
  

  

  

  
  1398 یهار، 46شماره ، دهمزسیسال 

  46 تا 23 هصفح    

  
 اتیح بر ایران یاسالم يجمهور یحزب يهاسیاستر یتأث

  یاسیس احزاب
  kheiriasl30@yahoo.com دانشگاه اصفهان یاسیعلوم س يدکتر يدانشجو /اصل يریخ رالهیخ

ـــندهینو / انیشـــهرام رمســـعودیام ـــ س ـــئول و دانش ـــ اریمس ـــیگروه علوم س ـــفهان یاس ـــگاه اص  دانش

m.shahramnia@ase.ui.ac.ir  

  h.nassaj@ase.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان یاسیگروه علوم س اریاستاد /نساج دیحم

 a.hatami@ase.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان یاسیگروه علوم س اریدانش /یحاتم عباس

  چکیده
دارند.  یاســیاحزاب ســ اتیبر ح یمیمســتق تأثیر یحزب يهاســیاســت

آنها را ممنوع  توانندیم یاسیدرباره احزاب س ياستگذاریکشورها با س
ـــیاســـت نیا نی. همچنندیمجاز نما ایکرده و   يکارآمد توانندیم هاس

س سیاحزاب  ست که در ا یدرحال نیقرار دهند. ا تأثیررا تحت  یا  رانیا
ـــ ياکارآمدغالباً علل ن ـــیاحزاب س و  یاجتماع، یدر عوامل فرهنگ یاس

ستجو م یخیتار ست تأثیروعمدتاً از  شودیج بر  یدولت یحزب يهاسیا
سوال که  نیمقاله با طرح ا نیا، رو نی. از اشودیغفلت م يناکارآمد نیا

دارند؟ در  یاسیاحزاب س اتیبر ح يتأثیرچه  رانیا یحزب يهاسیاست
است.  رانیا یحزب يهاسیاستغالب در  کردیور لیو تحل یصدد بررس

ـــتکه در  يکردیرو، مقاله نیزعم ابه ـــیاس ا به منظور ج.ا. یحزب يهاس
س میتنظ سیامور احزاب  شکل یا ست مانع  شده ا  تیو فعال يرگیاتخاذ 

  شود. یو کارآمد م یاحزاب واقع
احزاب ، یحزب نیقوان، یاســـیاحزاب ســـ، یحزب اســـتیســـ :واژهکلید

  . رانیا یاسیس
  10/02/1398 تأیید خیتار                                                     20/12/1397 تافیدر خیتار

 .باشدیاصل در دانشگاه اصفهان م يریخ رالهیخ يآقا یاسیعلوم س يامقاله برگرفته از رساله دکتر
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  مقدمه 

قرار داده و  دیمورد تأک یدموکراس يرا برا یاسیاحزاب س تیاهم استیعلم س شمندانیاند

مدرن  یدموکراس«معتقد است:  دراشنای شات. اندآنها برشمرده يرا برا يادیز يکارکردها

 يســارتور یووانیج». اســت یاســیاحزاب ســ ونیخود را مد تیموجود یبه طور باور نکردن

دانسته است  »یغرب هايیدر دموکراس یندگینما ریاجتناب ناپذ رابزا«را  یاسیهم احزاب س

)Dalton & Weldon, 2005( یاسیاحزاب س بخشیبر کارکرد سامان سیبرا مزیطور ج نیهم 

ــت که  نیکرده و بر ا دیدادن به هرج و مرج تأک انیو پا ــتیاز احزاب ن يزیگر«باور اس   »س

ـــ تی). اهم1395، تی(وا ـــیاحزاب س ـــازمان دادن به جامعه مدنیرا هانت یاس ، ینگتون در س

ـــ تیتقو ـــهروندان در نظام س ـــارکت ش ـــیامکان مش ـــ جادیو ا یاس ـــیثبات س  داندیم یاس

   ).577: 1382، نگتونی(هانت

سیدر ا اما سیران احزاب  سترده مردمگاه یفاقد پا، داریناپا یا و ناکارآمدند. محققان  یگ

 يریرانت تیماه، )1390، يمانند انبســـاط حوزه قدرت دولت (نظر يعلل و عوامل متعدد

ـــومی و زادهجمعه دولت (امام ـــبت به تحزب انیرانیا یمنف تیذهن، )1389، معص چند ، نس

، بودن ايلهیو قب یشخص محور و قوم، )1390، یو نجف ایسعودن(م رانیجامعه ا هايیپارگ

  . انداحزاب دانسته ي) را عوامل ناکارآمد28-26: 1381، يبودن (نوذر یو واردات

ستو  ياز عوامل نهاد عمدتاً شد و فعال، يرگیشکل توانندیکه م یدولت يهاسیا  تیر

ـــتق ـــودیقرار دهند غفلت م تأثیرتحت  میاحزاب را به طور مس به  يآنها عامل موثر ایو  ش

ـــاب نم ـــت قوان. ندآییحس ـــ یدولت نیولفگانگ مولر معتقد اس ـــیحاکم بر احزاب س  یاس

ستق سائل حزب نتریمیم ستند. قوان یشکل مداخله دولت در م صل م یحزب نیه  توانندیدر ا

در مورد شـــکل  ایخود  هايتیدرباره فعال یشـــروط خاصـــ تیرا به رعا یاســـیاحزاب ســـ

ست یا، ساسا نیبر هم ).Janda, 2005: 19 خود ملزم کنند ( یسازمان صدد ا ن پژوهش در

ت یفعال یمانع اصــل، رانای یاســالم يجمهور یحزب يهاســیاســتکرد یتا نشــان دهد که رو

ـــ ـــیاحزاب س ـــ یاس ـــایدر جهت رس خود بوده و در  يهاژهیر کارویدن به قدرت و انجام س

در  یاسیاحزاب س يناکارآمد یعامل اصل گریرگذار است. به عبارت دیآنها تاث يناکارآمد

ست که عل یحزب يهاسیاستکرد یرو رانیا ستن مجاز رغمیا سیس احزاب دان  قانون در یا

ـــ ـــاس  فیوظا انجام از عمالً را آنها و کنندیرا بر آنها اعمال م يادیز ياهتیمحدود، یاس

  . دارندیز مبا خود
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  قیتحق نهیشی. پ1

 يناکارآمدعلل ، احزاب خیمثل تار یبا موضوعات سهیدر مقا یحزب يهاسیاست مطالعه

، یحزب هاياحزاب در انتخابات و نظام يمشارکت و اثرگذار، احزاب يکارکردها، احزاب

ـــتیبرخوردار ن يادیاز قدمت و تنوع ز ـــگران اس مطالعات خود را عمدتاً به  یرانی. پژوهش

س س يعلل و عوامل ناکارآمد یبرر سعه احزاب  سیو عدم تو صاص داده یا  ایزنیتبر. انداخت

لل) 1371( پا یخارج و یداخل ع ـــ را احزاب يدارینا  با) 1387( ينوذر و کرده یبررس

 در احزاب یاسیس يهاتیفعال و نقش و يریگشکل يهانهیزم مطالعه به یخیتار يکردیرو

ـــت. اخیا . انداحزاب پرداخته يعلل ناکارآمد هب زین يادیز هاينامه انیپا راًیران پرداخته اس

مه انیپا له از) 1393( زادیلطف و) 1390( یمیکر، )1389( رادانوشیک يدکتر هاينا  جم

  .آنهاست

ـــت که یی) از جمله کارها1388( یاخوان کاظم مطالعه از  ییتوان در آنها رد پامی اس

از مقاله خود  ی) در قســمت1388( ي. اکبردیرا د یحزب يهاســیاســتمربوط به  يهایبررســ

و قانون انتخابات را در  یدر قانون اســاســ رانیا یاســالم يجمهور یحزب يهاســیاســت تأثیر

ــ يکارکردها ــت. مطالعه تق دهکر یاحزاب بررس ــی) 1394( رانیانژاد و یتهرانیاس  پژوهش

صاً در زم سیاست که اختصا ستگذارینه  ران انجام شده است. آنها با یدر ا یحزب هیدر مال يا

س سا يریگو بهره ايسهیمقا یبرر شورهایاز تجارب   سالم یمال منابع جذب يهاروش، ر ک

 ییالگو، رانیت احزاب در ایاز وضع یلیلتح با و دهیکش ریتصو به را یحزب يهاسیاست در

ستگذاریس يبرا ضمن  زی) ن1397( زادهبخارائی. انداحزاب ارائه کرده یمال نیدرباره تأم يا

ـــ ـــمت، رانیاحزاب در ا تیمختلف فعال هايدوره یبررس  هايتعارض، از کار خود یدر قس

ـــعف تیموجود در قانون فعال ـــورک ینظام انتخابات یحقوق هاياحزاب و ض را به عنوان  ش

  ناکارآمد برشمرده است.  یحزب يهاسیاست

 یحزب ياســتگذاریبه موازات گســترش ســ یحزب يهاســیاســتدرباره  یخارج مطالعات

ست. کنت  شافزای روبه، هادولت سکرد ی) با مطالعه رو2005اندا (یبوده ا  یحزب يهاتسیا

، يریگتواند شــکلیمتفاوت م هايکردیکه اتخاذ رو دهدیمختلف نشــان م يدر کشــورها

سعه شد و تو شد توقف ای ر سیس حزابا تعداد ر  کایآن نیر قرار دهد. همچنیرا تحت تاث یا

چون نحوه به  هایینهزمی در هادولت یحزب يهاسیاست سهیو مقا ی) به بررس1395گاوجا (
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و منابع  یانتخابات ين نامزدهاییتع، احزاب یگاه حقوقیجا، شــناخته شــدن احزابت یرســم

  . پردازدیم، احزاب یانتخابات يهارقابت یمال

ـــیاســـت رانیگفت که در ا دیبا قرار نگرفته و  يهرگز مورد مطالعه جد یحزب يهاس

شده  یو فرهنگ یاجتماع، یخیاحزاب منحصر به علل تار يعلل و عوامل ناکارآمد یبررس

  است. 

  ي. چارچوب نظر2

  یحزب يهاسیاست. 2-1

که  نای بدون، هادولت یحزب يهاسیاستمطالعه  يبرا یاسیحوزه احزاب س دانشمندان

ــتاز عبارت  یفیتعر ــیاس ــراغ قوان، ارائه دهند یحزب يهاس  یو مقررات دولت نیعمدتاً به س

در طول پنج دهه گذشــته به طور  یاســیچرا که احزاب ســ روندیم یاســیدرباره احزاب ســ

ــ یروزافزون ــوع س ــتگذاریموض  قطری از هادولت). Piccio, 2012( اندبوده یدولت يهاياس

س اتیح کنندیکه اتخاذ م یو مقررات نیقوان سیاحزاب  ست تأثیررا تحت  یا خود  يهاسیا

احزاب  یمالمسائل  يبرا یقانون ییاروپا یدموکراس 33کشور از  19و امروزه  دهندیقرار م

سیس شور قانون و 20و  یا س ردمو 28دارند و  یحزب ژهیک سیاز آنها احزاب   نیرا در قوان یا

 نیقوان، اما .)Van Biezen & Rashkova, 2011( اندخود مورد توجه قرار داده یاســـاســـ

ست رندهیدربرگ یرا م یحزب نی) معتقدند قوان1395( بررزی و مولر اند؟کدام یحزب يهاسیا

تشــکل اتیبه نظم درآوردن ح يدانســت که به صــورت خاص برا ینیتقن ايمصــوبه« توان

ست یطراح یحزب هاي شامل پ شودیم ای، شده ا در نظر آورد  یمقررات یتمام کرهیآن را 

ــ ــیکه احزاب س ــ نیآنها قوان. »دهندیقرار م تأثیررا تحت  یاس ــاس ، هیپا نیقوان گریو د یاس

خاص  نیاحزاب را در کنار قوان یمال نیتأم نیو مقررات حاکم بر انتخابات و قوان نیقوان

ستند و  یحزب نیعنوان قوان ستهشای که اندقلمداد کرده ینیبه عنوان مجموعه قوان، احزاب ه

را از هم  یهم دو نوع قانون حزب اندای. کنت شودیاعمال م آنها قیاز طر یحزب يهاسیاست

اســـت که  یاز مقررات دولت ايمجموعه، به عنوان اســـم عام، قانون احزاب. شـــناســـدیبازم

، تیمانند عضـــو یو اغلب به موضـــوعات کندیم نیاحزاب را مع یقانون گاهیو جا تیوضـــع

شک و یابیسازمان  يگردی نوع. پردازدیره میمنابع و غ تیریمد و یانتخابات مبارزات، التیت

سم خاص، یحزب نیاز قوان س تیفعال کنندهمیبه مقررات تنظ، به عنوان ا سیاحزاب  اطالق  یا
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 ,Janda( یکره جنوب یاسیقانون احزاب س ایآلمان  یاسیمثال قانون احزاب س يبرا شودیم

2005: 4.(  

بات کایآن قانون انتخا عه خود  عال، گاوجا در مطال قانون ، احزاب یمال هايتیقانون ف

س اداري حقوق، هاشرکت و هاانجمن سا ضا هايهیطور رو نیو هم یو مقررات قانون ا  ییق

 سهی). گاوجا به مقا25: 1395، کرده است (گاوجا یبررس یحزب نیکشورها را به عنوان قوان

ساختار ، یحقوق گاهیجا، ییمانند شناسا هاییکه کشورها در حوزه پردازدیم ییهاسیاست

ــازمان داخل ــائل مال، یو س ــ، یمس ، یانتخابات هايرقابت، یحزب يدهانامز نشیگز هايوهیش

ست معتقد او). 55-52: 1395، گاوجا( انداتخاذ کرده شورها ط که ا به  لیتما ریقرن اخ یک

ـــ هايتیقانونمند کردن فعال  تاحد–آنها و  یمال هايتیفعال نهیدر زم وصاحزاب به خص

صم نهیدر زم -کمتري از جمله انتخاب  یحزب يهاسازمانمهم در داخل  ماتینحوه اتخاذ ت

  ).367: 1395، گاوجا( اندداشته، نامزدها یو معرف

ــت توانیکل م در ــیاس ــت که  یو مقررات نیرا مجموعه قوان یحزب يهاس  هادولتدانس

خواه آنها  کنندیبر آنها اتخاذ م تیآنها و اعمال حاکم نیاحزاب و روابط ب یسامانده براي

ـــند مانند قانون خاص احزاب نیخاص تدو یرا در قانون مانند  گرید نیدر قوان ای، کرده باش

بات. در عمل ن یاســــت زیقانون انتخا ـــ با  نیقوان نیهمه ا قیاز طر یحزب يهاس باط  در ارت

  . شوندیشکل گرفته و اعمال م گریکدی

نظام  نیعملکرد ا سازيمندو قاعده یاسینظام س سیتأس فهیهر کشور وظ یاساس قانون

 تیریو نحوه مد یحقوق گاهیدر مورد جا لینقطه آغاز هر نوع تحل نیرا برعهده دارد. بنابرا

 نیکه قوان میببر یآن کشور است. چنانچه پ یکشور در قانون اساس کیدر  یاسیاحزاب س

س سا شورها یا س يبه هنجارها هبا توج، ک سینظام  س، خود یا سیچگونه به احزاب  شکل  یا

ـــاختار کل گاهیجا متوانییبهتر م، دهندیم ـــ هاينظام یاحزاب در س ـــیس  یو چگونگ یاس

ـــه يعملکرد نظام قانونگذار ، (گاوجا میکن لیاحزاب را تحل هايتیفعال دیتحد ای لیدر تس

1395 :60-61 .(  

ـــخص م يقدرت قوا ياجرا یاندازه و چگونگ یانتخابات قانون . نظام کندیحاکم را مش

ـــ هايگروه نیب یبتو رقا يقانون باز، یانتخابات ـــیمختلف س  نیقدرت ب عیو نحوه توز یاس

ـــ هاياحزاب و گروه ـــیس  هايفارل نظام دیوی). د264: 1382، یوبی(ا کندیم نییرا تع یاس

ـــته ن یانتخابات  محورحزب یانتخابات هايو نظام محوردایکاند یانتخابات هايظامرا به دو دس
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و  فیضع ایاصالً وجود ندارند و  ای یاسیدسته اول احزاب س ي. در کشورهاکندیم متقسی

 یاسیدسته دوم احزاب س يندارند. اما در کشورها ینقش چندان یاسیناتوانند و در عرصه س

  ). 1392، قهساره یعی(رف شوندیم تیتقو

ضوعات مهم یمال نیقوان تیو ممنوع یمنابع مال نیتأم هايمانند راه یاحزاب معموالً مو

صاد، يدرآمد هاي صرف درآمدها قیم و نحوه نظارت بر آنها را مورد توجه قرار  یمال يم

ـــازمان يهاتیفعال نیترمهمن منابع از جمله ی. تامدهندیم ـــاب به یحزب يهاس  دیآیم حس

شد). 1396، نیگر( ضرورت تام احزاب ر  هاييبرابر جادیضرورت ا، آنها یمنابع مال نیو 

 قیامور را از طر نیلزوم دخالت دولت در ا، دســـت نیاز ا یاحزاب و مســـائل يبرا یحداقل

خود  یحزب يهاســیاســتدر ، يادیز يدوچندان کرده اســت. امروزه کشــورها يقانونگذار

و مقررات  دهندیرا مورد توجه قرار م اببه احز یاز منابع عموم هاییارانهیلزوم پرداخت 

ــت، نوع منابع نیحاکم بر ا ــیاس ــترده يهاس ــامل م ايگس ــوندیرا ش که کارکرد احزاب  ش

ـــ ـــیس نوع  نیا قطری از هادولت). Vernardakis, 2014( دهندیقرار م تأثیررا تحت  یاس

ـــ ـــتگذاریس منابع  ای رندگییاحزاب در نظر م يمنابع درآمد يرا برا هاییتیمحدود ياس

ـــ يدرآمد عدالت و تعادل  کنند؛یآنها مجاز اعالم م هاينهیهز نیرا به منظور تأم یخاص

ماییرا محقق م يدرآمد به نفع حزب  یحاتیترج ای ندن ـــرر حزب  یاحزاب ایرا  به ض  ایو 

 دهیعد يامدهایپ تواندیم ماتیتصـــم نی. اتخاذ هر کدام از اکنندیاعمال م يگریاحزاب د

  ). 43: 1395، داشته باشد (ترنستروم و ادربرگ یدر پ یاسیاحزاب س يبرا یفمن ایمثبت 

  یحزب يهاسیاستمتفاوت  يکردهای. رو2-2

ندارند بلکه تنوع  یاسینسبت به احزاب س یکسانی کردیکشورها رو یحزب يهاسیاست

تحت نظارت درآوردن  ةو محدود وهیمختلف درباره شــ یاســیســ يهان نظامیب یقابل توجه

ستگذاریس يها. تفاوت نظامشودیم دهیاحزاب د ش زیو ن گریکدی با مختلف يا  ةویتفاوت 

 یاستگذاران از دموکراسیس يبرداشت هنجار ۀجینت يادیها در طول زمان تا حد زتحول آن

  ).21-19: 1395، است (گاوجا ینوع دموکراس نیدر ا یاسیاحزاب س گاهیو جا یندگینما

شورها1995آونون ( دَن ست ک س یی) معتقد ا ستگذاریکه اقدام به  در حوزه احزاب  يا

سیس ستثناي به کنندیم یا . اندرا تجربه کرده کیدموکرات هايسقوط نظام ترشیپ، یبرخ ا

نابرای گذار نب قانون جالس  ـــالح و تقو نیا يم به منظور اص ها  ـــور ها تیکش تار  يســــاخ

ـــ يبرا ینیقوان، کیدموکرات ســـازگار با اهداف و  هايژهکاروی که اندکرده عاحزاب وض



 29                                  98بهار /46سال سیزدهم/شماره                  

س يکارکردها سترو  نیمدرن را انجام دهند. از ا یدموکرا شورها از  نیا یحزب يهاسیا ک

دولت  ییتوانا گرید يو از ســو یاســیاجتماعات آزاد در قالب احزاب ســ لیســو تشــک کی

  . کندیم نیتضم اهستند ر یدموکراس يبرا يدیکه تهد یاحزاب تیاز فعال يریجلوگ يبرا

ـــتدالل يلور  ـــت دال یکارونن با اس  هادولت هايزهیو انگ لیمخالف آونون معتقد اس

ست متفاوت ست نیهم براي و ا ست کردی. او رودآییمتفاوت از آب درم، هاسیا  يهاسیا

کرده اســت. کشــورها از نظر کارونن  بنديآنها دســته يهادولت نوع اســاس بر را کشــورها

س سه دسته تق ساً به  سا شورهاشوندیم میا شورها، کیدموکرات ي: ک و  کدموکراتیریغ يک

شورها س یکه به تازگ ییک شته یقدم در راه دموکرا ساختارها ولی اندگذا  يهنوز نهادها و 

 کیردموکراتیغ يکشـــورها یاســـیســـ هاينشـــده اســـت. نظام تیدر آنها تثب کیدموکرات

ست نظام، . اماکنندیم خاذمخالفان خود ات تیرا به منظور محدود کردن فعال یحزب يهاسیا

 به دســت، مانده جابه کدموکراتیضــد هايشیحذف گرا يبرا شــدهیتازه دموکراســ هاي

س، سهی. در مقازنندیم ياستگذارسی  شتریخود را ب یحزب يهاسیاست ثباتبا هايیدموکرا

ــامانده يو برا یدولت هايارانهی میتنظ يبرا ــ هیمال یس ــیس  ,Karvonen(کنندیاتخاذ م یاس

2007.(  

، مجاز، عمده ممنوع کردیپنج رو، کشــور جهان 169 یحزب نیقوان یبا بررســ اندای کنت

مدل نیا اندای. کندیم ییشــناســا یحزب يهاســیاســترا در اتخاذ  زیتجو ای تیحما، جیترو

ـــ هاي ـــتیس ـــازيخاص مفهوم هايرا به عنوان قالب یاس ـــ کندیم س دهد که می حیو توض

 يرویپ قیبه طور دق حزبی قانون اتخاذ در هامدل نیا زکدام ا چهی از اســـت ممکن هادولت

 قانونیریو غ مجازریغ یاســیاحزاب ســ تیممنوع کردیبر اســاس رو ).Janda, 2005نکنند (

ستند. چنانچه  صدد هادولته س مجازرغی در سیاعالم کردن همه احزاب  شند یا کار  نیا، با

ـــ کی ما. ادهندیآنها انجام م یقانون تیرا با انکار موقع ـــتیس یبه احزاب اجازه م مجاز اس

است و شروط  یحداقل يکردیرو، مجاز کردیکنند. رو تیکه وجود داشته باشند و فعال دهد

ـــ، گرید کردی. روکندینم نیاحزاب مع يبرا يادیز  ای کیتحر یبه معن بیترغ اســـتیس

 يو اعطا ینظام انتخابات قیاز طر ژهیرا به و ییهاســیاســت گاهی هااســت. حکومت قیتشــو

 کردی. روکندیم قیاحزاب را تشو تیو فعال يرگیکه شکل کنندیاتخاذ م یدولت هايارانهی

ـــ یبه معن تیحما، چهارم ـــت. افراط بیحفاظت کردن از آس ـــدن اس نوع  نترییو تلف ش

در کشور اعالم شود  یاست که آن حزب تنها حزب قانون نیحزب ا کیممکن از  تیحما
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ـــو عث در س ند حزب ب هاهیرمان که  یمعن نیبه ا يزیتجو کردیرو تاًی. ن لتاســــت   هادو

اشتباه  -به زعم خود- ياصالح کارکردها يبرا، يرا به صورت دستور یحزب يهاسیاست

ـــ ییدهایو نبا دیحزب اتخاذ و با ـــیرا بر احزاب س -Janda, 2005: 8( کنندیم زیتجو یاس

14.(   

ستمتفاوت را در  کردیسه رو ،برریمطالعه مولر و ز جهینت شان م یحزب يهاسیا . دهدین

سیاول نظام س کردیرودر   ایدر حوزه احزاب نکند و  ياستگذاریممکن است اقدام به س یا

ـــیاســــتاز  یو اعمال حداقل نیبه تدو نظام  گرید کردیمبادرت کند. در رو یحزب يهاس

به  نیدنبال کند که احزاب را وادار به عمل کردن راســت ار ییهاســیاســت تواندیم یاســیســ

و اعمال  نیبا تدو یحزب يهاســـیاســـتممکن اســـت  تی. در نهادینما کیاصـــول دموکرات

  ).1395، برریباشند (مولر و ز یدولت انیمتصد یحزب يازهایدرصدد برآورده ساختن ن نیقوان

شان م هايیبررس طورکههمان سته به  یمختلف هايممکن است حوزه دهندیمحققان ن ب

ـــوع، هادولتمتفاوت  يکردهایرو ـــت موض ـــیاس ـــند. با ا یحزب يهاس حال در کل  نیباش

ـــیاســــت ـــو کردیعموماً با دو رو یحزب يهاس ، کنترل و محدود کردن ای تیو تقو قیتش

ــوعات ــا یموض ــناس ــ، ییمانند ش ــ، و ثبت سیتأس ــازمان، يرهبر، تیوعض ــائل مال، س ، یمس

  . رندگییمجازات و انحالل احزاب و نقش احزاب در انتخابات را دربرم، هاتیچارچوب فعال

  قیتحق . روش3

. شــودیانجام م اياســت که به روش کتابخانه یلیو تحل یفیمطالعه ک کیحاضــر  مقاله

ـــینهادگرا افتیره کین مقاله با یا ـــت لیو تحل یانه به بررس ـــیاس  يجمهور یحزب يهاس

ـــالم ـــ نیدر قوان رانیا یاس به احزاب س ـــیو مقررات مربوط  فتی. در رهپردازدیم یاس  ا

ساسـ ریبه عنوان متغ یقانون هايهیقواعد و رو یینهادگرا سرنوشــت  یا ستقل و کارکرد و  م

، قواعد افتیره نی. بر اســـاس اشـــودیوابســـته در نظر گرفته م ریبه عنوان متغ یدموکراســـ

  ).89: 1378، (مارش و استوکر کنندیم زیرفتارها را تجو

   رانیا یاسالم يجمهور یحزب يهاسیاست. 4

  گاه احزاب یو جا یی. شناسا4-1

سا س یرسم ییشنا سیاحزاب  س ياز سو یا سینظام  س یا سا شورها اتفاق  یدر قانون ا ک

شورها پس از دورهافتدیم س نیدر قوان یتک حزب يکتاتورید يها. معموالً ک سا خود بر  یا

ـــ ـــتیس ـــاره قانون  نیبا ا ).Avnon, 1995( کنندیم دیاحزاب تأک يآزاد اس حال عدم اش
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. مولر ستین یاسینظام س يمنع آنها از سو ای رشیپذ دمع يبه معنا یاسیبه احزاب س یاساس

ــ نیمعتقدند در قوان برریو ز ــاس ــورها یاس ــنت يکه دارا ییکش  نهینهاد کیدموکرات هايس

، برریشــود (مولر و زمینقش مهم احزاب احســاس  یرســم ییبه شــناســا یاندک ازیهســتند ن

1395.(  

»  انجمن ها و اجتماعات«از اصطالح  تیمشروط یمتمم قانون اساس کمیو  ستیاصل ب در

و مخل  يویو دن ینیکه مولد فتنه د یانجمن ها و اجتماعات«اصل  نیاستفاده شده بود. طبق ا

ست ول شند در تمام مملکت آزاد ا سلحه نبا نیمجتمع یبه نظم نبا شند دیبا خود ا شته با ».  دا

ـــ ینیقوان  نیکردند متأثر از ا نیودولت در ارتباط با احزاب تد أتیه ای نیکه بعدها مجلس

 بیدر رابطه با احزاب تصو نیاز قوان ايهر چند پاره، رانیا یسلطنت میماده بود. تا سقوط رژ

اموال احزاب  فیتکل نییدرباره تع شـــترینداشـــتند و ب یچندان تیاهم نیقوان نیا یول، شـــد

   ).1396، وند میبراهو ا یبودند (محسن، منحل شده

سالم يجمهور سابقه تار رانیا یا بر احزاب  يکه در دوره پهلو یو ظلم یخیبا توجه به 

 لیدل نیآزادانه احزاب برآمد و به هم تیو فعال يرگیشکل نیرفته بود درصدد تضم یاسیس

 یو ششم قانون اساس ستیکرد. در اصل ب یاحزاب در قانون اساس یرسم ییاقدام به شناسا

صطالح احزاب و جمع سیس هايو انجمن هاتیا شد. طبق ا حاًیصر یا صل  نیبه کار برده  ا

سالم يهاانجمن و یصنف و یاسـیس يهاانجمن، هاتیجمع، احزاب«  ینید يهاتیاقل ای یا

 یاسالم نیمواز، یمل وحدت، يآزاد، استقالل اصول که نیا به مشروط، آزادند شدهشناخته

 کرد منع آنها در شرکت از توانینم را کس چیه. نکنند نقض را یاسالم يجمهور اساس و

  ».  از آنها مجبور ساخت یکی در شرکت به ای

سا نیا با شنا س ییکه  سا صون یاحزاب در قانون ا سلب  تیسبب م آنها را از تعرض و 

 ايبه گونه يعاد نیدر قوان یاســالم يجمهور يها-اســتیاما ســ، فراهم کرده اســت اتیح

از  یرســـم فیدولت قلمداد کرد. تعر قیو تشـــو تیکه بتوان احزاب را مورد حما ســـتین

 ترکیآن نزد یعلم فیو به تعر افتهیبهبود  يدرق ریاخ يهاسالهر چند در  یاسیاحزاب س

ـــت ـــده اس . قانون کندیم یتلق یبدون کارکرد انتخابات هاییتیهمچنان آنها را موجود، ش

س سیاحزاب  صوب  رانیا یا س 1360م سیاحزاب  شک یا ست که می یالتیرا ت ، اهداف«دان

 يجمهور نظام یکل یمشـــبه اصـــول اداره کشـــور و خط یبرنامه ها و رفتار آن به صـــورت
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 استیدر عرصه س یاسیاحزاب س يبرا یگاهیاما جا، قانون نیا». ران مربوط باشدیا یاسالم

  نکرده بود.  نییکشور تع

 يبرا گاهیو در نظر گرفتن جا کردیرو رییبه دنبال تغ 1395از ســال رانیا یحزب اســتیســ

حزب را » یاســیســهاي ت احزاب و گروهیقانون نحوه فعال«بوده اســت.  یاســیاحزاب ســ

ــک ــخاص حق یالتیتش ــب و « داندیم یقیمتشــکل از اش ــخص در جهت کس که با برنامه مش

ـــارکت در قدرت ســـ ـــیمش ـــالح آن یاس ن و مقررات نظام یدر چارچوب قوان، و نقد و اص

ـــالم يجمهور عال» رانیا یاس ندیت میف که تالش دارد تـا ، زین فیتعر نی. اک ند  هر چ

ـــه يبرا یگاهیجا ـــالح آن اعطا نما میاحزاب در س ـــدن در قدرت و نقد و اص هنوز ، دیش

  ست. یقائل ن، آنها در انتخابات يبرا یو نقش کندیاحزاب را انکار م یکارکرد انتخابات

  

 احزاب گاهیو جا یی. شناسا1جدول 
شناسایی 

  رسمی

  هاي حزبچارچوب فعالیت  به هدفابزار رسیدن   هدف حزب 

  

در قانون  -بله

  اساسی

کسب و مشارکت در 

و نقد و  یاسیقدرت س

  اصالح آن

  

  ندارد

وحدت ، يآزاد، اصول استقالل

و اساس  ین اسالمیمواز، یمل

  یاسالم يجمهور

  

  و ثبت حزب  سی. تأس4-2

و ثبت  سیکشــورها در خصــوص نحوه تأســ یحزب يهاســیاســتدر  يادیز هايتفاوت

ــ ــیاحزاب س ــودیم دهید یاس ــت:  نیعمده در ب کردی. در کل دو روش ــورها معمول اس کش

شورهاي. محورثبت کردروی و محورمجوز کردیرو س کیدموکرات ک آزادانه و  سیعموماً تأ

شوند.  يکه برا نیبه شرط ا، اندرفتهیو شرط احزاب را پذ دیق یب شرکت در انتخابات ثبت 

 کردیدو رو نیبه اخذ مجوز دارد. ا ازین سیو تأس لیتشک يب براحز يگرید يدر کشورها

هر  باًتقری محورثبت کردی. در روزنندیرقم م یاسیاحزاب س اتیرا بر ح یسرنوشت متفاوت

در ، به ثبت برســـاند احزب کرده و آن ر سیاقدام به تأســـ تواندیم یشـــیبا هر گرا یگروه

س هاییگروه به صرفاً محورمجوز کردیکه در رو یحال که  شودیحزب داده م سیمجوز تأ

ـــالح ـــتروم و ادربرگ ( تیص ـــود. در هر حال همانطور که ترنس ) 50: 1395آنها احراز ش

  است.  یسازمانده يآزاد یاسیثبت احزاب س يبرا یاساس ياصل راهنما کنندیاستدالل م
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 کنندهکنترل و کنندهکه منع یاستیمجوزمحور است؛ س رانیحزب در ا سیتأس استیس

ــت ــی احزاب. اس ــس ــ يبرا رانیدر ا یاس ــتند. هر چند وزارت  سیتأس ملزم به اخذ مجوز هس

از  لیتشک يحزب برا تیصالح دیابتدا با یول شودیکشور مسئول صدور مجوز شناخته م

 دیو صادر شود. درخواست کنندگان مجوز با یررسب قانون احزاب 10ماده  ونیسیکم يسو

ارائه  زیمرامنامه و اســـاســـنامه حزب را ن، خود یتیو مدارك هو یبه همراه درخواســـت کتب

 نیدر چهارچوب مواز یدتیو عق يفکر یمبان، ینیجهان ب يحاو دیدهند. مرامنامه حزب با

در مرامنامه و اسـاسـنامه خود التزام خود نسـبت به  دیمجوز با یاسـالم باشـد. احزاب متقاضـ

 بیترت نیکه به ا ی. احزابندیاحتاً اعالم نمارا صــر هیمطلقه فق تیو اصــل وال یقانون اســاســ

 و هاشعبات خود در استان سیتأس، اعضا لینسبت به تکم دیبا کنندیم افتیمجوز موقت در

ـــی. کمندیاقدام نما یمجمع عموم برگزاري ـــ ونیس ـــنا، مرامنامه یپس از بررس ـــاس و  مهاس

 ریو پس از آن وز کندیم بیماه صدور مجوز دائم را تصو 5در عرض ، نیمؤسس تیصالح

قانون احزاب  7-2(مواد  دیماه فرصـــت دارد که مجوز را امضـــا و صـــادر نما کیکشـــور 

   ).1395مصوب 

 لیتحم طیشرا اًیو مشکل روبرو است. ثان یطوالن يبا روند رانیحزب در ا سیتأس اوالً

سنامه سا ضا، شده بر ا شکل يمرامنامه و اع سس امکان  ا احزاب مخالف و منتقد ر يرگیمؤ

صاحبنظران در  یاخذمجوز آن به اعتقاد برخ کردیروند و رو نی. به عالوه اکندیم یمنتف از 

(  یاحزاب را آزاد اعالم کرده است. هاشم تیاست که فعال یاساس نونقا 26تناقض با اصل 

ــت با توجه به تأک411: 1384 ــل  دی) معتقد اس ــور با، 26اص ــرفاً ثبت  دینقش وزارت کش ص

سنامه شد. ا ايشنا س نیحزب با سیس يو رفتارها هاتیبر فعال ینینگاه معتقد به نظارت پ  یا

وجود  ینیشـــینظارت پ يبرا يســـازوکار دیبا همعتقدند ک اياحزاب اســـت. در مقابل عده

). 1393، یشــود (فتح یابیارز یاســیاحزاب ســ هايتیفعال تیداشــته باشــد تا اعضــاء و ماه

برآمده از نگاه  رانیا یحزب يهاسیاستآن در  ییاخذ مجوز و سازوکار اجرا کردیاتخاذ رو

  است.  ریاخ

  و ثبت احزاب سی. تأس2 جدول

ثبت محور یا 

  مجوزمحور

  مرجع ثبت یا صدور مجوز  شرایط ثبت

  

  مجوزمحور

صالحیت داشتن موسسین (داشتن شرایط -

قانون  10خاص طبق تشخیص کمیسیون ماده 

  احزاب)

  

قانون  10کمیسیون ماده 

  احزاب
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ثبت محور یا 

  مجوزمحور

  مرجع ثبت یا صدور مجوز  شرایط ثبت

معیارهاي خاص در اساسنامه و مرامنامه رعایت -

  قانون احزاب 10طبق تشخیص کمیسیون ماده 

  

  یاسیت در احزاب سیط عضوی. شرا4-3

 يبرا یجابیا طیخود اقدام به اعمال شــرا یحزب يهاســیاســتدر  يکمتر کشــور معموالً

ضو س تیع سیشهروندان در احزاب  شورهاکندیم یا س یو حت کیدموکرات ي. ک از  ياریب

شورها س يک شبه شدهیتازه دموکرا سیو  شرا دموکرا مورد  نیدر ا یسلب طیتنها به اعمال 

شورها عمدتکنندیاکتفا م شتن حداقل اً. البته ک شرط دا شتن تابع یدو  سن و دا شور  تیاز  ک

  . دهندیقرار م دیهستند را مورد تأک یجابیکه از شروط ا

 یحزب يهاســیاســتدر  يشــتریب تیدر احزاب اهم تیعضــو يبرا یســلب طیشــرا اعمال

شته م شورها دارد. معموالً دو عده از افراد از حضور در احزاب بازدا  ي: اول؛ افرادشوندیک

صالح شدن  سلب  سبب  سو شانتیکه به  ضور از هادادگاه ياز   هايتیفعال برخی در ح

سیس ضو یو اجتماع یا سبب  يو دوم؛ افراد شوندیدر احزاب منع م تیو از جمله ع که به 

از حضور در احزاب ، تیمسئول يکه بر عهده دارند تا زمان واگذار یدولت تیشغل و مسئول

  . شوندیاز نامزدشدن در انتخابات محروم م زیو ن

متناقض است. اصل  یاندک یاسیدر احزاب س تیدر موضوع عضو رانیا یحزب استیس

س 26 سا شرکت در آنها منع کرد  توانیرا نم کسچیه«با عبارت  یقانون ا شرکت  ایاز  به 

 تیدر احزاب را به رسم تیعضو يحق همه شهروندان برا» از آنها مجبور ساخت یکیدر 

ــت. اما ــناخته اس ــرا رههموا يعاد نیقوان، ش ــدد اعمال ش ــلب یجابیا طیدرص  نیا يبرا یو س

سال  25داشتن سن حداقل  1360قانون احزاب مصوب  یینامه اجرا نآیی. اندبوده تیعضو

را جزء شـــروط  یاســـالم يجمهور یو التزام به قانون اســـاســـ رانیا تیدارابودن تابع، تمام

ستیکنندگان حزب م سیتأس س دان سیو قانون احزاب  صوب  یا ضو طیشرا 1395م  تیع

بر  زیرا ن یهمشــاب طشــرای آن بر عالوه و کرد ترمؤســس را ســخت أتیدر حزب به عنوان ه

ضا ریسا شرا نینمود. طبق ا لیتحم اع ضو طیقانون  ضا تیع شخاص به عنوان اع  أتیه يا

سس عباتند از: اعتقاد و التزام عمل س یمؤ سا شتن تابع، هیمطلقه فق تیو وال یبه قانون ا  تیدا

سن حداقل ، یرانیا شتن  س، سال تمام 25دا شنا شتن حداقل مدرك کار معادل آن و  ای یدا
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قانون عبارت اسـت از: اعتقاد و  نیاعضـا طبق ا ریسـا طیمؤثر. شـرا يفریک نهیشـپیعدم سـوء

س یالتزام عمل سا شتن تابع، هیمطلقه فق تیو وال یبه قانون ا سن حداقل ، یرانیا تیدا شتن  دا

  مؤثر.  يفریک نهیشپیهجده سال تمام و عدم سوء

شور يباال هايمقامات رده نیهمچن شکر يک محکومان و محرومان ، يپهلو میرژ يو ل

ضات و هادر دادگاه شاغل وزارتخانهکارک و ق شت، اطالعات هاينان   يروهاین یبانیدفاع و پ

 یاسیدر احزاب س تیاز عضو یو انتظام ینظام يروهایپرسنل شاغل در ن نیمسلح و همچن

ستند (ماده  س 5محروم ه سیقانون احزاب  ضو یسلب طیشرا، هانی). ا1395مصوب  یا  تیع

  . شوندممکن است اعمال  زیاز کشورها ن ياریدر احزاب هستند که در بس

  

  تیعضو طی. شرا3 جدول
  محرومان از عضویت  شرایط اعضاء  شرایط موسسین 

   اساسی قانون به عملی التزام و اعتقاد-

 مطلقه اعتقاد و التزام عملی به والیت-

  فقیه 

  مؤثر  کیفري پیشینه نداشتن سوء-

 داراي مدرك داشتن حداقل-

  آن  معادل یا کارشناسی

 قانون به عملی التزام و اعتقاد-

   اساسی

اعتقاد و التزام عملی به -

  فقیه  مطلقه والیت

 کیفري پیشینه نداشتن سوء-

  مؤثر

اعضاي بلند پایه رژیم -

  پهلوي

محرومان از حقوق -

  اجتماعی

مظنونان به جاسوسی و -

  متجاهران

صاحبان برخی مشاغل -

  دولتی 

  

   ی. ساختار و سازمان داخل4-4

ـــاختار ـــم یداخل يندهایو فرا س ـــنامه يرگیمیو تص ـــاس  و هادرون حزب معموالً به اس

صوبات سپرده  داخلی م سیس هايحال نظام نیشود. با امیخود احزاب  موارد  ايدر پاره یا

ــتخود را محق و موظف به اعمال  ــیاس ــوص م نیدر ا ییهاس که  یزمان ژهیبو دانند؛یخص

ـــکل از هادولت ـــتبداد ر يرگیش ـــند. از جمله  مناكیدر داخل حزب ب یحزب هبراناس باش

قرار  یدولت استگذارانیاحزاب مورد توجه س یکه درباره ساختار و سازمان داخل یموضوعات

ــ ردگییم ــتن حق رأ یدرون حزب یدموکراس ــم يمانند داش ــاء در تص ، هايرگیمیبرابر اعض

ـــائلو م يانتخاب رهبر، یانتخابات ينامزدها یو معرف نیینحوه تع ـــت.  نیاز ا یس ـــت اس دس

س سیامروزه احزاب  ضا و طرفداران خود را به اندازه قابل مالحظه یا ست داده اياع  انداز د

سی نبود که چرا) 170: 1395، گاوجا( ضا تیباعث محروم یدرون حزب دموکرا حزب  ياع
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نهیاز حقوق خود و ب نا گا ته و توا ـــ ها از حزب گش نال  جادیاحزاب را در ا ییشــــدن آن کا

). 183: 1395، گاوجا( است کرده فیقانونگذار تضع يافراد جامعه و نهادها انیم یندگیانم

ـــ نای از ـــرورت دارد و احزاب با یدرون حزب یرو وجود دموکراس چون  هاییهیرو دیض

 یرسم ریو غ یرسم یدرون يقواعد و ساختارها، یو مشورت درون یاطالع رسان يندهایفرا

در کارکرد در همه ســطوح را مورد  تیدر حزب و شــفاف يرگیمیو تصــم یســازمانده يبرا

ـــتروم و ادربرگ ـــ لی). البته تحم32: 1395، توجه قرار دهند (ترنس بر  ادیز اریمقررات بس

به  یانتخابات یدموکراس کیاحزاب را در  ياستقالل و آزاد تواندیاحزاب م یسازمان داخل

ـــیاســـت نی) بنابرا184: 1395، خطر اندازد (گاوجا  نیب یتوازن دبای هادولت یحزب يهاس

  . ندینما جادیا گرید ياز سو حزبیدرون یسو و دموکراس کیاحزاب از  ياستقالل و آزاد

شک، رانیا در سازمان داخل التیت س یو  سیاحزاب  س یا ضوع  ستگذاریکمتر مو  هاييا

نامه  نییو آ 1360مصوب  یاسیقانون احزاب س یتفاوت-یبوده است. در سکوت و ب یدولت

 مینســبت به ترســـ توانســتندیمؤســس و رهبران حزب م أتیه 1395تا قبل از ، آن ییاجرا

ـــک ـــعبه جادیا دحزب مانن یداخل يندهایو فرا التیتش ـــک، انتخاب رهبران، ش ارکان  لیتش

ضا رشینحوه پذ، یانتخابات ينامزدها نشینحوه گز، يادار صم رهیو غ دیجد ياع  يرگیمیت

محدود  ايرهبران حزب را تا اندازه اراتیکنند. هر چند که اســـاســـنامه حزب قدرت و اخت

قانون  بی. با تصوشدیم هیبود که توسط خود رهبران ته يزیحال اساسنامه چ نیبا ا کردیم

احزاب در جهت  يبرا یالزامات، 1395در ســال  یاســیســ هاياحزاب و گروه تینحوه فعال

س شک یحداقل میتر شد. به يافزار-سخت التیاز ت  نیا کنندگاننتدوی زعمدر نظر گرفته 

س، قانون سیچنانچه احزاب  شتن ارکان یا ، يمرکز يشورا، یمانند مجمع عموم یملزم به دا

 هايو شعبه ياز اعضا در سازمان مرکز حداقلی و هادر استان هاییشعبه، بازرسان، ر کلیدب

ـــتان ـــوند یاس ـــکل توانیم، خود ش  نیبود. بر ا دواریو توانمند ام ریاحزاب فراگ يرگیبه ش

با حضور  یمجمع عموم يملزم به داشتن ارکان مذکور و برگزار یمل یاسیاساس احزاب س

 6و  1نفر شــدند (مواد  کصــدیبا حضــور حداقل  یاســتان یاســیســ زابنفر و اح 300حداقل 

  ).1395قانون احزاب مصوب 

احزاب همچنان  یداخل يندهایفرا، یحزب يهاسیاستو  نیدر قوان یراتییتغ نیچن رغمبه

 یکه مقررات ســتندیملزم ن یحزب هايخارجند. هنوز اســاســنامه هاياســگذاریاز موضــوع ســ

س تیدرباره رعا حق ، یانتخابات ينامزدها نشیرهبران و گز نییدر تع یدرون حزب یدموکرا
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 يبرا یو اساس یاتیح ماتیمشارکت همه اعضاء در اتخاذ تصم تبرابر اعضاء و ضرور يرأ

ارکان و رهبران حزب تنها به موجب  اراتیو اخت فوظای هنوز، عالوهحزب داشته باشند. به

سنامه سا ش یدولت نیو قوان شوندیم نیمع خود احزاب هايا س يبرا یتال  هايمحدوده میتر

در  یاصــول تیاحزاب را ملزم به رعا نیچنهم، رانیا یحزب يهاســیاســتآنها نکرده اســت. 

  . کندینم یحزب هايارتباط با شعبه

  

  ی. ساختار و سازمان داخل4 جدول
دخالت در امور داخلی و 

  تشکیالت حزبی

انتخاب   انتخاب رهبران  هدف از دخالت

  نامزدها

هاي مهم تصمیم

  و اساسی

طراحی ساختار کلی حزب 

بدون توجه به وظایف و 

   حزب اختیارات ارکان

تقویت 

تشکیالتی 

  حزب

  

------  

  

------  

  

------  

  

  یاسیاحزاب س ی. مسائل مال4-5

صر کل پول س هايتیدر فعال يدیاز عنا سیاحزاب  ست و نظام یا سیس هايا معموالً  یا

 کســب منابع و ها. روشکنندیخود باز م یحزب يها-اســتیدر ســ یمســائل مال يبرا ییجا

نظارت ، تیشــفاف، اينهیو هز يدرآمد هايتیمحدود، هانهیهز زانمی و مصــارف، درآمدها

سائل ضوع ، دست نیاز ا یو م ستند. نظام نیدر ا یحزب يهاسیاستمو سیس هايحوزه ه  یا

  . کنندیاحزاب دنبال م یدر حوزه مسائل مال ياستگذاریرا از س یاهداف متفاوت

ــوعات ازجمله ــتکه در  یموض ــیاس ــائل مال میتنظ يبرا یدولت يهاس احزاب مورد  یمس

احزاب اســـت.  يو درآمدها یافتیدر هايبر کمک تیاعمال محدود ردگییتوجه قرار م

ـــورها ممنوع یدر برخ نیهمچن ـــورها گریکمک از اتباع د افتیبر در هاییتیاز کش ، کش

ـــرکت ـــودیاعمال م هانهیبر هز هاییتیاتخاذ و محدود هاهاتحادی و هاش  نی. هدف اش

است (وارد  یاسینامزدها و احزاب س يبرابر برا يباز دانیم جادیا هاتیو ممنوع تیمحدود

ـــوع د زین یدولت یمال نی). تأم49-48: 1395، و همکاران اســــت که در حوره  يگریموض

 یمال نیتأم هایدموکراســ شــتریب، خصــوص نیاحزاب مورد توجه اســت. در ا یمســائل مال

ستق س میم سیاحزاب  ستور کار خود قرار داده یا  هاارانهی نیپرداخت ا هتوجی در. اندرا در د

که آنها به منظور کاستن از نفوذ اعانه دهندگان بزرگ و اجتناب از فساد اعطا  شودیگفته م

سماخر شوندیم به احزاب  یدولت هايارانهیو عادالنه اختصاص  قیدق يارهای). مع1395، (نا
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 یمال يهاســـیاســـتموضـــوع  زیاز احزاب ن یخذ گزارش مالو کارآمد ا یو ضـــوابط منطق

  است.  یاسیاحزاب س يبرا یدولت

شورها اکثر س ریسا يبرا ینیاگر قوان یحت یدموکراسـ يک از جمله  یاسـیامور احزاب 

چه  ایچکونه در انتخابات شــرکت کنند و  ای، و ثبت شــوند سیکه احزاب چگونه تأســ نیا

ـــند، کنند تیخود رعا یحزب هايتیدر فعال دیرا با ییخط قرمزها ـــته باش  ایقانون ، نداش

ـــوص ا یمقررات ـــب درآمد کرده و چگونه و در چه  دیبا چگونهکه احزاب  نیدر خص کس

ــیاحزاب ســ يبرا یکه قانون نی. فرانســه با اکنندیآنها را مصــرف کنند اتخاذ م يامور  یاس

 یو ســامانده میمنظور تنظ خود را عمدتاً به »یاســیســ اتیدر ح یمال تیشــفاف«قانون ، ندارد

ـــت. همچن یامور مال ـــمت عم نیاحزاب اتخاذ کرده اس ـــتریو حجم ب دهآلمان قس قانون  ش

ــ ــیاحزاب س ــرف آن و نحوه نظارت بر امور مال یاس ــب درآمد و مص  یخود را به نحوه کس

احزاب اختصاص داده است. در  یاسیس هايتیفعال یمال نیتأم يدولت برا فهیاحزاب و وظ

نهیدرآمدها و هز يشــفاف ســاز يدر راســتا شــتریب رانیا یحزب یمال يهاســیاســت، ســهیمقا

ــت ــائل نینابرا. بهاس ــقف برا جادیا، یدولت هايارانهی و هاکمک، یمانند منابع مال یمس  يس

 رانیا یحزب نیوجود دارد در قوان گرید يچنان که در کشـــورها رهیو غ هانههزی و هاکمک

  ). 1387، وجود ندارد (رنجبر

ضوع باًیتقر سائل مال یتنها مو ستگذارانیس يبرا ، احزاب یکه در حوزه م  رانیا یحزب ا

احزاب بوده اســت؛ تا  يموضــوع شــفاف بودن نحوه کســب درآمدها، داشــته اســت تیاهم

شروع و قانون 1360قانون احزاب مصوب  18که در ماده  ییجا صرف  یبر م سب و  بودن ک

شــده  دیتأک 10ماده  ونیســیبه آنها در کم یدگیو رســ یدرآمدها و ثبت آنها در دفاتر قانون

  کرده است.  دیبر آن تأک 15و  14در مواد  1395بود و قانون احزاب مصوب 

احزاب و  ارانهینامه نحوه پرداخت  نییآ« 1380بار در ســـال  نیاول يبرا رانیوز أتیه

ــمول قانون احزاب هايگروه ــ هايو انجمن هاتیجمع، مش ــیس ــنف یاس  هايانجمنو  یو ص

 هايارانهیاحزاب از راه پرداخت  تیتقو يرا برا» شــناخته شــده ینید هايتیاقل ای یاســالم

ـــو یدولت ـــکل یمذکور ناظر به کمک مال نامهنییکرد. هر چند آ بیتص  هايبه همه تش

ــوب  ــوع قانون احزاب مص ــو میتنظ ايآن به گونه 5و  4مواد ، بود 1360موض ــد که س  هیش

). اما دولت نهم و 441: 1396، یرحیباشد (ف یاسیسهاي احزاب و گروه قیآن تشو یعموم
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ستا، دهم ست يدر را ض يهاسیا شکل و احزاب يبرا یانقبا سیس يهات ف بودجه یرد، یا

  احزاب را حذف کرد. 

س رییتغ با سیقانون احزاب  سال  یا  زین یدولت هايارانهی و هاامکان ارائه کمک 1395در 

به  زیهر چند ناچ ايبودجه فیبه خود گرفت و در همان ســـال رد یشـــکل قانون، به احزاب

  منظور در قانون بودجه کل کشور گنجانده شد.  نیا

ــودیاحزاب اعمال م يبر درآمدها زین هاییتیمحدود ــش ــی. احزاب س  افتیاز در، یاس

 گانهیب يهادولتو  یخارج یو حقوق یقیاز اشـــخاص حق یو تدارکات یهرگونه کمک مال

ـــتند. ا یالملل نیو ب ـــتریب تیممنوع نیممنوع هس ـــتقالل احزاب و عدم  ش در جهت حفظ اس

 تیمجاز به انجام فعال نیاســـت. آنها همچن شـــدهآنها به خارج از کشـــور اعمال  یوابســـتگ

ــاد ــرکت سیتأســ قیاز جمله از طر یو انتفاع ياقتص اقدام به  ای تجاري موســســات و هاش

ــادرات و هرگونه فعال ــاداق تیواردات و ص ــتندین، ردیقانون تجارت قرار گ لیکه ذ يتص  س

ـــاص اعتبارات کمک به احزاب و ن1395قانون احزاب  18(ماده  نظارت بر انجام  زی). اختص

را در  یافتدری وجوه انداسـت و احزاب موظف یاسـیاحزاب سـ ونیسـیکار بر عهده کم نیا

 نیگزارش آن را به ا یســـال مال انیحزب به کار برده و در پا هايجهت اهداف و برنامه

  ). 1395قانون احزاب مصوب  17ارسال کنند (ماده  ونیسیکم

 يآن صـــرفاً منبع درآمدها هايتیوارد اســـت. محدود یمال يهاســـیاســـتبر  یراداتیا

ـــ ـــیاحزاب س به مقدار درآمدها دهدیرا هدف قرار م یاس بت  ـــ ، احزاب یقانون يو نس

درآمد  توانندیهر اندازه که قادر باشند م یاسیاحزاب س، نی. بنابراکندینم جادیا یتیمحدود

سب کرده و هز ستاز نقاط قوت  یکی دکنند. هر چن نهیک صاص  یحزب دیجد يهاسیا اخت

 و نحوه و هااما مقدار کمک، به احزاب و گنجاندن آن در قانون اســـت یدولت هايارانهی

نبودن کمک يدنشــان دهنده ج، نیو ا، نشــده اســت نمعی قانون در آن اختصــاص ضــوابط

ست. فرا یدولت هاي س یمال دهیگزارش ندیبه احزاب ا  هايگزارش یو نحوه نظارت و برر

 جادیجز ا، یخاصــ زهیهدف و انگ هاســیاســت نیدر ا، . در کلســتین قیدق زیاحزاب ن یمال

ــفاف ــت. در حال، يدرآمد تیش ــده اس ــتندیکه آنها م یدنبال نش ــو توانس و  قیدر جهت تش

س لیسو و تحم کیاحزاب از  هاييتوانمند تیتقو سو یدرون حزب یقواعد دموکرا  ياز 

  .دشون نیتدو گرید
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  ی. مسائل مال5 جدول

  

  قانون خاص

  

  کمکهاي دولتی

شرایط و 

ضوابط 

تخصیص 

  هاکمک

محدودیت 

 درآمدها و

  هاهزینه

  

هدف 

- محدودیت

  ها

مرجع تخصیص 

هاي یارانه

  دولتی

در قانون  -ندارد

احزاب به طور 

ناقص 

سیاستگذاري شده 

  است

(تازه  -دارد

تأسیس است و 

ي در حیات تأثیر

  احزاب ندارد)

ضابطه و 

معیاري در 

قانون وجود 

  ندارد

  

  

  دارد

  

ایجاد 

شفافیت 

  مالی

کمیسیون ماده 

قانون  10

  احزاب

  

  یاسیاحزاب س تیفعالهاي تیها و ممنوع تی: محدودینظارت يهاسیاست. 4-6

ســـاختار و ، شـــکل يکه برا هاییتیو ممنوع هاتیکشـــورها گذشـــته از محدود اغلب

س سیسازمان احزاب  س هايتیفعال يبرا زیرا ن هاییچارچوب، کنندیاعمال م یا  میآنها تر

کشور را  یمل یکپارچگیو  یارض تیتمام، یاسیهمه کشورها اساس نظام س باًی. تقرکنندیم

ـــ حزابا تیبه عنوان خطوط قرمز فعال ـــیس ـــور نیبا ا .رندگییدر نظر م یاس  يحال هر کش

ـــت عالوه بر ا و هدف  زهیاعمال کند. انگ زیرا ن يگرید هايتیمحدود، موارد نیممکن اس

ـــورها برا  يبرا یمتفاوت اســــت. برخ، هاییتیو ممنوع هاتیمحدود نیاعمال چن يکش

س صول دموکرا ست از ا شد گرا يریجلوگ يبرا یبرخ، یحرا و  یکیدئولوژیا هايشیاز ر

چارچوب میاقدام به ترســ، از رشــد و نفوذ مخالفان صــاحبان قدرت يریجلوگ يبرا ايعده

  . کنندیاحزاب م تیفعال يبرا هایی

، يآزاد، اصـــول اســـتقالل«اســـت که  نیاحزاب مشـــروط بر ا تیفعال يآزاد رانیا در

قانون  26(اصــل » را نقض نکنند یاســالم يو اســاس جمهور یاســالم نیمواز، یوحدت مل

به مثابه خطوط  دیقابل خدشه هستند و با ریمعتقدند هر چند اصول مذکور غ اي). عدهیاساس

متعدد و  ریتفاســـ يآنها برا تیقابل لیاما به دل، باشـــند هااحزاب و گروه تیفعال يبرا يقرمز

سازگار ست که نهاد ناظر بر  سازگار ای يمتفاوت الزم ا ، احزاب با آنها هايتیفعال يعدم 

است  یدر حال نیکند. ا ریتفس یاسیاصول را به نفع احزاب س نیا باشد تا طرفینهاد ب کی

صـــدور مجوز و نظارت بر  اریکه اخت زابقانون اح 10ماده  ونیســـیکم یتیجمع بیکه ترک

س هايتیفعال سیاحزاب  صر حاکم يبه نحو، را دارد یا ست که غلبه عنا در آن به نحو  تیا

عمل احزاب با  يآزاد، ودیق نیموسع از ا ریدر مقام عمل با تفس نیمشهود است. بنابرا يبارز
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 یاســیعرصــه ســ درآن عدم مشــارکت فعال احزاب  جهیکه نت شــودیرو به رو م يمانع جد

  ).1397، يو جنگجو یقاسم ، مظهري( هاستآن ینگیجامعه و عدم نهاد

ـــ هاياحزاب و گروه تیقانون نحوه فعال 18ماده ، گریطرف د از ـــیس  تیممنوع یاس

از  یکرده و گسترش داده است که اوالً برخ ریتفس ايرا به گونه یاسیاحزاب س هايتیفعال

 نیا گریاست. به عبارت د دهیذکر گرد 26است که در اصل  هاییتیموارد فراتر از محدود

ـــترش م نیمندرج در ا هايتیماده محدود ـــل را گس  انیماده در مقام ب نیا اًی. ثاندهدیاص

احزاب  تیتا نهاد ناظر بر فعال کردیاشـــاره م ینیملموس و ع ياارهیبه مع دیبا هاتیمحدود

موجود در  ریقابل تفس میحال آنکه مفاه، )1393، ینادرست بازدارد (فتح هايرا از قضاوت

  است.  هرا باز کرد ايقهیسل يراه برخوردها، آن

قانون  10ماده  ونیسیاحزاب و اعمال مجازات بر آنها بر عهده کم هايتیبر فعال نظارت

س ست. چنانچه احزاب  سیاحزاب ا سوب ، نیشوند که طبق قوان یمرتکب اعمال یا جرم مح

شدت جرائم ونیسیکم شوندیم سته به  شفاه هاییمجازات، ب با  یتذکر کتب، یمانند تذکر 

ـــانه، محرمانه دیتخلف با ق نییو تع لیذکر دل  ایاز تمام  تمحرومی، هااخطار و اعالن از رس

 فیتوق، حزب حداکثر به مدت سه ماه تیفعال قیتعل، یدولت هايو کمک هاارانهیاز  یبخش

انحالل از دادگاه در نظر  يو تقاضا تیپروانه فعال فیتوق، سال کیپروانه به مدت سه ماه تا 

 19(ماده  کندیبر احزاب اعمال م، شــدت جرم هاحزاب بســته ب ونیســیگرفته اســت که کم

  ). 1395قانون احزاب مصوب 

  و مجازات احزاب هاتیمحدود، هاتی. ممنوع6 جدول
مرجع نظارت و   هامجازات  هاها و محدودیتممنوعیت

  اعمال مجازات
، آزادي، اصول استقالل-

موازین اسالمی ، وحدت ملی
  و اساس جمهوري اسالمی

 18موارد دیگري در ماده -
  قانون احزاب

 از اعالن و اخطار، کتبی تذکر، شفاهی تذکر
- یارانه از بخشی یا تمام از محرومیت، هارسانه

 حزب فعالیت تعلیق، دولتی کمکهاي و ها
 به پروانه توقیف، ماه سه مدت به حداکثر

توقیف پروانه ، سال یک تا ماه سه مدت
  دادگاه  از فعالیت و تقاضاي انحالل

 
کمیسیون ماده 

احزاب و  10
دادگاه در 

  مورد انحالل

  

  در انتخابات  یاسی. نقش احزاب س4-7

سیس احزاب ش یا در  اریمع فیکه با تعر نیا يو آنها برا انددهینام یانتخابات هاينیرا ما

با اعمال  یدر انتخابات مشارکت کنند. قانون انتخابات دیمطابقت داشته باشند با استیعلم س
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به برد و د یشرکت در انتخابات و ام يزه آنها برایانگ احزاب يبرا التییتسه ای هاتیمحدود

کشــورها در مورد نحوه مشــارکت  کردیاما رو ).Loomes, 2011( کندین مییباخت را تع

شناخته  تیاحزاب نقش قانوناً به رسم، کشورها یاحزاب در انتخابات متفاوت است. در برخ

ـــده نقش احزاب در ، گرید یکه در برخ ی. در حالندکنینم فاءیانتخابات ا ندیدر فرا ايش

سماً مور ندیفرا سا دانتخابات ر س یحزب هايستیقرار گرفته و به ل ییشنا ستر به  یاجازه د

  ). 1395، برری(مولر و ز شودیداده م يرأ هايصندوق

انقالب  يروزیپس از پ، »نظام نامه انتخابات«به موجب قانون  رانیا ینظام انتخابات نیاول

) و 37: 1385، ي(بزرگمهر یصنف تیقانون ماه نیشد. ا جادیش. ا 1285در سال ، مشروطه

ــت. هرچند نظام انتخابات یحزب ریغ ــالدر  یداش ــد اما نظام  1290و  1288 يهاس ــالح ش اص

ـــورت محورمزدهمچنان نا یانتخابات آنها منفرداً حائز  يکه نامزدها یبود و احزاب تنها در ص

  ).1392، قهساره یعی(رف افتندییراه م یمل يبه مجلس شورا، شدندمیحد نصاب مقرر 

سالم يجمهور یانتخابات نظام صاب  ايدو مرحله یتیاکثر یا چهارم و هنوز  کیبا حد ن

 اینشده است و اساساً ماده  رفتهیدر انتخابات پذ یاسسی احزاب نقش. است محورکامالً نامزد

  وجود ندارد.  یانتخابات نیدر قوان یاسیدرباره احزاب س ايمقرره

اما در ، تاکنون چهار بار اصــالح شــده یاســالم يچند قانون انتخابات مجلس شــورا هر

سعت حوزه، دهیيساختار برگه رأ- یسه جزء از چهار جزء نظام انتخابات، همه آنها  هايو

اعمال شده در ده دوره  یثابت بوده است. در هر سه قانون انتخابات -یو فرمول انتخاب هیانتخاب

بر اساس هر  یعنی اند؛بوده محورهمچنان نامزد دهیيرأ هاياختار برگهس، انتخابات گذشته

 یعی(رف یاسسی احزاب به نه و اندبوده داهایدادن به کاند يدهندگان ملزم به رأ يسه آنها رأ

و هدف  زهیدارند و انگ یدر درجه اول کارکرد انتخابات یاســـی). احزاب ســـ1392، قهســـاره

است که احزاب  یدر حال نیدر انتخابات است. ا يروزیپ، تیعالو ف لیتشک يآنها برا یاصل

سیس سم رانیدر ا یا ش یبه طور ر احزاب  يبرا گاهیجا نییدر انتخابات ندارند. عدم تع ینق

 يناکارآمد جهیبودن وجود آنها در جامعه و در نت يضــرور ریبر غ يادیز تأثیردر انتخابات 

   آنها داشته است.
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  در انتخابات. نقش احزاب 7 جدول
پذیرش مشارکت احزاب در 

  انتخابات

  نظام انتخاباتی  ثبت نام نامزدها  ابزار 

احزاب به طور غیر رسمی در  -خیر

کنند. انتخابات شرکت می

هاي حزبی نامزدهاي حزبی و لیست

  رسمیت ندارند. 

  

-----  

صرفاً به صورت 

  فردي و مستقل

اکثریتی با حد نصاب 

 اي/ نامزدمشخص/ دو دوره

هاي محور/ با حوزه

  نامتجانس

  

  يریجه گینت

 نیاحزاب و تضـــم ياز آزاد تیحما رانیا یاســـالم يجمهور اســـتیســـ، نگاه اول در

و  یدارد. اما با بررس تیحکا ینیتضم نیاز چن یقانون اساس 26آنهاست. اصل  هايتیفعال

 کیتنها به عنوان ، یاســیگفت که احزاب ســ توانیو مقررات م نیقوان ریســا شــتریب لیتحل

 يهاسیاستدر  ايانهکارکردگرای نگاه و اندگرفته ارقر تیمورد حما يشهروند یحق اساس

 ستندین یینهادها یاسالم ياز نظر جمهور یاسی. احزاب سشودینم دهینسبت به آنها د یحزب

، که محدود نشوند یدر صورت، باشند بلکه آنها دیمف یاسیو نظام س استیس يکه بتوانند برا

، نگرش نیچالش بکشــانند. بر اســاس هم بهرا  یاســیبرخوردارند که نظام ســ ییتوانا نیاز ا

شکل ینیشیسازوکار نظارت پ س تیو فعال يرگیبر  سیاحزاب  س، یا ستگذاریدر   یحزب يا

  غلبه دارد. 

تحقق  يبه جا، ینظارت نیتحقق چن يدر راســتا یاســالم يجمهور یحزب يهاســیاســت

صل  س يرا برا یطیشرا، 26ا سیاحزاب  شکل یا ست که   تیو فعال يرگیبه وجود آورده ا

صل دهدیقرار م تأثیرآزادانه و کارآمد آنها را تحت  ضاد و تناقض کامل با ا ، 26. اوالً در ت

س ست. ثان بهاحزاب منوط  تفعالیو  سیتأ شده ا ضاء یشروط اًیاخذ مجوز از دولت  ، بر اع

قابل اثبات است. ثالثاً  ریو غ یجابیاز آنها ا یشده که برخ لیاسنامه احزاب تحمرهبران و اس

 ونیســیکم کی اریدر اخت هاتیصــالح -احراز مواردي در واقع در و– صیو تشــخ یبررســ

یم میاحزاب را ترس تیفعال هايچارچوب، 26که در اصل  یمیقرار دارد. رابعاً مفاه یدولت

س یمیمفاه کنند ستند. به عالوه قانون نحوه فعال ریتف سیس هاياحزاب و گروه تیبردار ه  یا

 نیکرده اســـت. ا ربرداریتفســـ شیاز پ شیرا هم گســـترش داده و هم ب هاتیموارد منع فعال

  .کندیم لیت احزاب تحمیو فعال لیرا بر تشک هاییتیو محدود هاتیممنوع، صرفاً، موارد
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صرفًا  یمال يهاسیاست. شوندینم تیو حما قیچندان تشو یبه لحاظ مال یاسیس احزاب

ـــفاف ـــرورت ش  تیو ممنوع انیکمک از خارج افتیدر تیممنوع، بودن یقانون، تیبر ض

کمک، یافتیدر ریبر مقاد تیمحدود جادیدارد و از ا دیتأک يو تجار ياقتصــاد هايتیفعال

، یموجبات فســـاد مال تواندیامر م نیغفلت شـــده اســـت. ا هانهیهز رمقادی و درآمدها و ها

 نیکه تا ا یدولت هايکمک مقدار. کند فراهم را هااحزاب در رقابت هايياسراف و نابرابر

ضـوابط ، . به عالوهسـتیقابل توجه ن، نداشـت یحزب یمال يهاسـیاسـتدر  یگاهیاواخر جا

ـــ یقیدق باره نحوه تخص مک نیا عیو توز صیدر ندارد.، احزاب نبی هاک  نیهمچن وجود 

 یمال دهیاحزاب و نحوه گزارش یمســـائل مال رســـای و هاکمک نیبر ا یســـازوکار نظارت

  .ستیو شفاف ن قیاحزاب دق

سازمان ساختار ست. رعا شیکماب زیاحزاب ن یداخل دهیو  شده ا  تیمورد غفلت واقع 

اعضا  اراتیو اخت فیوظا، یاساس ماتیو اخذ تصم یداخل يندهایدر فرا یاصول دموکراس

مد بات ينامزدها نشینحوه انتخاب رهبران و گز، حزب رانیو  خا ندیکه م، یانت درون  توا

ضا منا تیفعال ياحزاب را برا ضا يو برا سباع مورد توجه ، جذاب کند دیجد يحذب اع

  نبوده است. یحزب يهاسیاست

ـــت، تینها در ـــیاس ـــتیاحزاب در انتخابات قائل ن يبرا ینقشـــ یحزب يهاس . امکان س

 تواندیاحزاب است که م يبرا یقیسازوکار تشو نتریمشارکت احزاب در انتخابات بزرگ

ــکل نیدر ع ــا تیو تقو يرگیحال که بر ش ــکل مطلوب نظام ، کندیم یانیآنها کمک ش ش

  . دینما میترس زیرا ن یحزب
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  :مآخذ و منابع

س يعلل ناکارآمد، )1388بهرام (، یاخوان کاظم - سیاحزاب   یا

  .یمرکز اسناد انقالب اسالم، تهران، رانیدر ا

ـــ«، )1388کمال (، ياکبر - ــتینقش احزاب در س پس از انقالب  اســ

س، »یاسـالم صلنامه علوم  سیف  زییپا، 47شـماره ، سـال دوازدهم، یا

  .77-53صص. ، 1388

 سمیریرانت«، )1389داود ( دیس، یجواد و معصوم دیس، امام جمعه زاده -

یرو  ث حزاب در ا تــأ بطــه دولــت و ا بر را ، )»1357-1330( رانیآن 

ستارها سیس يج صر یا و مطالعات  یپژوهشــگاه علوم انســان، معا

  .49-33صص. ، بهار و تابستان، 1شماره ، سال اول، یفرهنگ

س ییایو پا ییدایپ، )1382حجت اهللا (، یوبیا - سیاحزاب  در  یا

  سروش. ، تهران، غرب

بات یقیتطب یبررســ، )1385د (یمج، يبزرگمهر - خا ظام انت  ین

مرکز اسناد ، تهران، فرانسه يران و جمهوریا یاسالم يجمهور

  .یانقالب اسالم

ـــ، زادهییبخارا - ــورها گاهیجا«، )1397( يمهد دیس  ياحزاب در کشـ

سعه  صلنامه عل، »افتهیتو شماره ، دوره دوم، اریقانون  یحقوقمیف

  .294-277صص. ، 1397بهار ، 5

در  یاســیاحزاب ســ يداریعلل ناپا، )1371( نیحســـ، ایزنیتبر -

  الملل. نیمرکز نشر ب، تهران، رانیا

ــتروم - ها، )1395( ندایل، و ادربرگ ایما، ترنسـ نامزد ، احزاب و 

ــوراهاي مرکز پژوهش، تهران، دلفروز یمترجم: محمدتق  يمجلس شـ

  .یاسالم

 نیراهبرد تأم، )1394محمد (، رانای و نژاد ینعلیحســ، تهرانی یتق -

  . ساینشر ت، تهران، رانیدر ا یاسیاحزاب س یمنابع مال

 یاسالم يمجلس شورا ینظام انتخابات«، )1392ابوذر (، قهساره یعیرف -

، یاســالم يشــورامجلس هاي مرکز پژوهش، »آن يامدهایو پ

  . 13088شماره مسلسل: 

ــأم«، )1387احمــد (، رنجبر - ــ یمــال نیت ــاحزاب ســ مرکز ، »یاســــی

  . 9318شماره مسلسل: ، یاسالم يمجلس شورا هايپژوهش

س«، )1393محمد (، یفتح - صل ب یبرر شم ستیا ش شکده، »و   پژوه

  .13930131شماره مسلسل: ، نگهبان يشورا

  .ینشر ن، تهران، یحزب یحکمرانفقه و ، )1396داود (، یرحیف -

ــ هايو انجمن هاتیجمع، احزاب تیفعال«قانون  - ــیس و  یو صــنف یاس

  .7/6/1360مصوب » شناخته شده ینید هايتیاقل ای یاسالم هايانجمن

  .1395مصوب  »یاسیس هاياحزاب و گروه تینحوه فعال«قانون  -

  .رانیا یاسالم يجمهور یقانون اساس -

ــ نهیعلل نهاد، )1390( یمحمدعل، یمیکر - ــدن احزاب س در  یاســینش

  . یدانشگاه عالمه طباطبائ، ينامه دکتر انیپا، )1357تا  1285( رانیا

و رشد احزاب  يرگیموانع شکل یبررس، )1389محمد (، رادانوشیک -

  دانشگاه تهران.، ينامه دکتر انیپا، رانیدر ا یاسیس

 يو انتخابات: قانونگذار یاسیاحزاب س، )1395( کایآن، گاوجا -

مقدم و داود  يمترجمان: ابوذر گوهر، یندگینما یدموکراس يبرا

  .یاسالم يمجلس شوراهاي مرکز پژوهش، تهران، پور یمیکر

 یاســینقش و عملکرد احزاب ســ یبررســ، )1393روح اهللا (، زادیلطف -

ــگاه ، ينامه دکتر انیپا، )1332-1320دوم ( يدر دوران پهلو دانشـ

  نور. امیپ

ــتوکر دیوید، مارش - در علوم  هیروش و نظر، )1378( يجر، و اس

ــفی یحاج رمحمدیترجمه: ام، یاســیســ ــارات ، تهران، یوسـ انتشــ

  .يپژوهشکده مطالعات راهبرد

احزاب  يفریک تیمسئول) «1396حسام (، وند میو ابراه دیفر، یمحسن -

سیس ستر یمجله حقوق، »رانیدر حقوق ا یا شتاد و ، يدادگ سال ه

  .226-201ص. ، 1396تابستان ، کمی

در  یاسیاحزاب و توسعه س«، )1390داود (، یو نجف نیحس، ایمسعودن -

هاي پژوهش یتخصص یمجله علم، »چالش ها و راهکارها ران؛یا

  .126-107صص. ، 2شماره ، سال اول، یاسیس

)  1397فرزاد (، (خراطا) يو جنگجو نیآر، یقاســـم، محمد، يمظهر -

، »و فرانسه رانیا یقانون اساس یاحزاب: همسنج يآزادهاي تیمحدود«

 زییپا، شماره چهل و ششم، سال دوازدهم، یفصلنامه حقوق پزشک

  .67-35ص. ، 1397

در: ، »قــانون احزاب«، )1395( شیاولر، برریولفگــانــگ و ز، مولر -

، یحزب استیدانشنامه س) 1395( یکروت امیلیاس. کاتز و و چاردیر

سن م ضایو عل يردامادیمترجمان: مح شت ر ، روزنه، تهران، يرازیش یبه

  .549-535ص. 

در: ، »یحزب یمال نیقانونمند کردن تأم، )1395( نزیه-کارل، ناسماخر -

، یحزب استیدانشنامه س) 1395( یکروت امیلیاس. کاتز و و چاردیر

سن م ضایو عل يردامادیمترجمان: مح شت ر ، روزنه، تهران، يرازیش یبه

  .562-550ص. 

س«، )1390اشرف ( یعل، ينظر - در  یتأمل ؛یمل تیو هو یاسیاحزاب 

ســال ، 45ش. ، یفصــلنامه مطالعات مل، »کارکردها و چشــم اندازها

  .98-73صص. ، 1شماره ، دوازدهم

س، ينوذر - س، )1381( ینعلیح سیاحزاب  ، یحزبهاي و نظام یا

  گستره.، تهران

، رانیدر ا یاســیاحزاب ســ خیتار، )1380عزت اهللا (، ينوذر -

  .رازیش دینو، رازیش

ش-نتویپ، یجن، وارد - سکیدو ساندر کلیما، ین ، )1395هربرت (، و الک

س ستیپول در   ریغ هاياز ورود پول يریجلوگ ي: راهنماا

ــ یقانون ــتیبه س زاهدان: دانشـــگاه ، دلفروز یترجمه: محمدتق، اس

  . زینشر مرند، مشهد، و بلوچستان ستانیس

 چاردیدر: ر، »ستیچ یاسیحزب س کی«، )1395(جان کنت ، تیوا -

، یحزب اســـتیدانشــنامه ســ) 1395( یکروت امیلیاس. کاتز و و

سن م ضایو عل يردامادیمترجمان: مح شت ر ، روزنه، تهران، يرازیش یبه

  .32-18ص. 

، یاساس هاييحقوق بشر و آزاد، )1385محمد ( دیس، یهاشم -

  چاپ اول.، زانینشر م، تهران

ــاموئل (، نگتونیهانت - در جوامع  یاســیســـامان ســ، )1382ســ

   نشر علم.، تهران، یمترجم: محسن ثالث، یدستخوش دگرگون
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