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 دهيچک

بع آن، و به ت ياسينه کردن رقابت سيل احزاب در نهاديو تشک شودمي ياسيش مشارکت سيمنجر به افزا ياسيرقابت س   

گذاشت.  ر خواهديک کشور تأثي يبر نوع نظام حزب ينظام انتخاباتگر، يد يخواهد داشت. از سو ير معناداريتأث ياسيمشارکت س

ت( يف دولت )کل حاکمياز وظا ياسين س رنوشت س ييمردم در تع ي، مش ارکت دادن اامه ينيد يس ارر مردماز آنجا که نظام 

احزاب در  نه کردن نقشيجهت نهاد ياس  مم يبه خص  وا انتخاباال مج ش ش  ورا ياس  ت، لذا و  رورال ان  م  نظام انتخابات

رنامه ب يهات، رقابيانتخابات يان نامزدهايم يو شخص يسطح يهاتکه در آن، در اوض رقاب ينظام حزب يريگشکل انتخاباال و

ک سو، با يسته و مناسب خواهد بود که از يشا ين ش ود، در  خواهد ش د. آن نظام انتخابات  يگزير جايمحور احزاب مؤثر و فراگ

 يو کارآمد يش تر مشارکت حداکثريگر، هرچه بيد يس ازگار باش د و از سو   ينيد يس ارر مردمت يت و جمهورياس مم  يمبان

 و دولت را محقق سازد. ياسينظام س

  يديواژگان کل

، ياس  ينظام س   ي، کارآمدي، انتخاباال مج ش، مش  ارکت حداکثريتناس  ب ي، نظام انتخاباتيتياکثر يحزب، نظام انتخابات

 .يادالت انتخابات
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 مقدمه

 ياس  يتوان مش  ارکت س   يت ميو جمهور يس  اررمردمتحقق  ين س  ازوکارهايتراز مهم يکيراه انتخاباال به انوان  از 

ن يي، در تبشودميف يحاکم تعر ياسينظام س يرمجمواهياس ت که ز  يکه انتخاباال امر يين کرد. از آنجايش هروندان را تم م  

، يحقوق يارنول سازوکارهايحاکم بر نظام مستقر را در نظر گرفت. ا  ياسيو س يط حقوقيست شرايبايک کشور ميانتخاباال 

ن يو گفتمان غالب در ا ياسينظام س يهاهاز مؤلف يکيهستند و انتخاباال  ياسيس   يک در ارن ه ياز گفتمان هژمون يانعکاس  

 يباتمؤثر واقع شود. انتخا ياسيس   تواند در نوع قرائت حکومت ش وندگان از نظام يم ناقص ين، نظام انتخاباتينظام اس ت. بنابرا 

 يمج ش شورا يکرد، نظام انتخاباتين چهارچوب و روين کند. در ايشهروندان را تمم يمط وب اس ت که مش ارکت فعال و واقع  

گاه رد. در نيقرار گ يز مورد بررسين ينينظام د يست مبانيبا يان مين مين مقاله است و در ايا ي، موووع مورد مطالعهياس مم 

وندگان ش  کنندگان و انتخابان انتخابااليم يمج ش نتوانس  ته ارتبام مؤثر و واقع يرس  د که نظام انتخابات يس  ت به نظر منخ

 خواهد بود.  يندگان مج ش وروريت نمايش مشروايآن در جهت افزا يبرقرار سازد، لذا انم  نظام انتخابات

ن يتوان ا يست و چگونه ميموجود چ يب نظام انتخاباتيمعان است که يشود اين رابطه مطر  ميکه در ا يپرس ش ان     

ل يچگونه تح  يبا احزاب و نظام انتخابات ينيد يس   اررمردمکم، نس   بت يابارتند از:  يب را برطرف کرد؟ س   وارال فرايمعا

 ياسيت نظام سيشرواند انتخاباال و ميچگونه است؟ و سوم، احزاب در فرآ يبا نظام حزب ينظام انتخابات ي؟ دوم، رابطهش ود مي

 کند؟  نيتواند مشارکت مؤثر احزاب را تمم ياست که م يکدام نظام انتخابات يريتوانند مؤثر واقع شوند و به تعب يچگونه م

ک يبه  ک سوم و سپشيت مط ق به يموجود مج ش و تنزل از اکثر يتياکثر يق ابارتند از : نظام انتخاباتياال تحقيفرو 

مندرج در  ياموم ين س  رنوش  ت و اتکا  به آراييمردم در تع يه و نامناس  ب بوده و با مش  ارکت دادن اامه يچهارم فاقد توج

 کيرهبران نظام،  ياسيس يشه يو چه در اند يبه احزاب چه در قانون اساس يکرد رسميباشد. رو يس ازگار نم  يقانون اس اس   

ن ا ل يتراز مهم يکيم و ياحزاب در انتخاباال مج ش نبودهر ايموافق بوده، اما در امل ش  اهد حم  ور مؤثر و چش  مگ يکرديرو

 يخاباتست نظام انتيبا يم ينظام حزب يريشکل گ يمج ش بوده است. برا ياحزاب مؤثر و فعال، نظام انتخابات يريگادم ش کل 

 انم  کرد.   يرا در جهت نظام تناسب

 

 قينه تحقيشيپ-1

در  را کنکاش کرده و يدر رابطه با احزاب و نظام انتخابات ينيد يساررمردم يکه هم مبان يق مستق ين رابطه، تحقيدر ا 

نظام  يرگذاريبر تأث يمراکز پژوهش   يارائه داده باش  د، وجود ندارد. اما برخ يان  م  نظام انتخابات يبرا يش  نهاديو  من، پ

، يبه طور ک  ياسيو ا وم س يوق اس اس حق يهااند. در کتابه کردهيته يپژوهش   ي، گزارش هايمج ش بر نظام حزب يانتخابات

ز يران نيا يت اس  ت، پرداخته ش  ده و در بخش حقوق اس  اس   يحکومت اکثر يکه قااده يو نظام انتخابات ياس  يبه احزاب س  

 .  ه اندت خاا مقرر در قانون انتخاباال مج ش وارد دانستيبه اکثر يانتقادات

 يس  اررمردم(، ي، حزب و نظام انتخاباتينيد يس  اررمردماال )لوازم ين مقاله در س  ه مبحک ک يق: ايتحق يس  امان ده

رکت ن مش  ايمج ش را در جهت تأم ير نظام انتخاباتيي، تغياس  مم يمج ش ش  ورا يت نظام انتخاباتيو انتخاباال و درنها ينيد

 شنهاد داده است.يموثر پ ياسيس

 

 اتيکل -2

ست ياب يم ن ابتداين بياست، در ا ياسمم يمج ش ش ورا  يان م  نظام انتخابات  يبرا يجيبه نتا يابيدس ت  يهدف ان   

 ت، انواع نظامين شود و در نهاييآنان تب يهاهژيو کارو ياسيش ود، س پش مفهوم احزاب س   يبررس   ينينظام د س ارر مردمابعاد 



 ح گردد.يتشر يانتخابات

 

 ينيد يساالرمردملوازم  -2-1

 يندهيت نظام، نماين معنا که جمهورياست. بد ينيد يو ارزش ها يع دموکراسيران، تجميدر ا ينيد يساررمردم يژگيو

 ي، شکل و اسمم، محتوايباش د. جمهور  يم ينيد يآن، ارزش ها يماهو يآن اس ت و انان ر و ارزش ها   س ارر مردمش يگرا

مردم دارد. اسمم نسبت به شکل حکومت  تيبر اس ا  خواست اکثر  ييز مبناين ياس مم  ياس ت و البته محتوا  ياس  ينظام س  

نظام  يريگجهت يا حداق يبرال يک دولت لي يهاآموزه چنان کهکند، هميخ اا ن دارد، ب ک ه آن را ب ه ارف واگذار م     ينظر

نداش ته باشد. در هر دو   يک دولت رفاه اجتمااي يهابا آموزه يکند و ش کل حکومت ممکن اس ت تفاوت  يحاکم را مش خص م 

 ينيت ديت آنان، حاکميا اکثريمتفاوال است. اگر خواست مردم  يريو جهتگها شاست، اما ارز يو انتخاب يکل، جمهورنظام، ش

 يممر اسيا سکورر بودن حکومت و غيک يخواهد بود. رئ ين دموکراسي، اينيل حکومت ديباشد، امل به خواست آنان و تشک

دهند به يل ميران را مس مانان تشکيت مردم اينکه اکثرين نظر به ايهم چن 2است و نه شرم آن. يبودن آن نه مقوم دموکراس  

قابل جمع به  يو اسمم يم جمهوريکشور، مفاه ياس  ين نظام س  ييتع يپرس  در همه يخاطر مش ارکت قاطع دارندگان حق ر  

ک مفهوم و شکل است ي يرسد، حکومت جمهوريبه نظر م يک تماد ظاهريت يت و اسممي. لذا تم اد جمهور 1«رس د ينظر م

ن ياحکام د يت مردم اجرايخواس  ت اکثر يکند در جامعه اس  مميت مردم را منعکش ميکه در جوامع مخت ف خواس  ت اکثر

 ممکن است.  يامر ينيد ين، دموکراسيسازد. بنابرا ين خواسته را محقق مياست که ا ي، شک ياست و جمهور

که از ح آنياثباال، مش  روع اس  ت. توو يمردم در مرح ه  يز، ر يه نيفق يت انتص اب يبر حاکم يمبتن ينيدر نظام د يحت 

ه نظر ب يبستگ يط در همه حارال ثابت است؛ اما اامال آن و به اهده گرفتن سرپرستيالش را ه جامعيت فقيمنظر غالب فقها ور

گذار نظام انيبن يقرائت فقه 4«داممً محقق نخواهد ش يمردم، نظام اسمم يت مردم دارد، چرا که در نورال ادم همکارياکثر

ک به انوان ين حديو چند يت ان يه با استناد به شش رواين نظرينصب است و ا يهيبر نظر يز مبتنيه نيت فقياز ور ياس مم 

ه، نص  ب اام اس  ت و نقش مردم در مقام اثباال و تحقق و اجرا  يت فقي. ور5ده اس  تيبه اثباال رس   يز اس  تدرل اق يد و نييتا

ازمند مشارکت و خواست مردم يط است، اما اثباال آن نيه جامع الشرايفق يت برايه، در مقام ثبوال، ورين نظري. در ا6خواهد بود

 .شودمي يو انتخاباال متج  ياست که در قالب ر 

ار به انوان زمامد د قائل به انتخابيا بايه منصوب بود يفق يت شرايد واقعاً معتقد به وريا باي»ن اس تدرل که  يبا ا يبرخ 

 جزاي ه، معتقدند چار«ستنديقابل جمع ن يگريک با ديهر  يذات يهات تمام خص  ت ين دو در ن ورال راا يل مردم بود و ايوک

و لوازم آن در پرتو ااتقاد به  ينيد ي. موجه کردن دموکراس7ميت نداريا جمهوريه يت فقيو و وابط ور  يمبان ياتص رف در پاره 

نبوده است  يتيدر موقع ا انتخابينص ب   يهيک از دو نظريچ يمعتقدند ه يه نص ب اس ت. هرچند برخ  يا نظريانتخاب  يهينظر

 يجمهور يهاهيتوان گفت نظرين لحاظ ميرا در انحصار خود درآورد. به هم ياسيس يشه و زندگياند ياموم يکه بتواند فم ا 

جامعه  ياسيس - ينده تحورال فکريد منتظر آياز آن قرار دارد. با يرها و الزاماال ناشين تفسيا يره دوگانگيهنوز در دا ياس مم 
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ن ين اياما ب 3کرد؛ يجامعه داور ياموم ير در فماين دو تفسيک از ايت هر يحذف و تقو يبود تا بتوان نسبت به اجماع درباره

، مردم نقش دارند و يس  ممتحقق حکومت ا يه براين اس  ت که در هر دو نظريافت و آن اي يتوان وجه مش  ترک يه ميدو نظر

 ايمنص  وب اس  ت  ينکه حاکم اس  مميت جدا از ايدر نها يعنيموجه ش  ود،  ينيد ياس  ت که لوازم دموکراس   ين نکته کافيهم

است، مشارکت  ياز حکومت جمهور يمانند انتخاباال و احزاب که ناش يارف يين مردم هستند که در قالب هايمنتخب مردم، ا

ن يمانع از ا ياس  مم يس  ت؛ اما ارزش هاهاير جمهوريمانند س  ا ينيد يس  اررمردمدر نظام  يجمهور ن،يمؤثر دارند. بنابرا

. شودمين آن يا متعهد جانشي يمکتب يفرانسه باشد و لذا دموکراس يآزاد، مانند جمهور يک دموکراسيکه توقع از آن  شودمي

ل آزاد، ان ياست و براکش دموکراس يو مذهب ياسيسده و مس ک خاا يبر اق ياس ا  حکومت مبتن  يمکتب يدر دموکراس  

د يبا يمکتب يا دموکراسي ياسمم ي. قرائت از جمهور3رديگ يبرتر قرار م ينيو د ياسيس يدئولوژيتحت الش عاع ا  ييکثرال گرا

استبداد و ، محو هرگونه ياموم يهايمانند باربردن س طح آگاه  يمنعکش در قانون اس اس    يباش د که با ارزش ها اي هبه گون

ن سرنوشت ييمردم در تع يدر حدود قانون، مشارکت اامه يو اجتماا ياس  يس   يهاين آزادي، تأميا انحص ارط ب ي يخودکامگ

از راه  يمانند آرا  اموم يمندرج در قانون اساس يها)ان ل ش ش م( س ازگار باشد و قالب     ياموم ي)ان ل س وم( و اتکا  به آرا  

را در حدود و  ينيد يساررمردمد لوازم ين، بايت بشناسد. بنابراي( را به رسم26احزاب )انل  يانتخاباال )ان ل ش ش م( و آزاد   

 ق انتخاباال است. دريمردم از طر يمشارکت همگان ينيد ين لوازم دموکراسياز مهم تر يکيو اامال کرد.  ييقالب نظام، ش ناسا 

انتخاب  ،يندگيا انل نمايم و در قالب نظام يرمستقيا غيم يقق انتخاباال مستينظام از طر ي، اغ ب مقاماال االياسمم يجمهور

م ين انل، ادم امکان مشارکت مستقيووع ا يک اس ت و ف س فه  ياز ان ول حکومت دموکرات  يکي يندگيش وند. ان ل نما   يم

ق يطرم مردم در حکومت از يرمستقيمشارکت غ يمبنا يندگيانل نما»ف شده است: ين تعرين چنيمردم در حکومت است و ا

دگان نيان مردم و نماين ان  ل ميز دارد که معتقدند ايمانند روس  و ن يمنتقدان يندگيش اس  ت...البته ان  ل نمايندگان خوينما

انتخاباال و نظام  ي. از طرف10ش   ودميدا يندگان و مردم فان    ه پيد نمايان امئق و اقايجه، اغ ب مياندازد و در نتيفان    ه م

ن ييا تعيان ينش فرمانرواياس   ت که در جهت گز ياتيانتخاباال، مجمواه ام . »ش   ودميف يرن ان   ل تعيز بر همين يانتخابات

ن ييمخت ف تع يهاوهينش و ش  يفنون گز يدگاه، انتخاباال به معناين دير ش  ده اس  ت. از ايمهار کردن قدرال، تدب يبرا يناظران

ان ين متصدييو تع ياسيس ينهادها يريگدر شکل توان اراده ش هروندان را ي ه آن مياس ت که به وس    يندگان اس ت. ابزار ينما

 ساررمردمدن زمامداران به نورال يدادن به منظور برگز ير  يهااز روش يکي. انتخاباال 11«مداخ ه داد ياس  ياامال اقتدار س  

ن يترشيباشد که ب ياگونه د بهيبا يشود. نوع نظام انتخاباتيه ميتوج يندگيباشد که در حدود انل نما يم ياس ت و س ازوکار  

ن نوع نظام يين، در تعيشوند. بنابرا يت ق يافکار اموم يواقع يندهيندگان، نمايندگان برقرار شود و نمايان مردم و نمايارتبام م

 يسايس يش وزنه ياحزاب و افزا ي، آزاديمشارکت همگان يعني ينيد يد لوازم دموکراس  يبا ياس مم  يمج ش ش ورا  يانتخابات

 ت شود. يااندگان رينما
 

 ياسياحزاب س -2-2

ت امل کرده و يان مردم و حاکميواسط م ياس ت و به انوان نهادها  يجامعه مدن يريش کل گ  يارهاياز مع يکياحزاب، 

ت يتثب تنها به ياسيبدون رقابت س ياسيکنند. مش ارکت س    يم يريدهندگان به هنگام انتخاباال ج وگ ير  يآرا ياز پراکندگ
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قاً در يدق ياسيباشد و نقش احزاب س ياسينظام س يت براينه س از بحران مشروا يتواند زميانجامد و ميناقص قدرال مس تقر م 

تواند و  عف  يتا بدانجاس  ت که م ياس  يت احزاب س  ي. اهمش  ودميش رقابت در انتخاباال ين نکته اس  ت که موجب افزايهم

ت يم و تثبيک جامعه را جبران کند و موجب تحکيدر ها مطر  يدئولوژيگر ايسه با ديدر مقا يدموکراس   يدئولوژيت ايمش روا 

 يو دولت حقوق يتوان از گام اول حقوق اساس يدر جامعه، م يرش قانون اس اس يح آن که بعد از پذيگردد. توو   يس ارر مردم

فکار ا -1وجود دارد:  يم دموکراسيتحک يق برايس ت. دو طر يدر آن جامعه ن يم دموکراس  يتحک ين به معنايس خن گفت؛ اما ا 

 ياحزاب، دموکراس يق سازمان دهياز طر -2بدانند.  ياسيت قدرال سيه مط وب مشروايرا نظر يساررمردمآن جامعه،  ياموم

ک و يکاتول ياسيل س طه ک يک طرف به دليت شد که از ين تثبين چنيا ايتاليدر ا ينو، دموکراسيه مورليم ش ود. در نظر يتحک

در آغاز  يت چندانياز مش  روا يدئولوژيبه انوان ا يس  م، دموکراس  ياليس  م و س  وس   يکمون يدئولوژيگر اش  ااه ايد ياز س  و

 ياز احزاب دموکراس 1343پانزده سال پش از سال  يک در طيدموکرات يروهاي( برخوردار نبود، اما ائتمف ن1350و  1340)دهه

دتر از رومنين يحزب يا محور سازماندهيتالين سان در ايشد. بد يل ميال دموکراال تشکيخواه و سوس يبرال، جمهوري، ليحيمس

 ييا شد. هرچند تعدد احزاب متعدد و تکثرگرايتاليدر ا يت دموکراسيو موجب تثب12«ک بوديت و اجماع دموکراتيمحور مشروا

ت وجود ي، اما در نها11شده است يا ت قيتاليا ين مشکل ساختاريتر، خود مهميائتمف يهاتحکوم يجهياحزاب و در نت يافراط

 باشد. ياست و قابل انکار نم يساررمردم يژگيکنند، و يندگينما يکه از افکار اموم ياحزاب

 نين دو در اينفوذ تفاوال قائل ش  د. تفاوال ا يفش  ار ذ يهاهان احزاب و گرويس  ت ميبا يت احزاب، مين اهمييبعد از تب 

و کوچک هستند که  يمحف  يهامذکور تنها گروه يهاهکند، اما گرويبه قدرال مبارزه م يابيدست  ياس ت که حزب رس ماً برا  

ز ين يسنت يهاهو دست هاهبا گرو ياسينفوذ در قدرال دارند. احزاب س   يبرا يمقطع يباش ند و اهداف  يم يط بدرن دد فرن ت  

ش دو يمورمانند  يشمداني: انديکرد سازمانيرو -1: ه اندداشت ياسيبه احزاب س يکرد ک يه پردازان دو رويمتفاوال هس تند. نظر 

ا يفت نر چهار نيوا و اند. رپارمباراستهينگر يم ياسيک س ازمان موثر بر جامعه س ينر به احزاب به مثابه يورژه و رپارمبارا و وا

که دوام آن وابسته به  يک س ازمان دائم يداش تن   -1رش همگان اس ت:  يد قائل ش ده اند که مورد پذ ياحزاب جد يش رم برا 

 يدر پ -4قصد آگاهانه آنان به دست گرفتن قدرال باشد.  -1ت داشته باشند. يفعال يدر سطح م  -2نباشد.  ياال رهبران فع يح

اي هدست شده است. يمتيد بر سازمان و کار تشکيتاک يژگين چهار وي. در ا14«ق انتخاباال باش ند ياز طر يت اموميکس ب حما 

کارکردگرايان دارد. کارکردگرايان براسا  نگاه خود بر اين باورند که فصل  کرديشه در روير ،ياسيحزب س   يها فيديگر از تعر

وجو نمود که احزاب نوين  هاى جديدى جستها و نقش مميز احزاب از ديگر گروههاى اجتمااى و س ياس ى را بايد در کارويژه  

توان از اين جى سوروف را مىچون فرانکپژوهش گرانى   يها فيدور بودند. تعراهده دارند و گروههاى پيش ين از آنها به ک ى به 

احزاب س  ياس  ى را در   يآمريکا متأثر اس  ت، مهمترين وظيفه ياز واقعيت جامعه منظر مورد ارزيابى قرار داد. وى که ش  ديداً

را  بنمودن نقش احزاب در تب يغاال انتخاباتى، ساختار و شکل سازمانى احزاکند. وى با برجس ته تب يغاال انتخاباتى خمن ه مى 

ترين کارويژه احزاب س  ياس  ى، انوان مهم فعاليت مش  غولند. فعاليت انتخاباتى به داند که احزاب در آن بهمتأثر از محيطى مى

احزاب س  ياس  ى در  يتوجّه بس  يارى از محققان را به خود ج ب کرده اس  ت. از ديدگاه اپش  تاين نيز مهمترين نقش و وظيفه 

کر يز رويح به احزاب نيکرد نحيرسد رويبه نظر م .15«شوددهندگان خمنه مىبه آرا  ر ىدهى دهى انتخاباال و جهتس ازمان 

درن از م ياسياحزاب س يريم با انتخاباال است و در انل، شکل گياحزاب در ارتبام مستق يباشد چرا که کارکرد ان  يکارکرد
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د و دادن يان همفکر و همسو به نورال مشتر  برنامه مو داوط ب هاهن معنا که گرويمقننه بوده است. بد يدرون انتخاباال قوه 

ن يان اياغ ب م يانتخابات يهاهندگان مج ش و گروينامزدها و نما يهاهل گرويپش از تشک»مردم داشتند.  يدر ج ب آرا يس ع 

گر يد ياسيس يهاتيو فعال يا انتخاباال مح يمقننه  ينده قوه يآمد، تا در انتخاباال آ يد ميپد يميوند دايو پ يدو گروه همکار

مهم  يژهيد بر کارويد با تأکين احزاب، را بايبنابرا 16شدند. يم يواقع ياسيهماهنگ داشته باشند و کم کم احزاب س يهاهبرنام

ژه احزاب را تنها يو کارو اندهگر احزاب اش  اره داش  ت يد ينظران به کارکردهان  احب يف کرد، اما برخيانتخاباال تعر يعنيآنان 

ق يراز ط ياسيس يمردم، شکل دادن به زندگ ياسيس   يش آگاهيمانند افزا ييدانند. از جم ه کارکردهايمحدود به انتخاباال نم

 يت شدهيکردن نامزدها که ترب ي، معرفياسين س  يدکتر ي، القايدر مردم و جهت دادن به افکار اموم ياس  يجاد وجدان س  يا

 يت، انتخاب شدگان را سازمان ميکند و در نها يرا به هم ون ل م  يرداد اجتماان قراي، طرفياحزاب هس تند و حزب مانند پ  

م رند. هيگ يم يحزب را در مج ش پ ياامم يبرنامه  يقب  ين معنا که انتخاب ش  دگان با تبادل اطمااال و هماهنگيدهد، بد

 يريه نظام ج وگيز ا يخشونت آم ياسيمؤثر هس تند. وجود احزاب مخالف از حرکت س    ياس  ين احزاب در حفظ نظام س  يچن

اس  ت و مقوم مفهوم حزب  ياس  ياحزاب س   يذات يهايژگيد گفت انتخاباال از ويت باين کارکردها در نهاي. با وجود ا17کنديم

 ت حزب هستند.يو خارج از ماه يگر کارکردها، ارويکه د يباشد، درحاليم

 يقانون اساس 4 ينمونه، ماده ياند. برات شناخته شدهيکشورها به رسم ين اس اس   ي، احزاب توس ط قوان يبه لحاظ حقوق

ت يل شده و فعاليها آزادانه تشکمشارکت دارند. آن يد م يان آرا  و اقايدر ب ياسيس يهاهاحزاب و گرو: » دارديفرانسه مقرر م

ن نهادها در قانون يا ت ش  ناخته ش  دنيپش از به رس  م«. ت کننديرا راا يس  اررمردمو  يت م يد ان  ول حاکميکنند و بايم

ره يا غي ياموم يآنان را از راه درآمدها يهاتيفعال ين مالياحزاب و تام يت حقوقيوو  ع ين و مقرراال متعددي، قوانياس  اس  

 .13کنند يروشن م

 

 ينظام انتخابات -2-3

ازوکار به مثابه س يدارد. نظام انتخابات يم با نظام انتخاباتيمس تق  يادر انتخاباال مج ش رابطه ياس  يش مش ارکت س   يافزا

اختن ت شنيمط وب، به رسم ينظام انتخابات يهاهکند. از مؤلف يند انتخاباال ميرا وارد فرآ ياسياناال س  يانتخاباال، احزاب و جر

فانه، به ک انتخاباال آزاد، س  الم و منص  ي يارهايمع يمط وب اس  ت که حاو ياس  ت. نظام انتخابات يمدن يموثر، احزاب و جامعه

انتخاباال  يارهايراجع به مع يهيمذکور در اامم يارهاي، باشد. انول و معيساررمردمو  يندگيتحقق انل نما يارهايانوان مع

 المجالش منعکش شده است.نيب يهياتحاد 1334مصوب  يآزاد و منصفانه

 يهاوهين نظام ها، ش  يک انتخاباال اس  ت. برابر اينده در يانتخاب داوط بان به انوان نما يبرا يفن يقوااد ينظام انتخابات

م يمورد رقابت در انتخاباال تقس   يهايکه براس  ا  آن کرس    يج انتخاباال و مبانينتا يمحاس  به  ي، روش هاياامال حق ر 

است  مقننه يار قوهين امر در اختيشود، ب که اينم ذکر يدر قانون اساس يگردد. معمورً نوع نظام انتخابات يشود، مشخص ميم

الت و ا اديو  يکارآمد يندگين که در امر انتخاباال و نمايد. برحس  ب ايف نماين تک ييباره تعنيدر ا يتا از راه وو  ع قانون ااد

 .13رنديگ يگر قرار ميکديدر برابر  يو تناسب يتياکثر يانتخابات يم دو سامانهيرا مدنظر قرار ده يانصاف انتخابات

ن نظام، ين آرا را به دست آورده باشد. در ايشتريکه ب شودميانتخاب  يا فهرس ت ين نظام، نامزد يا: در يتينظام اکثر -الف
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ل يبد ير  -4 يحزب يدسته جمع -1 يدسته جمع ير  -2 يا نسبيساده  يتياکثر -1توان از هم بازش ناخت:   يپنج روش را م

را دارد، چرا که مردم از  ين سازگاريشتريب يبا نظام حزب يا فهرستي يحزب يان، نظام دسته جمعين مي. در ا20يدو مرح ه ا -5

ا يرا آورده باش  د، حزب حاکم  ين ر يش تريکه ب يکنند و حزب يک فهرس  ت را انتخاب مياحزاب متفاوال،  يهاتان فهرس  يم

دهنده در  ير  ي ا باز. در فهرست بسته، ارادهي: فهرست بسته ش ود ميوه اجرا يخود به دو ش   يروز خواهد بود. نظام فهرس ت يپ

 يروز هرچند نسبت به رقبايا داوط ب پين است که حزب يااي هک مرح ي يتيب نظام اکثرياز معا يکيدست حزب خواهد بود. 

روز انتخاباال در واقع، يت نش  ود و پيت راايحکومت اکثر يرا بدس  ت آورده اس  ت، اما ممکن اس  ت قااده ين ر يش  تريخود ب

 ي، لذا برا21ک استيردموکراتيار غيبس يش ود، در امل گاه يوه که در انگ س تان اجرا م ين ش  يباش د. ا ت جامعه ياق  يندهينما

موه ست نصف به ايبايروز انتخاباال مياول پ يش ده اس ت که در مرح ه   ينيبشيپ يادو مرح ه يتين مش کل نظام اکثر يرفع ا

ندگان يقانون جامع انتخاباال، نما 121مأخوذه را بدس  ت آورده باش  د. در فرانس  ه که به موجب ماده  يت مط ق( آرايک )اکثري

در دور اول  يافتن به مجمع م يراه  يرزم برا يش  وند و حداقل را يانتخاب ماي هدو مرح  يتياکثر يريگ يدر ر  يمج ش م 

آنان،  ياسيس يش وزنه يافزا يکند. برا يت ميت ساده کفايرخته شده به نندوق و در دور دوم اکثيت مط ق آرا  ريکسب اکثر

اورده يدرند آرا  را بدست ن 5/12که در دور نخس ت، دست کم   يي، نامزدها1376س ال   يه ييژو 13به موجب قانون مص وب  

ت ي، مشروايت نس ب ين نظام نس بت به اکثر يا ياي. از مزا22نديدوم حم ور داش ته و رقابت نما   يتوانند در مرح ه يباش ند، نم 

 يهاهو گرو هاتياق  يکه دارا يانتخاباال و در جوامع يهاهنيو باررفتن هز يفاال اداريب آن، تش   ريش   تر برن دگان و از معا يب

 . 21شودمي يثباتيهستند منجر به ب ياديمتمرکز ز

ز يت نيق ، ايام انتخاباتن نظيشده است و در ا يطراح يتيراداال نظام اکثريدر پاسخ به ا ي: نظام تناس ب ينظام تناس ب  -ب

ق ياندن دقيو نما يندگيادالت در امر نما ين سامانه، برقراريدر مج ش خواهد ش د. هدف ا  يکرس   يخود دارا يبه تناس ب ر  

ت يدرند کل جمع 15و  25و  10ب يبه ترت zو yو  x ي. اگر طرفداران حزب ها24موجود در کشور است ياسيس   يش هايگرا

ش از يب يتناسب ي. نظام انتخابات25ن نسبت خواهد بوديباً به هميندگان در مج ش تقريب نمايشوند، ترکک کش ور شامل  يرا در 

تواند مشوق و منجر به  يکند و ميق ميرا به مش ارکت در انتخاباال تش و   يو اجتماا ياس  يس   يهاه، مردم و گرويتينظام اکثر

 ياست و هر حزب به تعداد کرس ين نظام و رورتاً فهرست يگردد. ا يحزب يهاتفهرس   يدادن بر مبنا ياحزاب و ر  ييتکثرگرا

ن يش تريکه ب ي، فهرستيتيبرخمف انتخاباال اکثر يکند، ول يم يخود را معرف ينامزدها يهر حوزه، فهرس ت حاو  يخال يها

حمور در  يراز در ن ورال احراز حدنص  اب رزم ب يگر نيد يهاش ود، فهرس ت  ينم هايآرا  را بدس ت آورد، ن احب همه کرس    

فکار ا يواقع يان کنندهيکتر هستند، چرا که بيار نزديبه ادالت بس يتناسب ي. نظام ها26خواهند شد يکرس يشمارش آرا  دارا

 يبر ائتمف ها يدار و مبتنيغالباً ناپا ين نظام انتخاباتياز ا ين اش     يه ا ب اش   ن د، ام ا دول ت     يدر مج ش و دول ت م  ياموم

شند و آن را از اوامل يانديز به ثباال دولت ميش از هر چيکه ب يو حقوق اموم ياسيس يدس ته از ا ما ، لذا آن 27اندش کننده 

                                                      
 4، ا1132. مرکز پژوهش هاي مج ش شوراي اسممي، گزارش پژوهشي نظام انتخاباتي مج ش شوراي اسممي و پيامدهاي آن،20
 204، ا 1173، تهران، نشر سروش، چاپ اول، اکثريت چگونه حکومت مي کندايوبي، حجت اهلل،  .21
 257ااباسي، بيژن، همان،  .22
 214، ا1137، تهران، نشر مجد،چاپ اول، حقوق انتخابات دموکراتيکخسروي، حسن،  .21
 253اباسي، بيژن، همان،  .24
 124و121، ا1133، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، انتخابات در ايراناحمدي، ا ي،  .25

 . اباسي، بيژن، همان26 
 207ايوبي، حجت اهلل، همان، ا .27



 يار امومرا قطعه قطعه شدن افکين گونه انتخاباال ننگرند. زيبه ا يتوانند با نظر انتقاد يپندارند، نم يشرفت جامعه ميپ ياهيپا

 يرا وا م هاتدهد و دوليش ميها را در جامعه افزاها و تعارضش   د، دائماً تنشکه با ي يو گروها و احزاب، به هر دلها شيبه گرا

نشان  يقي. مطالعاال تطب23ن دسته جاال باشنديمخت ف ا يهاکردن فشار خواست يبرنامه، درندد خنث ياجرا يدارد که به جا

 کنند.ياستفاده م يتناسب ياز نظام انتخابات يياروپا ياز کشورها ياريدهد که بسيم

و ثباال  يکارآمد يان ارزش هايدر واقع، انتخاب م يا تناس   بي يتيک از دو نظ ام اکثر ي  : انتخ اب هر  يبينظ ام ترک  -ج

ب يعاا و مين دو نظام، مزايک از ايکه هر  ي( است. در حالي)نظام تناس ب  يا ادالت و انص اف انتخابات ي( يتي)نظام اکثرياس  يس  

نظام  -1دو ش  کل مخت ف دارد:  يبيد. نظام ترکيتواند دو ارزش مذکور را با هم جمع نما يم يبيخاا خود را دارند، نظام ترک

مستقل از  يو تناسب يتياکثر يعنيشود. يق دو فرمول مخت ف مشخص ميپارلمان از طر يهايف کرسيکه تک  يمواز يانتخابات

 -2ندارند.  يچ اثريو بر هم ه يق تناسبياز طر يشو بخ يتيق اکثرياز پارلمان از طر يکنند. بخش  يهم و به موازاال هم امل م

دارد تا  تمش يس  تند و بخش تناس  بيمخت ط که انتخاباال دو بخش پارلمان مس  تقل از هم ن يبر اام  ا يمبتن ينظام تناس  ب

کسب کند؛ اما در بخش  يآرا  را در س طح م   %10 يل کند، چنانچه حزبينظام را تعد يتيبودن بخش اکثر يرتناس ب يزان غيم

ن ي. ا23«کنديافت ميدر يکه بدست آورده کرس يي، به تناسب آراينشود براسا  بخش تناسب يموفق به کس ب کرس    يتياکثر

 يانتخابات يهانده( در حوزهينما 656نده از مجموعينما 123ندگان )ياز نما يميشود. نيدر آلمان به کار بس ته م  ينظام انتخابات

ن، در ي. بنابرا10شوند يهر منطقه انتخاب م يبسته حزب يهاتندگان از فهرسير نمايت ساده و سايبر اسا  اکثر ياندهيتک نما

دوم بدست  يدرند از آرا  را در مرح ه 5ورود به مج ش رزم است حداقل  يندگان آلمان )بوندس تا(( احزاب برا يمج ش نما

ک يورود به مج ش آلمان به  ين شرم مختصر برايرا به خود اختصاا داده باشد... ا يسه کرس يا در سطح م يآورده باش د و  

آن ها  يندگين نمايتمم يت را برايشانش احزاب اق  يرمنطقين شرم به طور غيمنجر شده است. مس ماً ا يقانون اساس يداوا

درند از کل آرا را  4ا ي 1اب که مثمً ن رفاً  احز يکند. آرايرا نقض م ياندازد و ان ل برابر بودن حق ر  يدر مج ش به خطر م

 يريگين روش تحت نظام ر يد بتوان گفت که ايش  ود و اگر چه ش  ا يش  مارش نم يکند، به طور ک  ين ميآنها تم  م يبرا

شاره ا ن خطرين به اينموده، اما همچن يين استدرل را شناسايآلمان، قوال ا يباش د. دادگاه قانون اساس ي( نميتيچندگانه )اکثر

ن يچن. هم11ک دولت با ثباال مشکل باشديل ياحزاب کوچک، تشک يک پارلمان متشکل از تعدادي ينموده که ممکن اس ت برا 

ندارند و احزاب تندرو که با انول  يکه طرفداران چندان ياز ورود احزاب يريمانند ج وگ ي يدرند، با در 5ن حد نصاب يين تعيا

  ه شده است.يتوج 12دارند،برال مخالفت يل يدموکراس ياديبن

مانند  يالم ل و اسناد جهاننين معنا که در حقوق بيکرد. بد يرا بررس   يو تناس ب  يتيتوان نظام اکثر يگر، ميد ياز جهت

د، گرد يمردم ناش يتواند از اراده يد ش ده که در هر کشور، اقتدار دولت تنها م يانتخاباال آزاد، س الم و منص فانه تاک   يهياامم

 ( و1کنند )مادهيانه شرکت مير، برابر و مخفيفراگ يريگ ي، آزاد و منص فانه و در ادوار منظم با ر  يکه در انتخاباال واقع يمردم

شده است. آنچه  ييشناسا 2ماده  6تا  1 يدر بندها يض حق ر ياامال بدون تبع يبرا ينييبه آ يو دسترس يمس او  يحق ر 

 يمساو يبا حق ر  يش تريار بيبس   يس ازگار  ين نکته اس ت که نظام تناس ب  يبر ا ديمهم اس ت، تاک  ياز منظر حقوق انتخابات
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 افراد دارد.

 

 و انتخابات   ينيد يساالرمردم -3

 يت، آزاديجمهور يهااز مولفه يکي ش  ودميپرداخته  ينيد يس  اررمردمت نظام ين مبحک به لوازم تحقق جمهوريدر ا

 انتخاباال است.  ياحزاب و برگزار

 

 با احزاب ينيد يساالرمردمنسبت  :نخستگفتار 

آن است و شارع  يارف يبه معنا ي، جمهوريمشخص شد که منظور از جمهور ينيد يساررمردم يکه در مبان يياز آنجا

 ياس  مم ياس  ت. البته با توجه به محتوا هايگر جمهوريمانند د يخاا ندارد، لذا جمهور ينس  بت به ش  کل حکومت، حکم 

ت بهره يتوان از لوازم جمهور يمربوم نش  ود، م ينيد يد خواهد آمد، اما تا آنجا که به محتوايپد يمکتب يحکومت، دموکراس  

ل ياز قب ييهاهش  يگردد که اند يت برميش مش  روطيدايران به پيخ اين آنان، تحزب اس  ت. تحزب در تارياز مهمتر يکيبرد و 

روم، کرد موافقت مشيبا رو ييان شد. ا ما و فقهايرانيا ياسيشه سيک وارد انديدموکرات ييحکومت قانون، مشروطه و دستورگرا

ا جهت اثباال ر "ه ارمهيتنب"کتاب  ينين است که اممه نائيا يت اهلل طالقانيرفته و مشروع دانستند. نظر آيد را پذيم جديمفاه

از محدود و مشروم بودن  ت هر مم کت اباراليمشروط»ز معتقد است: ين ينوشته است. آخوند خراسان 11ت مش روطه يمش روا 

ل يو تشک يندگين، ان ل نما ي. بنابرا14«ين موو واه بر طبق مذهب رس م  ياز حدود و قوان يبه ادم تخط ير دولتياداراال و دوا

ز و مرک ساررمردمدر دولت مدرن و  ياسيکه مج ش شورا، رکن اول نظام س ييرفته شد. از آنجايپذ ينيد يمج ش از نظر ا ما

ن مج ش ااتراض داشتند. دوران ياراال ايت و هم در ق مرو اختيز هم در انل مشروايت و مخالفان مشروطه ناس   يقانون گذار

نفع  انه را بهينخبه گرا يش هاياز گرا ياريعه، بسيمشروطه ش يهاهيعه است. نظريش ياسيس يهيک تحول در نظريمش روطه،  

داد و به آن  يش  را يت وجهياکثر يرمنص  وا به ر يغدر هم ش  کس  ت و به خص  وا در امور  ياس  مم يس  اررمردم ينوا

 ل انجمنيت و مساواال و...، تشکيقت مشروطيح حقيبعد از رفع جهالت امت و تشر» معتقد است: يني. نائ15ديت بخش  يمش روا 

د ياز بازتول يريج وگ يداند و برا يمردم م يل اخمقيدر واقع، مولد اس   تبداد را رذا«. و   رورال دارد 16هيحه ا مين   ح يها

ن حال يک و در ايرا که با مفهوم حزب نزد يين انجمن هاير چنيدان د. ت اث   يج اد احزاب و انجمن ه ا را موثر م  ياس   تب داد ا 

 .  17کند يم يجامعه معرف ين و دوام همبستگي( و تأمي)مصالح اموم يت امور نوايريمد يزند، تنها سازوکار موثر برايمتما

معتقدند که امام )ره( را  ياند. برخموافق به انل تحزب داشته يکرديام، رو، مؤسسان نظياسمم يش جمهوريبعد از تأس

جوامع  يکه از دستاوردها ياسياحزاب س يدهين حال که به پديش ان در ا يتوان مخالف تحزب و تش کل به ش مار آورد. ا   ينم

م ه يمتيو تش  ک يحزب يهاتين نبودند، اما مخالف فعاليت کرده، چندان خوش بيز س  راين نياس  ت و به جوامع مس   م يغرب

دگاه خود يح دي. امام )ره( در توو13آوردند يآن ها به ش مار م  يهاهژيش ه و کارو ينبودند و مم  ن حت ام کرد احزاب را اند 

ز از آن ين يکند بالجم ه، حکومت، حکومت اس مم و مردم اس ت؛ و مج ش از مردم است و ر   ياش اره م  يس ارر مردم يدرباره
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 يبرا يکنند و ااتبار شرايتدار  م ياسيس ينه مش ارکت فعال انس ان مس مان را در زندگ  ي)ره( زم ينيامام خممردم اس ت.  

از منکر است  يواجب امر به معروف و نه يوجوب تحزب از باب مقدمه»ز معتقدند: يفقها ن ي. برخ13شوند يم ت قائلياکثر ير 

ه ل بين يجاد تشکل برايا يل آن واجب؛ و در جوامع فع ياست و تحص يل قدرال اس ت که ش رم اق   ين مقدمه واجب از قبيو ا

با  ي يو با تح  40«ستنديقادر به انجام آن ن ييد؛ چرا که افراد به تنهايآيمنحص ره به ش مار م   يل مقدمهياز قب ياهداف اجتماا

امت  فهيمال وظيجاد تشکيو جهاد(، ا متناسب با موووع )مانند امر به معروف يدر موارد يافت که حتيتوان در يم ينيد يمبان

ن که اذن به يو احزاب، مش  روع اس  ت و از باب ا ياس  ين منظومه اقداماال فعارن س  ين، در اي. بنابرا41«گردديم يت ق ياس  مم

مواد ر با يرا مغا يهاتيتوان محدود يخواهد بود، نم يحزب يهاتيت، فعاليز اس  ت و از لوازم جمهوري ، اذن به لوازم آن نيش  

 يم  تيک به مص حت امنيک جامعه دموکراتيآنچه برطبق قانون مقرر شده و در  يعني ياسيو س يثاق حقوق مدنيم 22و  21

 يگران و  رورال داش  ته باش  د، برا  يد يهايا حقوق و آزادي يت از اخمق اموميحما يا براي يا نظم امومي ياموم يمنيا اي

 احزاب مقرر کرد.

  

 يبا نظام انتخابات ينيد يساالرمردمنسبت  -4

، يت نظام حزبيج انتخاباال، ماهين نتاييرا در تعيبرخوردارند، ز هايدر دموکراس    ياريت بس   ياز اهم يانتخابات ينظام ها

ر ييکه با تغ يار مؤثرند، به نحويبس ياسياحزاب س   يو انس جام درون  هاهنيش دن کاب  يا ائتمفي يش مار احزاب امده، تک حزب 

ست متناسب يبا يم ين نظام انتخاباتييگر، تعيد ي. از سو42جاد کرديا هايدر دموکراس   يماهو يرييتوان تغ يم يانتخاباتنظام 

 يمثل احزاب، حکومت و قانون اساس ياسيس يهاهديراجع به پد هايريالگو و روال اام جهت گ يعنيجامعه  ياسيبا فرهنگ س

اگر  ياسمم ي. در جمهور41دراز مدال است يارزش ها يش ود و شکل دهنده يم يج متها شباش د؛ که در باورها، نمادها و ارز 

 ياتقادا يهاهنين زميدن به ايت بخشيني، ايم، رسالت قانون اساسيبدان ياسيرا فرهنگ س ينهمت اسمم يااتقاد يهاهنيزم

ت و مشارکت اامه يجمهور يعنينهمت  يهارا مقرر سازد که منطبق با ارزش ييد سازوکارهايبا ين، قانون اس اس ياس ت. بنابرا 

، ياسيشکل احزاب س ي، شارع همان طور که براين ش ود. به طور ک  يز تم م يت نين س رنوش ت باش د و اس مم    ييمردم در تع

ام ان نظيانتخاب م ين امر به ارف واگذار شده است، اما برايخاا ندارد و ا يز حکمين ينظام انتخابات يخاا ندارد، برا يحکم

 يناست که ارزشن بدان معيباشد، ا يتيک شد. اگر نظام اکثريان دو ارزش قائل به تفکيست ميبا يم يا تناسبي يتياکثر يانتخاب

، يخاباتادالت انت يعنيده شود، يبرگز يدولت و نظام بوده است، اما اگر نظام تناسب ياسيو ثباال س يت داش ته، کارآمد يکه اولو

 يان دوگانهينهمت است، م يااتقاد يارزش ها يکه منعکش کننده يرد که قانون اساسک يد بررسيدارد. حال با ييارزش نها

 يک طرف، بر آزاديد. از يروشن رساي هجيتوان به نتين پرسش نميدهد. در پاس خ به ا  يح ميو ادالت، کدام را ترج يکارآمد

 يتناسب ياحزاب، نظام انتخابات يباشد و کمال آزاد يد شده است که از طرق نظارال مردم بر حکومت مي( تاک26احزاب )ان ل  

ن در يشوند و همچن يبرخوردارند، بتوانند در مج ش ناحب کرس يت افکار اموميکه از حداقل حما ييهاهگرو ياس ت تا همه 
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 يندگينما ي، کرسينيد يهاتياق  يبرا« يو واقع يماهو يبرابر»و « در حقوق يبرابر»ن يدر جهت تام يقانون اساس 64انل 

ج ياکه از نت ياسينظام س يثباال دولت و کارآمد يگر، برايد يدارد. از سو ين نشان از ادالت انتخاباتين ش ده اس ت و ا  يتم م 

قابل  يش دولت به راحتيم ش  ده اس  ت که رئيتنظ ياه و مقننه به گونهيمجر يباش  د، روابط قوهيم يتيمورد نظر در نظام اکثر

ش يرئ تيبه ادم کفا يما  دهند و ر يد درخواست استيندگان بايک سوم نمايش جمهور، يما  رئيطر  است يست. برايازل ن

به  يتواند با نظر مقام رهبريت مين ادم کفاي( و ا33ندگان اس ت )انل  يت دو س وم مجموع نما ياکثر يازمند ر يز نيجمهور ن

قانون  ي(. لذا بررس110انل  10اثر گردد )بند ي، بياسيو ثباال نظام س« مص الح کش ور  »ش کش ور، با درنظر گرفتن  يانوان رئ

 يندگان ادوار مج ش از قانون اساسيت، قرائت نمايمنعکش شده است، اما در نها يان دو ارزش به گونهيدهد اينشان م ياس اس 

ت يابند که اکثري يبه مج ش راه م ين معنا که فقط داوط بانيبوده اس   ت، ب د  يادو مرح  ه  يتيمنتج ب ه انتخ اب نظ ام اکثر   

 ه خود را بدست آوردند.يانتخاب يهاهحوز ياز آرا يمشخص

ل حاکم است. ان يمط وب، انول ينش نظام انتخاباتيباشد بر گز ياز چه نوا ياسين که نظام س  يگر، جدا از ايد ياز س و 

ت و انل تناسب و يا، انل مشرويدهنده، انل سادگ ينش ر يت، انل گزيو جامع يري، ان ل فراگ يندگيت، ان ل نما يش فاف 

باشد که حقوق و  يندگي، ان ل تناس ب و انصاف نما  ين نظام انتخاباتيين ان ل در تع يترد مهمي. ش ا 44اس ت  يندگيانص اف نما 

ندگان و کنان انتخابيالمجالش بر ارتبام معقول منيب يهياتحاد کند. به انوان نمونه، يد ميي  ز آن را ت ا ين يالم  نيب يهي  رو

م ل ن الياز انول حقوق ب يکيد يت و تناس ب دانس ته اس ت که مو   يانص ر س نخ   يد کرده و آن را تج يتاک ش وندگان انتخاب

 يانتخاباال اس  ت. برخ يبندش  تر ناظر به حوزهيز مربوم اس  ت؛ اما بين ين ان  ل به نوع نظام انتخاباتي. البته هر چند ا45اس  ت

ولت دولت، د يبر اثربخش    ين نوع نظام انتخاباتييدهند، در تعح يرا ترج يخان    يآن که نظام انتخابات يز بين   احبنظران ن

د ي(، تاکي)تناسبياجتماا يهاهگرو يندگيت و نمايدر مورد احزاب اق  يطرف ي( و ادالت و بيتير)اکثريت پذيپاسخگو و مسئول

 .  46دارند

 

 ياسالم يمجلس شورا ينظام انتخابات -5

 يان  ياس ت که انتخاباال مج ش را با توجه به دو مولفه  ياس مم  يمج ش ش ورا  ين مبحک مقاله نظام انتخاباتيترمهم

 کند. يم يبررس يحزب و نظام انتخابات

 

 مجلس و احزاب ينسبت نظام انتخابات -5-1

 يهاتيبه ثباال اکثر ي، بس   تگيمه پارلمانيو ن يپارلمان يدر نظام ها هاتو دول ياس   يس    يهات و کارکرد نظاميفع ال 

ده اغ ب شکنن يهاازمند ائتمفين يدر مج ش وابسته است. نظام چندحزب ياسين ثباال هم به ش مار احزاب س يدارد. ا يپارلمان

گردد. درست است که شمار يم يپارلمان يهاتيانورً منجر به ثباال اکثر يکه نظام دو حزب يدر مج ش و دولت اس ت، در حال 

ز ين يانتخابات ير نظام هاير تاثين زيهمچن ي، ولش   ودمين ييدر جامعه تعو اختمف اال موجود  ه ا  شياحزاب ب ا توج ه ب ه گرا   

، ياک مرح هي يتينظام انتخاباال اکثر -1دهد: يارائه م يا قانون جامعه شناختيش دوورژه، سه فرمول يباره، مورنيباشد. در ايم

ند که نيبين ميک هس تند، سود خود را در ا يبه هم نزد يدتيکه به لحاظ اق يرا احزابيگردد. زيم يش نظام دوحزبيدايبااک پ

                                                      
 206تا 204. خسروي، حسن، همان، ا44
 41، ا1136، تهران، نشر شهر دانش، چاپ دوم، انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رويه بين المللگودين گيل، گاي ا ،  .45
 115تا  111احمدي، ا ي، همان، ا  .46



 يگريک مس  تقل از ديش احزاب چندگانه که هريداي، منجر به پيانتخاباال تناس  ب -2ان نرفتن دور هم جمع ش  وند. ياز م يبرا

دو  يتيال اکثرانتخابا -1 نده در مج ش را دارد.يت، شانش داشتن نمايهرچند در اق  ياسيش سيرا هر گرايگردد. زيهس تند، م 

ند، يازماينخست ب يتوانند ش انش خود را در مرح ه ياحزاب م يرا همهيش ود. ز يم يش نظام چند حزبيداي، س بب پ يامرح ه

ش احزاب يدايدر، ا ت پي. از نظر دوورژه و دنکوراال روستا و شاال اشنا47«گردنديدوم مجبور به ائتمف م ياغ ب در مرح ه يول

 هاهين فرويمزبور بر ا يوند دارد. نگرهي، پيش و گسترش نظام انتخاباال و استقرار نظام پارلمانيدايو گسترش آن با پ ياس  يس  

 يوبهاً حزب به نيرد )نه به اکش(، ثانيگ ينورال م يبعد از استقرار نظام دموکراس ياسيش حزب سيداياس توار است که اورً پ 

 يفرانسه تناسب يدهد هرچند نظام انتخاباتينظام فرانسه نشان م يشود. مطالعه موردين نظام ميخود، موجب دوام و گسترش ا

 ي. نمونه43است يت نظام چند حزبيو تثب يمؤثر در ساختار نظام حزب ياز انانر ان  يکين کشور يا يست، اما نظام انتخاباتين

 ينتخاباتاز اامال نظام ا يد ناش  يا را بايتاليا ينظام چند حزبا اس  ت. يتاليکش  ور ا ي، نظام چند حزبير نظام انتخاباتيگر از تاثيد

 .  43به بعد دانست 1331از  يبيا ترکيو اامال نظام مخت ط  1331ندگان تا سال يدر مج ش نما يتناسب

ل در سا يش و کارتيا، که توسط ب يکشور دن 20انتخاباال در  503ق بر يک تحقيج ين نکته اش اره کرد نتا يد به ايالبته با

 يتياکثر ين پنج حزب، در نظام هايانگي، به طور ميک مرح ه اي يانتخابات يدهد که در نظام ها يانجام ش ده، نشان م  1331

 هستند و يگر در حال مبارزه و رقابت انتخاباتيکديانتخاباال با  يهش ت حزب در ن حنه   يتناس ب  يو در نظام ها يادو مرح ه

. هرچند در 50ز وجود دارندين يگريس  ت و در کنار دو حزب بزر(، احزاب ديکامل ن يدر کش  ور انگ س  تان نظام دوحزب  يحت

 رسد. يش دوورژه به اثباال ميمور يهين حزب محافظه کار و کارگر است و نظريب يت رقابت ان ينها

د از: ارتنتوان در چند مورد خمنه کرد که اب يرا م ياسيت احزاب سيو ووع ير نظام انتخاباتيان دو متغيم يهمبس تگ  

 يداهايو کاند ياسياحزاب س يو راهبردها هاه، برنامياسيا قوال آن ها، تعدد احزاب سيو و عف   ياس  يا نبود احزاب س  يوجود 

 .51يحزب يهايو وفادار ياسينش داوط بان توسط احزاب سيآنها، گز يشده از سو يمعرف

 

 ندگانينمات يو مشروع ياسيش مشارکت سيمجلس و افزا ينظام انتخابات -5-2

کشور  يو حقوق ياسيمعتقدند نظام س يد دارند. برخيران تاکيدر ا ينظام حزب يريگاکثر ن احب نظران بر ورورال شکل 

ن نامزد است که يران، ايا ياسمم يبهره اس ت. در انتخاباال جمهور يب يو نظام انتخابات يان نظام حزبيم ياز داد و س تد منطق 

ف نقش يابد. کاهش نقش احزاب در مج ش به تمعي يبه خص وا در ش هرس تان ها مصداق م   ن امر يرد نه حزب، ايگ يم ير 

 ايهو برنام يفکر يبانيبرخوردار نبوده و فاقد پش   ت يو از س   ازمان ده اندهندگان پراکندي. چرا که نماش   ودميمج ش منجر 

کرد يگر از پژوهشگران ومن انتقاد از رويد ي. گروه52تا مج ش فاقد اتحاد و انس جام رزم باشد  ش ود مين امر بااک يهس تند. ا 

و  يفرد هم به نورال ياسيس يهاتبه رقاب ييت پاسخگويکه ظرف ين نظام انتخاباتيو ورورال تدو ياسيس يهاتبه رقاب يفرد
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 21و 20مرکز پژوهش هاي مج ش شوراي اسممي، همان، ا  .51
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 .  اندهنداشت يبه تناسب يتياز اکثر يبه انم  نظام انتخاباتاي ه، اشار51را داشته باشد يهم به نورال حزب

داوط بان، کارکرد احزاب را در مقطع کوتاه  يران ش  کل نگرفته و در واقع، س  تاد انتخابات يدر ا يمعتقدند نظام حزب يبرخ

 يبه کار گرفته ش  ده برا يران، نوع نظام انتخاباتيدر ا ياس  يا و  عف احزاب س   ياز ا ل فقدان  يکيانتخاباال بر اهده دارند و 

 . 54بوده است ياسمم يانتخاباال مج ش شورا يبرگزار

با نصاب  يت نسبيت مط ق به اکثرياز اکثر يدهد نظام انتخابات ين انتخاباال مج ش پش از انقمب، نش ان م يقوان يبررس  

اول منوم به  ينده در مرح هي، انتخاب نماياسمم يقانون انتخاباال مج ش شورا 3ک س وم و در حال حاو ر به موجب ماده   ي

به هر  يت نس  بيبا کس  ب اکثر ياان دورهين انتخاباال ميدوم و همچن يآرا  و در مرح هک چهارم کل يت حداقل يکس  ب اکثر

، ياسياناال سيو جر هاهان گرويم يت مط ق و نس ب يل انقمب، بحک بر اکثرين اس ت که از اوا يقابل تأمل ا يزان اس ت. نکته يم

ن يا يت مط ق بودند و اس  تدرل ان يانقمب از موافقان اکثر يش ورا  يو اام ا  ياس مم  يان داش ته اس ت. حزب جمهور  يجر

ن يمهمتر ياس  مم ين جنا  معتقد بود، مج ش ش  ورايندگان بوده اس  ت. اينما يمردم يز داش  تن ااتبار و پش  توانهيان نيجر

ه رخوردار باشند. بب يد از ااتبار خان  يبا يابند؛ مي ين مج ش راه ميکه به ا يندگانياس ت و نما  يت م يو مظهر حاکم يکرس  

ون ي يج مک شهر پنيشتر باشد، در يکنند، از نصف تعداد شرکت کنندگان بيکه کس ب م  ييد تعداد آرايل و رورتاً با ين دليهم

 يورود به مج ش در مرح ه يت براي. در نها55ون نفر باش   دي يپنج م يواقع يندهيتوان د نما  ينم يهزار ر  10ب ا   يفرد ينفر

اند. ک چهارم را مقرر داشتهيت يز اکثرين يک سوم و قانون فع يت ياکثر 1174ت مط ق، قانونياکثر 1162و  1153اول، قانون 

ف يونن تيکاهد و با ا يم يندگيب فوق از وجاهت نمايت مط ق به ترتين احب نظران معتقدند که تنزل اشترام از اکثر  يبرخ

 .56رسد يد به نظر ميزا يامراي هانورً انتخاباال دو مرح 

نظام  انم  يدر تعارض نباشد و شامل دو مؤلفه ينيد يساررمردم يکه با مبان يامج ش به گونه يانم  نظام انتخابات

 ياسيش مشارکت سيدر انتخاباال مج ش و به دنبال آن افزا ياسيش رقابت سيباش د، منجر به افزا  يجاد نظام حزبيو ا يانتخابات

 يخواهد ش د. همچنان که در مباحک گذش ته آمد، ان ورً ش ارع نسبت به انتخاباال و نوع نظام انتخابات     يحداکثرا مش ارکت  ي

 ير با اسمم نباشد. اگر هدف ان يست مغايبايجامعه کرده است، اما محتوا م ياقم يخاا ندارد و واگذار به ارف و بنا يحکم

 ر مناسب خواهد بود:يز يهاه حلش مشارکت مردم در انتخاباال مج ش باشد، رايافزا

 ير نظارال وزارال کشور م زم به ارائهيز يکه احزاب رسم يابه گونه يبه تناس ب  يت نس ب ياز اکثر يان م  نظام انتخابات 

ه، يرکقرار گرفته است. در کشور ت يبا نظام پارلمان يوه مورد استفاده اکثر کشورهاين شيانتخاباال مج ش باشند. ا يفهرست برا

. البته شوند يه محسوب ميترک يساررمردم يهاهيو احزاب به طور موثر در انتخاباال شرکت دارند و پا ي، تناس ب ينظام انتخابات

ن يد در ايز بايرا ن ياسيت و احزاب اس ت و فرهنگ س   يحاکم يدو طرفه از س و  يش رکت احزاب در انتخاباال مس ت زم رابطه   

وجود دارند، نظام  ين که احزاب رسميتوان به ن رف ا  يت دارند و نميقط مجوز فعالاز احزاب ف ياريتحول در نظر گرفت. بس  

ر از يکارآمد و فراگ يت نظام حزبيانتظار تقو يط فع يمعتقدند در شرا يش نهاد داد. هم چنان که برخ يرا پ يو فهرس ت  يتناس ب 

ش دولت يل و تأسياست که تشک ياران به گونهيا ياسي. هرچند ساختار نظام س57رس د يم گزاف به نظر ين انتخاباتيدرون قوان
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 ر، در واقع رهبر حزبيمانند انگ ستان، نخست وز يپارلمان يس ت. چرا که در نظام ها يدر مج ش ن يحزب يت قويمنوم به اکثر

 ش دولت، مس  تقل از مج ش اس  ت و ارتبام يبه انوان رئ يش جمهوريران، انتخاباال رئيروز در انتخاباال مج ش اس  ت. در ايپ

 در يتياس  ت که نظام اکثر ير کافين دو اقتدار اخيران و نظارال بر دولت اس  ت. همياال وزيااتماد به ه يمج ش و دولت در ر 

ت را ن فرنيبه مردم ا يتيازمند تعامل مج ش است و انتخاباال اکثريو ثباال دولت ن يرا کارآمديانتخاباال مج ش حفظ ش ود. ز 

همس  و با دولت در انتخاباال مج ش انتخاب کنند؛ لذا   يندگانيش جمهور، نمايخاب رئدوس  اله بعد از انت  يدهد در فان   ه يم

 ند.ک ين ميتمم يدولت را به طور نسب يت را دارد که ثباال و کارآمدين مزي، ايسه با تناسبيدر مقا يتيانتخاباال اکثر

ش تر وزارال کش  ور بر يب نظارالت و يمانند حما يکوتاه مدت يتوان راهکارها ين ميحم  ور موثرتر احزاب هم چن يبرا 

کنگره و  يگوناگون احزاب و نظارال بر برگزار يهانهيو هز ين ماليتام يبرا يدولت يهاهاراني   يت احزاب م انن د ااط ا   ي  فع ال 

که اگر کنگره حزب به طور منظم برگزار نش  ود و حزب در امور مخت ف اي هش  نهاد داد. به گونياحزاب، پ يرس  م يهاتنش  س  

ت احزاب ين نکته را در نظر گرفت که تقويد ايمحروم خواهد ش  د. با يدولت يارانهيان نکند، حزب از يود را بکش  ور مواو  ع خ

ه انم  ک يتياست. در موقع يک اامل مؤثر بر نظام حزبي يس ت، هرچند نظام انتخابات ين يفقط منوم به ان م  نظام انتخابات 

پرداخت، همچنان که  1160ت احزاب مص وب سال  يتوان به ان م  قانون فعال يرس د، م يدور از ذهن به نظر م ينظام انتخابات

احزاب است. مرجع  10 يون مادهيسيکم ي، نقش اس اس   يب قانون فع يباش د. از معا ين قانون در دس تور کار دولت م ير اييتغ

باش  ند. يگانه مس  ه يقواندگان يکه متش  کل از نما 10ون ماده يس  يل احزاب و اجتماااال وزارال کش  ور و کمينظارال بر تش  ک

م در مورد يدر مقام اتخاذ تصم 10ون ماده يسيان و کميمتقاو يکننده نسبت به پروندهنييوزارال کش ور در مقام اظهارنظر تع 

ن نورال که نقش ي، انم  قانون احزاب بديتين، ومن حفظ نظام اکثريبنابرا .53باشديان ميا ادم ندور پروانه متقاوين دور  

ش و نظارال بر احزاب، مش ارکت داش  ته باشند، به  يز در تاس  يندگان احزاب و گروهها نيا نمايابد ي، کاهش 10ون ماده يس  يکم

 منجر خواهد شد. يت نظام حزبيتقو

ز نداش   ته يا نر يب نظام تناس   بيمعا يرا رفع کند و از طرف يفع  يب نظام انتخاباتيتواند معايم يبيا ترکي يقينظام ت ف

ل بزر( که حداق يه در شهرهايانتخاب يهاحوزه ين ن ورال باش د که انتخاباال برخ  يتواند بد يران ميدر ا يبيترکباش د. نظام  

محاسبه آرا به نورال  يوه يبه رقابت بپردازند و ش   يانتخاب يهاتدارند، احزاب با فهرس   يندگينما يکرس   10س ه و حداکثر  

موفق  ييکشورها مانند آلمان الگو ين الگو در برخيحاکم باش د. ا  يتياکثر، نظام ينده ايتک نما يهاهباش د و در حوز  يتناس ب 

 ت ماننديپرجمع يهيانتخاب يهاد. رقابت احزاب در حوزهين نمايبزر( تمم يتواند مشارکت مؤثر احزاب را در شهرهايبوده و م

 يهاتل به رقابيان داوط بان را تبديم يو شخص يسطح يهاتواند رقابت يز و مخصوناً تهران، ميراز، ان فهان، مشهد، تبر يش  

، ياس  يا جنا  س  يک حزب ي يا نس  بيمط ق  يروزيرا پيد. زيش منعکش نمايش از پيرا ب يندگيبرنامه محور کند و قدرال نما

ا جنا ، يآن حزب  يگاه ر يدهنده به انوان پا يآن حزب در مج ش خواهد بود و مردم ر  ينده ينما يموجب انس  جام اام  ا 

 کنند. يابيآن حزب را ارز يغاال، ام کرد اامايدر دوران تب  ياامم يتوانند با توجه به برنامه  يم

ا در ندگان مج ش ريت نمايش مشروايتواند افزايز ميت مط ق نيا اکثريک س وم  ي تيک چهارم به اکثريت يان م  اکثر 

 ينيد يساررمردماست که لوازم  ين نکته کافيدارند و هم ياساس ي، مردم نقشيتحقق حکومت اسمم يداش ته باش د. برا   يپ

 يين مردم هستند که در قالب هايا منتخب مردم، ايمنص وب اس ت    ين که حاکم اس مم يت جدا از ايدر نها يعنيموجه ش ود،  

 باشد ياگونه به دياب يانتخابات نظام است، مشارکت مؤثر دارند. نوع ياز حکومت جمهور يمانند انتخاباال و احزاب که ناش يارف

 نييتع در ،نيبنابرا. ش  وند يت ق ياموم افکار يندهينما ندگان،ينما و ش  ود برقرار ندگانينما و مردم انيم ارتبام نيش  تريب که

                                                      
 414، ا 1134، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، حقوق بشر و آزادي هاي عموميهاشمي، سيد محمد،  .53



 ياسيس تيمشروا شيافزا و يهمگان مش ارکت  يعني ،ينيد يدموکراس   لوازم ديبا ياس مم  يش ورا  مج ش يانتخابات نظام نوع

 ت مط ق،ين بوده اس   ت که اکثريت مط ق در ادوار مج ش ايل موافقان اکثرياز در يکيچنان که هم .ش   ود تيراا ندگانينما

درند آرا  را دارد، به  20ا ي 10که تنها  ياس ت که فرد  يا منطقيکند. آيل ميافراد را تعد يندگينما ياد در درجهياختمفاال ز

در گرو  ياس  يش مش  ارکت س  ين، افزايبنابرا 53د؟يدر مج ش س  خن بگوه خود يانتخاب يدرن  د مردم حوزه 100از  يندگينما

ل او يه يتوان در انمح ين نورال که ميش رود، بديتواند گام به گام پ يورود به مج ش اس ت که م  يش حد نص اب برا يافزا

آن در امل  يب اجرايمعاا و يساله و شناخت مزا 10 يک دورهيک سوم را مقرر کرد و بعد از گذشت يت يقانون انتخاباال، اکثر

افت يش خواهد يافزا يزمان ياسيراد مواجه شود که مشارکت سين اين راه حل ممکن است با ايد. البته ايت مط ق رس  يبه اکثر

 60که داوط ب محور است، مشارکت همچنان متوسط خواهد ماند يتيفعال شوند؛ لذا در نورال اامال نظام اکثر يکه احزاب قو

ان ست. به انوين يتيتوان گفت ا ت مشارکت متوسط فقط نظام اکثر يمحقق نخواهد ش د. در پاس خ م   يو مش ارکت حداکثر 

درند و  73درند ، 73ب يبه ترت ياسيمشارکت س 1371و  1363، 1367 يهافرانس ه در س ال   يمثال در انتخاباال مج ش م 

ن حال، يداشت و در ا يتيتوان نظام اکثر يب، ميتن ترياامال شده است. بد يتياکثر ينکه نظام انتخاباتيبا ا 61درن د بوده  30

 درند را رقم زد. 70 يمشارکت بار
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 يريگجهينت

 يت شناخته شده است. لذا برايو تداوم آن به رسم يجاد حکومت اسمميا يت مردم براياکثر ي، ر ياس مم  يدر جمهور

ن يدر انول مخت ف خود به ا يرفت و قانون اساسيرا پذ يساررمردمت و يست آثار و لوازم جمهوريبا ين نقش مردم ميتحقق ا

س  ت يبايس  ت، ب که مين يت کافيتحقق جمهور ين لوازم برايت ش  ناختن اياش  اره کرده اس  ت، اما ن  رف به رس  م  هاهمؤلف

ن شود. انتخاباال و يش، تمميخو يو اجتماا ياسين س رنوش ت س  ييدر نظر گرفت تا مش ارکت مؤثر مردم در تع  يس ازوکارها 

 ياسيت نظام سيت مشرواين مشارکت است که در امل، منجر به تقويمهم ا ياز راهها يکين ارنه يحم ور فعال احزاب در ا 

ل انتخاباال و ياز قب يساررمردمت و يعه در مواجهه با لوازم جمهوريش   ياس  يس   يش ه يگردد. در دوران مش روطه، اند  يز مين

معتقدند که انتخاباال و  يت بوده اس  ت و برخياکثر يرش احزاب و ر يفقها، پذموافق داش  ته و گفتمان غالب  يکردياحزاب، رو

در جهت تحقق اهداف  يستين روش ها بايهس تند که شارع آن ها را به ارف جامعه واگذار کرده است، اما ا  يياحزاب راهکارها

ت يهورست به آثار و لوازم جميبا يسو، م کيمج ش از  ين نظام انتخاباتييتب ينظام به کار گرفته شود، لذا برا ينيد يو محتوا

جاد احزاب در يرا مد نظر داش ت. ورورال ا  ينيد يس ارر مردم يه يرزم الراا يارزش ها يگر، محتوايد يبند بود و از س و يپا

ه ي، توجياز منکر و مش  ارکت مردم و نخبگان در تداوم حکومت اس  مم يواجب امر به معروف و نه ياز باب مقدمه  ينينظام د

ن آن موثر خواهد بود. حزب به مفهوم يافراد در قالب احزاب به مفهوم نو ي، اجتماع س  ازماني، چراکه در جوامع امروزش  ودمي

. باشند يز مين يکرد کارکرديرو ي، دارايکرد سازمانيافزون بر رو ز است. احزابيمتما يد از دس ته و گروه در جوامع س نت  يجد

و نسبت مردم و حکومت  يش هروندان، انتخاب مقاماال اموم  ياس  يت رفتار س  ياحزاب در هدا يهاهژيبر کارو يکرد کارکرديرو

ر يتاث يبر نظام حزب يگر، نوع نظام انتخاباتيد ي. از س  وش  ودميان برجس  ته ين مياحزاب در ا يد دارد که کارکرد انتخاباتيتاک

ن گزاره است که نظام يبر ا يباشد و مبتن يب نظران مباً مورد اجماع ن اح يش دوورژه تقريمور يهيمعنادار خواهد داش ت. نظر 

را  چندگانه ي، نظام حزبيو نظام تناس  باي هدو مرح  يتيخواهد ش  د و نظام اکثر ي، منجر به نظام دوحزبياک مرح هيت ياکثر

نول و ارزش ب به ايشوند که به ترتيم ميتقس يو تناسب يتياکثر يک  يبه دو دسته  يانتخابات يخواهد داشت. نظام ها يدر پ

مج ش اوام انگ س   تان و  ي، نظام انتخاباتيتينظام اکثر يتوجه دارند. نمونه يو ادالت انتخابات ياس   ينظام س    يکارآمد يها

ک از دو يب هر يرفع معا يکشورها مانند آلمان برا يا اس ت. برخ يتاليندگان ايمج ش نما ي، نظام انتخاباتينظام تناس ب  ينمونه

ق نظام يز طرا يميو ن يتيندگان به روش اکثرياز نما يميب که نين ترتياند، بدآورده يرا رو يبيا ترکي يقيت فروش، ب ه نظ ام   

 شوند. يانتخاب م يتناسب

ت يک اکثري يانتخابات يهاک چهارم مقرر شده که در نظاميت ي، اکثرياسمم يقانون انتخاباال مج ش ش ورا  3 يدر ماده

گر يد يانتخابات يک چهارم آرا در دور نخس  ت، در نظام هاينده به مج ش در ن  ورال کس  ب يو ورود نما ش  ودمي يخاا ت ق

به  ت مط قي، نشان از کاهش از اکثريران پش از انقمب اسمميمج ش در ا ينظام انتخابات ينهيش  يس ت. پ يکش ورها معمول ن 

 يگذاراز مردم در امر قانون يندگينما يرزم برا يگاه ر يپا ر بايرس  د مغايک چهارم دارد که به نظر ميت، يک س  وم و در نهاي

ف افراد را مقرر يکرده و حقوق و تکال يگذاراز م ت، قانون يندگين دگان به نما ين اس   ت ک ه نم ا  ياس   ت. چرا ک ه فرض بر ا 

 يبرا ان م  شود.  ياباتس ت نظام انتخ يبا يکنندگان و انتخاب ش وندگان م ان انتخابيش ارتبام ميند، لذا در جهت افزاينمايم

 يبه نظام تناسب يتياز اکثر يانم  نظام انتخابات -1ن ش ر  ارائه داد:  يبد ييش نهادها يتوان پ ير قانون انتخاباال مج ش مييتغ

هاد شنين پيخواهد شد، اما ا ياسيس يان احزاب و جنا  هايم يموثر در کشور و ادالت انتخابات يجاد نظام حزبيبه ا يکه منته

در کشور  يدهد که به نرف وجود احزاب رسميران نش ان م يت احزاب در ايفعال ينهيش  يس ت چرا که پ يامل، قابل اجرا ندر 

 يهاارزش ي، در قانون اس   اس   ين در کنار ادالت انتخاباتينان کرد و همچنياطم يبه طور واقع يتوان به وجود نظام حزبينم

 يانندگيدهد به نماين فرن  ت را ميبه مردم ا يتيمدنظر اس  ت. نظام اکثر دولت يو کارآمد ياس  يمانند ثباال نظام س   يگريد



 ياسيجنا  س ياامم يهاهرد تا برناميز شکل بگيدولت در مج ش ن ياسياز جنا  س يقو يتيدهند و اکثر يهمس و با دولت ر  

ت نظام يممکن اس   ت، اما مزن امر يهم ا يابد. البته در نظام تناس   بيو مج ش تحقق  ياس   ت جمهوريروز در انتخ اباال ر يپ

ب نظام موجود يتواند معايز مين يبينظام ترک -2شتر مج ش با دولت خواهد بود. يب ييو همسو يپارلمان يت قوي، اکثريتياکثر

 توانند به يز ميبرگزار شود و احزاب ن يدر مج ش دارند، انتخاباال تناسب يرا کاهش دهد در کمن ش هرها که حداقل س ه کرس  

خاباال توان در قانون انت يض مثبت ميجاد تبعيشتر و ايب ين ادالت انتخاباتيدر جهت تام يوارد انتخاباال شوند و حتطور موثر 

  ل دهند.ياحزاب را تشک ياز فهرست انتخابات يمانند زنان بخش ياجتماا يهاهگرو يمقرر کرد که برخ

 يمناسب به نظر م يت مط ق راهکاريا اکثريک س وم  يک چهارم به يندگان از ينما يگاه اجتماايت و پايش مش روا يافزا

معنا خواهد داش  ت، اما در ن  ورال  اي هار باش  د، آنگاه انتخاباال دو مرح ينخس  ت مع يت مط ق در مرح ه يرس  د. اگر اکثر

 د.يه به دور دوم خواهد کشيانتخاب يهاهشتر حوزيرسد که انتخاباال ب ينخست به نظر م يت مط ق در مرح ه ياکثربيني پيش

  



 منابع

 ها الف( کتاب

 .1134، تهران، نشر تو ، چ دهم، استيس يمباند، يابوالحمد، ابدالحم -

 .1133زان، چ اول، ي، تهران، نشر مرانيانتخابات در ا، ي، ا ياحمد -

 .1173، تهران، نشر سروش، چ اول، کند يت چگونه حکومت مياکثر، حجت اهلل، يوبيا -

 .1136ستم، يزان، چ بي، تهران، نشر مييکدخدا ي، ترجمه اباسع ياساسبر حقوق اي همقدمک، يبارنت، ار -

، کان کتاب، چ اولي، زنجان، نشر ندرانتخابات فرانسه ياسين و نقش احزاب سال يبر قوان ينظرد، ي، مجيبزرگمهر -

1130. 

 .1137، تهران، نشر نگاه معانر، چ سوم، 1 ياسي، دانش سهمه يبرا يدموکراس يدرس هان، يه، حسيريبش -

 .1137، تهران، نشر نگاه معانر، چ اول، 8 ياسي، دانش سيساالرمردمگذار به ، -------- -

 .1133، قم، نشر اسرا ، چ دهم، هيت فقيوال، ابداهلل، يآم  يجواد -

 .1137، تهران، نشر مجد، چ اول، کيحقوق انتخابات دموکرات، حسن، يخسرو -

، ، چ اولي، تهران، نش ر مرکز اس ناد انقمب اسمم  رانيمجلس در ا ين انتخاباتير تحول قوانيسال ، کرده ده، يس ائ   -

1173. 

 .1133، تهران، نشر جنگل، چ دوم، يحقوق اساس يژن، مباني، بياباس -

 .1131ر، چ اول، يرکبي، تهران، نشر ام3،جياسيفقه س، ي، اباسع يد زنجانيام -

 .1131، تهران، نشر سمت، چ نهم، و دولت در اسالم ياسينظام س، داوود، يرحيف -

 .1132، چ اول، ي، تهران، نشر نران معاصرياست در ايفقه و س، --------- -

 .1131زان، چ دوازدهم، ي، تهران، نشر مياسيس يو نهادها يحقوق اساسد ابوالفمل، ي، سيعت پناهيشر يقاو -

 .1130رم، ، چ چهاي، تهران، نشر نييحکومت والور، محسن، يکد -

 .1137ر، چ دوم، ي، تهران، نشر کوياست نامه خراسانيس، --------- -

 .1132نگهبان،  يقاال شوراي، تهران، نشر مرکز تحقياصل اول قانون اساس يشرح فقه، ابا ، يکعب -

 يالم   نيمطالعاال ب يفرهنگ ي، تهران، نشر موسسهيانتخابات ينظام ها يقيتطب يبررسگ ش ن پژوه، محمودرو ا،    -

 .1133ابرار معانر تهران، چ اول، 

، تهران، نش   ر ش   هر دانش، چ دوم، ن الملليه بيانتخابات آزاد و منصالالفانه در حقوق و روا ،  يل، گاين گيگود -

1136. 

 .1137، چ اول، يي، تهران، نشر سراو حقوق انسان ينيحکومت د، ينع ي، حسيمنتظر -

 .1133ه، چ دوم، ي، تهران، نشر نمديمحسن هجر يسي، بازنوالملهله يه االمه و تنزيتنبن، يرزا محمد حسي، مينينائ -

 .1133، تهران، نشر سمت، چ هشتم، است و حکومت در اروپايسب زاده، احمد، ينق -

 .1133زان، چ نهم، ي، تهران، نشر م1، ج رانيا ياسالم يجمهور يحقوق اساسد محمد، ي، سيهاشم -

 .1137ستم، يزان، چ بي، تهران، نشر م2، جانريا ياسالم يجمهور يحقوق اساس، ------------ -

 .1134زان، چ اول، ي، تهران،نشر ميعموم يهايحقوق بشر و آزاد، ------------ -



 .1130زان، چ اول، ي، تهران، نشر مياسيس يو ساختارها يحقوق اساس، ------------ -

 .1132ن، چ سوم، يديز، نشر آي، تبريقيتطب يحقوق اساسن، ينژاد، کمال الد يسيهر -

ر، چ اول، يرکبيزاده، تهران، نشر ام يرارجمند و موالي،ترجمه امياست و حقوق عموميدر س هاهدواژيکلودد، اندرو،يه -

1137. 

 

 ينترنتيو منابع ا يپژوهش يب( مقاالت و گزارش ها

دوازدهم، ، سال يحکومت اسالالم  يمجله ، «ياس مم  يرهبران جمهور يش ه  يتحزب در اند»، بهرام، ياخوان کاظم -

 .153-132، ا 1136، 4شماره 

 .يشخص ينترنتيگاه اي، پا1130،  يده ئولوژياست، احزاب و ايعلم س يمبان، حجت اهلل، يوبيا -

 . 1132، مفهوم حزب يبررس يگزارش پژوهشنگهبان،  يقاال شورايمرکز تحق -

 ينظام انتخابات ياثرگذار يچگونگ يگزارش راهبردص مص   حت نظام، يک مجمع تش  خيقاال اس  تراتژيمرکز تحق -

 . 1130، ياسالم يموجود بر مجلس شورا

 يامدهايو پ ياسالم يمجلس شورا ينظام انتخابات يگزارش پژوهش، ياسمم يمج ش ش ورا  يمرکز پژوهش ها -

 .1132، آن

 


