت

شود كه ت ميكند، ولي در همين جدول موردي يافنيز اين گفته را تيييد مي 2از جدول 

يانگر نشان از حركتي معكوس دارد. بررسي دو دوره انتخابات شوراهاي اسالمي كشور ب

درصدي مشاركت سياسـي در امـر انتخـا  شـدن اسـت. در اولـين دوره ايـن         58افت 

ر داوطلب نفر، يك نف 190نفر، يك نفر و در دومين دوره آن از هر  110انتخابات از هر 

طور مسلم برآمده از تغييـر  ست. اين كاهش نرخ مشاركت، بهشركت در انتخابات شده ا

هـاي پـژوهش نشـاني از    هاي دولت اصالحات نيست، چرا كه يافتهرويكرد در سياست

كننـد.  را تيييـد نمـي  هـاي انتخابـاتي نيـز آن   اين تغيير ندارند و نتايج تجربي ديگر عرصه

ز و كارهـاي  ولـت كـه در سـا   گذاري دبنابراين، دليل چنين امري نه در رهيافت سياست

ده شـ دروني آن براي اداره امور نهفته است؛ موضوعي كه به كاهش نرخ مشاركت منجر 

 است.  

 

 ( سطح نهادي توسعه سياسي2

گونه كه پيش از اين بيان شد، سط  نهادي توسعه سياسي ناظر بـر مشـاركت   همان

تي اسـت كـه همگـي    هاي غيردولها و احزا  سياسي و همچنين سازمانها، تشكلگروه
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هـا،  انـد. تـوان و نيـروي ايـن گـروه     بخش مهم و تيثيرگذاري از حوزه عمـومي جامعـه  

ها به نحوي تابعي از عملكرد دولت است؛ به سخن ديگـر، قـدرت و   ها و سازمانتشكل

شـان اتخـاذ   هايي دارد كه دولت در قبـال ها تا اندازه زيادي بستگي به سياستضعف آن

 كند.  مي

 1در ارتبا  با ايـن سـط  از توسـعه سياسـي اسـناد انـدكي      سااندگي:  ( دوره1-2

يافت شده كه بيانگر عملكرد دولت سازندگي است. اين اسناد كه صـرفاً اختصـا  بـه    

آموزي دارنـد، رويكـرد تيسيسـي و تنظيمـي و در     هاي سياسي دانشگاهي و دانشتشكل

ن بـر ايـن، در ايـن دوره در    سازند. افزوعين حال حداقلي دولت سازندگي را نمايان مي

مواجهه با مقوله جامعه مدني، سياست و يا سـند مشـخص و معينـي دربـاره چگـونگي      

هـا تنظـيم نشـده    هاي غيردولتي و يـا حـدود و ثغـور آن   تشكيل نهادهاي مدني، سازمان

 است.  

گذاري دولت اصـالحات دربـاره سـط     رهيافت سياست( دوره اصالحا : 2-2

ر پايه رويكردي ايجابي، تيسيسي و حمايتي شكل گرفته بـود. در  نهادي توسعه سياسي ب

شـود كـه بيـانگر اهميـت ايـن موضـوع بـراي دولـت         يافت مي 2اين دوره اسناد متعددي

هـاي تيسيسـي در خصـو  احـزا  و     اصالحات است. براي مثال، از جملـه سياسـت  

سياسي به  هايحق تيسيس احزا  و ديگر تشكل»توان به اعطاي هاي سياسي ميتشكل

اشـاره كـرد. بـراي    « هـا تشكل هاي مشاركت، رقابت و قانونگراييتقويت بنيان»و « زنان

                                                 

ها( و هاي اسالمي در دانشگاهنامه تشكل)آيين 28/8/1370مصوبات شوراي عالي انقال  فرهنگي در جلسات  -1

 آموزان(. هاي اسالمي دانشنامه اتحاديه تشكل)اساس 3/5/1374

هاي زنان در نظام )منشور حقوق و مسئوليت 31/6/1383الي انقال  فرهنگي در جلسات مصوبات شوراي ع -2

آموزي و دانشگاهي( ؛ مصوبه هاي اسالمي دانشنامه تيسيس تشكل)آيين 15/8/1380جمهوري اسالمي ايران( و 

 هاي مشمولگروهنامه نحوه پرداخت يارانه به احزا  و آيين) 30/5/1381و اصالحيه  30/8/1380هييت وزيران 

 (. هاي سياسيها و انجمنقانون فعاليت احزا ، جمعيت



 

 

 

 

 

 

 

 60لنامه علوم اجتماعي شماره فص     22  

مـواردي  توان به هايي ميهاي حمايتي اين دولت درباره چنين تشكلجستجوي سياست

قـانون فعاليـت    هـاي مشـمول  پرداخت يارانه به احزا  و گروهاز جمله حمايت مالي و 

نامـه نحـوه   ارجـاع داد. بـراي مثـال، در آيـين     هاي سياسـي جمنها و اناحزا ، جمعيت

 است: ها آمدهپرداخت يارانه

الذكر كه به هاي مشمول قانون فوقـ پرداخت هر گونه يارانه به احزا  و گروه2ماده 

و  پذيرد توسـط وزارت كشـور  هاي گروهي انجام ميتقويت فعاليت ايجاد و منظور

 هاي آن خواهد بود. و دستورالعملنامه در چارچو  اين آيين

اند وجوه دريـافتي را  هاي مشمول دريافت يارانه موظفها و گروهـ كليه تشكل8ماده 

را گـزارش آن هاي گروه بكار برده و در پايـان سـال مـالي   در جهت اهدا  و برنامه

  .( قانون ياد شده به وزارت كشور ارسال نمايند10جهت بررسي كميسيون ماده )

ترين هد  دولت اصالحات در پرداخت يارانه بـه  شود مهمگونه كه ديده ميانهم

 بوده است.  « هاي گروهيتقويت فعاليت ايجاد و»هاي اسالمي احزا  و تشكل

عالوه بر اين، دولت اصالحات بر پايه شرايط زمانه خود، رهيافـت جـامع و    

بود. بـراي مثـال، دولـت     هاي غيردولتي اتخاذ كردهتري در مواجهه با سازمانمدون

هـا خـود را موظـف    اقدام ورزيد كه بر اساس آن 1هايياصالحات به تدوين سياست

مـردم را بـه خوداتكـايي تشـويق و     »هـاي توسـعه،   ساخت كه در طي اجراي برنامه

اجتمـاعي از طريـق    - در مديريت مراكز فرهنگـي  را هاهمكاري آنترغيب كرده و 

بـراي  «. جلـب كنـد   هـاي داوطلبانـه مردمـي   كلتشـ  گيري و تقويـت كمك به شكل

                                                 

هاي كلي فرهنگي برنامه سوم توسعه )اهدا  و سياست 25/12/1377مصوبه شوراي عالي انقال  فرهنگي،  -1

( ؛ غيردولتي هايتشكل صدور مجوز تيسيس نحوه طرح) 11/12/1378كشور( ؛ مصوبه شوراي عالي اداري، 

هاي )تيمين اعتبار و پرداخت يارانه به سازمان 28/3/1384و  21/6/1383بات هييت وزيران در جلسات مصو

( و قانون برنامه چهارم توسعه غيردولتي هايتشكل و فعاليت تيسيس اجرايينامه آيين) 8/5/1384غيردولتي( ، 

 . 11/6/1383اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي د. ا. ا، 
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مقررات مربـو  بـه   دستيابي به اين هد ، دولت ملزم به بازنگري در قوانين شد تا 

 را تسهيل نمايد.  هاي غيردولتيها و نهادها و تشكلتيسيس و فعاليت مؤسسه

اهميت نهادهاي غيردولتي براي دولت اصالحات بدان حـد بـود كـه گـاهي      

بـراي   رمجموعه خود را موظف به تشكيل چنين نهادهـايي نمـوده و  هاي زيسازمان

ها مجوز صادر كرد. در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن

هـاي غيردولتـي   هاي حمايتي درباره سازماننيز قوه مجريه موظف به تنظيم سياست

، ت مردمت و نظارتدوين طرح جامع مشارك»توان به شده بود. در اين خصو  مي

كـردن امكـان    هـاي غيردولتـي در توسـعه پايـدار كشـور و فـراهم      سازمان نهادها و

اشـاره كـرد.   « هاي تشـويقي نهادهاي مدني، با اعمال سياست گسترش كمي و كيفي

ي همچنين، در فصل دهم برنامه چهارم توسعه )فصل امنيت ملي( ذكر گرديد كه يك

ــه  ــوه مجري ــايف ق ــاء ادر »از وظ ــه  ارتق ــاعي، تهي ــت عمــومي و انضــبا  اجتم مني

افـزون بـر ايـن    «. اسـت  سازوكارهاي الزم جهت تقويت نهادهاي مـدني در كشـور  

ـ       ه موارد، دولت اصالحات ساز و كاري را بـراي تـيمين اعتبـار و پرداخـت يارانـه ب

 هاي غيردولتي تعبيه كرده بود. سازمان

ين پژوهش داللـت بـر ايـن    هاي ااي دادهبررسي مقايسه هاي عيني:( واقعيت2-3

گذاري مرتبط با سط  نهادي توسعه سياسـي، توجـه و عملكـرد    دارد كه در امر سياست

گردد كه انطباق آن با واقعيت، ها متفاوت بوده است. اين مقايسه زماني تكميل ميدولت

مورد مطالعه قرار گرفته و مظاهر عيني آن بررسي گردد. براي اين منظور، نخست ميـزان  

هاي سياسي در عرصه برگزاري چند انتخابـات متنـاظر بررسـي    ر احزا  و تشكلحضو

گـزارش شـده اسـت. منظـور از ميـزان حضـور،        3كه نتايج آن در جـدول   شودمي

هاي سياسي رسـمي اسـت كـه بـه اشـكال      ها و تشكلشمارش تعداد احزا ، گروه

شامل معرفي عضو ها اند؛ اين نقشگوناگون در برگزاري انتخابات ايفاي نقش كرده
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يـا اعضـايي بـراي شـركت در عرصــه رقابـت انتخابـاتي، تشـكيل يـا عضــويت در         

هاي سياسي مشـخص و  هاي سياسي، پشتيباني و حمايت از داوطلب يا گروهائتال 

 هاي تبليغاتي است. انجام فعاليت

 

 

 

 خابا  سراسريهاي سياسي در انتقايسه حضور احزاب و تشكلم -3جدول 

 هاي سااندگي و اصالحا رهبه تفكيك دو

 انتخابات سراسري

 در دوره سازندگي

تعداد احزا  و 

 هاي فعالتشكل
 

 انتخابات سراسري

 در دوره اصالحات

تعداد احزا  و 

 هاي فعالتشكل

چهارمين دوره مجلس شوراي 

 اسالمي
23  

ــس   ــمين دوره مجلــ ششــ

 شوراي اسالمي
91 

پنجمين دوره مجلس شـوراي  

 اسالمي
46  

دوره مجلس شوراي هفتمين 

 اسالمي
78 

ششـــــمين دوره رياســـــت 

 جمهوري
33  

هشــــتمين دوره رياســــت 

 جمهوري
119 

ــت  ــين دوره رياســـ هفتمـــ

 جمهوري
54  

نهمـــــين دوره رياســـــت 

 جمهوري
106 

 

دهـد كـه ميـزان حضـور احـزا ،      ، به خوبي نشـان مـي  3هاي جدول مقايسه داده

سـطه بهبـود شـرايط، بـيش از     هاي سياسي در دوران اصـالحات بـه وا  ها و تشكلگروه

هاي اتخـاذ شـده از سـوي دولـت     اين نكته با نوع سياست[دوران سازندگي بوده است 

. در دولت سازندگي، افزايش ميزان حضور در ايـن گونـه   ]اصالحات نيز همخواني دارد

شـود كـه هـر دو بـه     هاي سياسي در برگزاري دو دوره از انتخابات ديـده مـي  از فعاليت

وران تعلق دارند؛ نخست، انتخابات پنجمين دوره مجلـس شـوراي اسـالمي    اواخر اين د
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گـردد و آن ديگـر، انتخابـات هفتمـين دوره رياسـت      كه به سال هفتم اين دولت باز مي

جمهوري است كه در نقطه پايان اين دولت قرار داشته و در واقـع رويـدادي اسـت كـه     

است. نيمه دوم ايـن جـدول نيـز     گذار از دوره سازندگي به دوره اصالحات را رقم زده

هـاي سياسـي در طـي دوره اصـالحات     ها و تشـكل نشانگر ميزان حضور احزا ، گروه

ترديـد  دهـد. بـي  تـري را نشـان مـي   است كه نسبت به دوره سازندگي حضور پر رونـق 

هاي وضع شده در دوره اصالحات و رويكرد عمومي اين دولت درباره تحز ، سياست

اعي مساعدتر، اين حضور را معنا بخشيده و بـه تقويـت آن كمـك    در كنار شرايط اجتم

 كرده است.  

هـا بـا   و انطبـاق آن  2و  1هـاي جـداول   با بازگشت به مطالب پيشين و مرور داده

گردد كه ميان ميـزان مشـاركت سياسـي شـهروندان در عمـل ر ي      مشاهده مي 3جدول 

هـا  ميزان حضور احزا ، گروهر نهايت ها در داوطلب شدن و ددادن، ميزان مشاركت آن

هاي سياسي، همايندي آشكاري وجود دارد. اين امر، داللت بر ارتبا  تنگاتنـگ  و تشكل

ن دو سط  فردي و نهادي توسعه سياسي دارد. مطالعات تجربـي بيـانگر آننـد كـه چنـي     

پيوندد كه امكان بسيج نيروهاي اجتمـاعي در سـط    رخدادي معموالً زماني به وقوع مي

هاي سياسي تواند يا ناشي از اعتمادسازي، تحقق حدي از آزاديي باشد، اين امر ميباالي

هـا و  هاي قانوني در عرصه رقابت سياسي و يا برآمـده از جنـبش  و ايجاد برخي فرصت

ها و نيروهاي اجتماعي درون جامعه باشد. مروري بر وقايع رخ داده و هاي گروهحركت

تر مؤيد وجـه دوم اسـت و حكايـت از جنبشـي     بيشهمچنين بستر اجتماعي آن دوران 

 شود. اجتماعي دارد كه پيامدهاي باال يكي از مظاهر آن تلقي مي

هـا درخصـو    گردد كه از عملكرد اين دولتهاي باال زماني تكميل ميالبته يافته

، 1368-1376هـاي  ها و احزا  سياسي آگاهي يابيم. در طي سـال پذيرش و ثبت تشكل

هاي ها يا تشكلمجوز رسمي براي تشكيل و فعاليت احزا ، گروه 31گي، دولت سازند

هـاي  هـايي در سـال  سياسي صادر كرد. صدور مجوز رسمي براي فعاليت چنين تشـكل 

عدد )يعني بيش از پنج برابـر دولـت سـازندگي(     161)دوره اصالحات( ،  1384-1376
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دوره سـازندگي كمتـر از دوره   بوده است. مقايسه اين اعداد حكايت از اين دارد كـه در  

 ها مبادرت ورزيده شده است.  اصالحات به اين دست فعاليت

ها از اين حكايت دارند كه دولت سازندگي در سال نخست رويكرد انفعـالي  داده 

هـاي  و انقباضي داشته ولي به تدريج مدارا به خرد داده و زمينه فعاليت احزا  و تشكل

هـا و  نين امري به واسطه اجراي قانون احزا ، جمعيـت سياسي را فراهم آورده است. چ

و در سايه تحقق امنيت داخلي و خارجي رخ داده اسـت. بـه مـرور     هاي سياسيانجمن

هـاي  اي افـزايش يافـت كـه در سـال    هاي سياسي به گونهزمان فعاليت احزا  و تشكل

يـت احـزا  و   پذيرش قهري فعال"پاياني دوره سازندگي از اين رويكرد دولت با عنوان 

در همين دوران بود كه انشـعابات حزبـي پديـدار گشـت و      1ياد شد. "هاي سياسيگروه

ها و جريانات مستقل و نيمه مسـتقل سياسـي  شـكل گرفتنـد. البتـه بخـش قابـل        گروه

هـاي  توجهي از اين امر ناشي از شرايط اجتمـاعي و نقشـي اسـت كـه نيروهـا و گـروه      

كه در آن دوران تغييرات جمعيتي و اجتماعي متعددي ه آن اند. به ويژكردهاجتماعي ايفا 

هاي گونـاگون اقتصـادي،   توان به جابجايي جمعيت در بخشرقم خورد كه از جمله مي

هـاي  افزايش جمعيت شهرنشين، ارتقاء ميزان سواد و افزايش امكان دسترسي بـه درگـاه  

ييراتي به نوبـه خـود تغييـر در    متعدد اطالعاتي و ارتباطاتي اشاره كرد. بنابراين، چنين تغ

سـاز شـرايطي   حوزه فكر و انديشه سياسي را نيز به همراه آورد. برآيند اين موارد زمينـه 

بود كه در آن امكان طرح مفاهيم جديد مدني و رشد انتظارات و مطالبات سياسي فراهم 

و مطالبات  آمد. به نحوي كه در پايان دوره سازندگي، جامعه پتانسيل بااليي از انتظارات

هاي اجتماعي را در خـود نهفتـه داشـته و منتظـر     سياسي قديمي و جديد نيروها و گروه

روزنه و مجرايي بـوده كـه بتوانـد آن را نمايـان سـازد. بـه سـخني ديگـر، ظهـور دوره          

اصالحات در واقـع نمايشـي از تجلـي ايـن دسـت از انتظـارات و مطالبـات نيروهـاي         

 ساخت. ب گفتمان سياسي نوپديدي نمايان اجتماعي بود كه خود را در قال

                                                 

 . تهران: همشهريتحز  و توسعه سياسيعر  عامري، احمد.  نگاه كنيد به: -1
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هـا  انـد؛ ايـن داده  هاي مربو  به دوران اصالحات نيز در نوع خود قابل توجـه داده

هـاي  ترين آمار صدور مجوز فعاليـت بـراي احـزا  و تشـكل    گوياي اين امرند كه بيش

 درصـد(. وقتـي ايـن آمـار بـا      61سياسي، متعلق به چهار سال نخست اين دولت است )

گــردد كــه در دوره اول شــود روشــن مــيتطبيــق داده مــي 3و  2، 1هــاي جــداول ادهد

هـاي اجتمـاعي بـه مشـاركت سياسـي      ش افراد و گروه( ، گراي1376-1380اصالحات )

 هست. البته ميـزان چنـين گرايشـي در كـل دور    ( بوده ا1380-1384بيش از دوره دوم )

نكتـه   از دوره سازندگي است. ولي اصالحات و حتي چهار سال دوم آن به مراتب باالتر

 دورهدوم  نيمـه اول بـه   نيمـه حايز توجه، مشاهده رونـد نزولـي اسـت كـه بـا گـذر از       

نمايد. اين روند حكايت از يك تناقض آشكار دارد، ولـي بـر نقصـان    اصالحات رخ مي

كند، چرا كه مجموعه اسناد و مدارك گذاري دولت اصالحات داللت نميفرايند سياست

هاي مـرتبط بـا   گذاريمؤيد آنند كه اين دولت در دوره دوم خود فرايند سياست موجود

 توسعه سياسي را تقويت كرده بود. 

اي هاي غيردولتي نيـز تـا انـدازه   هاي اجتماعي مرتبط با سازمانكه واقعيتديگر آن

هاي مـورد بررسـي دارد.   هاي وضع شده از سوي دولتحكايت از تيثير بيروني سياست

ها در طـي دوران  هاي كمّي بيانگر رشد روز افزون اين سازمانمين چارچو ، دادهدر ه

دهـا در  اصالحات است. البته اطالعات دقيق و متمركزي از تعداد و ميزان رشد ايـن نها 

نشـان از رشـد يـازده برابـري ايـن      بـه طـور عمـومي    دست نيست، اما موارد ثبت شده 

هـاي زيسـت   . بـراي مثـال، تشـكل   داردها در طي هشت سال دوران اصـالحات  تشكل

الغ بر تعدادشان ب 1384، بيست مورد بوده ولي در آغاز سال 1376محيطي در آغاز سال 

هاي غيردولتي نيـز صـادق اسـت و    پانصد و هشتاد مورد شد. اين امر براي ساير سازمان

 هايي است.  ها و تشكلحاكي از استقبال دولت اصالحات از چنين سازمان

ستاوردهاي ياد شده كه بيانگر تغييراتي در حـوزه عمـومي و جامعـه مـدني     البته د

هـاي  است نياز به توضي  و تبيين دارد. با لحاظ كردن شرايط حاكم بر هـر يـك از دوره  

يابيم كه آغاز دوره سازندگي، مصاد  با بازسـازي منـاطق جنگـي و    مورد بررسي درمي
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تصـادي و صـنعتي بـود، ولـي از سـوي      هاي گوناگون اقترميم خسارات وارده به عرصه

رو، دولـت  ديگر، در همين امر بازسازي، بحران مالي گريبان دولت را گرفته بود. از ايـن 

به دليل نيازهاي مبرم خود ناگزير بـه بخـش خصوصـي روي آورد تـا بتوانـد از عهـده       

ق اش برآيد. در اين ميان، پذيرش پيشنهاد برنامه تعديل اقتصـادي صـندو  وظايف محوله

سـازي و  نيـز دولـت را مجبـور سـاخت كـه پـروژه خصوصـي       ( IMFالمللي پول )بين

هاي دولتي به بخش غيردولتي را تقويت كنـد. از جملـه ايـن    واگذاري بخشي از فعاليت

هاي وضع شده در دو برنامـه پـنج سـاله اول و دوم توسـعه و     توان به سياستموارد مي

، عباراتي كه از قانون برنامه اول اخذ شـده و  اشاره كرد. براي مثال 1ديگر مصوبات دولت

 آيد مؤيد همين امر است:در ادامه مي

اي از وظـايف موجـود بـه    هاي دولتي از طريـق انتقـال پـاره   كاهش بار مالي هزينه -

 بخش غيردولتي.  

 انتقال بخشي از وظايف غير ضرور دولتي به بخش غيردولتي در جهت كاهش بـار  -

 . ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده مالي ارائه خدمات دولتي و

دهد كه اين رهيافـت  برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز نشان مي

شدت تقويت گشته و تبديل به يكي از راهبردهـاي  قانون اساسي به 44با تمركز بر اصل 

د گـرد شماري مشاهده مـي اساسي آن شده بود. در يك تحليل ساده كمّي مبتني بر مقوله

 هاي تمركززدايي و واگذاري )واگـذاري امـور  كه در متن اين سند، چهارده مرتبه از واژه

 به بخش غيردولتي( استفاده شده است. 

                                                 

؛ قانون برنامه دوم توسعه 11/11/1368قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي د. ا. ا،  -1

 2/11/1369؛ مصوبات شوراي عالي اداري در جلسات 20/9/1373اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي د. ا. ا، 

هاي هاي اجرايي دستگاهواگذاري بخشي از فعاليت) 20/3/1371يف به بخش غيردولتي( ، )واگذاري امور و وظا

)تيسيس  28/9/1369؛ مصوبات هييت وزيران در جلسات 21/3/1373و  6/10/1371( ، دولتي به بخش غيردولتي

هاي اه)جابجايي اعتبارات دستگ 9/12/1374هاي دولتي( و هاي خدمات مشاوره خصوصي براي دستگاهشركت

 دولتي براي واگذاري برخي از امور به بخش غيردولتي(. 



  

 

 

 
 29      ...  هاي دولت و توسعه سياسي درسياست

تـوان مـوارد   مطالعه اسناد و مدارك دوره اصالحات نيز بيـانگر آن اسـت كـه مـي    

 گذاري براي واگـذاري بخشـي از وظـايف   كه اين دولت درپي سياست 1متعددي را يافت

هاي دولت به بخش غيردولتي بـوده و در واقـع همچـون دولـت سـازندگي      و مسئوليت

سياست كوچك شدن و تمركززدايي را دنبال كرده اسـت. دولـت اصـالحات در برنامـه     

سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه اولين سند راهبردي تدوين شده از سـوي  

هـايي جهـت   شين، به تـدوين سياسـت  مشي دو برنامه پيسو با خطاين دولت است، هم

انتقال بخشي از وظايف خود به بخش غيردولتي اقدام ورزيد، ولي بـا ايـن تفـاوت كـه     

رويكرد اين دولت صرفاً معطو  به كاهش بار مالي خويش نبوده است. در ايـن برنامـه   

تصـحي ، بهسـازي و   »هـا  دو فصل مستقل به اين موضوع اختصا  داده شد كـه در آن 

كـاهش   و ام اداري در ابعاد تشكيالت، سازماندهي و ساختار اداره امور كشوراصالح نظ

 به عنوان يكي از اهدا  برنامه سوم اعالم گرديد. براي مثال: «هاي دولتتصدي

ها و تقويت اعمـال حاكميـت و نظـارت دولـت و فـراهم      به منظور كاهش تصدي

تعـاوني در   نمودن زمينه توسعه مشاركت مؤثر مردم، بخـش خصوصـي وبخـش   

ريزي و اجـرا و  اداره امور، تبيين دقيق وظايف واحدهاي ملي و استاني در برنامه

فراهم نمودن زمينه تحقق مطلو  اهدا  برنامه سوم، دولـت موظـف اسـت در    

 . طول سال اول برنامه اصالحات ساختاري الزم را به عمل آورد

برنامه سـوم توسـعه    هاي كلي فرهنگيبه همين گونه در تدوين اهدا  و سياست

هاي مربو  بـه آثـار و خـدمات    كاهش تصدي دولت و محدود كردن فعاليت»كشور به 

اشاره شده اسـت.  « هاي دولتي و واگذاري آن به بخش خصوصيفرهنگي توسط دستگاه

                                                 

؛ قانون برنامه چهارم توسعه 17/1/1379قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي د. ا. ا،  -1

 25/12/1377؛ مصوبه شوراي عالي انقال  فرهنگي در جلسه 11/6/1383اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي د. ا. ا، 

 18/1/1381هاي كلي فرهنگي برنامه سوم توسعه كشور( ؛مصوبات هييت وزيران در جلسات   و سياست)اهدا

)برنامه ارتقاي سالمت نظام اداري و  25/12/1382و  1/2/1382)هفت برنامه اصلي ايجاد تحول در نظام اداري( ، 

ت الزم براي توسعه مشاركت بخش )اقداما 27/2/1382مقابله با فساد( ؛ مصوبات شوراي عالي اداري در جلسات 

 )طرح اصالح ساختار دولت(.  18/11/1382ها( و غيردولتي و كاهش تصدي
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هـاي وضـع شـده بـراي دسـتگاه اداري      توان به ديگر سياستيا در همين چارچو  مي

هـاي عمليـاتي دولـت اصـالحات     ها و اقـدام ترين برنامهدولت اشاره كرد؛ از جمله مهم

و « برنامه تحـول در سـاختارهاي تشـكيالتي دولـت    »، «طرح منطقي كردن اندازه دولت»

 است.  « ايجاد مركز نوسازي و تحول اداري»

ساز يك فرايند اجتماعي بود كه حال بايد توجه داشت كه برآيند چنين امري زمينه

ني نام برد. حضـور و  ن سرآغاز الگوي خاصي از تكوين جامعه مدتوان به عنوااز آن مي

 مشاركت بخش غيردولتي در اموري كه پيش از ايـن در اختيـار دولـت بـوده بـه معنـي      

هاي دولت است. تداوم چنين امري، بستري را ايجاد كرد كه محدود شدن قلمرو فعاليت

مروهـاي  تر رفته و ديگر قلبه مرور زمان مطالبات بخش غيردولتي از عرصه اقتصادي فرا

هـاي اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي را دربرگرفـت. حـال       حيات مدني از جمله عرصه

توان دريافت كه چرا در نيمه دوم دوره سازندگي با تشـديد مطالبـات مـدني مواجـه     مي

ايم و چرا اين دست مطالبات در دوره اصالحات نيـز بـه قـوت خـود بـاقي مانـد؛       بوده

جـود و اقـدامات   دوره اصـالحات، بـه واسـطه فشـارهاي اجتمـاعي مو     ويژه آنكه در به

در  صورت گرفته، انسداد سياسي كمتر شد و بنابراين جامعه فضـاي سياسـي بـازتري را   

مقايسه با دوره پيشـين خـود )دوره سـازندگي( تجربـه كـرد و بـه همـين دليـل بسـتر          

گرديـد. اكنـون   م هـاي بخـش غيردولتـي فـراه    ش قلمرو فعاليتتري براي گسترمناسب

 توان دريافت كه:مي

گـذاري، دولـت اصـالحات در قيـاس بـا دولـت سـازندگي از        در مقام سياست -

سو به دليل فشارهاي اجتماعي و از سوي ديگـر، تيكيـد خـود دولـت بـر      يك

هـاي غيردولتـي در   هـاي سياسـي و سـازمان   هـا، تشـكل  حضور احزا ، گروه

 ثبت رسانده است.  تري را بهسياسي عملكرد به_هاي فعاليت اجتماعيعرصه

هـاي  هاي غيردولتي در عرصـه ها و سازماناگر در ميزان حضور احزا ، تشكل -

شـود، ناشـي از عوامـل    اجتماعي و رقابت سياسي روند معناداري مشاهده مـي 

هـاي اتخـاذ شـده از سـوي     متعددي است كه بخشي از آن برآمده از سياسـت 
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هـاي  عمـومي و نيروهـا و گـروه   ها بوده و بخـش ديگـر آن بـه عرصـه     دولت

 گردد.  اجتماعي باز مي

 

 هابندي يافته( بحث نظري و جمع3

هاي پژوهش مـورد بررسـي   اكنون زمان آن فرا رسيده تا بار ديگر مسيله و پرسش

رفتـه  گتجربـي بهـره   _قرار گيرد، ولي با اين تفاوت كه در اين بررسي از رهيافتي نظري

هـاي  ظري بوده و از سويي ديگر، بـر پايـه يافتـه   نمباحث سو مبتني بر شود كه از يكمي

اي تجربي استوار است. اين رهيافت كماكان متكي بر چارچو  نظري و الگوي مقايسـه 

 پژوهش است.  

هاي تجربي بر ايـن داللـت دارنـد كـه     در پاسخ به نخستين پرسش پژوهش، يافته

ه سياسـي دارد. بـه عبـارت    اراده و تدبير سياسي دولت نقش با اهميتي در تكوين توسع

هاي وضع شده از سوي دولت يكي از عـواملي اسـت كـه    ها و سياستمشيديگر، خط

تعيين كننده ميزان تحقق يا عدم تحقق توسعه سياسي اسـت. چنـين دسـتاوردي، تيييـد     

توانـد جـداي   ويچ است كه توسعه سياسي نميكننده همان نكته مورد تيكيد آدريان لفت

تواند هاي آن ايجاد شود و پايدار بماند. البته چنين تيكيدي ميسياست از نهاد سياست و

 1گرايانه باشد، چرا كه توسعه سياسـي يـك برسـاخته اجتمـاعي    برآمده از يك نگاه تقليل

گيـري  هايي از اين دسـت، داراي فراينـد شـكل   است؛ بدين معنا كه همچون ديگر پديده

 دخالت دارند. است و عوامل متعددي در ساخت و تكوين آن 

توان دريافت كه نوع تجسم دولت از حيات باري، با توجه به آنچه تا كنون آمد مي

هـاي  سـازد. يافتـه  اجتماعي بنياد اصلي رويكرد آن را نسبت به مقوله توسعه سياسي مـي 

ويژه در دوره دوم، جامعه را به مثابـه بـازار   دهند كه دولت سازندگي، بهتحقيق نشان مي

را در عرصه اقتصادي ديده و راه برون رفت ترين آسيب آنبنابراين، بزرگ شناخت ومي

                                                 
1. social constructed 
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بخشي به كرد. در واقع، دولت سازندگي بنا بر اولويترا در توسعه اقتصادي جستجو مي

هايي را وضع كرد كه رشد اقتصادي جامعه را پوشـش دهـد. نخبگـان    ، سياست44اصل 

يافتگي جامعه كه رهاورد چنين مسيري توسعهاين دولت در آن دوران بر اين باور بودند 

هـاي اقتصـادي و   را در همه ابعاد رقم خواهد زد. البته اين رهيافت بـا برخـي از نظريـه   

جا كـه در امـر   هاي متقدم آن همراه بوده؛ آنويژه نظريهشناختي مكتب نوسازي بهجامعه

سـت. ولـي تجربـه    توسعه براي اقتصاد و رشد اقتصادي نقشي پيشگامانه تعريف شـده ا 

جامعه ما در دوره سازندگي نشان داد كه رشد اقتصادي پيامدي دوگانه به همـراه داشـته   

سو مانعي بر سر راه ديگر ابعـاد توسـعه )اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي(      است؛ از يك

هـاي اجتمـاعي را در   گرديد و از سـوي ديگـر، انتظـارات و مطالبـات نيروهـا و گـروه      

 سياسي باال برد. هاي اجتماعي و عرصه

 در واقع، دولت اصالحات محصول چنين فرايندي است و جرياني بوده كه جامعه

را در ها و نهادهاي اجتمـاعي ديـده و بزرگتـرين مشـكل آن    اي از گروهرا به مثابه شبكه

كرد و به همـين دليـل توسـعه فرهنگـي و تـا      حوزه روابط اجتماعي و سياسي دنبال مي

ت اصـالحات بيشـتر بـا    سرلوحه كار خود قرار داد. اين رهيافت دولاي سياسي را اندازه

روايـي مطلـو    اي بـا رويكـرد حكـم   نظريه نهادمندي مكتب نوسازي متيخر و تا اندازه

جا كه بـر گسـترش   ويژه آنهاي جديد در توسعه سياسي همراه بود؛ بهبرآمده از ديدگاه

هـاي آشـكاري   كه چرا تفـاوت  مشاركت مردمي تيكيد شده است. بنابراين، روشن است

هاي مورد بررسـي در مواجهـه بـا موضـوع     ميان رويكردهاي اتخاذ شده از سوي دولت

 شود.  توسعه سياسي ديده مي

شود، گوناگوني ميزان سـيطره  از ديگر داليلي كه اين تفاوت رويكرد را موجب مي

از دوره دولت بر نهادهاي مـدني اسـت. ميـزان ايـن سـيطره در دوره سـازندگي بـيش        

اصالحات بوده است. مروري بر شرايط دوران مورد مطالعه بيانگر آن است كه با فاصله 

خـواهي و  هـاي آزادي گرفتن تدريجي از دوران هشت ساله جنگ، به تدريج بر خواست

تـوجهي دولـت   خواهي نيروهـاي اجتمـاعي افـزوده شـد. در ايـن ميـان، كـم       دمكراسي
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به حوزه عمـومي مشـهود اسـت؛ در ايـن      ]زين خودهاي آغاويژه در سالبه[سازندگي 

هـاي غيردولتـي، احـزا  و    دوره به دليل گرايش بـه تمركـز قـدرت، فعاليـت سـازمان     

تفاوتي سياسي و هاي سياسي محدود بود. مجموعه اين شرايط در گام نخست بيتشكل

ان در تـو اي بحران مشاركت را در سط  جامعه ايجاد كـرد كـه نتـايج آن را مـي    تا اندازه

هاي سياسي در انتخابات چهارمين دوره مجلس ميزان مشاركت مردم و احزا  و تشكل

شوراي اسالمي، ششمين دوره رياست جمهوري و دومين دوره مجلس خبرگـان تعيـين   

اي رسـيد كـه موجبـات    رهبري ديد. در گام بعد، طغيان نيروهاي اجتمـاعي بـه مرحلـه   

را فـراهم آورد. انتخابـات هفتمـين     1راض(گيري نوع خاصي از مشاركت )ر ي اعتـ شكل

دوره رياست جمهوري به تعبيري مصداقي از اين مود اعتراضي است. البته اين موضوع 

حوادث كنوني حيات اجتمـاعي ناشـي از   »يادآور همان نكته مورد نظر دوركيم است كه 

حالت كنوني اجتماعي نيست؛ بلكه پيشـامدهاي گذشـته و سـوابق تـاريخي اسـت كـه       

 (.  128: 1373)دوركيم، « سازدچشمه حوادث كنوني را ميسر

اصالحات نيز فراز و فرودهايي را طي كرد، هـر چنـد كـه     هتوسعه سياسي در دور

هاي مرتبط بـا سـطوح فـردي و نهـادي توسـعه      گذاريدولت اصالحات در امر سياست

رسـاند.   تـري بـه انجـام   تر از دولت سازندگي عمل كرد و اقدامات سازندهسياسي موفق

ويژه در چهار سال دوم دولت اصالحات، با وجود شواهد بيانگر آنند كه در اين دوره، به

افول سيطره دولت بر نهادهاي مـدني، ميـزان مشـاركت كـاهش يافـت؛ هشـتمين دوره       

رياست جمهـوري، هفتمـين دوره مجلـس شـوراي اسـالمي و دومـين دوره شـوراهاي        

البتـه چنـين اتفـاقي در تنـاقض بـا اراده دولـت        انـد. اسالمي كشور گواه بر اين موضوع

اصالحات در جهت تحقق توسعه سياسي است؛ اين در تيييد همـان نكتـه باالسـت كـه     

توانـد صـرفاً برآمـده از اراده سياسـي     توسعه سياسي به مثابه يك پديده اجتمـاعي نمـي  

                                                 

 405-409تر نگاه كنيدبه: آندرين و اپتر. اعتراض سياسي و تغيير اجتماعي. صص براي آگاهي بيش -1



 

 

 

 

 

 

 

 60لنامه علوم اجتماعي شماره فص     34  

نيـز  ها باشد، بلكه امري است كه محصول ساخت اجتماعي است و گوناگوني آن دولت

 1كنند.هاي اجتماعي ايفا ميناشي از شرايط اجتماعي و نقشي است كه نيروها و گروه

هاي مورد بررسـي جامعـه   در ادامه گفتني است كه در نهايت، در هيچ يك از دوره

توانـد ناشـي از ناكارآمـدي نظـام     شناختي اين امر مـي مدني نهادينه نگشت. دليل جامعه

ساز درجه بااليي از نهادينگي اجتماعي باشد كه زمينه سياسي و ضعف برخي از نهادهاي

اي نبود كه زيرسـاخت ايمـن و ظرفيـت    اند؛ يعني وضعيت عمومي جامعه به گونهنبوده

ها مهيـا باشـد. افـزون بـر     الزم براي ظهور و تشكيل نهادهاي مدني و فعاليت باثبات آن

ولـت  ير نفـوذ و كنتـرل د  اين، در هر دو دوره )سازندگي و اصالحات( ، جامعه مدني ز

جا كه فرصت و مجالي هرچنـد انـدك بـراي ظهـور داشـته، كالبـد       قرار داشت، ولي آن

اي قواعد آن بـه رسـميت شـناخته شـده، توسـعه      اجتماعي خود را پيدا كرده و تا اندازه

تري يافته است. اين موضوع بيانگر رابطه معكـوس ميـان   سياسي نيز نمود و تجلي بيش

 نخست عرصه عمومي يا جامعه مدني و دوم عرصه رسمي يا دولت. بهدو عرصه است؛ 

تر باشد و سـيطره آن بـر نهادهـاي    اي كه هرچه عرصه نفوذ و كنترل دولت گستردهگونه

تر و محدودتر خواهد بود. اين نكته بـه نـوعي   اجتماعي بيشتر باشد، جامعه مدني سست

اجتماعي، تا حد زيـادي تمـايز    ت كه چنانچه ساختگر آن استدالل دوركيمي استداعي

اي بـراي پيـدايش نهادهـاي مـدني     هاي نسـبتاً مسـتقل شـود، زمينـه    يافته و شامل گروه

 (.  29-32: 1384شود )دوركيم، دمكراتيك و كنترل قدرت دولت فراهم مي

                                                 

كـه در ايـن دوران بـا رشـد     اي جهاني غافل شـد، بـه ويـژه آن   توان از فرايندهناگفته نماند كه در اين زمينه نمي -1

هاي حقوقي و ساز و كارهاي نظـارت  المللي و ايجاد مكانيسمگسترش قوانين بين المللي و فراملي،هاي بينسازمان

ويـژه دربـاره چگـونگي    هاي سياسـي، بـه  ها افزايش دامنه حساسيت در عرصهايم كه حاصل آنها مواجه بودهبر آن

 World Developmentهاي توسـعه جهـاني )  گرايي بوده است. براي نمونه، از گزارشزيع قدرت و كثرتتو

Report ) هـاي  كه توسط بانك جهاني تهيه شده و يا نتايج حاصل از برنامه توسعه سازمان ملل كه با نام گـزارش

كـه بـه مـرور زمـان      شـود گويـاي ايـن امرنـد    شناخته مي( Human Development Reportتوسعه انساني )

هاي جوامع در حال توسعه افزون خصو  دولتها و بههاي جهاني بر دولتالمللي از سوي سازمانفشارهاي بين

 سپاريم. را به مجال ديگري ميتوان غافل شد ولي پرداختن به آنشد. البته از اهميت اين مقوله نمي
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اي پـژوهش و در پاسـخ بـه دومـين پرسـش      حال با بازگشت بـه الگـوي مقايسـه   

حقق توسعه سياسي در دولت سازندگي كمتر از دولت گردد كه چرا ميزان تمشخص مي

توان به اين نتيجه كلي دسـت  اصالحات بوده است. بر پايه آنچه تا كنون بيان گرديد مي

ها بر حوزه عمـومي و  گذاري( تمركز سياست1368-1376يافت كه در دوره سازندگي )

-1384اصالحات ) به تبع آن توسعه سياسي نبوده است؛ برخال  اين جريان، در دوران

گـذاري  ( به دليل شرايط مساعدتر و پايبندي دولت در امر تمركززدايي و سياسـت 1376

متناسب با سطوح گوناگون توسعه سياسي )فردي و نهادي( ، ميـزان بـاالتري از تحقـق    

اي از عوامـل موافـق و همسـو    اين توسعه تجربه شد. به سخن ديگر، گردآمدن مجموعه

ينه تحقق توسعه سياسي را بـه نسـبتي بـاالتر از دوره سـازندگي     در دوره اصالحات، زم

 فراهم ساخت.  

هاي سـازندگي و اصـالحات در   توان گفت كه دولتدر راستاي همين موضوع مي

شرايط متفاوت عصر خويش رويكردهاي گوناگوني را در مواجهه با امر توسعه سياسـي  

و رويكرد دولت اصـالحات نسـبتاً    تر ايستااند؛ رويكرد دولت سازندگي بيشدنبال كرده

پويا بوده است. البته گفتني است كه پويايي رويكـرد دولـت اصـالحات نيـز بـه معنـاي       

تحكيم توسعه سياسي نيست، چرا كه تجربـه عملـي آن دوره نشـان داد كـه بـه داليـل       

متعددي از جمله ساختار سياسي، فرهنگ سياسي و بافـت اجتمـاعي موجـود، گـرايش     

هـا خالصـه شـد و    صالحات در تيكيد بـر ارزش گفتارهـا و ايـدئولوژي   عمومي دولت ا

دربـاره فرهنـگ    1سو با ديدگاه لوسين پايعينيت چنداني پيدا نكرد. به سخن ديگر و هم

( ، دولـت اصـالحات بـا    1380هاي توسعه سياسي )ها و توالي( و بحران1965سياسي )

سي، و همچنين بـا تمركـز بـيش از    هاي ايدئولوژيك و نمادين توسعه سياتيكيد بر جنبه

اندازه بر ارزش گفتارها و سبك شمردن و ناديده انگاشتن مالحظات عملي، نقطه توجـه  

اي نامعلوم و مبهم قرار داد و از اين رهگـذر، وفـاق اجتمـاعي و فرهنگـي     خود را آينده

                                                 
1. Lucian W. Pye 
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ير و ترين داليل اين امـر، فقـدان ظرفيـت الزم بـراي تـدب     الزم را فراهم نساخت. از مهم

 ريزي است كه پيامد آن ايجاد گسست و فاصله ميان ايده تا عمل است.  برنامه

 ه شـانزده سـاله حكايـت از آن دارد كـه مـديريت     رمطالعه و بررسي عميق اين دو

اده توسعه سياسي در ايران به اشكال گوناگون دچار آسيب بـوده اسـت. تجربـه نشـان د    

طـور  موزون و جهت آن از باالسـت و بـه  است كه الگوي اين مديريت، الگوي توسعه نا

كه ناظر بر فرايند توسعه سياسي باشد، معطو  به توسـعه اقتصـادي، و   عمده بيش از آن

افزاري آن بوده است. افزون بر ايـن، در طـي ايـن دوره راهبردهـاي     ويژه جنبه سختبه

اساسي مستقلي براي تحقق و تحكيم توسعه سياسـي تـدوين نشـده؛ اگـر هـم اقـدامي       

هاي اين پـژوهش حـاكي از   صورت گرفته راهبردي كالن و دراز مدت نبوده است. يافته

هـاي مقطعـي و كوتـاه مـدت پرداختـه شـده،       اي است كه در آن صرفاً بـه اقـدام  تجربه

اي است كه نتايج نسـبتاً پايـدار و دراز مـدتي در    ها به اندازههايي كه نفوذ و برد آناقدام

اند. براي نمونه، مشـخص گرديـد   ه سياسي به بار نياوردهجهت تحقق و يا تحكيم توسع

توجهي قرار گرفته و يـا  كه در طي دوره مورد بررسي، نهادهاي جامعه مدني يا مورد كم

ها منو  به اراده سياسي دولـت بـوده   گيري و قوت و ضعف آندر صورت توجه، شكل

شـود و از  ي دولت نمياست. البته، اين امري است كه منحصر و محدود به وظايف قانون

توان ابراز داشت كه تكوين فرايند پوياي توسعه سياسي نه فقـط متكـي بـر    رو، ميهمين

ها و ساز و كارهاي دولت، بلكـه مسـتلزم تغييـر در سـاير نهادهـاي      سازي سياستبهينه

هاي موجـود كـاهش يافتـه و بسـتر     اجتماعي است. تنها از اين رهگذر است كه تعارض

 گردد. ياسي مهيا ميتحقق توسعه س

 

 هاي پژوهشمحدوديت
ها و مشكالتي از جمله مرزبنـدي دقيـق   اين پژوهش به واسطه مقتضيات خود با كاستي

هاي مورد بررسي مواجـه بـوده اسـت. دولـت سـازندگي و      گذاري دولتحوزه سياست
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دولت اصالحات در تداوم زماني مشخص و بدون هيچ انقطاع يا انفصـالي تصـدي قـوه    

اند؛ بنابراين، بديهي است كه برخي از آثـار و پيامـدهاي   ه كشور را در دست داشتهمجري

هاي وضع شده از سوي دولت سازندگي در دوره اصـالحات نمايـان شـود، بـه     سياست

كه هر كـدام از  سان كه دولت سازندگي از دوره پيشين خود متيثر بوده است. يا اينهمان

هايي سازي سياستزامات قانوني، ملزم به اجرا و پيادهها بر اساس موازين و الاين دولت

اند كه از سوي مديريت دوره پيشين مصو  شده و صورت قانوني پيدا كـرده بـود.   بوده

كـه قلمـرو و   هايي، امري دشوار است. نكته آخر اينبنابراين، تفكيك آثار چنين سياست

رو، وشش داده است، از ايـن هاي آن را پمحدوده اين پژوهش، تنها قوه مجريه و سياست

 اي را نيز ندارد.  نتايج آن قابل تعميم به كل نهاد سياست نيست، و البته چنين داعيه

 

 گيرينتيجه
هاي جوامـع در حـال توسـعه، از جايگـاهي     ويژه دولتها، بهتجربه نشان داده كه دولت

هـا  رصـه را در ع هاي مهميتوانند نقشمركزي در جامعه برخوردارند كه بر مبناي آن مي

اسـب و  و شئون گوناگون اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي ايفا كننـد. بـا بيـاني من   

اي است كه بـدون دخالـت   متناسب با اين پژوهش بايد گفت كه اهميت دولت به اندازه

ويژه توسعه سياسي توان انتظار تيمين همه اشكال توسعه بهمستقيم يا غيرمستقيم آن نمي

ناپـذيري اسـت كـه بـدون وجـود اراده      ه داشت. اين مسيله واقعيت اجتنـا  را در جامع

سياسي خا  از سوي نهادهاي رسمي سياسي، تحقق توسـعه سياسـي دشـوار خواهـد     

تواند وابسـته بـه ايـدئولوژي، راهبردهـا و     بود. به سخن ديگر، تحقق توسعه سياسي مي

كنـد.  انـدازها اتخـاذ مـي   رويكردهايي باشد كه دولت براي اداره جامعه و تحقـق چشـم  

ناپـذيري  طـور اجتنـا   بنابراين، تدابير اتخاذ شده از اين الگوهاي نظري و روشي كه بـه 

 ساز تحكيم توسعه سياسي و يا تضعيف آن باشد. تواند زمينههنجاري هستند، مي
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توانـد تنهـا مؤلفـه    هايش نمـي اما اين دستگاه سياسي با همه امكانات و توانمندي 

ست ادر تحقق توسعه سياسي باشد، چرا كه توسعه سياسي يك پديده اجتماعي اثرگذار 

اند بنابراين دور از تصور نيسـت  هاي اجتماعي چند بعدي و پيچيدهجا كه پديدهو از آن

رغم نقش بسيار حايز اهميتي كه در تحقـق توسـعه سياسـي    هاي دولت، عليكه سياست

رو، بايـد در  يثيرگـذار شـناخته نشـوند. از ايـن    م تكنند، به عنوان تنها عامل مستقيايفا مي

اي از عوامل گوناگون دروني و بيروني را مورد مطالعـه قـرار   هاي ديگري شبكهپژوهش

گذارد. اهميت ها بر فرايند توسعه سياسي تيثير ميدارد، عواملي كه ساز و كار تعاملي آن

هـا و  هـا، آسـيب  نيـان اين امر از آن جهت اسـت كـه شـناخت نسـبتاً جـامعي دربـاره ب      

اي كـه بـه لحـاظ    كارهاي تحقق توسعه سياسي حاصل شود. چرا كـه در هـر جامعـه   راه

هـاي  هاي دمكراتيك آن در تمـامي عرصـه  سياسي توسعه نيافته باشد، الگوها و كاربست

ر ثباتي همراه خواهد بـود. د اجتماعي و سياسي از سطوح خرد تا كالن با ناپايداري و بي

 اي نه افراد و نيروهاي اجتمـاعي رغبـت و احسـاس مشـاركت را در خـود     چنين جامعه

خـورد و نـه   كنند، نه مجراهاي مشروع و قانوني در اين رهگذر به چشم مياحساس مي

 تابند.  حكومت و ديگر اعضاء و اجزاي نظام اجتماعي آن را برمي
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