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Abstract 
Research on the ineffectiveness of political parties in Iran is mainly focused on 

historical, cultural, social, and economic factors. However, there is a little 

research based on the institutional perspective in this field, leading to 

negligence of state party politics. Following an institutional perspective, this 

paper examines party politics of the political system and its impact on the 

ineffectiveness of political parties in Iran. Political systems adopt their own 

party politics in line with different approaches, hence exerting different effects 

on the life of political parties. Therefore, the present study compares the 

approaches of party politics adopted by Islamic Republic of Iran with those 

adopted by Federal Republic of Germany, as the pioneer in party policy-

making in the world. The central questions are, what are the differences 

between the party politics in Iran and in Germany? and how do these 

differences influence the life of political parties in Iran? According to the 

results, the approach in Iran’s state party politics is controlling and restrictive. 

This feature, assuming other conditions are good, has made it difficult for 

political parties to form, grow, and operate effectively and thus their 

ineffectiveness. Finally, some suggestions are proposed for favorable party 

policy-making in Iran. 
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 حزبي در آلمان و ايران هاياي رويکرد سیاستمطالعه مقايسه

 مسئول سندهینو ، اصفهان، ایران.دانشگاه اصفهان یاسیعلوم س اریدانش         اینشهرام رمسعود یام
  

 ، اصفهان، ایراندانشگاه اصفهان یاسیعلوم س ی دکتر      اصلیریخ  رالهیخ
  

 چکیده

ایران   ناکارآمدی احزاب سیاسی در  به علل  متعدد  ا  عمدتدر مطالعات مربوط  و عوامل   تاریخی،  بر علل 
-مطالعات نهادگرایانه اندکی انجام می در این زمینه  شود. معموال   فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأکید می 

سیاست بررسی  و  می های  شود  واقع  غفلت  مورد  دولتی  به شود.  حزبی  نهادگرایانه  منظر  از  مقاله  این  در 
سیاست پرداخته شده  بررسی  ایران  در  احزاب سیاسی  ناکارآمدی  بر  تأثیر آن  و  نظام سیاسی  های حزبی 

و بر همین اساس    کنندرویكردهای متفاوتی اتخاذ می   باخود را  های حزبی  سیاست های سیاسی  است. نظام
در این مقاله رویكرد    رو از اینگذارند.  ات متفاوتی نیز بر حیات احزاب سیاسی در کشورها برجا می تأثیر

اسالمی  حزبی    هایسیاست سیاستجمهوری  با  مقایسه  در  فدرال  های حزبی ایران  که   جمهوری  آلمان 
می  بررسی  است،  جهان  در  حزبی  سیاستگذاری  سیاست   پرسششود.  پیشگام  که  است  این    ای هاساسی 

ها چه تأثیری  هایی دارد و این تفاوتهای حزبی در آلمان چه تفاوتحزبی در ایران در مقایسه با سیاست
های حزبی زعم این مقاله رویكرد اتخاذ شده در سیاست گذارند؟ به بر حیات احزاب سیاسی در ایران می 

کنترل  دولتی  رویكردی  محدودایران  و  به  کننده  عامل  همین  و  است  سایر  کننده  بودن  مساعد  فرض 
شكل   ؛شرایط مامكان  فعالیت  و  رشد  موجب  ؤگیری،  و  کرده  سخت  را  ایران  در  سیاسی  احزاب  ثر 

است.   شده  آنها  در  ناکارآمدی  مطلوب حزبی  سیاستگذاری  راستای  در  پیشنهادهایی  نیز  مقاله  پایان  در 
   ایران ارائه شده است.

 ایران، آلمان. های حزبی، احزاب سیاسی، سیاست واژگان کلیدی:
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 مقدمه
هایی هستند که در بستری از شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و  احزاب سیاسی پدیده

شود  گذارند. در ایران گفته میاقتصادی شكل گرفته و بر جامعه و نظام سیاسی تأثیر می
آن  مفید  کارکردهای  از  سیاسی  نظام  و  جامعه  و  ندارند  وجود  واقعی  سیاسی  ها  احزاب 

های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، علل و عوامل  مند نیستند. محققان بر پایه تحلیل بهره
اند. آنچه  گیری و کارآمدی احزاب سیاسی برشمردهمتعددی را بعنوان دالیل عدم شكل

قرار گرفته نقش سیاست میان کمتر مورد توجه  این  امور  در  تنظیم  منظور  به  های دولتی 
ای در حیات احزاب  های حزبی کشورها نقش تعیین کنندهت احزاب سیاسی است. سیاس

توانند احزاب سیاسی  های حزبی خود میها بسته به رویكرد سیاستسیاسی دارند. دولت
مقرراتی و  قوانین  به موجب  کنند.   ، را  تقویت  و  تشویق  را  آنها  یا  و  و محدود کنند  منع 

ترین راه مداخله دولت  مستقیم  ، یدانشمندان معتقدند قوانین دولتی حاکم بر احزاب سیاس
توانند آنها را به رعایت شروط خاصی از  ها از این طریق میدر امور احزاب است و دولت 

جمله دموکراسی درون حزبی، پذیرش نظم دموکراتیک، سازمان حزبی و سطح فعالیت  
کنند   ملزم  سیاست (Janda, 2005: 19)حداقلی  اتخاذ  .  طریق  از  معموال   حزبی  های 

در مطالعات خود نشان    ویك ی پشوند.  های سیاسی اعمال می وانین و مقرراتی از سوی نظامق
های دولتی هستند.  داده است که احزاب سیاسی به طور روزافزونی موضوع سیاستگذاری

توان از تعداد قوانین اساسی، قوانین احزاب و قوانین مربوط به  این فرایند رو به رشد را می 
پنج دهه گذشته در اروپا اتخاذ شدهتأمین مالی   اند، دریافت  احزاب سیاسی که در طول 

(Piccio, 2012: 5) .    از    19امروزه اروپایی  33کشور  مسائل   ،دموکراسی  برای  قانونی 
و   سیاسی  احزاب  و    20مالی  دارند  حزبی  ویژه  قانون  احزاب    28کشور  آنها  از  مورد 

تو  مورد  خود  ملی  اساسی  قوانین  در  را  دادهسیاسی  قرار   & Van Biezen)د  ان جه 

Rashkova, 2011: 2).   سیاست کشورهای  اما  در  سیاسی  احزاب  درباره  دولتی  های 
و به تبع آن، اثرات    (21-19:  1395)گاوجا،  شوند  مختلف با رویكردهای متفاوتی اتخاذ می

 گذارد.  متفاوتی نیز در حیات احزاب سیاسی بر جای می

ره   با  مقاله  اساس  این  که  بر  است  موضوع  این  بررسی  درصدد  نهادگرایانه  یافتی 
با کشور دموکراتیكی مثل آلمان که در  رویكرد سیاست ایران در مقایسه  های حزبی در 

تفاوت چه  است  پیشگام  جهان  در  حزبی  تفاوت سیاستگذاری  این  و  دارد  چه  هایی  ها 
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ژوهش این ادعا را  تأثیری در عدم رشد و کارآمدی احزاب سیاسی در ایران دارند؟ این پ
و هدف  کشد که سیاستپیش می  انگیزه  با  آنكه  از  بیش  ایران  در  و  های حزبی  تشویق 

اتخاذ شده باشند، در جهت منع کردن احزاب سیاسی یا کنترل و    ی تقویت احزاب سیاس
اند و همین عامل موجب ناکارآمدی احزاب سیاسی  محدود کردن فعالیت آنها اتخاذ شده

ت. به عبارت دیگر این مقاله عامل اصلی ناکارآمدی احزاب سیاسی را  در ایران شده اس 
سیاست  رویكرد  در  دیگر،  عوامل  بودن  مساعد  فرض  نحوه به  و  ایران  حزبی  های 

 داند.  های حزبی مینهادمندسازی احزاب و فعالیت 

 پیشینه تحقیق 
از   سیاسی  احزاب  حیات  بر  تأثیرگذار  عوامل  نهادگرایانه  بررسی  و هرچند  قدمت 

بویژه در ایران کمتر پژوهشی در این خصوص انجام   .گستردگی زیادی برخوردار نیست
است دهه  .شده  در  سیاسی  علوم  دانشمندان  سیاستگذاری  اما  رشد  موازات  به  اخیر  های 
در   افزوده  ، احزاب سیاسی  حوزهدولتی  این حوزه  در  مطالعات خود  مطالعات    اند.بر  در 

های  های مربوط به سیاست توان در آنها ردپایی از بررسیکه میایرانی از جمله کارهایی  
با عنوان »علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در    (1388)اخوان کاظمی  حزبی را دید، کتاب  

به علل نهادی و سیاستایران« است.   این جهت که  های حزبی  مطالعه اخوان کاظمی از 
اشاره عوامل  سایر  کنار  در  نیز  احزاب  ناکارآمدی  است.  در  توجه  خور  در  کرده،  ای 

با عنوان »راهبرد تأمین منابع مالی احزاب سیاسی در   (1394)ایران تهرانی و نژاد  مطالعه تقی
می  را  سیاست ایران«  زمینه  در  اختصاصا   که  برشمرد  مطالعاتی  جمله  از  مالیه  توان  های 

کرده تالش  کتاب  این  در  آنها  است.  شده  انجام  ایران  در  ضمحزبی  بررسی اند  ن 
بهرهمقایسه و  روشای  کشورها،  سایر  تجارب  از  در  گیری  سالم  مالی  منابع  جذب  های 
کانونسیاست  احزاب،  وضعیت  از  تحلیلی  با  و  کشیده  تصویر  به  را  حزبی  و  های  ها 
ارائه  انجمن  احزاب  مالی  تأمین  سیاستگذاری  برای  مناسب  الگویی  ایران،  در  فعال  های 
 کنند.  
  ( 2005)ان، مطالعات خارجی نسبتا  زیادی انجام شده است. کنت یاندا  در مقایسه با ایر 

و نظریه  در  و دموکراسی  »احزاب سیاسی  قانون حزبی«   در کتاب  اتخاذ  رویكرد    ؛عمل: 
رویكردسیاست  اتخاذ  که  است  داده  نشان  و  داده  قرار  مطالعه  مورد  را  حزبی  های  های 

تحت  رشد تعداد احزاب سیاسی را    وقفگیری، توسعه و رشد یا تتواند شكلمتفاوت می 
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در کتاب خود با عنوان »احزاب سیاسی و انتخابات«،    (2010)دهد. آنیكا گاوجا    قرار   ثیرأت

ها،  ملت  -با بررسی و مقایسه نحوه به رسمیت شناخته شدن احزاب سیاسی در میان دولت
های  جایگاه حقوقی احزاب سیاسی، الزامات دولتی در خصوص تعیین کاندیدا در رقابت

رقابت مالی  منابع  سیاسی،  دولتاحزاب  در  انتخاباتی  میها،  های  که  نتیجه  گیرد 
دولت میان  در  احزاب  فعالیت  درباره  بحث  سیاستگذاری  است.  بوده  افزایش  به  رو  ها 

شباهت که  است  این  گاوجا  تفاوتاساسی  و  رژیمها  میان  در  موجود  های  های 
 سیاستگذاری در بهترین حالت، حاصل رویكردهای متفاوت سیاستگذاران است.  

 چارچوب نظری 
بررس برای  سیاستدانشمندان  این  ی  از  تعریفی  که  این  بدون  کشورها  حزبی  های 

می سیاست سیاسی  احزاب  درباره  دولتی  مقررات  و  قوانین  سراغ  به  دهند  ارائه    روند.ها 

های حزبی کشورهای دموکراتیک  فرض که رویكرد سیاستبا این پیش  ونن وکار  یلور
ب به  است،  متفاوت  احزاب سیاسی  امور  تنظیم  در  غیردموکراتیک  قوانین حزبی  و  ررسی 

است.    39 پرداخته  جهان  که  کشور  هستند  قوانینی  حزبی،  قوانین  است  معتقد  کاروونن 
دهی  هایی حقوقی در نظر آورده و نسبت به تنظیم و ساماناحزاب سیاسی را بعنوان هویت 

میفعالیت  اقدام  آنها  حال،های  این  با  مصوب   کنند.  قوانین  صرفا   خود  مقایسه  در  او 
به احزاب سیاسی میای  ویژه  پردازند، تحلیل کرده است. مطالعه  را که ابتدائا  یا انحصارا  
دار  های حزبی، چندان معنیونن نشان داده است که قضاوت کلی در مورد سیاستوکار

متفاوت است. با این    های سیاستگذاری بر اساس شرایط گوناگون کشورهانیست و انگیزه
محدودیت بیشترین  سی حال  در  می استها  دیده  کشورهایی  حزبی  از  های  که  شود 

غیردموکراتیک  پایین  کشورهای  حزبی  سیاست  در  برخوردارند.  دموکراسی  درجه  ترین 
توان عناصر  رویكرد غالب، محدود کردن آزادی مخالفان دولت است و به همین دلیل می

سیاست  در  را  بسیاری  غیردموکراتیكی  در  کرد.  مشاهده  کشورها  این  حزبی  از  های 
نظام دموکراسی نوظهور،  گرایش های  با  مقابله  منظور  به  سیاسی  ضد های  های 

ها نگرانند  کنند. این دولت اند اقدام به سیاستگذاری میدموکراتیكی که سابقا  وجود داشته
سلطه دموکراسی که حزب  در  بگیرد.  قدرت  دوباره  سابق  سیاست گر  ثبات،  با  های  های 
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های مالی دولتی و تأمین مالی احزاب سیاسی تدوین  کمک  حزبی عموما  به منظور تنظیم
   .(Karvonen, 2007: 437-455)ود شمی
بندی  جامعه سیاسی به تحلیل و طبقه  169با بررسی قوانین حزبی    اندایکنت  همچنین   

سیاست میرویكرد  نشان  یاندا  بررسی  نتایج  است.  کرده  مبادرت  حزبی  که  های  دهد 
، 3ترغیب ،  2، مجاز 1کشورها عموما  ذیل پنج نوع رویكرد عمده ممنوعهای حزبی  سیاست 
تجویز  4حمایت  می   5و  دولت   .(Janda, 2005: 8)شوند  اتخاذ  درصدد  چنانچه  ها 

اتخاذ رویكرد ممنوع در  با  را  این کار  باشند،  غیرمجاز اعالم کردن همه احزاب سیاسی 
آنه قانونی  انكار موقعیت  با  و  انجام میسیاستگذاری خود  بر عكس، در رویكرد  ا  دهند. 

داده می  اجازه  احزاب  به  رویكرد  مجاز  این  فعالیت کنند.  و  باشند  داشته  که وجود  شود 
شكل نحوه  برای  شرایطی  معموال   و  است  حداقلی  سیاستگذاری  رویكرد  و  یک  گیری 

نه  هایی را اتخاذ میها گاهی سیاست حكومت اما    کند.فعالیت حزب تعیین نمی کنند که 
  کند. چنین رویكردی، گیری احزاب سیاسی بلكه فعالیت آنها را نیز تشویق میتنها شكل

ترغیب   میرویكرد  نامیده  سیاسی  احزاب  تشویق  یا  تحریک  معنی  و  به  تشویق  شود. 
که به نفع ایجاد یا استمرار تعداد زیادی از احزاب    ترغیب بویژه از طریق قوانین انتخاباتی

انجام معنی  .  شودمی   باشد  به  حمایت  رویكرد  حزبی،  سیاستگذاری  در  دیگر  رویكرد 
ترین نوع حمایت ممكن از  برابر آسیب و از بین رفتن است. افراطی   حفاظت از حزب در

یک حزب این است که آن حزب تنها حزب قانونی در کشور اعالم شود. نوع دیگری از  
دولت  است.  تجویزی  رویكرد  حزبی،  رویكرد،  های  سیاستگذاری  این  اساس  بر  ملی 

اشتباه حزب تجویز  ـ    زعم خودبه  ـهای حزبی خود را برای اصالح کارکردهای  سیاست 
قالب  .(Janda, 2005: 8-14)کنند  می عنوان  به  را  این رویكردهای سیاستی  های  یاندا 

ها ممكن است از تلفیقی از این رویكردها  دولت کند درحالی که  سازی میخاص مفهوم
 ده کنند. استفا

 
1. Proscription  

2. Permission  

3. Promotion  

4. Protection 

5. Prescription  
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رویكرد    گاوجا  كای آنهمچنین    انتخابات«  و  سیاسی  »احزاب  عنوان  با  کتابی  در 

بررسی  سیاست  را مورد  نیوزیلند  و  استرالیا  بریتانیا، کانادا،  متحده،  ایاالت  های حزبی در 
فعالیت قانون  انتخابات،  قانون  بررسی  با  است. گاوجا  داده  قانون  قرار  احزاب،  مالی  های 

شانجمن و  رویهرکتها  طور  همین  و  اساسی  قانون  مقررات  و  اداری  حقوق  های  ها، 
که این کشورها  (  25  :1395)پردازد  هایی میقضایی کشورهای مذکور به مقایسه سیاست

مالی،   مسائل  داخلی،  سازمان  و  ساختار  حقوقی،  جایگاه  شناسایی،  مانند  موضوعاتی  در 
نامزدهای حزبی، رقابتشیوه  اتخاذ کردههای  های گزینش   (.55-52  :1395)اند  انتخاباتی 

به   روزافزون  تمایلی  اخیر  قرن  یک  طی  کشورها  که  است  معتقد  کل  در  گاوجا 
  –های مالی آنها و  های احزاب به خصوص در زمینه فعالیت سیاستگذاری در مورد فعالیت

جمله  های حزبی از  در زمینه نحوه اتخاذ تصمیمات مهم در داخل سازمان  -حد کمتری  تا
 (. 367 :1395)اند انتخاب و معرفی نامزدها داشته

مولر  مقاله  (1395)  برریز  ش یاولرو    ولفگانگ  در  احزاب«،  نیز  »قانون  عنوان  با  ای 
ها را  بررسی و ارزیابی سیاست  ،های عمومیهای حزبی و شاخصموضوعات مهم سیاست 
پایه، قوانین و مقررات حاکم    قوانین اساسی و دیگر قوانینآنها    اند.مورد توجه قرار داده

انتخابات و قوانین تأمین مالی احزاب سیاسی را در کنار قوانین خاص احزاب سیاسی   بر 
کرده قلمداد  قوانینی  مجموعه  سیاست بعنوان  که  اعمال  اند  آنها  طریق  از  حزبی  های 

اتی  های تثبیت شده، موضوعشود. مولر و زیبرر با بررسی قوانین مذکور در دموکراسی می
مانند شناسایی رسمی، نحوه ثبت و ورود احزاب به عرصه انتخابات، نحوه تأمین مالی و  

هزینه  حوزه صرف  جمله  از  را  پارلمان  در  احزاب  سازماندهی  نحوه  و  حزبی  هایی  های 
های حزبی کشورهاست. نتیجه مطالعه مولر و زیبرر نیز اند که موضوع سیاستگذارییافته

د را  متفاوت  رویكرد  سیاستسه  میر  نشان  کشورها  حزبی  اولهای  رویكرد  در   ،دهد. 
و   تدوین  به  یا  و  نكند  احزاب  در حوزه  به سیاستگذاری  اقدام  است  ممكن  نظام سیاسی 

مكن  نظام سیاسی م  ،رویكرد دیگر  های حزبی مبادرت کند. دراعمال حداقلی از سیاست 
کسیاست   است عمل  به  وادار  را  احزاب  که  کند  دنبال  را  اصول  هایی  به  راستین  ردن 

سیاست است  ممكن  نهایت  در  نماید.  قوانین  دموکراتیک  اعمال  و  تدوین  با  های حزبی 
-535  :1395)مولر و زیبرر،  درصدد برآورده ساختن نیازهای حزبی متصدیان دولتی باشند  

549.)   
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  ی بنددستهدو نوع  های حزبی را در  ذاری توان رویكردهای مختلف سیاستگدر کل می  
و    ـ1کرد:   سیاسی  احزاب  تقویت  و  تشویق  رویكرد  با  با    ـ2سیاستگذاری  سیاستگذاری 

 رویكرد کنترل و محدود کردن احزاب سیاسی.  
بررسی میهمچنانكه  نشان  محققان  حوزههای  است  ممكن  به  دهند  بسته  مختلفی  های 

دولت  متفاوت  سیاست رویكردهای  موضوع  کل ها  در  حال  این  با  باشند.  حزبی    های 
و  سیاست  تأسیس  شرایط  و  نحوه  احزاب،  شناسایی  مانند  موضوعاتی  عموما   حزبی  های 

ممنوعیت  مالی،  مسائل  داخلی،  ساختار  و  سازمان  رهبری،  عضویت،  و  ثبت،  ها 
های فعالیت، مجازات و انحالل احزاب، نحوه مشارکت احزاب در انتخابات و  محدودیت
گیرند. در  مجالس قانونگذاری را دربر میهای حزبی در  گیری و فعالیت گروهنحوه شكل

 شوند.زیر هر کدام از موضوعات گفته شده به اختصار توضیح داده می 

 شناسایی و جایگاه احزاب سیاسی   ـ الف
اتفاق   کشورها  اساسی  قانون  در  سیاسی  احزاب  رسمی  شناسایی  برای  سیاستگذاری 

حزبی در قوانین اساسی خود بر های دیكتاتوری تکافتد. معموال  کشورها پس از دورهمی
تأکید می این حال عدم    .(Avnon, 1995: 283-300)کنند  سیاست آزادی احزاب  با 

نظام   سوی  از  آنها  منع  یا  پذیرش  عدم  معنای  به  سیاسی  احزاب  به  اساسی  قانون  اشاره 
دارای سنت که  اساسی کشورهایی  قوانین  در  معتقدند  زیبرر  و  مولر  نیست.  های  سیاسی 

هستنددموکر نهادینه  احساس    ،اتیک  احزاب  مهم  نقش  رسمی  شناسایی  به  اندکی  نیاز 
و فلسفه به رسمیت شناخته شدن احزاب سیاسی  نحوه    (.539:  1395)مولر و زیبرر،  شود  می

 دهد.را نشان می آن نظامرویكرد سیاست حزبی  از سوی یک نظام سیاسی،

 تأسیس و ثبت احزاب سیاسی   ـ ب
سیاستتفاوت  در  زیادی  ثبت  های  و  تأسیس  نحوه  خصوص  در  کشورها  حزبی  های 

می دیده  سیاسی  است:  احزاب  معمول  کشورها  بین  در  عمده  رویكرد  دو  کل  در  شود. 
ثبتمجوزرویكرد   رویكرد  و  و  محور  وجود  عموما   دموکراتیک  کشورهای  محور. 

احزاب سیاسی آزادانه  پذیرفته  تأسیس  انتخابات    ،اندرا  در  برای شرکت  آنها  هرچند که 
باید »ثبت« شوند. در کشورهای دیگر حزب برای تشكیل و تأسیس نیاز به اخذ »مجوز« از  

با شرایط خاصی دارد. دولت با اتخاذ رویكرد »اخذِمرجع خاصی و  سد یک    ،مجوز«   ها 
کنند. در هر حال همانطور  می گیری و فعالیت احزاب سیاسی ایجاد  در برابر شكلمحكم  
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می   (50  : 1395)  ادربرگو    ترنسترومکه   ثبت  استدالل  برای  اساسی  راهنمای  اصل  کنند 

سیاسی سازمان   ،احزاب  و  آزادی  احزاب  به  پیوستن  و  تشكیل  آزادی  به  که  است  دهی 
 های سیاسی اشاره دارد. دیگر سازمان

 مسائل مالی احزاب سیاسی    ـ پ
کلیدی    پول عناصر  فعالیتاز  نظامدر  و  است  سیاسی  احزاب  معموال   های  سیاسی  های 

ها و منابع کسب  کنند. روشجایی برای مسائل مالی در سیاستگذاری حزبی خود باز می
هزینه میزان  و  مصارف  محدودیتدرآمدها،  هزینه ها،  و  درآمدی  شفافیت،  های  ای، 

های  ن حوزه هستند. نظامهای حزبی در ای نظارت و مسائلی از این دست، موضوع سیاست 
دنبال می مالی احزاب  مسائل  از سیاستگذاری در حوزه  را  متفاوتی  اهداف  کنند.  سیاسی 

جلوگیری از سوء   ـ1ها ممكن است با چهار هدف متفاوت طراحی شده باشد: این سیاست 
رقابت  ـ2استفاده،   عادالنه،    ارتقای  و  ـ  3سیاسی  دهندگان  رأی  تقویت    ـ4توانمندسازی 

بازیگران دموکراتیک کارآمد   به  آنها  تبدیل  و  ادربرگ،  احزاب  و    (. 53  :1395)ترنستروم 
های مالی عمدتا  در جهت تقویت احزاب سیاسی و ایجاد برابری نسبی میان آنها سیاست 
 .   هرچند که تضعیف احزاب نیز از این طریق قابل تصور است  ،شونداتخاذ می

سیاست  از  میجمله  قرار  توجه  مورد  سیاسی  احزاب  مالیه  در  که  اعمال    ،گیردهایی 
بر کمکمحدودیت برخورداری  هایی  های دریافتی و درآمدهای احزاب است، چرا که 

 برابر از منابع مالی کالن ممكن است برتری ناحقی را برای برخی از نامزدها و احزاب در  
ایجاد   محدودیترقبا  این  هدف  ممنوعیتکند.  و  برای ها  برابر  بازی  میدان  ایجاد  ها 

است   سیاسی  احزاب  و  همكاران،  نامزدها  و  از    (.49-48  :1395)وارد  برخی  در  همچنین 
کشورها به منظور جلوگیری از وابستگی احزاب، ممنوعیت دریافت کمک از اتباع دیگر  

نیز موضوع دیگری است که در حوزه مسائل  مین مالی عمومی  أت شود.  ها اعمال می رکشو
توجه   مورد  احزاب  تمامی    تقریبا .  (Vernardakis, 2014: 8)  استمالی 

تأمین مالی مستقیم احزاب سیاسی دنبال  لیبرال سیاستهای  دموکراسی به منظور  هایی را 
ها به منظور کاستن از نفوذ اعانه دهندگان بزرگ و اجتناب از  این یارانه  ،کنند. در کلمی

می اعطا  اختصاص    (.562-550  :1395)ناسماخر،    شودفساد  عادالنه  و  دقیق  معیارهای 
به احزاب و ضوابیارانه نیز  های دولتی  ط منطقی و کارآمد اخذ گزارش مالی از احزاب 

 های مالیه حزبی است.   موضوع سیاست
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 سازمان و ساختار داخلی احزاب سیاسی ـ ت
ها  گیری در درون حزب معموال  به اساسنامهساختار داخلی و فرایندهای رهبری و تصمیم
می سپرده  احزاب  خود  داخلی  مصوبات  نظامو  حال  این  با  س شود.  پارهیاسی  های  ای  در 

م و  محق  را  خود  میوموارد  خصوص  این  در  سیاستگذاری  به  جمله  ظف  از  دانند. 
درباره سازمان و ساختار داخلی احزاب مورد توجه سیاستگذاران دولتی   موضوعاتی که 

می درون  ،گیردقرار  در دموکراسی  اعضا  برابر  رأی  حق  داشتن  مانند  حزبی 
فی نامزدهای انتخاباتی، انتخاب رهبری و مسائلی از این  ها، نحوه تعیین و معرگیریتصمیم

درون دموکراسی  وجود  عدم  است  معتقد  گاوجا  است.  محرومیت  دست  باعث  حزبی 
و توانایی احزاب را در    شودمیاعضای حزب از حقوق خود و بیگانه شدن آنها از حزب  

نهادهای قانونگذار تضعیف  ارتباط  ایجاد   افراد جامعه و   170  :1395)گاوجا،    کندمی میان 

این   (.183و دروناز  دموکراسی  وجود  رویهرو  باید  احزاب  و  دارد  هایی  حزبی ضرورت 
اطالع فرایندهای  و چون  رسمی  درونی  ساختارهای  و  قواعد  درونی،  مشورت  و  رسانی 
سازمان برای  تصمیمغیررسمی  و  همه  دهی  در  کارکرد  در  شفافیت  و  حزب  در  گیری 
قر توجه  مورد  را  دهند  سطوح  ادربرگار  و  مقررات    (.32  :1395  ،)ترنستروم  تحمیل  البته 

می  احزاب  داخلی  سازمان  بر  زیاد  آزادی  بسیار  و  استقالل  اندازد    آنها تواند  خطر  به  را 
باید  (.  184  :1395)گاوجا،   این حوزه  در  سیاستگذاری  بین    توازنایجاد  ا هدف  ببنابراین 

دموکر و  سو  یک  از  احزاب  آزادی  و  دروناستقالل  دیگر صورت  اسی  سوی  از  حزبی 
 گیرد.

 نقش و جایگاه احزاب سیاسی در انتخابات   ـ ث
دستیابی به هدف ذاتی خود یعنی  اند و آنها برای  احزاب سیاسی را ماشین انتخاباتی نامیده 

باید در انتخابات مشارکت کنند. در این میان قانون انتخاباتی به طور خاص    کسب قدرت،
محدودیت  و  است  اثرگذار  احزاب  انتخاباتی  رفتار  احزاب  بر  برای  آن  تسهیالت  یا  ها 

کن می تعیین  را  باخت  و  برد  به  امید  و  انتخابات  در  شرکت  برای  آنها  انگیزه  د  تواند 
(Loomes, 2011: 6).  کشور رویكرد  در  اما  احزاب  مشارکت  نحوه  مورد  در  ها 

احزاب کشورها  برخی  در  است.  متفاوت  قانونی    انتخابات  رسمیت  بطور  به  نقش 
کنند. این در حالی است که در برخی دیگر از  ای در فرایند انتخابات ایفا نمیشدهشناخته

های  تو به لیس  سما  مورد شناسایی قرار گرفته کشورها نقش احزاب در فرایند انتخابات ر 
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صندوق به  دسترسی  اجازه  است  حزبی  شده  داده  رأی  زیبررهای  و   (.539:  1395  ،)مولر 

ا  احزاب سیاسی یا اصال  وجود ندارند و ی  ،معتقد است در کشورهای دسته اول فارل دیوید
گونه به  ناتوانند  و  ضعیف  در  بسیار  اما  ندارند.  چندانی  نقش  سیاسی  عرصه  در  که  ای 

دوم   دسته  میکشورهای  تقویت  سیاسی  قهساره،  )شوند  احزاب    (. 23-21:  1392رفیعی 

های  ها و حدنصاب گذشته از این، نحوه برگزاری انتخابات و قواعدی مانند تعیین آستانه 
توانند حیات احزاب  های انتخابیه میگیری و وسعت حوزههای رأیانتخاباتی، شكل برگه 

های انتخاباتی اکثریتی منجر به  است، نظام  سیاسی را تحت تأثیر قرار دهند. چنانكه مشهور
نظامشكل و  دوحزبی  نظام  نظامگیری  وقوع  موجب  تناسبی  انتخاباتی  چندحزبی    های 
 شوند.   می

 نقش و جایگاه احزاب سیاسی در پارلمان    ـ ج
کرسی  کسب  از  پس  سیاسی  برای  احزاب  و  خود  انسجام  حفظ  برای  مجلس،  های 

ها  کنند. این گروههای حزبی میرلمان، اقدام به تشكیل گروهتأثیرگذاری بر فرایندهای پا
برخی دیگ اساسی و در  قانون  به موجب  برخی کشورها  آیین در  به موجب  نامه داخلی  ر 

هایی را به  شوند. برخی دیگر از کشورها اصوال  چنین گروهمجلس به رسمیت شناخته می
گرفته و  شكل    هاییه یا گروهگرو  در عمل  ممكن استهر چند که    ،شناسندرسمیت نمی 

شرایط تشكیل آنها و تعداد نمایندگان مورد    ،ها. پس از شناسایی گروهبه فعالیت بپردازند
سیاستگذاری  موضوع  است  ممكن  نیز  حزبی  گروه  تشكیل  برای  کسب  نیاز  باشد.  ها 

پارلمان برای گروه به حقوق ممتازی بستگی دارد که در  ها در نظر  جایگاه گروه حزبی 
می می گرفته  عمل  متفاوت  نیز  حیث  این  از  کشورها  برخی  شود.  کشورها  کنند؛  از 
گروهامتیازاتی   برای  پارلمانی  را  میهای  نظر  از  گیرندر  دیگر  برخی  که  حالی  در  د، 

می امتناع  آنها  به  امتیازی  نوع  هر  اعطا  از  کمیته کنندکشورها  در  عضویت  اساس  .  بر  ها 
منابع عمومی میروههای حزبی و تأمین مالی گگروه پارلمانی از  این  تواند از جمله  های 

های حزبی  کل شناسایی رسمی گروه  در  (.547-545:  1395)مولر و زیبرر،    باشدامتیازات  
در  و  پارلمان  می  در  آنها  برای  امتیازاتی  گرفتن  از  نظر  بیرون  در  حزب  سازمان  تواند 

تواند  با انسجام و قدرت بیشری میپارلمان را تقویت کند چرا که در این صورت حزب  
 در فرایندهای داخلی پارلمان مشارکت کند. 
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 روش تحقیق 
مقایسه با روش  مقاله  می این  انجام  داده ای کیفی  و روش گردآوری  کتابخانهشود  ای  ها 
با موارد مطالعه تحت شرایط کنترل  ،ای مثل روش آزمایشیاست. در روش مقایسه  شده 
می  مقایسه  گرانت،  د  شونیكدیگر  و  گیالند  روش    (.87:  1388)بورنهام،  بستن  کار  به 

صورتمقایسه به  کیفی  تبیین ای  میبندی  متغیرهایی  که  حال  عین  در  که  محور  انجامد 
های خاص یک یا چند مورد متفاوتند. هایی تفسیری از ویژگینیستند دربردارنده برداشت 

مقایسه روش  ویژگی  موارد  همین  تفسیر  برای  را  آن  ای  بودن  خاص  توضیح  و  خاص 
می که    در(.  47:  1388)ریگین،  سازد  توانمند  نیست  مجبور  محقق  همچنین  روش  این 

گونهنمونه به  آماری  جمعیت  میان  از  را  جوامع  از  معناداری  ای  آزمون  که  برگزیند  ای 
ای در این روش  آماری در خصوص آن کاربرد داشته باشد بلكه مرزهای آزمون مقایسه

  (.47: 1388)ریگین، شود محقق تعیین می  توسط خود
های حزبی ایران و  این مقاله با رهیافتی نهادگرایانه به بررسی، مقایسه و تحلیل سیاست 

های قانونی به عنوان متغیر اساسی  قواعد و رویه  ،پردازد. در رهیافت نهادگراییآلمان می
شود. بر  ته در نظر گرفته می مستقل و کارکرد و سرنوشت دموکراسی به عنوان متغیر وابس

در این    (.89:  1378)مارش و استوکر،  کنند  قواعد رفتارها را تجویز می  ،اساس این رهیافت
سیاست  رویكرد  شامل  مقاله  کشور  دو  این  حزبی  قوانین  در  آلمان،  و  ایران  حزبی  های 

ات  قانون احزاب سیاسی، اصول و مقررات قانون اساسی در خصوص احزاب، قانون انتخاب
هایی مانند شناسایی، تأسیس و ثبت،  نامه مجالس قانونگذاری آنها در حوزه مجلس و آیین 

ها،  های فعالیتها و محدودیتعضویت، سازمان و ساختار داخلی، مسائل مالی، ممنوعیت 
های سیاسی در  ها و انحالل، نقش و جایگاه احزاب در انتخابات و تشكیل گروهمجازات 

این پژوهش در جدول زیر قابل  ه می مجلس بررسی و مقایس  شود. مدل مقایسه و تحلیل 
 مشاهده است:  
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 مدل مقایسه و تحلیل سیاستگذاری حزبی کشورها   .1جدول  

 قوانین حزبی 
موضوعات سیاستگذاری  

 حزبی
 مسائل فنی و تخصصی سیاستگذاری حزبی

 هدف از شناساییـ  شناسایی  قانون اساسی 
 سیاسیجایگاه احزاب در نظام ـ  

قانون احزاب  
 سیاسی 

 تأسیس و ثبت حزب 
 بودن  محورمجوز  /بودن محورثبت -
 اسناد و مدارک  -
 شرایط کمی/ شرایط کیفی  -

 شرایط ایجابی/ شرایط سلبی - عضویت در حزب 
 شرایط کیفی/ شرایط عینی -

 سازمان و ساختار داخلی حزب 

سیاستگذاری  سیاستگذاری حداقلی/ -
 حداکثری 

 حزبی دروندموکراسی  -
 گزینش نامزدهای انتخاباتی  -
 انتخاب رهبران  -

 مسائل مالی حزب 

های اعضا ها و پرداختیتأمین مالی از کمک  -
 و بخش خصوصی 

های ها و پرداختیتأمین مالی از یارانه -
 دولتی

 ها مرجع اختصاص یارانه -
 هامعیار و ضوابط اختصاص یارانه -
 درآمدی های محدودیت  -
 ای های هزینهمحدودیت  -
 گزارش مالی  -

 های حزب چارچوب فعالیت 

 اصول قانون اساسی -
 ثبات نظام سیاسی و مردمساالری  -
 تمامیت ارضی  -
 وحدت ملی  -

 های احزاب مجازات
 جریمه مالی  -
 ها محرومیت از یارانه -
 انحالل حزب  -

نقش و جایگاه احزاب در   قانون انتخابات 
 انتخابات

 های حزبی پذیرش لیست -
نظام انتخاباتی اکثریتی/ نظام انتخاباتی  -

 تناسبی 

نامه داخلی آیین
 پارلمان 

نقش و جایگاه احزاب در  
 پارلمان 

های حزبی  شناسایی و پذیرش رسمی گروه -
 در پارلمان 

 های حزبی در پارلمانامتیازات گروه  -
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 حزبی در آلمان و ایران  هایمقایسه رویکردهای سیاست 

 حزب    گاهی جا و  هدف  ،ییشناسا ـ الف

سیاسی   احزاب  امور  در  سیاستگذاری  به  که  است  کشورهایی  اولین  جمله  از  آلمان 
چارچوب و  نقش  و  سیاسی  احزاب  خود،  اساسی  قانون  در  و  کرد  های  فعالیت  مبادرت 

ل احزاب سیاسی آزاد است و  تشكی   ،آنها را مورد توجه قرار داد. طبق قانون بنیادین آلمان
تأثیرگذارند«   اراده سیاسی مردم  »در تكوین  از    .Art. 211(BL of Germany) ,آنها 

دولت،   نظم  نگاه  مكمل  و  »سازنده  آنها  که  است  این  سیاسی  احزاب  تشكیل  از  هدف 
لیبرال دموکراسی  بنیادی  و  توجه  هستند«  اساسی  مورد  نیز  هدفی  چنین  به  رسیدن  ابزار   .

ذاران آلمانی قرار داشته است. قانون احزاب سیاسی آلمان تأکید دارد که آنها از  سیاستگ
شكل بر  ایالتی  پارلمان  در  یا  آلمان  بوندستاگ  در  مردم  نمایندگی  عقیده طریق  گیری 

 .  Art. 1)2(PL of Germany ,گذارند سیاسی مردم تأثیر می
تأسیس و فعالیت احزاب سیاسی  قانون اساسی ایران نیز    26مقایسه با آلمان، اصل    در 

این اصل اما  نظر    ،را آزاد اعالم کرده است.  برای احزاب سیاسی در  هدف و جایگاهی 
می نظر  به  و  مورد نگرفته  شهروندی  حقوق  تضمین  از جهت  صرفا   احزاب  آزادی  رسد 

ایرانی ضرورتی کارکردی برای   تأکید بوده است و احزاب سیاسی از نظر سیاستگذاران 
اسی ندارند. البته قانون جدید نحوه فعالیت احزاب هدف از تشكیل آنها را »کسب  نظام سی 

نحوه فعالیت    )قانونو مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصالح آن« عنوان کرده است  

ماده  های سیاسیو گروه احزاب   ابزار کسب    (1،  بعنوان  آنها  انتخاباتی  نقش  به  اینكه  بدون 
 ای کرده باشد. قدرت اشاره

  

 
1. Basic Law (Constitution) of Germany 

2. Party Law of Germany 
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 . شناسایی رسمی، هدف و جایگاه احزاب 2جدول  

 هدف و جایگاه حزب  شناسایی رسمی 
ابزار رسیدن به هدف  

 و جایگاه 
 

 آلمان 
 

در قانون  -بله
 اساسی

تکوین اراده سیاسی مردم و ساختن و 
 اساسی و بنیادی دموکراسیتکمیل نظم  

 
 انتخابات

 
 ایران 

 
در قانون  -بله

 اساسی

کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و 
 اصالح آن 

 
 ندارد

 

 تأسیس و ثبت حزب  ـ ب
تأسیس حزب در آلمان آزاد است و قید و شرط خاصی برای تأسیس احزاب سیاسی در  

در   ندارد. عدم شرکت یک حزب  مدت  این کشور وجود  به  سال، خارجی    6انتخابات 
بودن اکثریت اعضای حزب و قرارداشتن مقر و مرکز آن یا اداره اجرایی آن در بیرون از  

می آلمان  در  حزب  شناسایی  عدم  موجب  قانون  حاکمیت   PL of)  شودقلمرو 

Germany, Art. 2)  .  در مقایسه در ایران تأسیس حزب به موجب اخذ مجوز صورت
نظر گرفته شده است. موسسین حزب حداقل باید    برای اخذ مجوز شرایطی در گیرد.  می
بینی، مبانی فكری و عقیدتی در چهارچوب  مرامنامه حزب باید حاوی جهاننفر باشند.    15

خود   اساسنامه  و  مرامنامه  در  باید  مجوز  متقاضی  احزاب  همچنین  باشد.  اسالم  موازین 
)قانون اساسی و اصل والیت مطلقه فقیه اعالم نمایند  صراحتا  التزام خود را نسبت به قانون  

ماده    ،... احزاب  فعالیت  مبرر  .(2نحوه  و صالحیت  مدارک حزب  و  اسناد  بر ؤسی    سسین 
و ماده    عهده  کمیسیون  اختیار  بررس   101در  از  پس  کمیسیون  است.  احزاب  ی  قانون 

م  اساسنامه و صالحیت  د  5سسین، در عرض  ؤمرامنامه،  مجوز  را تصویب  ماه صدور  ائم 

 
  ل یدر وزارت کشور تشك   «یاسیس  ی هاگروه   و  احزاب  تیفعال   نحوه  »قانون  10است که به موجب ماده    یونی سی. کم1

  رانیدب   انیم  از   نده ینما  دو  ه، یقضائ  قوه   سی رئ  نده ینما  کل،  دادستان   نده ینما  : از  عبارتند   ونی سیکم  ن یا  یاعضا.  شودیم

 . یاسالم یمجلس شورا ندگانینما انیم از ندهینما دو  و کشور وزارت  یاسی س معاون ،یرأ حق بدون  احزاب کل
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کند و پس از آن وزیر کشور یک ماه فرصت دارد که مجوز را امضا و صادر نماید می
  .(7)قانون نحوه فعالیت احزاب ...، ماده 

 . تأسیس و ثبت احزاب 3جدول  

 
محور یا  ثبت

 بودن   مجوزمحور
 شرایط ثبت 

مرجع ثبت یا  
 صدور مجوز

 محور ثبت آلمان 
 سال   6عدم غیبت در انتخابات به مدت  -
 خارجی نبودن اکثریت اعضای حزب   -
 قرار نداشتن مرکز یا مقر حزب در خارج از کشور   -

نهاد ملی و 
مستقل  
 انتخابات

 مجوزمحور  ایران 

سسین )داشتن شرایط ؤالحیت داشتن مص -
قانون   10خاص طبق تشخیص کمیسیون ماده 

 احزاب( 
اساسنامه و مرامنامه   رعایت معیارهای خاص در -

 قانون احزاب  10طبق تشخیص کمیسیون ماده 

کمیسیون ماده  
قانون   10

 احزاب 

 

 عضویت در احزاب سیاسی ـ پ
برای    ،در آلمان عضویت در احزاب خواه برای اعضای مؤسس و رهبران حزب و خواه 

برای   خود  از حق  قضایی  موجب حكم  به  که  اشخاصی  تنها  است.  آزاد  عادی  اعضای 
محروم شده دادن  رأی  برای  از حق خود  یا  انتخابات  در  نمینامزد شدن  توانند عضو  اند 

ز به ارائه  حزب شوند. پذیرش و عدم پذیرش اعضای جدید بدون محدودیت و بدون نیا
اختیارات هیأت صالحیت از  از  دلیل  امتناع عمومی و کلی  این حال،  با  دار حزب است. 

 .PL of Germany, Art)جدید حتی برای مدت محدود مجاز نیست    یپذیرش اعضا

10)  . 
آلمان،    با  مقایسه  در  ایران  سخت در  سیاسی  احزاب  در  عضویت  است.  شرایط  تر 

م باید  ؤاعضای  و عادی  فقیه  سس  مطلقه  و والیت  اساسی  قانون  به  التزام عملی  و  اعتقاد 
سوء و  به  داشته  باشند.  نداشته  مؤثر  کیفری  دارای  پیشینه  باید  مؤسس  اعضای  عالوه، 

باشند   آن  معادل  یا  کارشناسی  ماده  مدرک   ،... احزاب  فعالیت  نحوه  همچنین    (.4)قانون 
نیز برخی  و  دلیل سوابق سوء خود  به  اشخاص  از  که    برخی  دولتی  ماهیت شغل  دلیل  به 

 (.5)قانون نحوه فعالیت احزاب ...، ماده  دارند از عضویت در حزب محرومند
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 عضویت در احزاب سیاسی .4جدول  

 محرومان از عضویت  شرایط اعضاء  شرایط موسسین   

 ندارد  ندارد  آلمان 
در   نامزدی  از  محرومان 
دادن   رأی  حق  و  انتخابات 

 طبق حکم دادگاه

 ایران 

اعتقاد و التزام عملی به قانون  -
 اساسی 

اعتقاد و التزام عملی به والیت  -
 مطلقه فقیه  

 نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر   -
مدرک کارشناسی   داشتن حداقل -

 یا معادل آن  

اعتقاد و التزام عملی به   -
 قانون اساسی  

اعتقاد و التزام عملی به   -
 والیت مطلقه فقیه 

نداشتن سوء پیشینه کیفری   -
 مؤثر 

رژیم   - پایه  بلند  اعضای 
 پهلوی 

حقوق    - از  محرومان 
 اجتماعی 

و    - جاسوسی  به  مظنونان 
 متجاهران 

مشاغل    - برخی  صاحبان 
 دولتی  

 

 تشکیالت و سازمان احزاب سیاسی   ـ ت
سیاست  کلی  آلمان  رویكرد  حزب،  های  تشكیالت  و  سازمان  و  داخلی  مسائل  درباره 

قوانین   موجب  به  سیاسی  احزاب  که  معنی  این  به  است.  دموکراسی  اصول  از  حراست 
رسمی ملزم به رعایت اصول دموکراسی در فرایندهای داخلی و تشكیالتی خود هستند. 

تک اعضاست.  برابر  رأی  حق  و  دموکراسی  اصول  رعایت  اساسی  اعضای  مسأله  تک 
تصمیماح فرایندهای  در  بتوانند  باید  سیاسی  احزاب  زاب  کنند.  مشارکت  حزب  گیری 

دهی و تشكیل شوند. مجمع ای و یا محلی سازمانهای منطقهسیاسی باید به صورت شعبه 
منطقه  ارکان    -ایاعضا و کمیته اجرایی در سازمان مرکزی حزب و شعب  از  محلی آن 

گیری در مورد مسائل شوند. تصمیموب می ناپذیر حزب محسضروری، حیاتی و اجتناب
برنامه مانند  به حق عضویت و موضوعاتی  مربوط  قوانین موضوعه، قواعد  ها،  های حزب، 

های داوری، انحالل حزب و ادغام آن  نامه و رویهقواعد مربوط به تشریفات و روند آیین 
یر اعضای کمیته  محلی، معاونان وی و سا  -ایبا سایر احزاب، انتخاب رئیس شعبه منطقه

ها باید از طریق مجمع حزب انجام شود. اعضای حزب باید از  اجرایی، اعضای سایر هیأت 
ر حق  اعمال  البته  باشند،  برخوردار  یكسان  و  برابر  رأی  میا حق  به  ی  مشروط  تواند 

باشد   عضویت  حق  سیاسی  .  (PL of Germany, Art.10)پرداخت  احزاب  قانون 
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اجرایی کمیته  وظایف  کمیته  آلمان،  نمایندگان، و  مجامع  ترکیب  حزب،  عمومی  های 
گیری  های داوری حزب را نیز به تفصیل بیان کرده است. تصمیموظایف و ترکیب هیأت 

 PL of)در حزب باید با رأی اکثریت و انتخاب اعضا در ارکان حزب باید مخفیانه باشد  

Germany, Art. 7-15)  .  انتخابات برای  نامزدها  با رأیمعرفی  باید  نیز  گیری پارلمانی 
 .  (PL of Germany, Art. 17)مخفی صورت گیرد 

و  سیاست   سیاسی  احزاب  داخلی  تشكیالت  و  سازمان  بر  زیادی  توجه  ایران  حزبی  های 
گیری و انتخاب اعضای ارکان حزب و نامزدهای  روندهای داخلی آنها از جمله نحوه تصمیم 

سس،  ؤ هیأت م سیاسی باید دارای سازمان و ارکانی مانند    انتخاباتی نكرده است. البته احزاب 
)قانون نحوه    مجمع عمومی، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان و مسئول شعب استانی باشند 

حزبی و انتخاب دموکراتیک  این حال حمایت از دموکراسی درون  با   (. 1فعالیت احزاب ...، ماده 
 شود.  ها دیده نمی است رهبران حزب و نامزدهای انتخاباتی در این سی 

 . تشکیالت و سازمان احزاب سیاسی5جدول  

 
دخالت در امور 

داخلی و تشکیالت 
 حزبی

 هدف از دخالت 
انتخاب 
 رهبران 

انتخاب 
 نامزدها 

های تصمیم
 مهم و اساسی

 آلمان 

طراحی ساختار کلی 
حزب و تعیین 

چارچوب وظایف و  
 اختیارات ارکان حزب 

حراست از اصول  
دموکراسی و حق 

 رأی برابر 

مطابق  
اساسنامه  
حزب با  

رعایت اصول  
 دموکراسی 

مطابق  
اساسنامه حزب  

با رعایت  
اصول  

 دموکراسی 

 در مجمع حزب 

 ایران 

طراحی ساختار کلی 
حزب بدون توجه به  
وظایف و اختیارات 

 ارکان حزب 

طراحی ساختار 
کلی حزب بدون  
توجه به وظایف  
و اختیارات ارکان 

 حزب 

-- 
)عدم توجه  

به دموکراسی  
 حزبی( درون

-- 
)عدم توجه به  

 دموکراسی 
 حزبی( درون

-- 
)عدم توجه به  

 دموکراسی 
 حزبی( درون

 مسائل مالی احزاب سیاسی  ـ ث
هایی برای تأمین مالی احزاب و  های مالی غالبا  در جهت پیدا کردن راه در آلمان سیاست

و تقویت احزاب و    مالی  شفافیت   با هدف ایجاد های آنها  تنظیم درآمدها و هزینه همزمان،  
در حالی که در ایران گذشته از نقص قانون در    .ایجاد رقابت عادالنه و برابر بین آنها است
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احزاب   مالی  شفافیت  در جهت  بیشتر  نیز  موجود  اندک  مقررات  مالی،  مسائل  خصوص 

 است تا تشویق و تقویت آنها. 
های قانونی  ای بعنوان تأمین مالی بخشی از فعالیتبودجه  به احزاب سیاسیدر آلمان    

کلی آنها تخصیص می و ضوابط  معیارها  اساس  بر  احزاب  به  بودجه  این    یابد. تخصیص 
مانند نسبت آرای حزب در انتخابات اروپایی، بوندستاگ و پارلمان ایالتی، جمع کل حق  

صاحبان مناصب دولتی و های دریافتی حزب از دارندگان و  های حزب و کمکعضویت 
گیرد. حداکثر مبلغ کل بودجه عمومی ساالنه احزاب  میزان هدایای دریافتی صورت می

یورو    133 و    (PL of Germany, Art.18)میلیون  احزاب  به  آن  تخصیص  مرجع  و 
ای آنها بر اساس ضوابط و مقررات، رئیس بوندستاگ آلمان  نظارت بر عملكردهای هزینه

رتحساب خود را در پایان سال مالی به رئیس بوندستاگ ارائه دهد،  است. حزب باید صو
از کمک این صورت  غیر  میدر  محروم  دولتی   .PL of Germany, Art)شود  های 

19a) صورتحساب بررسی  و  نظارت  آلمان .  بوندستاگ  رئیس  عهده  به  آنها  تأیید  و  ها 
آلمان  . (PL of Germany, Art. 23a)  است حسابرسی  عالی  عملكرد  بر    سازمان 

بینی، تخصیص و پرداخت آن به  رئیس بوندستاگ در خصوص مدیریت این منابع و پیش 
 .   (PL of Germany, Art. 21) کندمیاحزاب نظارت 

ها  ها، کمکضویت حق ع  در آلمان عبارتند از:  های متنوع درآمد احزابمنابع و شیوه 
پرداخت  اعانات  از    ی و  حاصل  درآمدهای  حقوقی،  و  حقیقی  اشخاص  هدایای  مقامات، 

درسهام   دارایی شرکت   حزب  سایر  از  حاصل  درآمدهای  حزبهاها،  درآمدهای  ی   ،
رویدادها از  دریافتیحاصل  عمومی،  بودجه  دیگر،  شعب  کمک  و   های  از  دریافتی  های 

هزینه  همچنین  هزینهحزبی.  شامل  حزب  هزینه های  پرسنل،  مخارج  و  مخارج  ها  و  ها 
فعالیت عمومی،  سیاسی  کار  روزمره،  اجرایی  و  و عملیاتی  انتخاباتی  مبارزات  و  ها 

 .  (PL of Germany, Art. 24)های قابل پرداخت به شعب حزب است کمک
احزابممنوعیت  درآمدهای  بر  نیز  آلمان  هایی  می  در  از  اعمال  هدایا  دریافت  شود. 
  ، های اشخاصها و کانونسیاسی، واحدها یا انجمنبنیادها و نهادهای    ،های دولتیشرکت

قانون این  شمول  از  خارج  سازمان   ،هدایای  حرفههدایای  شرکت   ،ایهای  و  هدایای  ها 
نیمه یا  دولتی  هدیه  ، دولتیموسسات  از  ناشناسهدایا  عوض  کمک  ،دهنده  در  که  هایی 

می  اعطا  سیاسی  یا  مالی  است  امتیاز  ممنوع    . (PL of Germany, Art. 25)شود 
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تا سقف   مالی، حبس  تخلفات  اشخاص    5مجازات  متوجه  است که  مالی  یا جریمه  سال 
 . (PL of Germany, Art. 31a)شود می
حزبی    شفافدر  سیاست  هدف  با  غالبا   احزاب  مالی  مسائل  مورد  در  سازی  ایران 

قاعده یا  مالی  تأمین  از طریق  از احزاب سیاسی  اتخاذ شده است و حمایت  ند  مدرآمدها 
ای که برابری حداقلی در این خصوص را تضمین کند  ها به گونهکردن درآمدها و هزینه

نمیدر سیاست  دیده  مالی حزبی  احزاب سیاسی می های  از حق  شود.  توانند درآمدهایی 
،  ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانیکمک،  عضویت اعضا

های دولتی کسب کنند. آنها مجاز  ها و یارانهکمک،  های قانونیوجوه حاصل از فعالیت 
)قانون نحوه فعالیت احزاب  های اجرایی نیستند  به استفاده از منابع و امكانات دولتی دستگاه

ماده   هزینه  (.16...،  و  قانونی  درآمدها  دفاتر  در  و  انجام  قانونی  طرق  از  باید  احزاب  های 
 (. 14)قانون نحوه فعالیت احزاب ...، ماده ثبت شود 

ضوابط و معیارهایی برای اختصاص اعتبارات دولتی به احزاب  در قوانین حزبی ایران   
، مسئولیت اختصاص و  نظارت بر آن را بر  قانون احزاب  10ماده    و کمیسیون   وجود ندارد 

های حزب بكار برده شده و در  عهده دارد. وجوه دریافتی باید در جهت اهداف و برنامه
مالی ارسال شود    ، پایان سال  به کمیسیون  ماده  گزارش آن   ،... احزاب  فعالیت  نحوه  )قانون 

حقوقی    (.17 و  حقیقی  اشخاص  از  تدارکاتی  و  مالی  کمک  هرگونه  دریافت  همچنین 
دولت  و  ساخارجی  و  بیگانه  بین زمانهای  و  های  اقتصادی  فعالیت  هرگونه  انجام  المللی، 

شرکت  تأسیس  طریق  از  جمله  از  و انتفاعی  واردات  به  اقدام  یا  تجاری  مؤسسات  و  ها 
 (.18)قانون نحوه فعالیت احزاب ...، ماده صادرات و هرگونه فعالیت اقتصادی ممنوع است 
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 مسائل مالی احزاب سیاسی  -6جدول  

 قانون خاص  
 

کمکهای  
 دولتی 

شرایط و 
ضوابط  

تخصیص  
 ها کمک

محدودیت  
درآمدها و  

 ها هزینه

 
هدف  
 ها محدودیت

مرجع 
تخصیص  

های  یارانه
 دولتی 

 آلمان 

در   - ندارد
قانون احزاب  
به طور مفصل  
سیاستگذاری 

 . شده است

  –د دار
مکفی و  
کامالً در  
حیات 
احزاب  
موثر  
 . است

ضوابط و  
معیارهای  

چند بعدی و  
  دموکراتیک

برای  
 تخصیص
اندیشیده  
 شده است. 

 دارد

ایجاد برابری   -
نسبی در 

های توانایی
مالی احزاب در  

 انتخابات
ایجاد  -

 شفافیت مالی

رئیس 
 بوندستاگ

 ایران 

در   - ندارد
قانون احزاب  
به طور ناقص 
سیاستگذاری 

 . شده است

  - دارد
مبلغ 

ناچیزی 
 . است

ضابطه و  
معیاری در  
قانون وجود 

 . ندارد

 دارد
ایجاد شفافیت  

 مالی 

کمیسیون  
  10ماده 

قانون 
 احزاب 

 ها ها و مجازاتچارچوب فعالیت   ـ ج
در آلمان »آسیب رساندن یا از میان برداشتن نظم بنیادین آزاد و دموکراتیک« و »به خطر  

های احزاب و اعضای آنهاست که با  انداختن ثبات کشور« دو خط قرمز اهداف و فعالیت 
است   همراه  حزب  انحالل   BL of Germany, Art. 21; PL of)مجازات 

Germany, Art. 23)  . سیاست در  قید  دو  این  از  غیر  دیگری  چیز  حزبی  تقریبا   های 
شود که بتواند فعالیت احزاب سیاسی را محدود یا ممنوع کند. نظارت بر آلمان یافت نمی
 عهده دادگاه قانون اساسی است.    و تطبیق آنها با قانون برفعالیت احزاب 

که    است  این  بر  مشروط  سیاسی  احزاب  فعالیت  ایران  آزادی،  »در  استقالل،  اصول 
)قانون اساسی ج.  را نقض نكنند    « وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی

اصل   ا،  مذکو (.  26ا.  قیود  تقسیر  با  حزبی  سیاستگذاران  اصلاما  این  در  دامنه خطوط    ، ر 
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نقض    این اساس  اند. برقرمز و مصادیق ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی را گسترش داده
و   ملی  امنیت  علیه  اقدام  اسالمی؛  موازین  علیه  فعالیت  و  تبلیغ  و  اسالم  مبین  دین  مبانی 

ها،  ها، نمایندگی سفارتخانهوحدت ملی از جمله هرنوع ارتباط، مبادله اطالعات و تبانی با  
و  ارگان خرابكارانه  عملیات  به  اقدام  هرگونه  خارجی،  کشورهای  احزاب  و  دولتی  های 

های تروریستی، دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از  براندازانه و حمایت از گروه
تالش    المللی وهای بین های بیگانه و سازماناشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت

های متنوع فرهنگی و  با استفاده از زمینه   رای ایجاد و تشدید اختالف میان صفوف ملتب
مذهبی و نژادی موجود در کشور ایران و نیز دعوت به انجام اقدامات مذکور یا حضور  

راهپیمایی ا  در  غیرقانونی؛  جمله  های  از  ملت  حقوق  نقض  و  اساسی  قانون  عمال خالف 
پ شایعه  افتراء،  تهمت،  و  ایراد  مرامنامه  از  تخطی  خشونت؛  ترویج  و  آموزش  راکنی، 

تأسیس   طریق  از  جمله  از  انتفاعی  و  اقتصادی  فعالیت  هرگونه  انجام  حزب؛  اساسنامه 
ها و مؤسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات و هرگونه فعالیت اقتصادی از  شرکت

 (.18لیت احزاب ...، ماده )قانون نحوه فعا خطوط قرمز فعالیت احزاب سیاسی در ایران است
های احزاب و اعمال مجازات بر آنها بر عهده کمیسیون احزاب  در ایران نظارت بر فعالیت

شدت   به  بسته  کمیسیون  است.  صالح  دادگاه  اختیارات  از  انحالل  مجازات  و  سیاسی 
هایی مانند تذکر شفاهی، تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف با قید  جرائم، مجازات 

های  ها و کمکها، محرومیت از تمام یا بخشی از یارانه حرمانه، اخطار و اعالن از رسانهم
دولتی، تعلیق فعالیت حزب حداکثر به مدت سه ماه، توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک  

اِ یا پروانه فعالیت حزب را توقیف و انحالل آن را از دادگاه تقاضا  عمال میسال  کند و 
 (. 19نحوه فعالیت احزاب ...، ماده )قانون کند می
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 ها و مجازات احزاب چارچوب فعالیت  .7جدول  

 ها مجازات ها چارچوب فعالیت 
مرجع نظارت و 
 اعمال مجازات 

 
 آلمان 

آسیب رساندن یا از میان   -
برداشتن نظم بنیادین آزاد و  

 دموکراتیک 
به خطر انداختن ثبات   -

 کشور 

 انحالل 
دادگاه قانون  

 اساسی

 
 
 ایران 

اصول استقالل، آزادی،   -
وحدت ملی، موازین اسالمی  

 و اساس جمهوری اسالمی 
مفصلی   و زیاد شروط کیفی -

 قانون احزاب  18در ماده 

تذکر شفاهی، تذکر کتبی، اخطار و  
ها، محرومیت از تمام  اعالن از رسانه

های  ها و کمکیا بخشی از یارانه
حداکثر  دولتی، تعلیق فعالیت حزب 

به مدت سه ماه، توقیف پروانه به  
مدت سه ماه تا یک سال، توقیف 

پروانه فعالیت و تقاضای انحالل از  
 دادگاه

کمیسیون ماده   -
احزاب  قانون  10

در همه موارد به  
جز در مورد  

 انحالل 
دادگاه در مورد   -

 انحالل 

 

 نقش و جایگاه احزاب در انتخابات   ـ چ
ای و رأی تناسبی  نمایندهتی تکمختلط، مرکب از رأی اکثری  ینظامنظام انتخاباتی آلمان  

بوندسرات   و  عوام(  )مجلس  بوندستاگ  مجلس  دو  شامل  کشور  این  پارلمان  است. 
با رأی مستقیم،    598)مجلس اعیان( است. اعضای مجلس بوندستاگ آلمان   نفر است و 

ساله  برای یک دوره چهارن  آزاد، برابر و مخفیانه شهروندان آلمانی واجد شرایط رأی داد
های انتخابیه و بقیه از  نفر از اعضا از بین نامزدهای فردی در حوزه  299شوند.  برگزیده می

هر رأی دهنده   .Art. 1)1(FEA of Germany ,شوند  بین نامزدهای لیستی انتخاب می 
خاب یک کند: رأی اول برای انت دو رأی دارد و آنها را از طریق یک برگه رأی اعمال می

در سطح   حزبی  لیست  یک  انتخاب  برای  دوم  رأی  و  انتخابیه  برای حوزه  پارلمان  عضو 

 
1. Federal Election Act of Germany 
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انتخاب می  انتخابیه یک عضو  نامزدی که اکثریت آرا ایالت. هر حوزه  مأخوذه    یکند و 
تنها    ، های ایاالتها میان فهرستشود. در توزیع کرسی معتبر را به دست آورد انتخاب می

گرفته نظر  در  حداقل  می   احزابی  که  آرا  5شوند  منطقه    یدرصد  در  دوم  معتبر  مأخوذه 
انتخابیه   حوزه  سه  در  کرسی  یک  حداقل  یا  باشند  آورده  بدست  را  تصاحب  انتخاباتی 

ای  جلوگیری از احزاب بسیار کوچک و ذره  ،باشند. هدف از اعمال این محدودیت  کرده
 . (FEA of Germany, Arts. 4-6)ثباتی سیاسی است  و پرهیز از بی

  محور است. و نامزد  پنجم نصاب یکای با حددو مرحله  نظام انتخاباتی ایران اکثریتی 

های برگزار شده، از یک نظام انتخاباتی واحد استفاده شده است. هر  در تمامی انتخابات
ر همه آنها،  چند قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی تاکنون چهار بار اصالح شده اما د

ان اتخاذنظام  مرحله  ،شدهتخاباتی  دو  نظام  نظام  جزء  از چهار  سه جزء  همواره  و  بوده  ای 
رأی  -انتخاباتی   برگه  حوزه ساختار  وسعت  انتخابی دهی،  فرمول  و  انتخابیه  ثابت    -های 
در انتخابات مجلس  سیاسی  هر چند که احزاب    (.19-14:  1392)رفیعی قهساره،  بوده است  
کنند ولی به لحاظ قانونی امكان مشارکت  می  هانامزد  اقدام به ارائه لیستالمی  شورای اس
انتخاباحزاب در انتخاباترسمی   های حزبی  کنندگان بتوانند به لیست ، به این معنی که 

 وجود ندارد.  رأی دهند،

 نقش و جایگاه احزاب در انتخابات -8جدول  

 
پذیرش احزاب  

 در انتخابات 

ابزار مشارکت 
ب در احزا

 انتخابات 
 نظام انتخاباتی 

 قانون انتخابات  بلی آلمان 
ای و رأی تناسبی  نمایندهترکیبی )اکثریتی تک

 های حزبی( بر اساس لیست

 ----- خیر ایران 
ای/ اکثریتی با حد نصاب مشخص/ دو دوره

 های نامتجانسنامزد محور/ با حوزه
 

 نقش و جایگاه احزاب سیاسی در مجلس   ـ چ
کرسی کسب  از  پس  آلمان  سیاسی  پارلماناحزاب  گروه  ،های  تشكیل  به  های  اقدام 

ها را به رسمیت شناخته  کنند. قانون بنیادین آلمان صراحتا  موجودیت این گروهسیاسی می



 143 |   این شهرام رمسعودی ام

 
و بوندستاگ را ملزم نموده که نمایندگان خود را در کمیته مشترکی که بین بوندستاگ و  

می  تشكیل  از  بوندسرات  وزنشود  تناسب  به  آنها  همه  کند  بین  انتخاب   BL of)شان 

Germany, Art. 53a).   اعضای از  درصد  پنج  پارلمانی  گروه  هر  اعضای  حداقل 
 ROP)بوندستاگ است و به عالوه آنها باید به حزب یا احزاب مشابهی تعلق داشته باشند  

, Art. 101of Bundestag)گروه به  پارلمانی  .  پارلمان  های  در  خوبی  نسبتا   امتیازات 
و ترکیب  شورای رؤسا  است.  داده شده  انتصاب رؤسای  کمیسیون  آلمان  همچنین  و  ها 

قدرت  کمیسیون  با  متناسب  مختلف  اعضای(  های  این  گروه )تعداد  است.  پارلمانی  های 
 ROP)شود  دهد نیز به کار گرفته میهایی که بوندستاگ صورت میاصل درباره انتخاب

of Bundestag, Art. 112)  .  و آلمان  بوندستاگ  رؤسای  شورای  اعضای  انتخاب 
شورا   این  تشكیل  یک   ،(ROP of Bundestag, Art. 6)درخواست  شرکت  امكان 

نشست در  پارلمانی  گروه  هر  از  کارمند  اعضای  عضو  به  کمک  برای  کمیسیون  های 
گر  ،(ROP of Bundestag, Art. 57)  کمیسیون  رؤسای  شرکت  های  وهامكان 

نشست همه  در  آنان  از  نمایندگی  به  گروه  از  عضوی  یا  و  کمیسیون پارلمانی  و  های  ها 
رأی   از حق  برخورداری  بدون  از    ، (ROP of Bundestag, Art. 69)کمیسیون ویژه 

گروه دیگر  بوندستاگ  امتیازات  رئیس  چنانچه  عالوه،  به  است.  آلمان  در  پارلمانی  های 
نب خود  وظایف  انجام  به  پارلمانی قادر  بزرگ  گروه  دومین  از  رئیس  نائبان  از  یكی  اشد 

  . ( BL of Germany, Art. 40; ROP of Bundestag, Art. 7)گیرد  جای او را می

فرصت  پارلمانی  گروه  هر  که  آن  از  پس  تنها  کمیسیون  در  مذاکرات  کفایت  پیشنهاد 
د، امكانپذیر  های متفاوت شنیده شوصحبت در مورد موضوع بحث را پیدا کند و دیدگاه

تواند نخستین  دهنده نمیعضو گروه پیشنهاد   .(ROP of Bundestag, Art. 71)  است
   .(ROP of Bundestag, Art. 28)سخنران درباره یک موضوع خاص باشد 

آیین   قانون  گروهدر  برای  جایگاهی  اسالمی  شورای  مجلس  داخلی  سیاسی  نامه  های 
های سیاسی  هایی بر اساس گرایشفراکسیون   ،حزبی وجود ندارد. هر چند که در مجلس 

می  شكل  نمایندگان  جناحی  آنهاو  اما  توجهی    گیرد  قابل  اعضای  تعداد  از  اگر  حتی 

 
1. Rules of Procedure of the German Bundestag and Rules of Procedure of the 

Mediation Committee 
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نسبت به سایر نمایندگان ندارند و در فرایندهای داخلی و    رسمی  امتیازی  برخوردار باشند،
 ندارند.  ی رسمی به اسم فراکسیونهای مجلس دخالتتصمیم گیری 

 نقش و جایگاه احزاب سیاسی در مجلس .9جدول  

 
های حزبی در  شناسایی رسمی گروه
 مجلس

 های حزبی در مجلس امتیازات گروه

 آلمان 
نامه قانون اساسی و آیین در - بله

به رسمیت شناخته   داخلی بوندستاگ
 اند. شده

مشارکت تناسبی در کمیته مشترک بین بوندستاگ  -
 و بوندسرات 

 ها تناسبی در شورای رؤسا و کمیسیونمشارکت  -
 امتیازات دیگر در فرایند قانونگذاری در مجلس  -

 -------- . شوندبه رسمیت شناخته نمی -ر خی ایران 

 گیری و ارائه راهکارهای سیاستینتیجه
با هنجارهای سیاسی و  سیاست  متناسب  متفاوت و  دو کشور رویكردهای  های حزبی در 
می  تاریخی نشان  را  مداخلهخود  و  بوروکراتیک  سیاست  یک  آلمان  امور دهد.  در  گر 

های حزبی در این کشور،  داخلی احزاب اتخاذ کرده است. با این حال، رویكرد سیاست 
اصوال  علت اتخاذ رویكردی حداکثری در آلمان تشویق و تقویت احزاب سیاسی است.  

اس بوده  مقایسه، رویكرد سیاست ت.  تضمین آزادی و کارآمدی احزاب سیاسی  های  در 
 است.  از سوی دولت بوده حزبی ایران بیشتر در جهت امكان کنترل احزاب  

می  فعالیت  و  تأسیس  قبلی  شرط  نوع  هیچ  بدون  و  آزادانه  احزاب  آلمان  و  در  کنند 
احزاب   وجود  کشور  این  در  دارند.  کشور  سیاست  سپهر  در  مشخصی  و  معین  جایگاه 

ول دموکراسی و پیشبرد اهداف نظام سیاسی ضروری شناخته شده  سیاسی برای تحقق اص 
که   است  حقی  تحقق  از جهت  صرفا   احزاب  فعالیت  آزادی  ایران  در  مقایسه،  در  است. 

های مدنی در یک جامعه باید داشته باشند، لذا جایگاهی از منظری کارکردگرایانه  تشكل
رغم تصریح قانون  عالوه، علی  گرفته نشده است. به در عرصه سیاست برای آنها در نظر  

احزاب سیاسی فعالیت  آزادی  بر  عادی  ، اساسی  مقررات حزبی  و  را    ،قوانین  آزادی  این 
 اند.   منع و انكار کرده و آن را تنها به شرط اخذ مجوز پذیرفته

در آلمان سیاستگذاری در امور داخلی احزاب سیاسی با هدف تضمین تحقق اصول   
د در داخل حزب انجام شده است. عضویت کامال  آزاد است و  دموکراسی و برابری افرا
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داشتن   باشد.  کارآمد  بوروکراسی  دارای  و  شفاف  باید  حزبی  سازمان  و  تشكیالت 
تشكیالت و سازمان منسجم و کارآمد و در عین حال امكان برخورداری اعضای حزب از  

آنفرصت در  برابر  آلمانیهای  قانونگذار  برای  است    ،  اساسی  و  دلیل  مهم  همین  به  و 
حزبی  سیاست  کشور  های  کرده    اصولیقواعد  این  ترسیم  تجویزی  کامال   صورت  به  را 

داخلی   سازمان  جهت  در  تجویزی  رویكرد  با  قواعدی  آلمان  مانند  نیز  ایران  در  است. 
حزب وجود دارد. قسمتی از این تجویزها از جمله تجویزهای مربوط به تشكیالت حزب،  

گونه نهبه  جهت  در  آنها  ای  تقویت  نهایت  در  و  احزاب  جغرافیایی  گسترش  و  ادمندی 
این حالطراحی شده است،   اعضای عادی و رهبران    با  مانند شرایط  تجویزهای دیگری 

های حزب، نه در جهت تقویت حزب بلكه  ها و اساسنامهحزب، شرایط محتوای مرامنامه 
کنترل راستای  بر    در  دولت  سلطه  فرایندهای  و  عالوه،  به  است.  گرفته  صورت  احزاب 

و   رهبران  دموکراتیک  انتخاب  و  آن  در  دموکراسی  اصول  رعایت  بویژه  حزب  داخلی 
 نبوده است.  ایرانی نامزدهای انتخاباتی، مورد عالقه سیاستگذار 

به احزاب و    ،در آلمان  مالیه سیاسی اهمیت فراوانی دارد. رویكرد این کشور کمک 
به منظور جذب هر چه بیشتر طرفداران حزبی و مشارکت توانمندتر آنان در    تقویت آنها

البت انتخابات است. این سیاست  اعمال می أه توها  با قواعدی  شود که در جهت شفافیت  م 
مالی احزاب و   تأمین  ایران،  باشد. در  انضباط درونی احزاب  و  نظم  پاسخگویی و  مالی، 

های حزبی نیست و هدف و انگیزه اصلی این  ست تقویت و تشویق آنها مسأله اساسی سیا
هزینه سیاست  صرف  جنبه  از  چه  و  مالی  تأمین  جهت  از  چه  کردن ها،  شفاف  ها، 

 عملكردهای مالی است.  
فعالیت   چارچوب  خصوص  به  در  نسبت  ایران  در  حزبی  سیاستگذاری  احزاب،  های 

نزدیک به منع را    رویكرد کنترلیِ  چارچوبی که ترسیم شده است   .تر استآلمان پررنگ
دارد. در آلمان    مطابقتشرایط تأسیس و عضویت    مربوط بهدهد که با رویكرد  نشان می

های ایران در  پی دارد. سیاست   عدم رعایت خطوط قرمز، مجازات انحالل احزاب را در
بر فعالیت نیز قدری متفاوت است. مرجع نظارت  ها و اعمال نظارت بر جرائم، این زمینه 

مو  در  میبجز  کمیسیون  است.  احزاب  کمیسیون  انحالل،  جرائم  رد  شدت  به  بسته  تواند 
حكم  مجازات  به  تنها  انحالل  مجازات  کند.  اعمال  فعالیت  پروانه  توقیف  جمله  از  هایی 

 گیرد. دادگاه صورت می
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انتخاباتی آلمان ترکیبی از حزب  نامزدنظام  محوری است در حالی که در  محوری و 
توانند دهندگان صرفا  میکنند و رأیستند که در انتخابات شرکت میایران فقط نامزدها ه

نامزدها منفردبه  گروه  ی  بدهند.  رسمیت  رأی  به  آلمان  پارلمان  در  حزبی  سیاسی  های 
آنها در تصمیمشناخته شده برای  امتیازاتی  و  ترکیب  گیریاند  دستور جلسات،  تعیین  ها، 

.... در نظر  هیأت رئیسه و کمیسیون  های سیاسی  گرفته شده است. در مقایسه، گروهها و 
 شوند و آنها دارای امتیازی در مجلس نیستند.  در مجلس ایران به رسمیت شناخته نمی 

احزاب    تقویت  و  تشویق  جهت  در  ایران  اسالمی  جمهوری  که  است  ضروری  لذا 
 های حزبی خود لحاظ نماید:سیاسی، موارد ذیل را در سیاست 

نباید احزاب  نگاه سیاستگذاران    - تغییر کند. سیاستگذاران  باید  به احزاب سیاسی  نسبت 
هایی بدانند که به دنبال کسب قدرت هستند بلكه باید آنها  به عنوان تشكل  صرفا سیاسی را 

ناپذیر برای دموکراسی، کارآمدی نظام سیاسی، تحقق خرد جمعی و  را نهادهایی اجتناب
 گردش نخبگان بدانند.

نقش و جای  - احزاب  باید  تعریف شود.  انتخابات مجلس  برای احزاب سیاسی در  گاهی 
ای برای فعالیت و نه ابزاری برای دستیابی به اهداف و  بدون ورود در انتخابات نه انگیزه

 کارکردهای ذاتی خود دارند.
در    - عینی،  مدارک  و  اسناد  با  اختیاری  آنها  ثبت  و  آزاد  باید  سیاسی  احزاب  تأسیس 

بنابراین رویكرد »مجوزمدفرایندی کوتاه محور« در تأسیس حزب  ت و سهل انجام شود. 
از سیاست »ثبتباید  ثبت  محورهای دولتی حذف و رویكرد  « جایگزین آن شود. مرجع 

بی نهاد  یک  نماید.باید  ثبت  و  گرفته  تحویل  را  مدارک  صرفا   که  باشد  بعبارت    طرف 
پسی  نظارت  رویكرد  حزب،  تأسیس  در  که  است  ضروری  رویكرد  دیگر  جایگزین  نی 

   نظارت پیشینی شود.
عضوی   - رهبران    -ت  شرایط  و  مؤسس  اعضای  برای  خواه  و  عادی  اعضای  برای  خواه 

صرفا  باید شامل چند شرط حداقلی و عینی مانند حداقل سن و تابعیت ایران باشد.    -حزب
بلند باید شامل محكومان قضایی و مقامات  نیز صرفا   پایه  محرومان از عضویت در حزب 

 کشوری و نیروهای مسلح و نظامی شود. 
شود  هرچند که عدم دخالت دولت در امور داخلی احزاب، سیاستی مطلوب شمرده می  -

از   تا  باشد  اصول دموکراسی  به رعایت  آنها  الزام  باید در جهت  دولتی  اما سیاستگذاری 
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را کاهش    حزبی که انگیزه افراد برای عضویت و فعالیت جدی در احزاباستبداد درون

در  می دموکراسی  اصول  رعایت  به  ملزم  باید  احزاب  بنابراین  نماید.  جلوگیری  دهد 
 ها، انتخاب رهبران و گزینش نامزدهای انتخاباتی شوند.گیری فرایندهای داخلی، تصمیم

با هدف ایجاد شفافیت    - نباید صرفا   باالخره سیاستگذاری در امور مالی احزاب سیاسی 
منابع درآمدی و توانمندی  هزینه  در  برابری نسبی در  باید در راستای ایجاد  بلكه  باشد  ها 
رقابت  در  بدین  احزاب  گیرد.  سیاسی صورت  احزاب  تقویت  و  تشویق  و  انتخاباتی  های 

محدودیت است  الزم  محدودیتمنظور  و  احزاب  دریافتی  مبالغ  برای  برای هایی  هایی 
مكفی  های مالی و غیر مالی  مکهای آنها اعمال شود. همچنین اختصاص کصرف هزینه

میزان آرای کسب مستقیم و غیرمستقیم دولتی بر اساس  انتخابات  ، صرفا   شده احزاب در 
   ضروری است. مجلس شورای اسالمی
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