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 مسئله طرح

 يتمدن عهيطل و زد رقم را نيســرزم نیا يخیتار و يفرهنگ تیهو از يدیجد فصــ  ياســلام انقلاب

 به يقيدق يهايزیر برنامه ياسلام نظام گذاران استيسـ که اسـت يضـرو روازاین ،داد دینو را دیجد

 دیجد يهايساز فضا و یيشـناسـا را آن يزابيآسـ نقاط و باشـند داشـته ياسـلام نظام حفظ منظور

 يتیریمد نظام يکارآمد و شدن روز به و ياسلام انقلاب يهاآرمان تحقق منظور به يفرهنگ و ياسيس

 نیا ایپو نظام کی يهايژگیو از .باشـند داشـته نظر مد را آن تداوم و ياسـلام يجمهور يسـاختار و

 ياماسل انقلاب رهبر .دهد انطباق يطيمح ريمتغ طیشرا با را خود ثبات، از يبرخودار ضـمن که اسـت

 نظر دیتجد يمعنا به وجه چيه به نظام، ينوساز :معتقدند ينوسـاز يبرا نظام منعطف تيظرف درباره

 از مانع ندتوايم هئلمس نیا که اسـت ريتداب و هااسـتيسـ در رييتغ يمعنا به بلکه سـت،ين هاآرمان در

 يازبازس و ينوساز و رييتغ گونه هر البته» :کردند ديتأک 8934 مهرماه 10 در شانیا .«بشود زيتحجّرن

 شانیا .«باشد هاآن از برگرفته و ياسلام اصول بر يمتک دیبا نظام يمهندس و خطوط ها،اسـتيسـ در

 احاتاصل است، ولازم يضرور قتيحق کی اصلاحات که معتقدم بنده :فرمودند زين 8933 رماهيت 83 در

 اهدخو راههيب به و شد خواهد فاسـد نظام ردينگ انجام اگر و ماسـت ينید و يانقلاب تیهو و ذات جزو

 :فرمودند انقلاب اهداف تحقق گانه پنج مراح  نييتب در 8935 بهشتیارد 0 در نيهمچن شانیا .رفت

 که اشدبيم ياسـلام نظام  يشـکت آن از پس و ياسـلام انقلاب يريگشـک  ندیفرآ نیا در اول مرحله

ــط مرحله نیا ــوم مرحله انقلاب رهبر .گرفت صــورت )ره(امام توس  میدار قرار آن در اکنون که را س

 نشده محقق کام  طور به مرحله نیا که دانديم ياسلام يارهايمع اساس بر «ياسلام دولت  يتشک»

 شانیا که طورهمان .رسدينم «ياسلام تمدن» تحقق و «ياسلام جامعه  يتشک» به نوبت لذا اسـت،

 گرفتهن شــک  هنوز ياســلام انقلاب اهداف تحقق يبرا گانهپنج ندیفرآ در ياســلام دولت دارند ديتأک

 ياسلام کارآمد دولت  يتشک يبرا يامقدمه توانديم رانیا نظام ياسيس اصلاحات و ينوساز لذا است،

 يلمستق اثر پژوهش مورد موضوع در متاسفانه .باشد ياسلام انقلاب يهاآرمان و اهداف کام  تحقق و

 .است شده پرداخته هابيآس يبرخ به يمورد صورت به و است نشده فيتأل

 نظام يکارآمد شیافزا و اصلاح جهت ؛يجیتدر و ياصلاح يندیفرا ياسيس ينوسـاز بيترت نیبد

 .رديگيم شک  يبوم و يزمان اقتضائات به توجه با و هاارزش بر يمبتن ،يدموکراس تیتقو و ياسـيسـ

 در نهادها نیا که دینمايم خاص ينهادها از تیحما و اصلاح ن،يتأم به اقدام حکومت يادوره هر در

 .(54:8934 نگتون،ي)هانت دارند یيبسزا نقش مردم حاجات کردن برآورده
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 ياسلام يشورا مجلس يساختار اصلاحات .1

 کنترل را کشــور ياتيح يهاانیشــر تمام که اســت کشــور گذار قانون نهاد ياســلام يشــورا مجلس

 جنبه مقننه قوه فیوظا از ياريبســ دیآيم نظر به .باشــديم کارآمد يســاختار ازمندين روازاین کنديم

 ناکارآمد سمجل کی که است يهیبد .کندينم دايپ را مؤثر نحو به شدن یياجرا تيقابل و دارد کیتئور

 يابر مجلس به ورود يبرا يحداقل طیشرا .نباشد خود اقدامات يپاسـخگو هیمجر قوه شـوديم باعث

 قصد که يافراد عتاًيطب باشد،يم ياسلام يشورا مجلس ساختار در يجدّ رادیا يگذار قانون ريخط امر

 بطمرت يعمل و يعلم يهاتيصلاح از يستیبا ،يعموم يهاتيصلاح بر علاوه دارند را مجلس به ورود

 به ار هاآن عملا مجلس در دولتمردان و متنّفذ افراد يهايگر يلاب صورت نیا ريغ در .باشـند برخودار

 جلسم انتخابات وهيشــ مانند توانيم راســتا نیا در .کرد خواهد  یتبد مجلس در یينها ريگميتصــم

 که مدکارآ و توانمند يروهاين يداوطلب اعلام يبرا را لازم بســتر جامع، آزمون کی يبرگزار با خبرگان

  .کرد فراهم باشند، نموده کسب را ياسلام يشورا مجلس به ورود يبرا را لازم نصاب حد

  یمســا به يدگيرســ اســت مواجه آن با ياســلام يشــورا مجلس که یيهابيآســ از گرید يکی

 يانتخابات حوزه يبرا فیرد افتیدر و بودجه حهیلا يگريپ و مجلس دوره آخر ســال در يامنطقه

 است، يگذار قانون و کشور امور هيکل بر نظارت مجلس، ياصل فهيوظ که است يدرحال نیا .باشـديم

 به اچارن ندگانینما ،یياجرا مســئولان يدگيرســ عدم و مناطق يبرخ ادیز مشــکلات وجود  يدل به که

 از زين مجلس يزدگ استيسـ .(854 :8935 ،ي)غفور باشـديم آن يريگيپ و یياجرا  یمسـا در ورود

ــماربه آن يکارآمد نا عوام  ــت اکثر که يطور به رود؛يم ش ــاحياس ــو اعتمادها، يرأ ها،ض  بیتص

 .است يجناح و ياسيس  یمسا تابع ... و هاطرح و حیلوا تیفور ديق مواضع، و هااعتبارنامه

 قانون بیتصو ای و مجلس جلسات تيرسم جهت ندگانینما ک  سـوم دو حداق  حضـور گرید مسـئله

 .ندشويم خارج مجلس از حضـورشان اعلام از پس ندگانینما بعضـاً و شـودينم نيچن نیا عموماً که اسـت

 است يگرید بيآس زين مجلس يرسـم جلسـات در مطروحه  یمسـا به ندگانینما يکاف توجه و دقت عدم

 هاآن يتخصــصــ حوزه از ای و گرفته را خود ميتصــم يقبل يهايگريلاب با بعضــاً ای که م؛یامواجه آن با که

 يراب ياســيســ يهاجناح يبرخ فشــار اعمال .ماننديم ندگانینما ریســا نظر منتظر بعضــاً ای و اســت خارج

ــو ــ يبرخ در خود فکر هم افراد يبرخ تیعض ــ یيکارآ مؤثر، يهاونيکمس  بر نظارت جهت هاونيکمس

   .آورديم نیيپا شيپ از شيب را مربوطه ونيکمس با مرتبط وزارتخانه عملکرد

ــترده نفوذ و اراتياخت  يدل به  هب توجه با هادولت مجلس، انتخابات هنگام معمولاً ها،دولت گس

 جلسم وارد يغاتيتبل و ياسيسـ ،يمال يهاتیحما با را خود نظر مورد افراد کننديم يسـع خود منافع



 به قادر و بود خواهد دولت وامدار گرفت خواهد شــک  دولت نفوذ اعمال با که يمجلســ عتايطب .کنند

 ودب نخواهد تفحّص و تحقق و ضاحياست و سؤال ران،یوز به اعتماد يرأ در ژهیو به خود فیوظا انجام

  .داشت نخواهد ياآورده مردم ياعتماديب و يديناام جادیا و يتراش نهیهز جزء يمجلس نيچن و

 تيشــفاف و يســاز يتوانمند موجبات که ندهینما کی يکارآمد و عملکرد بر نظارت کار و ســاز

 انندگینما عملکرد بر نظارت سازوکار امروز .باشديم يضـرور يامر آورد فراهم را ندگانینما عملکرد

 نیدوت .دارد تيمسئول ملت همه برابر در که يحال در ست،ين سؤال مورد ناکارآمد ندهینما و ندارد وجود

 دانفق که است يمهم موضوع هاآن ياسيس گاهیجا از دور به ندگانینما عملکرد يابیارز يهاشاخص

 دیبا .ردندا وجود ناکارآمد ندهینما کی با توانمند و کارآمد ندگانینما نيب يفرق و شوديم احسـاس آن

 زين انکنندگ انتخاب هم و باشند خود آراء يپاسـخگو ندگانینما هم آراء، تيشـفاف زميمکان يطراح با

 نظارت انآن رفتار بر يبراحت بتوانند زين يعموم افکار و آورند بدسـت را هاآن شـتريب شـناخت فرصـت

 ياخلاق ای يمال يهااستفاده سوء درباره ندگانینما رفتار بر نظارت قانون بیتصـو راسـتا نیا در .کنند

 يرورض يامر ؛ينظمبي و ريتأخ بت،يغ مجرمانه؛ اعمال ریسا و يمل تيامن خلاف اعمال ای ندگانینما

 به م ع يبرا ياندهینما يوقت باشد؛ شرفتيپ و امور اصـلاح سـرچشـمه دیبا مجلس که يحال در .باشـديم

 يادهنینما نيچن يرأ استقلال شکيب سازد،يم یياجرا دستگاه وامدار را خود مردم تیحما کسـب و هاوعده

 رب ندگانینما نظارت حق اعمال يبرا بخش ثمر و مســتحکم يســاختار متأســفانه .رفت خواهد ســؤال ریز

   .است دهینگرد نیتدو ياسلام يشورا يشورا مجلس مصوبات

 متأثر باغال نظارت نوع نیا رایز است؛ بوده مناقشه مورد همواره ندگانینما اعتبارنامه به يدگيرسـ 

 ونيفراکس ندگانینما از يبرخ اعتبار بسـا چه و شـوديم متأثر يجناح و ياسـيسـ يهايبنددسـته از

 خابات،انت مراح  هيبرکل نگهبان يشــورا نظارت به توجه با یيســو از و رديگ قرار رد معرض در تياقل

ــر نص ــاعف نظارت نیا يبرا يحیص ــن، ي)جعفر ندارد وجود مض ــ .(31 :8919 ندوش  به يدگيرس

 آن در هک مجلس مث  ياسيس نهاد کی توسط است؛ یيقضا تيماه با يامر که ندگانینما اعتبارنامه

 تواننديم تیاکثر ياسيس احزاب یيسـو از .بود خواهد يطرفيب فاقد دارد؛ وجود ندگانینما نيب رقابت

 دیيتأ وجود با يطرف از .رديگ بکار قیطر نیا از خود بيرق حزب هيعل را ياانهیجو انتقام حربـه

ــط افراد تيصــلاح ــورا توس  مردم، يرأ گرفتن دهیناد مذکور ندگانینما کردن اعتباريب نگهبان، يش

 و سؤال تذکر، وهيش .(840 :8913 ،ي)هاشـم باشـديم نهیهز پر و دیزا يامر و نگهبان يشـورا اعتبار

 قهيلســ بر يمبتن و شــده يزیربرنامه چارچوب گونه هر از دور به زين تفحص و قيتحق و ضــاحياســت

 و يوق يساختار نیتدو با است لازم نیا بنابر .اسـت نداده نشـان خود از را لازم يآمد کار ندگان،ینما

  .شود فراهم ياسلام يشورا مجلس شتريب يکارآمد موجبات نظارت عرصه در قدرتمند
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 قانون مانند يادیز تبعات شوديم باعث ياجتماع نظام دهيچيپ روابط از نادرست و ناقص شناخت 

 يهابرنامه قاطع ياجرا عدم و ابهامات جادیا عم ، عرصه در اجرا تيقابل عدم دولت، و مردم يزیگر

 همدلانه يیشناسا و ارتباط يبرقرار از مانع گانهيب و وابسته تيذهن يمعنا به ينظر ضعف .شـود يمل

 درون زا لازم قواعد کشف یيتوانا لذا و شوديم کشور ياقتصاد و ياجتماع ،ياسـيسـ  یمسـا قيدق و

 ينظر يالگوها اســاس بر و ندارد وجود ياجتماع نظام راتييتغ يدرون منطق به باور فقدان  يدل به تحولات

 ات،يواقع بر هاهینظر  يتحم و يسازگار عدم .شوديم  يتحل و درک يکنون اتيواقع شـده، پرداخته شيپ از

 نظام دهيچيپ روابط از يحيصــح شــناخت که آنجا از و .شــوديم کشــور ندهیآ يکل ریتصــو در ابهام ســبب

   .(143 :8911 ،يوضي)ع است نداشته يسود چندان زين آن تیریمد ندارد، وجود ياجتماع

  کارآمد مجلس الزامات .1ـ1

 ادتعد يدموکراســ اصــول تیرعا و مردم شــتريب آراء از يريگبهره يبرا :بزرگ مجلس يريگشکک  

 کوچکتر يانتخابات يهاحوزه آن جهينت در که ابدی شیافزا يستیبا ياسـلام يشـورا مجلس ندگانینما

ــد خواهد  نیا .(800 :8900 ،يزنجان دي)عم گردديم ترافزون خود منتخبان با ندگانینما رابطه و ش

 .دهديم کاهش شدت به زين را يغاتيتبل يهانهیهز و است سازگارتر يدموکراس با مسئله

 يبرا يآزاد حداکثر مراعات :ياسللم يشکنرا مجلس ندگلني مل اسکقللل  و تيمصکن  حفظ 

 بود واهدخ مخالف دیعقا بروز از مانع بيتعق اعمال رایز کند؛يم جادیا را يپارلمان تيمصون ندگان،ینما

 .شوديم دیتهد منافعشان که بود خواهد يکسان طرف از ندهینما ارعاب و دیتهد يبرا يالهيوس خود و

 يمناسب راه يخاط ندگانینما اتهامات به يدگيرس يبرا ندگانینما از يجمع انتخاب با توانديم مجلس

 که يدموار در ندهینما عزل امکان ای و کند اتخاذ يپارلمان تيمصون از استفاده سوء از ممانعت يبرا را

 رراهکا زين يخاط ندگانینما نامه اعتبار رد .باشد داشته وجود دهد،يم دسـت از را لازم يهاتيصـلاح

 از ياسيس ملاحظات  يدل به ياسلام يشورا مجلس متأسفانه که باشـديم مسـئله نیا يبرا يمناسـب

 بودن بّرام و ندهینما يکارآمد و استقلال حفظ يبرا اسـت لازم نيهمچن .بردينم بهره يقانون ابزار نیا

 گرید شــغ  داشــتن از و باشــد مقننه هقو ارياخت در وقت تمام طور به مجلس ندهینما ها،يوابســتگ از

 انعم تا باشد برخوردار دولت از يادار و يمال استقلال از پارلمان است لازم راسـتا نیا در .باشـد محروم

ــود، مجلس کار در اختلال و نفوذ اعمال از  يداخل نظامنامه زين و مجلس مختص بودجه بیتصــو ش

 .رسديم نظر به يضرور زين مجلس يبرا

 هب یياعتنايب و اســتبداد ينوع مجلس انحلال امکان :ياسککللم يشککنرا مجلس ا حلل  ام لن 

 نهمقن قوه نيب يهمکار و يهماهنگ عدم مث  حاّد؛ موارد در مجلس انحلال اما .گردديم يتلق يعموم افکار



ــنهاديپ مجلس خود قیطر از توانديم کنديم دايپ يجدّ انحرافات مجلس که يزمان ای و هیمجر و  ای و ش

 .(854 ـ 851 :8900 ،يزنجان دي)عم ردیپذ صورت ،يپرسهمه توسط ای و مقتدر زمامداران از يبرخ

 يمجلس دو مقننه قوه .2ـ1

 افراط و هايزدگ جانيه يجلو تا شــود هيتعب يگرید مجلس دیبا اول، مجلس کنار در معتقدند يبرخ

 برابر در تعق  مظهر دوم مجلس .گردد برقرار قوه دو نيب مطلوب تعـادل و رديبگ را هـايخواه

 و بحث مورد متفاوت طيمح و مح  دو در يميتصــم اگر ن،يهمچن .باشــديم اول مجلس يشــتابزدگ

 ،يقاض) شوديم جبران يگرید آن توسط يکی اشـتباه معقول، یيارویرو اسـاس بر رديگ قرار يبررسـ

 امکان و ابندیيم يشتريب تيشـأن هسـتند انتصـاب و انتخاب از يبيترک که مجلس دو .(931 :8919

   .شوديم شتريب نهيکاب ياعضا و جمهور سيرئ کار بر نظارت

 .رديگيم صورت يشـتريب ينگر ژرف و تأم  با نيقوان وضـع مجلس دو وجود با معتقدند يبرخ 

 ينسازما جادیا با مجلس همان ؛يعنی دارد توأمان را يمجلس دو فیوظا يمجلس کی مقننه قوه يگاه

 حق از حال همان در و دارد عهده بر را مجلس مصــوب نيقوان مجدد يبررســ و شــور خود درون در

 البته .(830 ـ 830 :8910 )ابوالحمد، دارد ينقش نيچن رانیا در نگهبان يشورا است، برخوردار نظارت

 نگهبان يشورا يهايداور از شتريب نانياطم و يکارآمد شیافزا و تيجامع يراسـتا در دارد ضـرورت

 یيســو از .(130:8935 ،يداراب) رنديگ قرار آن بيترک در مطرح يهاتيشــخصــ از يگرید ياعضــا

 .ندارد يقانونگذار شأن نگهبان يشورا

ــتا در ندگان؛ینما از يگرپرســش زين و مؤثر نظارت زميمکان فقدان  يدل به  ــدن کارآمد يراس  قوه ش

 رفتهشيپ يکشورها از ياريبس در که دوم مجلس .شـوديم احسـاس يمجلسـ دو نظام به ازين يگذار قانون

 به هک مجلس نیا .دارد را انتصــاب و انتخاب از يبيترک دارد؛ اول مجلس بر هم يکنترل نقش و دارد وجود

 ،يعاطف  یمســا دغدغه از دور به رديگ قرار توانديم هم نظام مصــلحت صيتشــخ مجمع نیگزیجا ينوع

 مه يطرف از و کنديم نظر اظهار هاآن درباره کشــور  یمســا به تيمســئول احســاس با يامنطقه و زودگذر

 مجلس هب يراه انتخابات جیرا و يعموم يغاتيتبل يفضا با که شـوديم نظرانصـاحب و نخبگان جذب موجب

 از کشور اننياطم بیضر شیافزا .شوديم انتيصـ زين ياجتماع يهاهیسـرما از نسـانیبد و ندارند يگذار قانون

 توانيم نيهمچن .(139 ــــ 130 :8935 ،ي)داراب است يمجلس دو نظام نیا محاسن گرید از مجلس مصوبات

 يتنظار شــأن فیتعر جمله از آن يهاتیمأمور افزودن و نظام مصــلحت صيتشــخ مجمع گاهیجا تیتقو با

 .کرد  یتبد مجلس و دولت ماتيتصم يبرا يگاه لنگر به را مصلحت مجمع آن، يبرا
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 مندقاعده و قانونمند کارآمد احزاب وجود ضرورت و تياهم .2

 تا ،باشديم قانونمند و قدرتمند زابحا وجود ياسيس نظام شـتريب يکارآمد شیافزا لوازم از گرید يکی

 و هاگروه مردم، نيب رابط حلقه عنوان به احزاب .وندنش حاکم امور بر ثروت و قدرت صـاحب يباندها

تأثير  يهانهاد نیمؤثرتر از و کننديم عم  ستميس به هاآن يهاخواسته انتقال يبرا ياسيس تيحاکم

   .باشنديم کشور يريگميتصم يروندها بر گذار

 کنديم مواجه أسی و يگرارعاب ،ينيبدب ،ياجتماع يتفاوتيب با را جامعه مشروع، يهاکانال نبود 

 يزیر برنامه و يادار ،ياسيس يهاتيفعال محور احزاب شرفته،يپ يکشـورها در .(94 :8939 )رهنورد،

 ای يیکارا عدم لذا شود،يم داریپد نظامند يصورت به دولت و مجلس نيب يهماهنگ و هسـتند، کشـور

 يتقاداع يفکر يمبان و مذهب ای ياساس قانون و يحکومت ستميس نه شوديم احزاب متوجه يکارآمد

 .باشديم کشور وحدت ثبات محور که ياساس قانون بر حاکم

 ومتحک گرفتن ای حفظ يبرا تلاش مفهوم به قدرت، يبرا مبارزه در ماًيمســتق احزاب يرو هر به 

 و يديکل موضوعات به و دارند افتهی سازمان يساختار احزاب .(50:8900 )باتامور، هسـتند ياسـيسـ يواحد

 در و دهش ميتقس ياسيسـ يهاتیاولو با متفاوت، يهااندازه به احزاب پردازند،يم يدولت اسـتيسـ حسـاس

 ومجربه مقننه قوه انيم ارتباط اســاســاً .(108 :8913 ود،ي)ه شــونديم متحد يکل يکیدئولوژیا تیهو کی

 .(Mezy, ) است وابسته احزاب ياسيس نظام تيماه به زيچ هر از شيب

 حولاتت با نظام قيتطب و ياسيسـ مبارزات کردن زيآمخشـونت ريغ و فيتلط با ياسـيسـ احزاب 

 کرد کار و ثبات درحفظ، يريچشگ نقش ياسـيسـ نظام به طيمح راتييتغ انتقال نيهمچن و ياجتماع

 حزابا که است يکارکرد نیمهمتر لازم يهاتيصلاح يدارا ينامزدها يمعرف .کننديم يباز ستميس

 ار حزب يهابرنامه و اهداف کنندگان، انتخاب ندیفرآ نیا در دهنديم انجام يانتخابات مبارزات جهت

 قرار ياتانتخاب ســتيل در حزب تیحما با يغاتيتبل و يمال دغدعه گونه هر از دور به نامزدها و ننديبيم

 .پردازنديم يندگینما فیوظا انجام به ياسيس يهادغدغه بدون و رنديگيم

 از ياريبســ در ياســيســ اتيح و باشــديم احزاب گســترش و وجود يکنون جوامع يهايژگیو از

 ازمندين بقاء يبرا ياسيس ستميس هر اسـاسـاً .(881 :8935 ،ي)غفور ندارد معنا احزاب بدون کشـورها

 شــتريب هاحکومت ثبات باشــد، ترعيوســ مردم مشــارکت چه هر رایز دارد؛ اســتيســ کردن ياجتماع

 جامعه مقاب  در گرفتن قرار از و خورديم ونديپ جامعه تيکل با احزاب لهيوســ به افراد .شــوديم

 دهنديم  يتشک را کيدموکرات يزندگ ياصـل هسـته کانون انتخابات و ياسـيسـ احزاب .زنديپرهيم

ـــ 919 :8915 ه،ی)بشـر  تا است آن بر و افروزديبرم را مشـخص يادعاها پرچم که ياطبقه .(935 ـ



 آن ياقتصاد يعملکردها از که برساند؛ تحقق مرحله به را یيهاشهیاند ای هاينيبجهان از يامجموعه

 که رسديم نظر به يالهيوس تنها سازمان است، سازمان کی به محتاج ناچار به رديگيم نشـأت طبقه

 در مردم ندگانینما که يزمان تا .(8935:19 خلز،ي)م باشد يجمع هدف و خواسـت کی موجد توانديم

 دهيسنج دخو فیوظا به مناسب طور به توانندينم مقننه مجالس باشند افتهين سازمان ياسيسـ احزاب

  قاب ريغ افتهی ســازمان ياســيســ احزاب وجود بدون ،يمل اسيمق در يدموکراســ واقع در .کنند عم 

 .(909 :8933 )عالم، است تصّور

 تيالفع سابقه و کشور در "طلب اصلاح" و "گرااصول" جناح دو وجود به توجه با رسـديم نظر به

 نیربهت يحزب دو نظام اقوام، انسجام و یيهمگرا ضرورت زين و دارند که يطرفدار پر ياجتماع بدنه و

 ياسيسـ ينوسـاز عدم صـورت در .(898:8910 ،ي)معتمد باشـد رانیا در يحزب نظام يبرا شـنهاديپ

 نیا زشیر و رديگيم خود به ينزول روند واحزاب مجلس رينظ ياسيس يهايندگینما يمردم يهاهیپا

 فيعتض را نظام اقتدار تینها در و يمل وحدت ،يمردم تیحما زانيم انقلاب، يفرهنگ قدرت پشـتوانه

 قالب در دممر شده زهيکانال و يدائم نمودن ريدرگ و ياسيس مشارکت به دادن تياهم نیبنابرا .کنديم

 .(844:8913 ،يوضي)ع دینما دفع را ياسيسـ و يفرهنگ يهاچالش توانديم دار برنامه و داریپا احزاب

 در نيقوان کردن کپارچهی و احزاب قانون اصلاح ران،یا در ياسيس ينوساز يبرا يضرور موارد از يکی

 يحزب امنظ يريگشک  نهيزم ،يشیفرما و متعدد احزاب يريگشک  يجا به تا باشديم خصـوص نیا

 ودوج به يمحل و يمل سـطح در ها،آرمان به معتقد يقيحق اشــخاص توسـط کارآمد و قانونمند ،يواقع

 ياسيس يهاحرکت مولد ياسيس محرک عنوان به همواره ينید اعتقادات ،ياسلام انقلاب خیتار در .دیآ

ــت؛ بوده ــلام يجمهور حزب موفق تجربه مث  اس ــروط انقلاب تنباکو، جنبش ،ياس  بانقلا و تيمش

ــلام ــته ينهادها و ينید اعتقادات واقع در ؛ياس ــاجد، مانند آن به وابس ــتگاه مه،يعل مدارس مس  دس

 يراب ياســيســ احزاب لذا داشــته؛ ياســيســ حزب هيشــب شيب و کم يکارکردها آن رینظا و تيروحان

 .کنند هماهنگ يمذهب يدئولوژیا و تفکر با را خود يستیبا شدن نهینهاد

 یيشــناســا ســبب رو،ين بجذ و مردم ياســيســ آموزش يبرا هاآن تلاش و احزاب يســتردگگ 

ــتعدادها ــوديم هاآن آموزش و تيترب و اس ــتردگ .(13 :8930 ر،ی يلالوم و )آندره ش  احزاب، يگس

 ذفح باعث و شوديم منجر را مردم بهتر آموزش و ياسيس تئيه کی تيوترب اسـتعدادها یيشـناسـا

 يوســ به هاآن تیهدا و مردم جيبسـ با حزب .شـوديم تخلفات وکاهش غاتيتبل نيسـنگ يهانهیهز

ــندوق ــهروندان به را تفاوتيب افراد ،يرأ يهاص  يدارا دیبا احزاب نیبنابرا .کنديم  یتبد فعال يش

 .باشند ردمم ياخلاق و يدتيعق يفکر تيترب و يدهجهت دنبال و داریپا لاتيتشـک و يمل يهاتيفعال

 يلوج و ردیپذيم صورت احزاب کانال از استيس عرصه به افراد ورود اساساً شـرفتهيپ يکشـورها در
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 زين افراد بر نفوذ اعمال و رشــوه راه و شــوديم گرفته زين يانفراد قیســلا و تخصــص فاقد افراد ورود

 .شوديم بسته

 ستميس و نيقوان اصلاح و نيتدو ؛ياسيس ساختار اصـلاح و يشـناسـ بيآسـ .3

 (يانتخابات جامع )نظام کارآمد يانتخابات

 نظر مورد هدف بر آن انطباق يچگونگ به لهيوســ هر تيمطلوب و اســت لهيوســ يکل طور به حکومت

 و يعلم يراهکارها نیتدو عدم و انتخابات دهیپد يشناس بيآس عدم .(55 :8910  ،ي)م دارد يبستگ

 و يکارآمد کاهش به منجر است؛ انقلاب رهبر ديتأک مورد همواره که ياسلام يسازدولت جهت يعمل

 يقوقح اشخاص يجا به يقيحق يشخص يهاجاذبه تیمحور .است دهیگرد لانمسئو یيپاسخگو عدم

ــتعد و توانمند ــور تيحاکم احزاب، مث  هابرنامه ياجرا در مس ــات و ش ــاس ــا و احس  غاتيتبل يفض

 ،يمل يهاطرح بیتصــو در تفّوق و اختلاف جادیا و مجلس در يگروه انضــباط وجود عدم ،يانتخابات

ــو از تياقل مطالبات به توجه عدم ــک  عدم انتخابات، در روزيپ تیاکثر يس  يلم يهادولت يريگش

 استمرار ،يانتخابات يهارقابت در ياسـلام اخلاق رهیازدا خروج و همگن، يهادولت و مجالس و ريفراگ

 قدانف مجلس، و دولت کار يفضــا بر آن ســوء غاتيتبل و اثرات و يانتخابات يفضــا ينســب تداوم و

 همســو ريغ يهانصــب و عزل دولت، و مجلس ياصــلاح يهابرنامه و وعده تحقق نيتضــم زميمکان

 يهانهیهز و يزمامدارا دوره در انحصــار ندگان،ینما نفوذ اعمال جهت به هااســتان یياجرا زمامداران

 معد و قدرت انيمدع تعهد و يبندیپا عدم ها،برنامه  یتعد جهت يقانون يهازميمکان اعمال يبالا

 بیمعا نیمهمتر از جامعه سـطح به منازعات تیسـرا و يحزب و يشـخصــ منافع بر يمل منافع حيترج

 .باشديم کشور در موجود يانتخابات و ياسيس ساختار

 .است هممب و زيانگ مناقشه ،يريگاندازه قاب  ريغ و يناکاف انتخابات ينامزدها طیشـرا یيسـو از 

 قانون هب يعمل التزام و بودن مدبّر و ریمد شهرت، حسن ،يتقو و امانت مانند طیشرا يقطع صيتشخ

 انسجام عدم .(108 :8911 پروژه، )گلشن است مواجهه يجدّ يهاتیمحدود با هيفق تیولا و ياسـاس

ــلاحات رغم يعل رانیا در يانتخابات مقررات و نيقوان يهماهنگ و  نقانو کی ازمندين را ما مکرّر، اص

 به آن  یدتب و يانتخابات نظام اصــلاح يبرا .اســت نموده کپارچهیو منســجم يليتفضــ يانتخابات جامع

   :رديگ قرار توجه مورد ریز نکات دیبا گذشته از تر کارآمد و ایپو و بالنده ينظام

 را آن يانتخابات نظام ساختار کشور هر یيايجغراف و ياجتماع ،يفرهنگ ،ياسيس خاص طیشـرا .8 

 ژهیو به يبشــر جامعه يدســتاوردها و تجارب از يريگبهره .1 ســازد؛يم متفاوت کشــورها ریســا با



ــب نهيزم نیدرا یيهاتيموفق که يجوامع ــفاف .9 اند؛کرده کس  که ياگونه به ؛يانتخابات نظام تيش

 يسازماندهو یيپاسخگو تيظرف دیبا يانتخابات يهانظام .باشد نداشته انحراف و اسـتفاده سـوء امکان

 يتمام دهندگان؛ يرأ يسو از بودن گذارتأثير  از نانياطم .0 باشد؛ داشته را يجمع کردیرو با هارقابت

 و بودن منصفانه به دیبا بپردازند نقش فاءیا به ياسـيسـ ندیفرآ در خواهنديم که هم ياحزاب و هاگروه

 به تشــکســ صــورت در افراد و احزاب نگرش، نیا با تا باشــند داشــته باور يانتخابات نظام تيمقبول

 حساسا دیبا دهندگان يرأ نکنند؛ مبادرت يمل يهمبستگ و يانتخابات نظام شمردن مردود و اعتراض

 به يدولت يهااســتيســ و دولت يرو بر را هاآنتأثير  و نفوذ که اســت يالهيوســ انتخابات که کنند

ــيســ نظام در مهم نکته .(858 :8939 راد، يمهدو و )رهنورد کنديم فراهم يحداکثر صــورت  ياس

 دهد؛ نشان ياسـيسـ نظام ياجرا و يطراح در را مردم يحداکثر سـهم که اسـت؛ آن روش مشـروع

 ماضاغ رقاب يغ اصول به هاتیمحدود بودن مستند و داهایکاند همه يبرا يمساو غاتيتبل امکان .5

 نظام اصلح؛ انتخاب و ينیگز سـتهیشـا لزوم .0 ملّت؛ ياسـاسـ حقوق و يآزاد حق از يناشـ و جامعه

 جهينت در و سازد، ریپذامکان شتريب چه هر را ستهیشا و صـالح افراد ورود نهيزم دیبا مطلوب يانتخابات

 طلوب،م يانتخابات نظام .شود يريجلوگ ،يمال نتوا ای شهرت يدارا تعهد و تخصص فاقد افراد ورود از

 عقولنام جاناتيه جادیا و يبیفر عوام از و کنديم  يوتسه ریپذامکان را اصـلح ينامزدها یيشـناسـا

 معتقد افراد زين ياسيس يهانظام درتمام .(08 :8930 ان،ی)منصـور کنديم يريجلوگ شـهروندان انيم

 حیصرت وجود با يکنون يانتخابات نظام در .شوند ياسـيسـ سـاخت وارد تواننديم ياسـيسـ نظام آن به

 يهاتيفعال تيشفاف فقدان در .3 م؛یابوده تيصلاح فاقد افراد ورود شـاهد متأسـفانه ،ياسـاسـ قانون

 امروزه .ردک خواهد دايپ يشتريب نهيزم ياقتصاد فساد شک بدون انتخابات؛ سلامت حفظ و ياقتصـاد

ــديم یيبالا يمال توان ازمندين يانتخابات غاتيتبل  منابع تیدودمح مانند؛ یيهاتیمحدود دیبا لذا .باش

ــوپول با مقابله يبرا نامزدها و احزاب به دولت ارانهی پرداخت مجاز، يمال  اعمال يخواهرانت و یيش

 و احزاب و يانتخابات مبارزات يهانهیهز از يبخشــ انتخابات ســلامت حفظ يبرا هادولت معمولاً .کرد

ــ مجاز، ريغ يهانهیهز اعمال .پردازنديم را نامزدها ــلطه يبرا را ريمســ و مخدوش را يدموکراس  س

 ،راد يمهدو و )رهنورد کنديم سدّ را کارآمد نخبگان حضور امکان و هموار استيس بر پول و هیسـرما

 به هاســتســال رانیا ياســلام يجمهور يانتخابات عاتيتبل ســتميســ در موضــوع نیا .(850 :8939

 منجر هک است؛ شده کننده نييتع و يجدّ اريبس داهایکاند يمال انيحام نقش و شده سپرده يفراموشـ

 و نهیهز فسق کی ينيبشيپ .است دهیگرد ياسلام يشورا مجلس به ورود از ستگانیشـا بازماندن به

 دانشهرون يرأ صحّت اص  تحقق به که است يموضوع سقف، نیا از تجاوز عدم يبرا قيدق کنترل
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 احتمال و شــهروندان يرأ در ثروت و قدرت مراکز يگذارتأثير  درجه از و کنديم کمک اريبســ

ــتگ  يهانهیهز بودن نامحدود .(898 :8915 ،ي)بزرگمهر کاهديم يمال يهابنگاه به نامزدها يوابس

 ياکشــوره از ياريبســ خلاف بر شــده انجام يهانهیهز و يمال منابع کنترل عدم و نامزدها يغاتيتبل

 رانیا رد .شوديم محسـوب يانتخابات غاتيتبل ندیفرا يجد راداتیا از انتخابات، امر در تجربه صـاحب

 انهخواه عدالت اصول و اهداف با امر نیا و میندار کردها نهیهز يبرا يسقف و ينظارت سـميمکان چيه

 رام يبرا تا هســتند موظف قانوناً داهایکاند کشــورها يبرخ در .ندارد تناســب ياســلام يجمهور نظام

ــاب انتخابات ــاب نیا در الزاماً هاپرداخت و هاافتیدر هيکل و افتتاح ياژهیو حس  زا پس و ثبت حس

 .رديگيم قرار توجه مورد ندگانینما نامه اعتبار صدرو در و يبررسـ ينظارت هايمقام توسـط انتخابات

 زمان شیافزا ،غاتيتبل يبرا مايس و صدا از استفاده امکان اعضاء، حضور با غاتيتبل ونيکمس  يتشـک

 به يدگيسر در هیيقضا قوه نقش شیافزا يغاتيتبل يهانهیهز سقف بودن مشـخص و محدود غات،يتبل

 يبرا يشنهاديپ يراهکارها جمله از دارد، اختصـاص هیيقضـا قوه به که احکام ياجرا جهت تخلفات

ــوع نیا ــت موض  يهايريگجهت و برنامه هیارا جهت داوطلبان يبرا يالزام گونه چيه رانیا در .اس

 ببس امربعضاً نيهم و ندارد وجود آن منابع و غاتيتبل نهیهز سقف بودن مشخص و جامعه ارهاد ياصل

 .است شده ثروت و قدرت يهاکانون با مرتبط افراد از متشک  و ناکارآمد مجالس يريگشک 

 به دارند يانتخابات هيناح ای استان کی به ماه شـش حداق  ينيسـرزم تعلق که يافراد فرانسـه در

 هحوز به هيانتخاب هحوز کی از دهندگان يرأ یيجابجا امکان لذا دهند؛يم يرأ حوزه همان ينامزدها

ــلام يجمهور يانتخابات نظام در .روديم نيب از آراء در يگذارتأثير  يبرا گرید  يفرد هر ران،یا ياس

 هحوز کی در اول( )دوره ياســلام يشــورا مجلس انتخابات روز در خود شــناســنامه هیارا با توانديم

ــ یيجاجاب فرض با و دهد يرأ خود منتخب نامزد به هيانتخاب  امکان ،دهندگان يرأ از يتعداد عيوس

 ،يمهر)بزرگ دارد وجود ست،ين برخودار هيناح کی در يکاف تيمقبول و شهرت از که نامزد کی انتخاب

ـــ 1 (؛818 :8915  از اندهندگ يرأ ياسيس رفتار ؛يعقلان و يفيک و يحداکثر مشارکت يريگشک  ـ

 مسئله نیا که (Milton , p) ردیپذيم اثر آورنديم دیپد نامزدها که ياحسـاسـ يفضـا

 و باشد اوتمتف انتخابات جینتا شوديم باعث تخرب نبودن نهینهاد .باشـديم يفيک مشـارکت با ریمغا

 و مبهم زين آن از يناشــ يرفتارها و نشــده يقطب دهندگان يرأ ياســيســ يباورها یيفضــا نيچن در

 فاقد و رنديگينم ميتصم انتخابات شب تا که است يکسـان به مربوط شـناور يآرا .اسـت نامشـخص

 از شيپ ادافر که است آن از يحاک زين يالهيقب و يقوم شاتیگرا .هستند ياسيس خاص يرهايگسمت

 اصلاح هب ازين که دارد، قرار آن از پس يمل منافع و رنديگيم نظر در را يالهيقب و يقوم منافع زيچ هر



 و یيگرايمل يبرا را نهيزم دیبا يفرهنگ اقدامات و آموزش .باشــديم حوزه نیا در ياســيســ فرهنگ

 يبرا ابزارها نیمهمتر از انتخابات ـ 3 سازد؛ فراهم يمحور لهيقب و يسالار قوم يجا به يسالار رانیا

ــد،يم جامعه درون منازعات تیریمد ــازمانده و یيپاســخگو تيظرف دیبا يانتخابات نظام لذا باش  يس

 و يطرفيب رفع يبرا «انتخابات يعال يشورا» مستق  نهاد تشک  .باشد داشته را ياسيسـ يهارقابت

 موجود دولت خود که يموارد در يطرفدار شبهه انتخابات، يمجر نهاد عنوان به هادولت نفوذ اعمال

 يشورا يسو از نظارت امر راستا نيدرهم .کنديم برطرف را است رقابت يهاطرف از يکی مستقر، و

 قرار اتیشکا و اختلافات فصـ  و ح  یينها مرجع و شـود فیتعر شـفاف و قيدق طور به زين نگهبان

 و صدا ؛يمطبوعات و يارسانه يهاتيفعال ساختار اصلاح ـ 84 (؛150 ـ 150 :8911 پژوه، )گلشن رديگ

 يمومن) دینما برقرار را مناسب صورت به سازمان نیا از احزاب استفاده يبرا لازم يهانهيزم دیبا مايس

 از نيبداوطل توسط مراح  تمام در يانتخابات نيقوان به يبندیپا ؛یيگرا قانون ـــ 88 (؛8910:800 راد،

 توسط رکشو قرمز خطوط تیرعا .باشديم کارآمد ياسيس و يانتخابات نظام کی به دنيرس اتیضـرور

 تارو تمام در دیبا یيگرا قانون لذا دارد، کشور يمل منافع با يميمسـتق نسـبت انتخابات عرصـه فعالان

 جینتا ميتعم یيسو از .گردد نهینهاد ياسيس فعالان و يانتخابات و ياسيس يفضا در ژهیو به جامعه، پود

 قدانف و نظام تيکل به هادولت عملکرد ميتعم ،يپرسهمه برداشـت و نظام سـرنوشـت به هاانتخابات

 یيهمگرا و مشــارکت ،يهمبســتگ و انســجام تیتقو مشــارکت، شیافزا و جذب جهت لازم تيقابل

 گرید زا شـود؛ يمل قدرت شیافزا و يمل وفاق تیوتق به منجر توانديم که يقوم و يمذهب يهاتياقل

 و اتيکل در که دهد شــک  پارلمان در را يبيترک دیبا يانتخابات نظام .باشــديم تأم  قاب  موارد

   .باشند نداشته گریکدی با ياگسترده اختلاف ،ياديبن موضوعات

 شوديم برگزار کشـور در انتخابات سـال دو هر يبیتقر طور به رانیا ياسـلام يجمهور يکنون نظام در 

 رييغت هم هااستيس ها،دولت رييتغ با و است شده کشور در يورز استيسـ دوران کاهش سـبب امر نیا که

 مانع اباتانتخ عيتجم .است آورده وجود به يساختار و ياساس مشکلات مدت، کوتاه ماتيتصـم فلذا .کنديم

 از يدور و تيعقلان سمت به کشور ياسيس يفضا و طیشرا و شوديم ياسيس و يجناح يسـونام و تلاطم از

 دولت  يتشک يهمزمان عدم يکنون ياسيس نظام ياصل مشکلات از يکی .روديم شيپ عواطف و احسـاسات

 روزب و دولت و مجلس رييتغ خاطر به ينظارت و يگذار قانون و یياجرا يهافترت دوران جادیا و مجلس و

 يراهبرد يهاتیاولو و هابرنامه تناســب عدم و آنان يهماهنگ و يهمکار عدم از يناشــ متعدد يهابيآسـ

 .شوديم زين نظام شدن نهینهاد مانع که باشد،يم دولت و مجلس

 :کرد اشاره گرید موارد به توانيم بالا يکل موارد بر علاوه ؛ياسـيسـ سـاختار ضـعف نقاط گرید از

ــبت مقننه و هیمجر قوه متفاوت يريگجهت .8 ــا به نس ــور مهم  یمس  ادوار و متعدد موارد در کش
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 طهيح نيب مرز بودن کمرنگ .9 مختلف؛ هاتيتوج بر هيتک با هیمجر قوه يزیگر قانون .1 مختلف؛

 اســتیر و هيفق تیولا گاهیجا نيب قدرت کام  توازن يبرقرار عدم .0 کشــور؛ یياجرا و يگذار قانون

 راد ي)مؤمن کشور؛ در دوگانه تيحاکم يريگشـک  و هاآن فیوظا کام  کيتفک رغم يعل ،يجمهور

ــت .(808 :8910 بهدافر، و  همواره جمهور سيرئ و يرهبر اراتياخت به توجه با متعارض يهابرداش

 کند اســتفاده اراتشياخت از بخواهد يرهبر که يموارد برابر در جمهور يرؤســا و اســت داشــته وجود

ــان مقاومت ــور تیریمد در تعارض ينوع خود که اند،داده نش  در زين هادولت .آورديم وجود به کش

 .پردازندب يپرداز هینظر به و کنند فایا کیتئور نقش ،یياجرا و يکارگزار نقش خلاف بر تلاشند

 نيوانق بیتصو شوديم موجب و کنديم دخالت يگذار قانون امر در حیلوا هيته با رانیا در دولت 

 مجلس يرأ مختلف، يابزارها و نفوذ اعمال با دولت نيهمچن .کند تیهدا خود يازهاين يراستا در را

 نشـــانمؤثر  کمتر را خود دارد، که یيهايبرتر و اراتياخت تمام با مجلس لذا .کنديم تیریمد را

   .باشديم فيضع قانون به يبندیپا اساساً و دهديم

  کارآمد يانتخابات نظام جاديا .4

 لازم بتناس شده اعلام آراء و يندگینما يهايکرسـ نيب که آنسـت يانتخابات هانظام در روش نیبهتر

 هچ نماند ندهینمايب تياقل نکهیا يبرا است؛ نیا مهم مسـئله .(139 :8930 ان،ی)منصـور دینما برقرار

 عنوان هب ندارد؛ يهماهنگ و متعادل تيوضع ما کشور در انتخابات .است ترمناسب يانتخابات سـتميسـ

 يول د؛بده يرأ توانديم داوطلب دو ای کی به شهر کی در نفر کی يانتخابات يهاحوزه اکثر در نمونه

 تمام ک  آراء درصــد 58 با سـتيل کی و دهد يرأ نفر 94 به توانديم فرد هر تهران مث  يشــهر در

 را مجلس يهايکرس از يسهم آراء درصد 03 کسب با گرید ستيل و آورد،يم دسـت به را هايکرسـ

 نظام دیبا بزرگ يشــهرها در لذا ندارد؛ يســازگار يانتخابات عدالت با موضــوع نیا و داشــت، نخواهد

  .گردديم اعمال يتیاکثر نظام کشور يجا همه در که يحال در شود، اعمال يتناسب

 باشــد داشــته يرأ گرانید از شــتريب که ينامزد هر آراء، شــمارش از پس يتیاکثر يهانظام در

 تناسب به اندتوينم تياقل و خورنديم شکست باشند گرفته قرار او از بعد که يکسان و شوديم انتخاب

 ابترق يانتخابات نامزد چهار که حوزه کی در اگر نمونه عنوان به .باشد لازم يهايکرس يدارا خود آراء

 ـ ب %94 ـ الف %98 :باشديم ریز بيترت به آراء عیتوز باشد؛ ندهینما کی يدارا حوزه نیا و کننديم

ـــ ج 18%  «الف» آراء ک  نکهیا با شــود؛يم دهیبرگز يندگینما به «الف »کند کســب را آراء د،%81 ـ

 دو حوزه نيهم در اگر و شوديم محسوب شده تلف آراء، ریسا و باشـديم آراء ک  سـوم کی از کمتر

 از شتريب که «د و ج »آراء و باشنديم انتخاب برنده «ب و الف » باشد داشـته وجود يندگینما يکرسـ



 تناســب ،يتیاکثر يهانظام در لذا .(038 :8919 ،ي)قاضــ مانديم ندهینما بدون اســت، آراء ســوم کی

ــ عیتوز و احزاب انيدرم آراء عیتوز و احزاب انيم در آراء عیتوز نيب قيدق  دوجو يپارلمان يهايکرس

 برنده يکس و رديگيم انجام مرحله کی در فقط انتخابات ،يامرحله کی ساده يتیاکثر نظام در .ندارد

 در .(014 :8919 ،ي)قاض باشد آورده دسـت به اول دور همان در را آراء نیشـتريب که اسـت انتخابات

 ست؛ين ازمل انتخابات در يروزيپ يبرا کی علاوه به نصف ای مطلق تیاکثر کسب ساده يتیاکثر نظام

 نييعت منظور به .باشند نداده يرأ او به دهندگان يرأ تیاکثر که شود انتخاب يکس اسـت ممکن لذا

 پر اريبس هک شود،يم انجام نامزدها از يکی مطلق تیاکثر کسب تا انتخابات تکرار آراء، مطلق تیاکثر

ــت يعمل ريغ و نهیهز  ای که اند؛کرده محدود دور دو به گرید روش در را انتخابات تعداد روازاین .اس

 دور در د،نش مطلق تیاکثر کسب به موفق يکس اگر ای و باشـد ملاک اول دور در مطلق تیاکثر کسـب

 که شوديم برگزار يصورت در دوم دور .شـوديم روزيپ آورده دسـت به را ينسـب تیاکثر که ينامزد دوم،

 تاســ ممکن وهيشــ نیا در طبعا باشــد، افتهين دســت مطلق تیاکثر به نامزدها از کی چيه اول دور در

 .(935 ـ 903 :8915 ه،یري)بش شوند حذف سهولت به گرید ينامزدها

ــدن انتخاب يبرا ؛يامرحله دو يتیاکثر نظام در  ي)رأ آراء مطلق تیاکثر دیبا اول مرحله در ش

 در خاباتانت امد،ين دست به اول مرحله يبرا تیکثر نیا اگر .شود کسب دهندگان( يرأ نصف از شيب

ــب تیاکثر دارندگان بار، نیا که ردیپذيم انجام دوم مرحله  رادیا .افتی خواهند راه مجلس به ينس

 چيه خورده شــکســت داوطلبان به مربوط مردم يآرا که نســتیا رنديگيم تیاکثر نظام بر که يمهم

 رانیا ياسلام يشورا مجلس يانتخابات نظام .داشت نخواهد کشور ياسيس سـرنوشـت نييتع در ياثر

 نصاب و درصد(14) پنجم کی تیاکثر آن اول مرحله نصاب که اسـت يامرحله دو يتیاکثر نظام زين

 .است ينسب تیاکثر آن دوم مرحله

 ،يطیشرا رد توانديم يامرحله کی يتیاکثر انتخابات که معناست نیا به نظام نیا بودن ناعادلانه

 از کوچک ياســيســ يهاگروه حذف .کند حاکم کشــور ارکان بر آراء درصــد 54 از کمتر با را يتياقل

 و د،یتشد یيگرا منطقه خطر و شده يکرس تک يهاحوزه در هاآن يسرخوردگ باعث استيس صـحنه

ــائ  از ندگانینما ــ مس ــاس ــونديم غاف  يمل مهم و ياس  نظام .(801 :8939 ،يمهدو و )رهنورد ش

 از يومق و ياسيس يهاتياقل شوديم موجب يکرسـ تک هيانتخاب يهاحوزه در خصـوص به يتیاکثر

 .شوند خارج رقابت دور

 ياصل شهیاند .شوديم ميتقس يندگینما يهايکرس نيب يانتخابات آراء يتناسـب يانتخابات نظام در

 تناسب هب بتوانند الامکانيحت ياسيس احزاب و هاگروه هيکل که اسـت آن يتناسـب يهانظام جادیا در

 به .ردیپذ امانج يستيل لزوما دیبا ستميس نیا در انتخابات .شوند يپارلمان يهايکرس صاحب خود، آراء



     143...     ها، الزامات و اصلاحات لا م براي افزايش کارآمديضرورت

 

 دو ودش واقع حزب دو ای ستيل دو رقابت موضـوع يکرسـ پنج ،يانتخاب حوزه کی در اگر مثال عنوان

 ستيل نکهیا يجا به آورد؛ دسـت به را آراء درصـد 04 «ب» سـتيل و آراء درصـد 04 «الف» سـتيل

 هس يدارا «الف» بماند، محروم ندهینما داشـتن از «ب» حزب و ببرد را يکرسـ پنج هر بتواند «الف»

 يهاحوزه ،ينظام نيچن در .(019 :8919 ،ي)قاض بود خواهد يپارلمان يکرس دو يدارا «ب» و يکرس

 رقابت هب يکرس نیچند حوزه هر در تا باشـد تيپرجمع و عيوسـ يکاف اندازه به سـتیبايم يانتخابات

 انتخابات صــحنه در شــدن مغلوب نيع در توانديم يجناح ای حزب هر نظام نیا در .شــود گذاشــته

 .گردد يندگینما يکرس صاحب

 در يعمان چيه و است مطمئن يندگانینما داشتن از باشـد فيضـع چند هر يتياقل هر نظام نیا در

 از را هاآن يحزب اختلافات فقط که جبهه، کی قالب در يفکر گروه نیچند در آراء شدن شـکسـته راه

 افکار از يانعکاســ نظام نیا در ندگانینما مجلس .(055 :8939 )دوورژه، نديبينم کنديم جدا گریکدی

ــديم جامعه يعموم ــ آراء رفت هدر و باش ــديم کم هم اريس  ينگر یيجز و یيگرا منطقه از .باش

 يایمزا نیمهمتر .بپردازند کلان و يمل مهم  یمسا به که شـونديم آن بر احزاب و کاسـته ندگانینما

 يطرف از .باشديم قدرت در هاتياقل حضور و مشارکت نهيزم آمدن فراهم يتناسب يانتخابات سـتميسـ

 .گردديم خاص يگروه ای و حزب تيحاکم از مانع ستميس نیا

 اصالت و دريگيم تشک  احزاب شیگرا در يعموم آراء معتقدند يتناسـب يانتخابات نظام نيمخالف

 و بود خواهند متزلزل همواره هادولت باشد متعدد احزاب رقابت اگر يطرف از دهديم دسـت از را خود

 در یيگرا گروه دیتشد .(33 :8913 ،ي)هاشم دبزنن کشـور در ياسـاسـ اصـلاحات به دسـت توانندينم

 يحزب يوابستگ بدون مستق  افراد و شـوديم کشـور در ثبات با يهاحکومت  يتشـک از مانع کشـور

ــدن انتخاب يبرا يديام  انيم یيايجغراف ونديپ نيهمچن .(803 :8939 ،يمهدو و )رهنورد ندارند ش

 باحزا رد،يگيم قرار نظر مد يفهرســت که يموارد در .اســت فيضــع ندگانینما و کنندگان انتخاب

ــيســ قدرت از ياســيســ  تیتقو علت به ندگانینما عم  يآزاد و شــونديم برخوردار ياريبســ ياس

 طور به هک ندگانینما و دهندگان يرأ نيب ارتباط .رنديگيم قرار الشعاع تحت يحزب دیشد يهاکنترل

 ياجرا .(135 :8930 ان،ی)منصور ابدیيم کاهش اندياسـيسـ يهاگروه و احزاب به وابسـته ميمسـتق

 دیبا و باشديم ترنهیهز پر و مشـکلتر گرید يانتخابات يهانظام با سـهیمقا در يتناسـب يانتخابات نظام

ــهروندان همه به يريگيرأ اوراق ــد يرأ حق يدارا ش  و نظر اختلاف با کوچک احزاب ورود .برس

 غالبا يائتلاف نيچن که کنديم ریناپذ اجتناب احزاب گرید با را هاآن ائتلاف مجلس، به هادگاهید

 .(903 :8919 ا،ين )حافظ کاهديم مجلس يريگميتصم توان از و باشديم شکننده

 فهد با يانتخابات نيشــيپ نظام دو يایمزا انيم کردن جمع هدف مختلط يانتخابات نظام در 



 .اشدبيم ثبات با يهادولت جادیا گرید يسـو از و ،ياکتسـاب يهايکرسـ و آراء انيم تناسـب تیرعا

 دهنده يرأ هر کشور نیا در گردد؛يم محسوب يقيتلف يهانظام نیمشهورتر از آلمان يانتخابات نظام

 دهد؛يم يرأ دو همزمان واحد يابرگه يرو يعنی دهد؛يم مختلف يرأ دو مجلس، انتخابات امیا در

 بر را حزب فهرســت دوم يرأ با و اشيزندگ مح  يانتخابات حوزه ينامزدها از يکی اول يرأ با

 يرأ و گردديم محاسبه انگلستان يانتخابات نظام وهيش به يتیاکثر نظام اساس بر يرأ کی .ندیگزيم

 بر درالف مجلس ندهینما عنوان به را نفر کی ،يکرس تک يهاحوزه در يتیاکثر نظام اسـاس بر گرید

 را فدرال دولت مجلس يهايکرس از يمين حوزه، 998 از شـده انتخاب ندگانینما مجموع .نندیگزيم

 حوزه در ها«لاندر» سطح در احزاب يسو از که است یيهافهرست به افراد دوم يرأ .دهنديم  يتشک

 در روزيپ يهافهرست از يمل مجلس ندگانینما از گرید يمين انتخاب .گردديم هیارا يمحل يهادولت

 هم از يرأ دو نیا .(854 :8939 ،يمهدو و )رهنورد رديگيم صورت يتناسب اص  اساس بر انتخابات،

 حزب فهرســت عضــو که کند انتخاب را ينامزد اول يرأ اب توانديم دهنده يرأ و هســتند مســتق 

  .نباشد دوم يرأ در منتخب

 نيب یيايجغراف ورابطه کنند؛يم نشیگز يانتخابات يهاحوزه در را يمحلّ ينامزدها شهروندان، لذا

 ندهینما ،یيايجغراف يندگینما يداریپد  يدل به .گردديم قرار بر شــوندگان انتخاب و کنندگان انتخاب

 هيانتخاب يهاحوزه ينامزدها .رديگيم قرار شــهروندان یيپاســخگو و يابیارز معرض در بهتر منتخب

 واهندخ يمحل مشــکلات فصــ  و ح  يبرا يشــتريب تمرکز خود يايجغراف ارتباط يمبنا بر مختلف

 سبب هب يطرف از .شوند متمرکز کلان و يمل مصـالح و منافع يگريپ بر تواننديم یيسـو از و داشـت

ــو از و منتخبان، و دهندگان يرأ نيب ونديپ جادیا جهينت در و يمحل ينامزدها انتخاب  رگید یيس

 اهداف تحقق يبرا شـــتريب يدواريام جادیا جهينت در و يحزب يهافهرســـت نشیگز خاطر بـه

 ان،ی)منصور شود افزوده شهروندان انتخابات مشـارکت بر که روديم انتظار شـده، يزیربرنامه و کلان

8930: 130).  

 ياسلام يشورا مجلس انتخابات شدن ياستان .5

 بیمعا از ياريبس کارآمد، احزاب يريگشـک  صـورت در ياسـلام يشـورا مجلس انتخابات شـدن ياسـتان

 :تاس قرار نیا از طرح نیا بیومعا محاسن د؛ینمايم رفع را مجلس انتخابات يبرگزار يفعل ستميس
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 انتخابات شدن ياستان يايمزا محاسن .1ـ5

ــوعات به توجه يبجا کلان و يمل فیوظا به ندگانینما توجه .8  نقش ارتقاء .1؛يمحل و يجزئ موض

 فراهم و يالهيقب و يقوم منازعات کاهش .9 ؛مردم انتظارات و مطالبات يريگيپ در يمحل يشــوراها

 داوطلبان رایز ؛يزبح فرهنگ گسترش يبرا نیتمر .0 ؛توانمند و ستهیشا افراد ورود يبرا نهيزم شدن

 يهاحوزه شدن گسترده با هاآن يمعرف و رنديگيم قرار ياجداگانه يهافهرسـت يرو عملاً يندگینما

 بيتتر نیا به .گردديم واگذار ياسيس يهاگروه به نامزدها قيدق شـناخت شـدن سـخت و يانتخابات

 هابرنامه تحقق تشانیحما مورد ينامزدها يمعرف با تا دیآيم دیدپ ياسيس احزاب يبرا يمناسب بسـتر

ــان نیبد کنند، يگريپ را خود يکردهایرو و ــخ بر ديتأک يجا به يانتخابات يهاتيفعال س  و اصاش

ــونديم محور برنامه ها،چهره ــترده يانتخابات رقابت ن،یبرا افزون .ش ــوديم ترگس  مندازين خود که ش

 .ودشــيم مهم نیا يبرا يحزب نظام ينیآفر نقش به منجر لذا ،اســت يترعيوســ ســطح در غاتيتبل

 که شوديم باعث هااستان سطح به شهرها سطح از يندگینما بعد شیافزا با انتخابات ياستان يبرگزار

 يهايوابستگ بر هيتک جهينت در و نباشـد انتخابات جهينت کننده نييتع ،يفرع يانتخابات حوزه کی تنها

 اهشک زين يالهيقب و يقوم يهانزاع و اختلافات آن، از متأثر و نامزدها انتخابات در يالهيقب و يقوم

 شدن ممحرو امکان و هستند تياقل در که يمذاهب و امواق حقوق ،يیکارها و ساز با دیبا البته .ابدیيم

 .کرد نيمأت ،دارند را مجلس هايکرس آوردن بدست از

 انتخابات شدن ياستان بيمعا .2ـ5

ــتان هيانتخاب يهاحوزه حذف با مردم مشــارکت کاهش  ریدرســا يبات و انفعال جادیا و يشــهرس

 و شکاف شیافزا ندگان؛ینما با هاآن ارتباط کاهش .(08 :8911 ،يوضـرغام زاده يتق) هاشـهرسـتان

 پاســخيب ت؛يجمعکم يهاشــهرســتان ينامزدها شــدن انتخاب امکان کاهش با ياجتماع يهاتنش

 .انتخابات يهانهیهز شیافزا ؛مردم يهاخواسته ماندن

 اکثرحد هک ديرس يروشـ به توانيم يانتخابات يهاحوزه و يانتخابات نظام نوع در راتييتغ انجام با

ــتان بیمعا حداق  و ایمزا ــدن ياس  يهايبندحوزه نمونه؛ عنوان به .کند جمع را مجلس انتخابات ش

ــ و يانتخابات ــرزم ميتقس ــور ک  تيجمع و نيس  اريعم بر علاوه توانيم ؛يانتخابات يهاحوزه به کش

 انتخابات مث  يندگینما يهايکرس ميتقس و يانتخابات يبندحوزه يبرا زين يیايارجغرافيمع از ،يتيجمع

 شنهاديپ از دینبا مجلس هيانتخاب يهاحوزه شدن ياسـتان در .شـود اسـتفاده خبرگان، مجلس ياسـتان

 کی از توانديم يقيفتل نظام .کرد غفلت يکنون يتیاکثر نظام يبجا يقيتلف ای يتناســب يانتخابات نظام

 و اهگروه حقوق گرید يســو از و کند فراهم هادولت هانیگرا توســعه تيفعال يبرا را لازم ثبات ســو



 کی يقيتلف نظام ياجرا .کند لحاظ را يمذهب و يقوم وعاتتنّ به مربوط ملاحظات و تياقل احزاب

 يهادرحوزه يتناسب و يتیاکثر يهانظام يريکارگ به با توانديم مجلس ياستان انتخابات در يامرحله

ــ تک هيانتخاب ــتان هيابانتخ يهاحوزه و يکرس  با جلسم انتخابات يبرگزار مقام در .ابدی تحقق ياس

 در .شــود حاظل ياصــل هيانتخاب حوزه عنوان به اســتان هر يايجغراف قلمرو دیبا يقيتلف يانتخابات نظام

 تک رتصــو به (يا)منطقه يفرع هيانتخاب يهاحوزه نييتع به دیبا زين اســتان هر یيايجغراف محدوده

 ای و انشهرست چند ای دو از توانديم يانتخابات حوزه هر .پرداخت بخش ای شهرستان از متشک  يکرس

ــود نييتع يتيجمع اريمع لحاظ با همجوار يهابخش ــب تیاکثر نظام .ش  تخابان يبرا توانديم ينس

 يصــلا هيانتخاب حوزه يهايکرسـ ،شـود اسـتفاده يکرسـ تک يفرع هيانتخاب يهاحوزه در ندگانینما

 ماندهيباق ياهيکرس و شوند ميتقس ياستان حوزه در بيرق يهافهرست نيب يتناسـب نظام با توانديم

 هيخابانت يهاحوزه کنار در .شــوند اعطا ماندهيباق يآرا نیشــتريب حائز يهافهرســت به تواننديم زين

 به ينید و یيايجغراف يارهايمع قبمطا را ينید يهاتياقل هيانتخاب يهاحوزه دیبا يامنطقه و ياســتان

 ياستان يهايبندحوزه با مجلس انتخابات يبرگزار .کرد نييتع گذار قانون توسط آنان ياسـتثنا  يدل

ـــ يتی)اکثر يقيتلف نظام با و يامنطقه و  .باشديم مطرح ابهامات يگوپاسخ يامرحله کی (يتناسـب ـ

 نیبد ،شد خواهد منجر يعموم يهانهیهز کاهش به ياسلام يشـورا مجلس يامرحله کی انتخابات

ــنهاديپ قاب  يقيتلف يانتخابات نظام بيترت ــت؛ ش ــ تک هيانتخاب حوزه که ياگونه به اس  يبرا يکرس

 نتخابا يبرگزار با .شوند جادیا هافهرست انتخاب يبرا ياستان هيانتخاب يهاحوزه و اشخاص انتخاب

 و يبنســ تیاکثر نظام با توانيم را ياســتان هيانتخاب يهاحوزه در ندگانینما انتخاب ،يامرحله کی

 اجرا يبتناس نظام با توانيم را ياستان هيانتخاب يهاحوزه در بيرق يهافهرسـت نيب هايکرسـ عیتوز

 يندگینما يهايکرس تصاحب توانيم مجلس انتخابات شدن ياستان در مشـارکت کاهش يبرا .کرد

 موظف همچنان ينامزدها بيترت نیبد نمود، هاشــهرســتان در آراء از يزانيم کســب به مشــروط را

  .کنند توجه زين هاآن مطالبات به بود خواهند

 شوراها در واصلاحات ينوساز .6

 ياسلام يشورا مجلس به امر نیا و ندارد حضور ناظر گاهیجا در نگهبان يشورا شـوراها، انتخابات در

 بانتخا مجلس توســط نود اصــ  ونيســيکم و شــوراها ونيســيکم از نفر پنج که اســت شــده واگذار

 مسئله تا شـده موجب موضـوع نیا .بود خواهند انتخابات يمجر کشـور وزرات کنار در که شـونديم

 اشتهد همراه به را يمناقشـات و شـود مواجه یيهاينگران و ابهامات ها،دیترد با انتخابات نیا بر نظارت

 تجربه با و منسجم يامجموعه ازمندين انتخابات، نیا يپراکندگ و يگسـتردگ به توجه با چراکه باشـد؛
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 زارتو انيم که شوديم ابهام پر يوقت تيوضـع نیا .اسـت آن فاقد مجلس که ميهسـت نهيزم نیا در

 انتخابات ياجرا يبرا ندهینما پنج تیمأمور و باشد داشته وجود ياسيس یيهمسو ينوع زين مجلس و کشـور

 .باشديم تيواقع نیا از يحاک شوراها نامناسب و هيپرحاش عملکرد است! هيشب يشوخ به شوراها

 جهينت

 رهبر ژهیو به نخبگان ديتأک مورد همواره آن ياسيس ينوساز و کشور ياسيس ساختار يشـناس بيآسـ

 و جانبه همه شرفتيپ و يکارآمد تداوم و ياسـلام انقلاب يهاآرمان به  ين جهت .اسـت بوده انقلاب

 واقصن رفع و ياسيسـ ينوسـاز انقلاب رهبر يميترسـ گانهپنج منظومه در ياسـلام دولت به دنيرسـ

 يشورا مجلس به ورود نيداوطلب طیشرا و ياسيس ساختار اصلاح .است ریناپذ اجتناب يضرورت موجود

 شدن يتاناس ،يانتخابات جامع نظام نیتدو مند،قاعده و قانونمند يحزب ستميس شـدن نهینهاد ،ياسـلام

   .رديبگ قرار توجه مورد دیبا راستا نیا در که باشديم يموارد ازجمله ... و انتخابات
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