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و ارتقاي و جايگاه احزاب در تقويت نقش
 كارآمدي مجالس قانونگذاري

 چكيده

قها پارلمان وهاي متعددي همچو كه كارويژهانونگذاري يا مجالس را ...ن قانونگذاري، نظارت، نمايندگي

و هاي مردم نظامنبنيا برعهده دارند، و معموالً ساالر . شوندمي دمكراتيك حكومت تلقي چهره عمومي

و افكار عمومي شهروندان به حساب سو آينه آنها از يك قامي دار احساسات و از ديگر سو واضع نون آيند

به همين دليل تقويت نهادهاي. شودميو سرچشمه قوانيني هستند كه كشور براساس آنها اداره

و بارز  و بين راهبردهايپارلماني ويژگي مشخص بوده هاي اخير دردهه ساالري مردمالمللي ارتقاي ملي

.است

و . رفيعـي برخوردارنـد در ميان عوامل مؤثر تأثيرگذار بر كارآمدي مجالس، احزاب از جايگاه ويـژه

به آنها چه به و چه و سـازماندهي درو،عنوان ساختار عنوان كنشگر و هـم در هم در داخـل نـي مجـالس

و انسجام و مطالبات از مجالس نقشي اساسي ايفا بيرون لذا احزاب سياسي پويـا.كنندمي بخشي نظرات

د. يكي از لوازم اصلي مجالس قانونگذاري قدرتمند است در قالـب رهيـافتي رصدد اسـت تـا اين گزارش

و  و با ذكر مصاديق ها با استفاده از روش كيفي نقش احزاب سياسي در ارتقـاي كارآمـدي دادهتطبيقي

.كندمجالس را بررسي 

 مقدمه

و جايگاه ويژه و حيات سياسي كشورها از اهميت و اي برخوردارند مجالس قانونگذاري در ساختار قدرت

و3،نمايندگي2،نظارت1،همچون قانونگذاريمتعددي هاي كارويژه )1(.دنرا برعهده دار.... نظارت مالي

و قوانينيمي كنند، قوانين موجود را تغييرمي جديد را وضعهاي مجالس قانون مورد كه ديگر را دهند

و خواسته آنها همچنين ديدگاه. كنند نياز نيستند حذف مي و روندهاهاي شهروندان را درون ها

و تصميمآفر و نمايندگي4،سازي يندهاي سياستگذاري و. كنندمي تبيين مجالس همچنين بر اعمال

 
1. Legislation 
2.Oversight 
3. Representation 
4. Decision Making Process 
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و حكومت را موظف به پاسخگويي به مردم شايد به)2(.كنندمي كردار دستگاه اجرايي نظارت كرده

)3(.كندمي پايان سياست يادبيفرآيند عنوانبه از مجالس1همين خاطر است كه نلسون پالسبي

زين تبديل ساالر امرو هاي مردم نظامنچنين كاركردهايي، مجالس يا قواي قانونگذاري را به بنيا

يك، زيراكرده است و لذا آينه سو نهادهاي انتخابي از به اند و افكار عمومي شهروندان دار احساسات

و از ديگرمي حساب و آيند برسو واضع قانون  آنها اداره اساسسرچشمه قوانيني هستند كه كشور

و بارز)4(.شود مي به همين دليل بوده است كه تقويت نهادهاي پارلماني يك ويژگي مشخص

و بين استراتژي ميالدي 1980و اوايل دهه 1970دهه در ويژهبه ساالري مردمالمللي ارتقاي هاي ملي

)5(.به بعد بوده است

و تداوم مجالس قانونگذاري دي دخيلند كه برخي از آنها مربوط به عوامل متعد كارآمد در تأسيس

و صالحيت قانوني مجالس، ساختار توزيع قدرت در جامعه، هاي وضعيت ساختارهايي همچون اختيارات

و  و اقتصادي و انتخاباتي حاكم، تحوالت بزرگ سياسي برخي ... سازمان دروني مجالس، ساختار حزبي

و توانمندي نمايندگان، ديگر مربوط به نقش كنشگراني همچون رئيس مجلس قا نونگذاري، ظرفيت

و گروه و احزاب به در اين ميان احزاب سياسي هم به)6(.هستند ...هاي ذينفوذ و هم عنوان عنوان ساختار

و تأسيس مجلسي قوي برعهده  و مؤثر در ارتقاي كارآمدي مجالس قانونگذاري كنشگر نقشي اساسي

. دارند

وئعال احزاب سياسي كه از و دولت هاي اصلي حكومت شاخصهم مميز مدرن به شمار هاي ها

به مي دم روند، و دمكراسيا ها مطرح كراسيعنوان خالقان مدرن امروز تنها در صورت حضور هاي ند

و حيات هستند و فعاليت مستمر احزاب سياسي قابل دوام )7(.مداوم

و بررسي تجارب كشورهاي مختلف حاكي از آن هايت كه احزاب كارويژهسا واقعيت جهان امروز

آنها افكار عمومي. كندمي مثبت بسياري دارند كه حضور آنها را در جوامع امروز بيش از پيش ضروري

ازمي ها تجهيزو حكومتي از طريق انتقال خواسته را در جهت تقويت كارآيي نظام سياسي و يكي كنند

ب)8(.اند ناپذير توسعه سياسي ابزارهاي اجتناب يكاآنها سو مشاركت مردم شكل دادن به افكار عمومي از

ازمي را تضمين و و افراد جامعهسوي ديگر حافظ كنند و در نتيجه رابطه ميان رهبران توانندمي اند

و با ثبات ساختن روند. زاي نظام باشند عامل مشروعيت احزاب همچنين نقش مهمي در متحد كردن

و بيهوده به در همين راستاس. زندگي سياسي دارند ت كه هابرماس حزب را گريز از فردگرايي مطلق

و جهتسمت فردگراي و در نهايت جمعي فعال )9(.داندمي گرايي پويا دار

جو فضايي طلبان فرصت اين خطر وجود دارد كه قدرتدر نبود احزاب سياسي نيرومند ملي همواره

ن، احزاب سياسي افكار عمومي را سازما)10(.كنندبرداري تر بهرهها بيش آورند كه از توده را به وجود 

 
1. Nelson Polsby 
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بر تقاضاها را از جامعه به حكومت و و بالعكس انتقال داده، رهبران سياسي را به خدمت گرفته كنندگان

)11(.كنندمي دولت نظارتهاي اجراي سياست

و زيادي دارند  كلي بندي در يك جمعاما،همچنان كه گفته شد احزاب سياسي كاركردهاي مهم

ازبرخي از مهمترين كاركردهاي احزاب سياسي )12(:عبارتند

و:كاركرد سياستگذاري عمومي.1 و تجميع منافع عمومي، توقعات احزاب از طريق تصريح

و در روند سياستگذاري دخالتكرده اجتماعي را به سيستم سياسي منتقل هاي تقاضاهاي گروه

.دهند مي

و استخدام.2 ميا:كاركرد گزينش را حزاب سياسي نيروهاي سياسي را به خدمت گيرند، آنها

و به رامي عنوان نامزدهاي انتخاباتي معرفي آموزش داده و نسل بعدي سياستمداران .پرورانندمي كنند

و منافع گوناگون را درون هاي احزاب سياسي برنامه:كاركرد انسجام.3 سياسي را توسعه بخشيده

م و به يك برنامه سياسي تبديليك پروژه سياسي عام، و هماهنگ انسجام بخشيده تامي شترك كنند

و حمايت اكثريت را به دست آوردند .به واسطه آن بتوانند رضايت

و جامعه.4 و سيستم:پذيري كاركرد مشاركت احزاب سياسي پل ارتباطي ميان شهروندان

و گروهمي سياسي ايجاد و افراد بهاي كنند و كردهه شركت در سيستم سياسي مختلف را قادر

و جامعه بدين .بخشندمي پذيري سياسي شهروندان را ارتقا سان ميزان مشاركت سياسي

و اعمال قدرت سياسي.5 در:كاركرد ساماندهي حكومت احزاب سياسي با مشاركت مردم

س و موقعيت سياسي، با پيروزي در انتخابات به ازماندهي انتخابات، ضمن رقابت براي كسب مقام

.پردازندمي حكومت

هاي احزاب سياسي با ايجاد ارتباطات ميان شهروندان، گروه:سازي كاركرد مشروعيت.6

و بينش سياسي  و افزايش آگاهي و تثبيت نظم سياسي و سيستم سياسي، در راستاي تحكيم اجتماعي

و مشروعيت نظام سياسي را تضمين .كنندمي شهروندان دخيل بوده
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 كاركردهاي احزاب سياسي.1 نمودار

و كارويژه و حكومت تأثيرگهاي مترتب بر آنها بر بخشهاي احزاب سياسي . ار استذمختلف جامعه

و اصلي ها اري احزاب، مجالس قانونگذاري يا همان پارلمانذتأثيرگهاي ترين بخش يكي از مهمترين

.شودمي هستند كه در ادامه به آن اشاره

واحزاب سيا.1  پارلمان سي

و بنيادي«الك معتقد بود جان و موضوعه هر كشور تشكيل قوه مقننه نخستين ترين قانون ماهيتي

و دنياي امروز نيز مجالس قانونگذاري در دستگاه حكومت كشورها جايگاه رفيعي دارند در)13(.»است

مي در قانون اساسي ر مكتوب كشورها جايگاه برتر را به مجلس و آنها و دهند ا پيش از قواي اجرايي

و دمكراتيك حكومت تلقي)14(.كنندمي قضايي مطرح . كنندميو معموالً آن را چهره عمومي

دربراي در مثال و مطالعه تطبيقي كه بهمكخصوص روند گذار كشورهاي پسايك بررسي ونيستي

از(سياسي هاي سمت دمكراسي صورت گرفته، مشاهده شده است كه نوع نظام جمهوري، رياستاعم

دم) جمهوري يا پارلماني رياست نيمه و كيفيت ميزان توسعه كراسي را در يك كشور مشخص سطح

و نمي و كيفيت ميزان توسعه يي قوه مقننه است كه مشخصآكاركند، بلكه قدرت كننده سطح

ي تواند كليد اساسي توسعه دمكراسمي دمكراسي در اين كشورهاست، لذا قدرت قوه مقننه ملي

)15(.باشد

و متغيرهاي مؤثر بر عملكرد مجالس قانونگذاري را درمي در يك ديدگاه كلي عوامل دو بخش توان

و متغيرهاي دروني اثر متغيرهاي بيروني شامل عواملي: كردبندي گذار تقسيممتغيرهاي بيروني

و گروه و سياسي مجالس، احزاب سياسي و جايگاه حقوقي ه همچون قانون اساسي و1سود استمهاي

مي.1 و اقتصادي نيز اشاره كرد به اين عوامل و تحوالت بزرگ سياسي و نظام انتخاباتي كشورها .توان به مواردي همچون نظام حزبي
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جزهاي كميسيون و نيروهاي انساني و منابع مالي متغيرهاي درونيءپارلماني، احزاب پارلماني

)16(.شوندمي تأثيرگذار بر عملكرد مجالس قانونگذار محسوب

به در اين تقسيم و هم متغيرهاي دروني تأثيرگذار بندي احزاب سياسي هم عنوان متغيرهاي بيروني

و كا به.ندا يي مجالس قانونگذاري مطرحآربر عملكرد وان ساختارهايعن پيش از اين نيز از احزاب هم

و هم به شد تأثيرگذار كه از اين. عنوان كنشگران تأثيرگذار بر ميزان توانمندي مجالس صحبت روست

بي بسياري و هدايت پارلماندبديل احزاب سياسي از انديشمندان امروزه بر نقش ر فعاليت، عملكرد

و معتقدند جايي كه احزاب سياسي در مجالس قانونگذاري فعال نباشد، شفافيت در ساختار تأكيد دارند

و ارتباط ميان رأيسياسي از  شد بين خواهد رفت و نمايندگان سخت خواهد آنان معتقدند. دهندگان

د بناگر احزاب ور مجلس وجود داشته باشد، ديگر و تعارضي وجود نخواهند داشت اساساً يكي از بست

به داليل پايدار ماندن نظام ترين سيستم حكومتي، وجود احزاب در اين عنوان موفق هاي پارلماني

و نمايندگي مدرن امروزين قابل تصورهاي بدون احزاب سياسي دمكراسي، زيراسيستم است نيست

)17(.كننده انجام فعاليت سياسي شهروندان است تنها احزاب است كه تضمين

و اساسي استو اهميت احزاب سياسي در تشكيل پارلمان نقش و عملكردشان به حدي بنيادي ها

كه كه برخي از نويسندگان پيشنهاد كرده و انجام ديگر مطالعهجايبهاند پارلمان در روند تقنين

در شوند چون همه تصميمپارلماني، احزاب سياسي مطالعه هاي مسئوليت و ها در همين نهادها

)18(.گيردمي مربوط به احزاب سياسي شكلهاي يسممكان

: مدرن به وجود آمدندهاي معتقد است احزاب سياسي به دو دليل در دمكراسي1ولفگانگ سي مولر

و انتخاباتي هاي دولت را در حوزههاي احزاب سياسي به وجود آمدند تا هزينه)الف اجرايي، تقنيني

،كاهش دهند

و معضالت ترين ابزار آنها مهم)ب و ناشي از اقدام دستهبراي فائق آمدن بر مشكالت جمعي

)19(.اند گروهي

و ديدگاه پر پارلمان بدون احزاب سياسي به مثابه محل نفوذ قدرت و اكنده به همان هاي متفاوت

بيدهنده پارل تعداد اعضاي تشكيل و جلب منافع مان خواهد بود كه در فضايي از  نظمي به اعمال نفوذ

درپ مي و اين احزاب هستند كه از ابتداي انتخاب اعضاي پارلمان تا تنظيم آنان داخل پارلمان ردازند

و تعيين در البته. كنندمي كننده بازي نقش سازنده پارلمان هر كشور ممكن است تحت نقش احزاب

و نوع نظام حز و تعداد احزاب سياسي در پارلمان بي كشور، تأثير نوع سيستم سياسي دولت، موجوديت

و  و قوت نسبي ساختارهاي داخلي حزب و فرهنگي و مقننه، انكشاف تاريخي روابط ميان قوه مجريه

و ميزان انضباط حزبي از كشوري به كشور ديگر متفاوت باشد  مثال در كشوري نظيربراي)20(.منابع آن

1. Wolfgang C. Muller 
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و كارگر استظهبر رقابت دو حزب محاف انگلستان كه نظام حزبي آن مبتني حزبيو از انضباط كار

و حزب هاي زيادي برخوردار است، پارلمان محلي براي اجراي سياستنسبت به حزب اكثريت است

و پارلمان را نيز در اختيار دارد ي كه ساختاريبرعكس در كشورها. اكثريت اغلب كنترل قوه مجريه

م و حزبي آنان ه بتنيسياسي و نفوذ نسبي مانند(ر يك از آنهاستبر رقابت احزاب سياسي چندگانه

)21(.شودمي فضا براي فعاليت نمايندگان مستقل در پارلمان بازتر،)ايتاليا

و سازمان داخلي: بيندمي ديويد اولسون تأثيرگذاري احزاب بر قوه مقننه را در دو عامل  نظام حزبي

تك. احزاب يكه بر قوه مقنيدهد تا قوه مجرمي حزبي اجازه وي معتقد است كه نظام و نه تسلط يابد

م و چندپاره نيز قوه و ناتوان از تصميمنظام حزبي به شدت متكثر نظام.دكنمي گيري قننه را رنجور

و منسجم باشد، مجلس با تسلط يافتن حزب اكثريت تواند دوحزبي هم مي را كه منضبط قانونگذاري

است كه براي قوه مقننه استقالل1»دوسه حزبي«به نظر اولسون تنها در نظام هاي. در تنگنا قرار دهد

)22(.شودمي عمل بيشتري فراهم

و ميزان سازمانساتأثير خصوص در يافتگي آنها بر عملكرد قوه مقننه نيز اولسون زمان داخلي احزاب

بهآدهد كه احزاب كمتر ساختاريافته نظير احزاب حاضر در كنگره اياالت متحدهمي توضيح مريكا

بمي دشواري و در مقايسه با هايه ديدگاهتوانند احزاب اروپايي داراي مورد قبول همه اعضا دست يابند

هاي داخلي كنگره كانون بيشتر در اين كشور كميسيون.گيري هستند تري براي تصميم ساختار ناقص

ه گذاري قاراما برخي از احزاب حاضر در مجالس قانون. دهندمي ها درباره قوانين را تشكيل گيري تصميم

و از روش منظم اي از كميته اروپا ساختار پيشرفته تري براي تعيين نظر كل حزب هاي داخلي داشته

و سوئد داراي مثال احزاب موجود در پارلمانبراي.مختلف برخوردارندهاي درباره سياست هاي آلمان

اهاي داخلي هستند، اين ساختار كميتههاي اي از كميته شبكه گسترده حزابي كه در دولت داخلي براي

و براي  و اعتراض در برابر تصميمات آن حضور دارند ابزاري است براي ارتباط گرفتن با دولت خودشان

هاي توانند مواضع خود را در قبال سياستمي احزاب مخالف دولت هم ابزاري است كه به كمك آن

و در مخالفت با دولت تنظيم كنند بيشتر توسط نمايندگان احزاب لذا در اين كشورها تصميمات. دولت

و گروه در انگليس نيز اگرچه احزاب اين كشور احزابي. شودمي كار درون حزبي گرفتههاي در پارلمان

اي هيچ يك از آنها داراي ساختار داخلي هاي اروپاي قاره ولي در مقايسه با احزاب پارلمان،ندا منضبط

و معموالَ در اين كشور تصم گسترده گيرد كه از پشتيباني اكثريتمياي كابينهيمات را اي نيستند

)23(.برخوردار است

و نماينده اثر بر اين اساس برخي از محققانبه اعتقاد. گذاردمي شيوه رأي دادن بر رابطه حزب

 نمايندگي بر پايه آراي نسبي به سياهه ارائه شده از طرف حزب، نماينده را تابع محض حزب قرار

و سوئد.1 .مثل كشورهاي آلمان، فرانسه



___________________________________________________________	

ور،دهد مي ويزيرا . ود نماينده به مجلس، در واقع ناشي از رأي مردم به حزب بوده است نه شخص

تكهمين حالت در مورد شي زيرا پيروزي در اين. اي نيز صادق است نامي اكثريتي يك مرحله وه رأي

و همبستگي نده در شيوه اخذ در حالي كه سلطه حزب بر نماي. حزبي استهاي حالت تابعي از ائتالف

و در شيوه نسبي با حق انتخاب نام امي اكثريتي دو مرحلهن رأي تك متفاوت به مراتب كمتر هاي اي

)24(.است

و ارتقاي عملكرد مجالس قانونگذاري را و جايگاه احزاب در كارآمدي با اين مقدمه در ادامه نقش

و  و ممكن در موارد گوناگون بررسي هاي دادههمراه با ذكر مصاديق .كنيمميمناسب

آن.1-1 و نقش ا در ايفاي مطلوب نقش نمايندگي مجلسهاحزاب سياسي

و نظارت، و نمايندگان آن در كنار دو وظيفه قانونگذاري يكي از وظايف اصلي مجالس قانونگذاري

و پارلمان. وظيفه نمايندگي است و موكول به اداي اساساً پيدايش مجالس ها بيش از پيش مرهون

.ه استوظيفه نمايندگي آنان بود

و گسترش در اين ميان احزاب سياسي نيز پيدايش خود را مديون شكل گيري حكومت نمايندگي

ومي آنها تالش)25(.هستند مترقيانه حق رأي همگاني در سده نوزدهم كنند تا در حد امكان نظرات

درشهروندان هاي خواسته و زمينه1سياستفرآيند را درهاي دخالت داده هاي پروسه مشاركت آنان را

كه، زيرا فقط احزاب هستند كه تضمينها فراهم آورند سياستگذاري حكومت كننده آن هستند

احزاب سياسي همچنين مكانيسم اصلي)26(.طور دائم قادر به انجام فعاليت سياسي باشند شهروندان به

ويهايو راهكار رسمي براي ايجاد چارچوب ژه در مجالس قانوني جهت ايفاي وظيفه نمايندگي به

ن اصلي) مجالس قانونگذاري(آنها زيرا)27(.شوندمي قانونگذاري محسوب هاد نمايندگي در دل ترين

.اندو با نمايندگي پيوند خورده2ها هستند ساختار حكومت

فر.1 هـر سـاالر مـردم در يـك نظـام. كنـدي مـي ها با همديگر در جامعـه را سـازمانده يندي است كه چگونگي زيست انسانآسياست
و يـا نـامزد شـدن وسيله دسترسي آزاد به اطالعات، بيان آزاد عقايد، طرح آزادانـه چشمداشـت شهروندي به و انتظـارات، رأي دادن هـا

و درانتخابات، مشاركت در سازمان و احزاب سياسي .در اين فرآيند مشاركت دارد... هاي جامعه مدني
آن.2 مي) انگلستان(چه بيش از همه پادشاهدر واقع به را وا عنوان نهـاد داشت تا مجلس را به تشكيل جلسه فراخواند اين بود كه مجلس

و گاه تقاضاهاي پادشاه داير بر افزايش ماليات نمايندگي از اختيار اعالم رضايت مردم به درخواست در عـوض پادشـاه. ها برخوردار بود ها
و نحـوه اداره امـور سـلطنت توسـط ايشـان داشـتند، گـوش فـرا مــي نيـز بايـد بـه شـكاياتي كـه  داد نماينـدگان از مقامـات منصـوب

.)1382:19اولسون،(
هـاي نماينـدگان تـرين مسـئوليت در چارچوب چنين نگاهي است كه در اكثر كشورها ايفـاي وظيفـه نماينـدگي يكـي از اصـلي

و رسيدگي به امور شود محسوب مي جزو در اين ميان سركشي مهمترين ابزارهاي تحقـق وظيفـه نماينـدگي بـهءحوزه انتخابيه خود
و بر اساس مصاحبهبراي. آيد حساب مي با اعضاي پارلمان ايـن كشـور صـورت گرفتـه بـود، 1980هايي كه در دهه مثال در انگلستان

عنـوان ابـزار اصـلي ايفـاي وظيفـه نماينـدگي، بيش از دوسوم نمايندگان پارلمان انگليس رسيدگي به كارهاي حوزه انتخابيه خود را به
.)39:همان( دانستند وظيفه اصلي خود مي
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فر،امري محدود به رأي دادن نيست» نمايندگي«برخالف تصور، ازآبلكه يندي طوالني است كه

و موقعيتمرحله رأي دادن شرو و تا كسب مقام و اداري در مقام وزير يا دستگاه اداري هايع سياسي

بهمي را شامل و حزب هاي ترين ابزارهاي اعمال وظيفه نمايندگي در تمام گام عنوان يكي از اصلي شود

و هر كدام از گام نمايندگي به و فرآيند هاي طور عام نقش اساسي دارد نمايندگي به وسيله تعامالت

)28(.شودمي احزاب سياسي سازماندهيهاي برهم كنش

و دخالت احزاب در انتخاباتي است هاي نمايندگي، مرحله معرفي نامزدفرآيند مرحله نخست حضور

دمكراسي مدرن مداخله حزب در اين مرحله را براي معنادار ساختن انتخابات هاي كه بسياري از تئوري

و مرحله دوم. دانندمي ضروري بهنمايندگي در وضعيگام و زمان حضور فرد منتخب عنوان نمايندهت

و مجلس در باشد كه شايد اصليمي در پارلمان و دليل حضور احزاب نمايندگي در فرآيند ترين زمان

و تعهدات حزبي كه بر نمايندگان اعمال احزاب با توجه به برنامه، زيرااين مرحله باشد كنند،مي ها

رأپاسخگو بودن آنها  بهيرا به و موظف و نماينده را مكلف دهندگان خود بيش از پيش ضروري ساخته

تن. كنندمي اداي وظيفه نمايندگي خويش دهي نيست، ها در فرا خواندن افراد براي رأيلذا نقش احزاب

و دغدغه عمدتاً در ايجاد ارتباط ميان رأيبلكه اهميت احزاب  و موضوعات هايشان با الگو دهندگان

و تصميمياسس )29(.گيري در درون مجالس قانونگذاري است تگذاري

و گام سوم بلكه اگر،شود تنها در همين دو مرحله خالصه نميحضور احزاب چه در مرحله

م(نمايندگي  بهيعني و حضور احزاب كمتر) عنوان وزير رحله حضور نمايندگان در حكومت دخالت

دمكراسي اصرار بر نياز به احزاب در اين مرحله از روندايه اما اكثر تئوري،رسدمي نظر موجه به

د بد معتقدند بدون برنامهزيرا،ارندنمايندگي نيز و فرآيندها ون تعهد نمايندگان به اين برنامهاي حزبي

خطدهند انتخابات بر رأي و سياس مشي گان اجازه اعمال نفوذ قطعي بر در واقع براي. دهد ها را نميتها

ا زيرا. يفاي وظيفه نمايندگي برگزيدگان، احزاب همچنان بايد در اين مرحله حضور داشته باشندتداوم

و وزرا، احزاب سياسي هستند به طور عمومي پذيرفته شده است كه مفيدترين ابزار پاسخگويي حكومت

رأ) احزاب(و آنان  خويهستند كه توانايي و بررسي رفتار منتخبان د افزايشدهندگان را براي مشاهده

در. دهند مي ري نمايندگي مربوط به حضور منتخبان در دستگاه ادافرآيند مرحله نهايي عملكرد احزاب

چه. عنوان مقام مسئول است كشور به بييك ديدگاه هنجاري، دستگاه اداري طبق اگر طرفانه بايد

و در اين مرحله هيچ و صرفاً قوانين ملي كشور را به اجرا برساند جايي براي حزب وجود عمل كرده

ا ومي)اگرچه به صورت بسيار كمرنگ(ما حضور احزاب در اين مرحله ندارد، تواند تا آخرين مراحل

و مطالبات رأي، خواستهپروسه نمايندگيهاي گام در ها و سياستگذفرآيند دهندگان را اري

)30(.سازي دخالت دهد تصميم
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و عين زير يك ارزيابي واقع نمودار و دخالت احزاب در مراحل مختلف زنجيره بينانه ي را از حضور

و پاسخگويي ترسيم . كندمي نمايندگي

و پاسخگويي.2نمودار و دخالت احزاب در مراحل مختلف زنجيره نمايندگي  حضور

در اين مرحله. دهنده نقش ضروري حزب در مراحل نخست نمايندگي است خطوط پررنگ نشان

بهفرآيند انتخ اساساً كل و رأيمي وسيله احزاب سازماندهي ابات بهده شود دليل عدم ندگان معموالً

. دهندمي احزاب رأيهاي به ليست) ويژه در كشورهاي اروپاييبه(شناخت كافي از تك تك نمايندگان 

درفرآيند تداوم و نقش احزاب عموماً توسط تعهدات حزبي) نمايندگان(آن، در مرحله دوم نمايندگي

برمي دگان ادامهنماين و آنان در تعهدات ملزم به حمايت از برنامه اساس اينيابد هايي هستند كه حزب

مثال در نيوزلند نمايندگان براي. كندميهئانتخابات ارافرآيند جريان انتخابات براي پيروز شدن آنها در

برد ورق تعهدي را امضاحزب كارگر باي تكنند كه  صميمات حزب حمايتاساس آن تعهد دهند كه از

بر در صورتي كه نماينده) رين كشورهات عنوان يكي از سرسختبه(در هندوستان نيز. كنند مي خالف اي

)31(.اش را در پارلمان از دست خواهد داد، كرسينظر حزب خود رأي دهد

و گام بعدي نمايندگي نيز برنامه و دستورالعمل در مرحله و مانيفستهاي ها اباتي انتخهاي حزبي

و مقامات منتخب را مشخص . كندمي خطوط اصلي تصميمات نمايندگان

به واسطه)32(حزبي كه تمايل به كاهش استقالل پارلمان دارندتكهاي اين امر در حكومت

و اغلب در مانيفستهاي دستورالعمل و آشكار است  انتخاباتي خالصههاي حزبي مشخص، كامالً معلوم

 دهنده ائتالف ساخته بين احزاب تشكيل،ائتالفي نيز خطوط اصلي تصميمات هاي در حكومت. شود مي
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به.ندشو مي اه صورت هنجاري پذيرفته شده كه نبايد حزب در دستگ در گام نهايي نيز عليرغم اينكه

و طرفداران اداري دخالت كند، ولي احزاب به و منصوب كردن هواخواهان صورت مكرر در امر انتصابات

و بلژيك اين دخالتمانند كنند به طوري كه در برخي كشورهامي خود دخالت و نفوذ حزب ايتاليا ها

و مجلس و تمام عيار براي دولت )33(.شودمي باعث تشكيل يك تيم پشتيباني كامل

ابراي مريكا نيزآدر و تحميل اراده حزب بر اعضاي خود در دارات دولتي، از يكسري اعمال

و برچسب حزبهايي نظير بازدارنده و نيز حذف عنوان از منافع عضوساختن محرومي از عضو نافرمان

)34(.شودمي انتخاباتي حزب استفاده

در اي ميان سيستم هاي قابل مالحظه البته الزم به ذكر است كه تفاوت خصوص كنترل هاي پارلماني

كه يكسري سيستم.نمايندگي وجود دارد احزاب بر زنجيره تمام عيارند ساالري حزبهايي وجود دارد

هايي وجود دارند كه احزاب سياسي در آنها نقش مركزي يكسري سيستم.و استراليا نظير بلژيك، ايتاليا

از،كنندمي را بازي و يكسري و نروژ و تمام عيار را ندارند نظير آلمان ها نيز سيستم اما نقش كامل

و ابزارهاي طراحي شده هستند كه احزاب سياسي در آنها در مقايسه امكانات و اعمال براي، وسايل ايفا

د )35(.ر انقالب پنجم فرانسه شاهد بوديمنمايندگي كمتر سازماندهي شده هستند نظير آنچه كه

و هم كارآمدي احزاب حال اگر چه برخي معتقدند كه به هر در دو سه دهه گذشته هم مشروعيت

اين واقعيت همچنان پا بر جاست كه سازوكارهاي حزبي اند، اما هاي نمايندگي داشته كمتري در رويه

و احزاب سياسيمي همچنان كار بهمي كنند و ترين ابزارهايعنوان مهم توانند همچنان پاسخگويي

. پارلماني عمل كنندهاي ويژه در سيتم نمايندگي به

و پاسخگو كردن هر چه بيشتر مجلس.2-1  احزاب

د بييگر كاركردهاي احزاب سياساز چه،ارتباط به كاركرد نخستين آن نيستي كه پاسخگويي هر

و مكلف كردن نمايندگان خويش به پيروي از خواسته به رأيهاي بيشتر مجلس و پاسخگويي دهندگان

.آنان است

و ويژگي دائمي احزاب و پاسخگويي يك خصيصه در اين ارتباط بايد متذكر شد كه گزارش دادن

به. است و يا در حكومتمي شان گزارش انتخاباتيهاي مستقيم به حوزه طور نمايندگان هاي دهند

و هم وزرا به همچنين. دهندمي ائتالفي به گروه ائتالفي حزبي حكومت گزارش هم نمايندگان

و كنگره حزبي گزارشهاي كميته و اين امر مبناي نوعي پاسخگويي سياسي را)36(دهندمي حزبي

و بررسي كه در خصوص مجلس قانونگذاري براي. آوردمي توسط احزاب سياسي فراهم مثال با مطالعه

صورت گرفته، مشخص شد آنچه مريكاآاياالت متحده1و مجلس سناي ايالت كانزاس1ايالت نبراسكا

 
1. Nebraska 
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و انسجام در مجلس غيرباعث مح و حضور بارزو پاسخگويي و در مقابل باعث برجستگي حزبي نبراسكا

و انسجام  و نبود آن پاسخگويي در مجلس سناي كانزاس شده است، تنها در وجود احزاب در كانزاس

)37(.در نبراسكا قابل بررسي است

بهكاركرد پاسخگويي نما  واسطه دو موضوع توسط احزاب تضمين يندگان پيروز شده در انتخابات

: گردد مي

،ديسيپلين يا انضباط حزبي.1

.امكان انتخاب مجدد اعضا.2

و انضباط حزبي عبارتأير از نگاه بيني ست از قابل پيشا دهندگان مهمترين دستاورد ديسيپلين

و پاسخگو يكمي در اين ديدگاه اگر حزب)38(.ها تر بودن هرچه بيشتر اين سازمانبودن خواهد نقش

و كارگزار ميا و نمايندگان را در سپهر سياسي ايفا كندن رأيواسطه ن اين قادر به تضميبايد دهندگان

بهموضوع با و انضباط. گرددمي وسيله اعضايش در پارلمان اجرا شد كه اين عملكرد اجتماعي ديسيپلين

ش را نسبت به كند تا وظايفمي سازماني مهم است كه به مجلس كمك عواملحزبي يكي از 

و پاسخگويي به آنان در چارچوب تعهدات حزبي به انجام رساند رأي . دهندگان

دو ويژگي مهم اين احزاب، زيرابراي اين دست از احزاب، احزاب انگلستان هستند مثالبهترين

و انضباط ست از برنامها عبارت و نظم )39(.اي بودن

و ويژه دو حزب محافظهبهانگلستان احزاب در و نقطه نظرات و كارگر براي تمامي اهداف كار

و مدوني دارندهاي خود برنامههاي طرح  كه هنگام برگزاري انتخابات اين احزاب معموالً طوريبه. دقيق

و طي آن به معرفي كنندمي رسمي در سطح عمومي منتشرهاي خود را به شكل بيانيههاي برنامه

خط رئوس سياست و پردارند كه در صورت رسيدن به قدرت، به اجراي آنها خواهندمي هايي مشي ها

به. پرداخت ) هاي برنامه(به انتخاب نمايندگاند تا با آگاهي كاملكنمي كمكدهندگان رأي اين امر

و انضباط آنهاستانگلستان از طرفي ديگر، ويژگي برجسته ديگر احزاب. كننداقدام مطلوب خود .نظم

و تابع اصول انضباطي معيني هستند اين احزاب غالباً احزابي سازمان مثال براي.يافته، تشكيالتي، دقيق

ك آن عده از اعضاي يك و تشكيالتي ردهحزب كه به مجلس عوام راه پيدا اند، مطابق با اصول انضباطي

و لوايح مطابق با سياست حزب خود رأي  و موظفند تا در مجلس نيز در خصوص طرح ها حزب ملزم

و نماينده يا سياستمداري كه از برنامه خط دهند و از مشي حزب خود عدول كند ها ممكن است خود را

و حمايتبرخي مزايا اهايي عضويت حزبي در انگلستان)40(.كند سوي حزب خود محرومزمقتضي

2ناظم حزبعنوانبه معموالً از ميان اعضاي راه يافته به مجلس عوام يك نفر از طرف رهبر حزب

اين. ترين وظيفه وي تضمين انضباط حزبي در مجلس قانونگذاري است شود كه اصليمي انتخاب
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و برخوردهاي نمايندگان با موضوناظمين حزبي رفت و لوايح مختلف ارا عات طرحار ه شده در صحنئها

ررا علني مجلس و نحوه ازأرصد كرده و نيز حضور يا غيبت آنها را در زمان انجام يكسري ي دادن آنها

و بر اساس آن تشريفات يا تنبيهات خاصي را براي اعضايميخود مورد نظر قرار هاي گيريأير  دهند

)41(.كنندمي حزب اعمال

تامي اين امر كمك بدهندگان رأي كند دره اين امر تضمين يابند كه برنامهنسبت هايي كه آنها

به اند، حتماً توسط منتخبين آنها ابتداي انتخابات بدان رأي داده و آنان نسبت پيگيري خواهد شد

در مشي پيگيري اين خط و پاسخگويي نسبت به آن موظفند تنها بيهاتي از جانب غير اين صورت با

شدحزب خود رو . برو خواهند

عشومي دومين موضوعي كه باعث پاسخگويي هر چه بيشتر نمايندگان دم انتخاب مجددد ترس از

و يا كسب مقامات سياسي آنها توسط حزب به و پاسخگو نبودن آنها  واسطه عملكرد نامطلوب آنها

برميهئرا ارااي تئوري1هيومي ديويد.ستمشوق پاسخگويي آنهاعنوان به اساس آن بر نقش دهد كه

بر. كيد دارداحزاب براي انتخاب مجدد افراد تأ به) نمايندگان( اساس اين تئوري معتقد است كه افراداو

)42(.پيوندند تا بتوانند شرايط انتخاب مجددشان را تسهيل كنندمي احزاب

و در مقايسه با منافع تر از اعضاي خويشع طوالنياز آنجا كه عمر سياسي احزاب به واق است

و سياسيون، احزاب سياسي سازمان كوتاه و ماندگارتري هستندهاي مدت نمايندگان )43(،پايدارتر

و آبرويشان است لذا بايد تعهدات معتبري ايجاد كنند تا بتوانند منفعت احزاب سياسي در حفظ اعتبار

و يكي از اين تعهدات بار ديگر در انتخابات پيروز و تحقق تواند تالش آنها برايمي شوند شعارها

و بدين منظور برنامه رفبايد هايي باشند كه در انتخابات ارائه داده بودند و شان هاي تار نمايندهبر اعمال

در مقابل فرد منتخب نيز براي انتخاب مجدد در)44(.گري امر نمايندگي نظارت كننددر زمان تصدي

و حمايت حزب از وي تالشهايهدور ومي بعدي كند هرچه بيشتر نسبت به تعهدات حزبي مقيد

نماينده منتخب حزب مكلف است رضايت ساكنان حوزه انتخاباتي. نسبت به وظايف خود پاسخگو باشد

و از منافع مشروع آنها با استفاده از ابزارهاي مشروعي كه در اختيار دارد پاسداري كن د در را برآورده

بدين ترتيب. حزب يا خود وي كرسي پارلمان را از دست خواهد داد،صورت در انتخابات بعدي غير اين

آ و پاسخگويي نسبت به و دلگرمن يك فاكتور اطمينانتبعيت از حزب كننده براي انتخاب مجدد بخش

.است افراد

يا نظام حزبي قوي دارند، شاخه براي اين منظور در كشورهايي كه شعبات حزب يا دفترهاي ها

و به ادارات مركزي حزب گزارش دهند . محلي آن مسئوليت دارند عملكرد نماينده را تحت نظر داشته

و رسانه در كنار اين،  رقباي سياسي نماينده نيز از عملكردهاي وي نظارت به عمل ها، احزاب مخالف

1. David May Hew 
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و اگر فرد نماينده از مقام خود استفاده نادرست كند مي خويش در قبال هايو يا به مسئوليت آورند

و حوزه انتخابيه نرسد، در مرحله بعدي انتخابات نه از جانب حزب برگزيده و نه از جانبمي مردم شود

.مردم

و معرفي آنها را هاي از طرفي ديگر پاسخگويي نمايندگان به حزب زمينه كسب مقامات سياسي

هايي نيز براي احزاب در كنار تنبيهات، مشوق اقعودر. كنندمي براي كسب اين مقامات ايجاد

مرسوم است كه در صورت رضايت از عملكرد اعضاي خود،. پاسخگويي هر چه بيشتر اعضاي خود دارند

اصلي ورود هاي مثال احزاب سياسي اروپايي دروازهبراي.كنندميو مقاماتي را به آنها پيشنهادها سمت

پرهاي پستو اكثر)45(به مناصب سياسي هستند از. شودمي سياسي توسط آنان البته تبعيت اعضا

و فردي،هاي سياست و ملي سازگاري دارد تا منافع شخصي منفعت حزب كه بيشتر با منافع جمعي

به از آنجاييزيرا،ديگري نيز در پي دارد وسيله شعبات حزبي در هر حوزه كه اكثر كانديداهاي انتخابات

ند، ممكن است در زمان تعارض ميان منافع ملي با منافع محلي، نمايندگانشومي انتخابيه معرفي

و تحت فشا اي حزبي نباشد، براي جلب رأي مجدد صورت اگر نماينده در اين.ر باشندسردرگم بوده

كند، حتي اگر اين تقاضاها در تعارض با منافع مليميحوزه انتخابيه خود از تقاضاهاي محلي حمايت 

ا. باشد و پيشنهاد شدن دوباره خود، توسط حزب گر نمايندهاما و از انتخاب مجدد اي عضو حزبي بوده

تا با پيگيري خطوط حزبي ملي، ضمن حمايت از تقاضاهاي كرد مطمئن باشد، مطمئناً تالش خواهد 

را ملي، شانس خود براي نمايندگي مجدد در پارلمان يا كسب مقامات سياسي در بيرون از پارلمان 

انتخابيه با منافع هاي در واقع اين احزاب هستند كه در صورت تعارض ميان منافع حوزه.ت بخشدتقوي

و اختالفات جلوگيري كنند، توانند از تعارضمي ملي در برخي مواقع ضرورت دارد از منافع ملي زيرا ها

)46(.انتخابيه نباشدهاي طور مستقيم مطلوب حوزه حمايت شود، هر چند به

 سياستگذاري در مجلسفرآيندش احزاب در بهبودنق.3-1

و ارزشآفر1سياستگذاري و چندبعدي است كه در آن اهداف مورد نظر يك هاي يندي پيچيده

عملياتي سياستگذاري به فرآيند يكي از مراحلعنوانبه قانونگذاري. شودمي حكومت در عمل اجرا

خط نمودن سياست و )47(.كندمي ها كمك مشي ها

يك نخست؛ مرحله شكل: شودمي مرحله تقسيم استگذاري به معناي قانونگذاري به چهارسي گيري

و ضرورتس و پيشنهاد تقنيني است كه براساس نيازها، مسائل شود كه اغلبمي هايي مطرح ياست

و دستگاه و مقامات دوم مرحله. دانندمي پرداختن به آنها را از طريق وضع قانون ضروري... ها

و چانهمرح. بندي آن پيشنهاد در قالب يك طرح يا اليحه استصورت زني له سوم؛ مرحله مذاكره، شور

ودرباره محت و در نهايت تصويب پيشنهاد ارائه در كميسيون... وا، جزئيات طرح و صحن علني مجلس ها
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اج. شده است و پاياني، مرحله خطمرحله چهارم و نظارت بر نحوه اجراي و قوان مشي را ين مصوب ها

)48(.است

كهمي بدين ترتيب مجالس يكي از اركان اصلي سياستگذاري در هر نظام سياسي محسوب شوند

آن عوامل ازاز. كنندمي را در انجام اين امر ياريهابسياري و: جمله اين عوامل عبارتند احزاب سياسي

و ميزان اختيار،ذينفوذهاي گروه و صالحيتچگونگي ساخت توزيع قدرت در جامعه .مجلسهاي ات

و تصميمفرآيند در ميان همه اين عوامل، نقش احزاب در كمك به مجالس در گيري سياستگذاري

و آنها همان ك بسيار حائز اهميت است و سامان نقش تنظيم مجلسه در بيرون از طور بخشي كننده

به مجلسن دارند در درو ش تصميمفرآيند نيز و و سياستگذاري ثبات )49(.بخشندمي فافيتگيري

ت همان و نها در فراخواندن افراد براي رأيطور كه پيش از اين گفتيم نقش احزاب را نبايد دهي

ناشي از نقش آنان در ايجاد ت، بلكه اهميت اصلي احزاب، عمدتاًمشاركت شهروندان در انتخابات دانس

و دغدغه رأي ارتباط ميان فر دهندگان و مطالبات آنان با و تصميميدهاآينها سازي درون سياستگذاري

و برنامههاي اساساً اجراي سياست)50(.مجالس قانونگذاري است و مورد نظر حزب هاي كالن اعالم شده

و حكومتي در كنار به دست آوردن قدرت سياسي از طريق پيروزي در  از مجراي نهادهاي سياسي

)51(.گردندمي انتخابات دو هدف اصلي احزاب سياسي محسوب

و قدرت سياستگذاري در اين ميان يكي از مهم ترين عوامل مؤثر در رابطه ميان احزاب سياسي

و نفوذي است كه احزاب بر پارلمان دارند مثال در كشوري مانند انگلستان براي.پارلمان، ميزان استيال

و كارگر است، پارلمار رقابت دو حزب قديمي محافظهب كه نظام حزبي آن مبتني ن به مثابه ابزاري كار

و حزب هاي براي اجراي سياست و قوه مجريه را نيز اكثريت عالباًحزب اكثريت است كنترل پارلمان

و آلمان كه ساختار سياسي آنها مبتني. در اختيار دارد بر رقابت بر عكس در كشورهايي همچون ايتاليا

گيري دولت ائتالفي، فضا براين شكلبي هر يك از آنهاست، در زماو نفوذ نس1احزاب سياسي چندگانه

)52(.شودمي فعاليت قوه مقننه باز

و جمعي نقش احزاب در تسهيل زمينه.4-1  هاي اقدام مشترك

هر مجلس قانونگذاري، سازماني پيچيده با معموالً چند صد عضو است كه اگر بخواهند نمايندگان

خطفعالي برا و در تدوين عمومي هم فعاالنه مشاركت جويند، بايد ميان هاي مشيي جامعه خود باشند
 

الزم به ذكر است كه چندگانه بودن رقابت حزبي نبايـد بـا چنـدپارگي فزاينـده حزبـي كـه در آن تعـداد بيشـماري حـزب فعاليـت.1
و چندپاره در نظامزيرا. نند، يكسان فرض شودك مي را كه نمونهـ هاي متكثر توان در جمهوري وايمار آلمان كـه منجـر بـهمي هاي آن

و نيز چشم شكل بي گيري رژيم هيتلر شد از آنجا كه آرا بـين احـزابـ ثباتي مستمر فرانسه پس از جنگ جهاني دوم مشاهده كرد انداز
ب متعدد تقسيم مي لـذا. عيد است كه هيچ يك از احزاب اكثريت را در دست بگيرد يا ائتالفي مستحكم ميان احزاب شـكل بگيـرد شود،

و محـروم شـدن مجلـس از قـدرت عدم در دست گرفتن مهار مجلس توسط هيچ حزب واحد يا ائتالفي از احـزاب، باعـث بـي  تحركـي
مي تصميم .)1382:62اولسون،( شود گيري
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در اين ميان احزاب يكي از ابزارهاي اصلي سازماندهي مجالس. آنها هماهنگي كاري دقيقي برقرار شود

در درون مجالس قانونگذاري تالش براي به توافق رسيدن كه يكي از وظايف آنهاهستند قانونگذاري

)53(.اعضاي مجلس با هم است

يك در درهايي از كارويژهواقع و فرآيند اصلي احزاب كه تأثيرگذاري مجالس سياستگذاري

و كاركرد آن در تسهيل زمينهمي سازي را نيز تقويت تصميم جمعي ميان اقدام دستههاي بخشد، جايگاه

و. نمايندگان در مجلس است و بدون برخورداري از نظم گفته شد كه پارلمان بدون احزاب سياسي

د و ديدگاهانضباط و پراكندهاي روني، محلي براي ارائه نفوذ، قدرت ه به همان تعداد نمايندگان متفاوت

بي دهنده تشكيل و جلب منافع آن خواهد بود كه در فضايي از ونپردازمي نظمي كامل به اعمال نفوذ د

سا اين احزاب سياسي هستند از(احزابرازي،بخشي به درون پارلمان دارند زنده در انتظامكه نقشي اعم

گيرند كه اعضايشان دربارهمي به محض ورودشان به پارلمان، تصميم) حزب حاكم يا حزب مخالف

و اين امر در انتظامموضوعات معين، چه تصمي و ديدگاه ماتي بگيرند هاي آنان بخشي به نمايندگان

)54(.نقشي اساسي دارد

آنذفعاليت مجالس قانونگ ب حاضر در مجلس بر سر مسائل مربوط به ست كه احزاا اري در گرو

و آيين كار مجلس با هم به توافق برسند گيري كند، در واقع براي اينكه مجلس بتواند تصميم. سازمان

)55(.بايد نخست احزاب بر سر مسائل سياستگذاري به توافق نهايي برسند

و فائق آمدن بر مدرن غلبه كردهاي لذا يكي از داليل وجودي احزاب سياسي در دمكراسي ن

نهادي، معضالت جمعي بوده است؛ احزاب سياسي از طريق ايجاد سازوكارهاي اقدام دستههاي دشوراي

را فراروي اقدام دسته اعكرده مرتفعجمعي اي حزب،ضو با فراهم كردن امكان نظارت بر عملكرد

)56(.دكنند كه اعضا حقيقتاً در راستاي هدف جمعي مشترك اقدامنكنمي تضمين

در اين ديدگاه نخستين جرقه تشكيل احزاب درون پارلماني كه موريس دوورژه تشكيل آنان را

ا مقدم بر شكل و همكاريهاي كاهش هزينه)57(داند،مي پارلمانزگيري احزاب خارج الزم هاي تعامالت

و بعدها اين ها ميان نمايندگان پيروز در انتخابات بوده براي تشكيل ائتالف و ها محكم ائتالف است تر

ش منسجم بهتر و در بيرون از پارلمان نيز )58(.سازماندهي شدندها منظور برخورد با چالش ده

به بدين ترتيب اساس شكل بر ويژه در درون پارلمان، گيري احزاب سياسي اقدام معضلفائق آمدن

د دسته و از طريق و جمعي بود كه اين امر عمدتاً از طريق انضباط حزبي روني كردن منافع حزبي

سنت تئوري انتخاب عقالني نيز بر اين امر تأكيد. گيردمي نظارت بر عملكرد منتخبان حزب صورت

و همكاري همچون هزينههاي دارد كه احزاب هزينه زني، رساني، چانه هاي مربوط به اطالع تعامل

را تصميم و نظارت و معضالت اقدكاهش داد گيري، اجرا و مشكالت حل ام دستهه )59(.كندمي جمعي را

كه طور سنتي احزاب سياسي ازجمله ابزارهايي بوده لذا به و حكومتاند آن مجالس ها ها به كمك

و اهداف جمعي خود را تعيين كرده  اند كه اهدافشان عملي استفاده از احزاب اطمينان يافتهبا اند
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كه رو اين نقش را ايفا كردهب ازآناحزا. شود مي از طريق(خود را هاي كسب قدرت برنامهفرآينددر اند

و هاي ها، بيانيه كنفرانس پيبراي ...)انتخاباتي )60(.اند ريزي كرده جلب پشتيباني عمومي

پيجاز و پيگيري اقدام دسته مله ابزارهاي اصلي احزاب براي . جمعي، انضباط حزبي است ريزي

ندگان هر حزب در مجالس قانونگذاري خواسته شود تا در ست كه از نمايا منظور از انضباط حزبي اين

و عمل كنند داند، موافقمي مسائلي كه حزب مهم درجه اين انضباط در)61(.نظر حزب رأي داده

در. كشورهاي مختلف، با هم تفاوت دارد و اروپا كه در آن احزاب سياسي اصليمثالً ترين مرجع

سيسمكاني و اقدام جمعي و هاي اسي است، احزاب از يكسري مكانيسمم براي همكاري رسمي مؤثر

و جلوگيري از تمرد آنان برخوردارند كه تسهيالت الزم را براي اقدام  كارآمد براي تبعيت اعضا از حزب

و قرار دادميها جمله اين مكانيسماز. آوردمي جمعي نمايندگان فراهم توان به امضاي تعهدنامه

و اعضا، ايجا في ومابين حزب درد سازوكارها قواعد امكان انتخاب مجدد اعضا براي كانديدا شدن

و بازرسي ات يا احراز مقامات سياسي، گزارشانتخاب و نظارت نهادي اشاره هاي دهي مستمر اعضا

)62(.كرد

و پس از آن نمايندگانمي حزب را مشخصهاي مثال در انگلستان رهبري حزب سياستبراي كند

و خواه حزب حزبي حاضر در پار در اقليت مكلف به تبعيت از آن سياستلمان، خواه حزب پيروز ها

و تخطي آنها مختلفي در پي داشته باشد كه تا حد اخراج از حزب هاي تواند مجازاتمي پارلمان هستند

با. تواند ادامه يابدمي هم ان اي را امضا كنند كه در دور يد تعهدنامهدر نيوزلند نمايندگان حزب كارگر

ها در استراليا نيز تا مدت)63(.تصدي نمايندگي مجلس از تصميمات حزب حمايت خواهند كرد

آنمي يك برگه استعفاي بدون تاريخ را امضابايد كانديداهاي حزبي قبل از انتخابات و متعاقب كردند

و يا تخلفي در نمايندهمي حزب هر وقت صالح كمي دانست و نماينده را ديد، تاريخ استعفا را معلوم رده

البته شايان ذكر است كه در اكثر مجالس قانونگذاري اروپايي، اعضا)64(.كردندمي مجبور به استعفا

و به ارزش اقدام هماهنگ با نظرات حزب،مي معموالً به ميل خويش احزاب خود را همراهي كنند

در مجلس مستقر است، اكثر لذا زماني كه حزب حاكم يا ائتالف احزاب حاكم. باوري راستين دارند

و از مواضعمي ها كه در صحن مجلس برگزار گيري مربوطه در همه رأينمايندگان  شود، شركت كرده

اين نوع نگاه به حزب در كنار سازوكارهاي ايجاد شده باعث شده است. دولت پشتيباني خواهند كرد

درمثال براي كه و شمارش بيش از يكصد بار رأيبرخي جلسات در كشوري نظير آلمان با اينكه گيري

مورد فراتر ها هرگز از پنج گيري سه تعداد دفعات شكست دولت در رأيآرا صورت گرفته، در هر جل

)65(.نرفته است
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د داشت مگر اينكهنهيچ نفوذي در پارلمان نخواه دانند كه بدون حزبمي نمايندگان مجلس

ب رأي و ضروري در مقابل. آيدمي كه به ندرت اين امر پيش اشدشان در يك موضوع، خيلي حياتي

و كمك به اقدام دستهحفظ  )66(.دهد تا اغلب اوقات برنده شوندمي جمعي به آنها اجازه انضباط حزبي

بر شايان ذكر است كه سرسخت  ترين كشور در خصوص انضباط حزبي كه در آن عضويت حزبي

اي از تصميمات حزب نماينده اگر در اين كشورزيرا آزادي عمل نمايندگان تقدم دارد، هندوستان است

)67(.1اش را در پارلمان از دست خواهد داد كرسيخود تخلف كند، به راحتي 

و تفريط و سياستمداران جلوگيريهاي بدين ترتيب انضباط حزبي از افراط ومي نمايندگان كند

و مشترك اعضاي آن فراهم شود تا از قبلمي اين امر باعث)68(.كندمي زمينه را براي اقدام جمعي

و انتظار تصويب يا عدم بتوان آراي اعضاي گوناگون حزب را نسبت به يك موضوع پيش  بيني كرد

يا لذا در اين.تصويب آن را داشت صورت ديگر در زمان ارائه يك طرح يا اليحه در مجلس، اقليت

.شودو مخالفان جابجا نمياكثريت موافقان 

نُميو پيروي از تصميمات حزب باعث انضباط حزبي و هنجارهاي رفتاريرمشود تا احزاب ها

و منبع اصلي مشورتنمايندگان در پارلمان  در را تعيين كنند دهي به نمايندگان جديد پارلمان

)69(.خصوص اينكه چطور رأي بدهند، چطور رفتار كنند يا چطور كارشان را انجام بدهند، باشند

موضوعات طرح شده در صحن مجلس به شود بيشتر تصميمات مربوطمي باعث همچنين اين امر

با مثال در مجالس چندحزبي اروپايي غالباً كميسيوني براي.در مباحثات ميان احزاب گرفته شود

در نظام. گيردميا صورتجوجود دارد كه مذاكرات احزاب با يكديگر در آن2»كميسيون مهتران«عنوان 

يعني خارج از صحن»3پشت صندلي«رسمي در نيز رؤساي احزاب به شكل غير گليسدو حزبي ان

و در محلي كه در حقيقت پشت صندلي سخنگوي  مجلس است، با هم تبادل نظر) رئيس(مجلس

)70(.دارند

عمومي هاي نمايندگان هر حزب ممكن است كه در مجالس قانونگذاري با هم نشست همچنين

و اهم برگزار م يت اين نشستكنند كه تعداد ها ضمن اين نشست. تفاوت استها بسته به هر كشور

اينكه محلي براي انتخاب رهبران حزب است، همچنين مرجع مناسبي براي تعيين نظرات حزب درباره 

و در همين نشست در كدام مسائل نمايندگان حزب در كه شودمي ها تعيين مسائل سياستگذاري است

و برخالف اين نشست. دهند همسو با حزب رأي بايدمجلس  و محرمانه است ها معموالً غيرعلني

كهمي اقدامات رسمي مجالس قانونگذاري كه به شكل علني صورت گيرد، تصميمات داخلي احزاب

)71(.شودميت بيشتري دارند، محرمانه گرفتهياهم

يك هاي حزبي گسترده منجر به كنارهر چنانچه بروز شكافالبته در اين كشو.1 و مخالفت بيش از سوم اعضا از حزب شـود، ايـن گيري
.)Muller,2000: 327( هاي خود را در پارلمان حفظ كنند توانند كرسي تعداد مي

2. Committee of Elders 
3. Behine the Chair 
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در.5-1 و تسهيل و حل تعارضات در مجلس فرآيند نقش احزاب در رفع مناقشات

 گيريأير

و انضباط ناشي از آن در پارلمان باعث يكمي وجود احزاب و تعارضات در مجلس از شود كه مناقشات

طر طرف كاهش و از دريافته و برخورد خصوص موضوعات گوناگون در مجلسف ديگر ساختار تنازع

و مشخص شود و دودستگي. روشن و مناسب، همچون يك شكاف بدين معنا احزاب در شرايط مطلوب

كنند، لذا زماني كه موضوعات مورد بحث در مجلس تحت اينمي عمل» آنها«و»ما«نامحسوس ميان 

و دودستگي تفسير كمدر خصوص»ما«شود، ابعاد اختالف ميانمي شكاف شودمي موضوعات مختلف

م يا جاتبرانگيز ميان دست ات اختالفوضوعو بدين ترتيب بسياري از و احزاب همچون ليبرال

و محافظه با اثر مهم اين قضيه اين. يابدمي كاهش... كار سياري از مشاجرات مربوط به ست كه

و سياستگذاري در درون اصطالحات تصميم كهمي انداخته» آنهاـما«سازي و از آنجا »ما«شود

دردربرد و مشورت قبلي تواند مقدار قابلمي خصوص موارد موضوعي معين است،ارنده يك همكاري

جدي از جانب هاي حتي بدون تالشـتوجهي انسجام در درون احزاب درخصوص موضوعات عمده 

)72(.جهت هدايت آراي اعضا در اتخاذ تصميمات به وجود آوردـ حزب يا رهبران آن

و تصميم گيري ود احزاب معموالً بيشتر رأيدر زمان وج ايشهها در مجالس قانونگذاري مناق گيري ها

و اليحه برنمي و معموالً هر طرح و كميسيونهاي پس از بررسي در گروهاي انگيزد هاي داخلي احزاب

 در پارلمانگيري رأيفرآيند ساز تسهيل اين امر زمينه. شودمي مجلس، در صحن مجلس مطرح

به مي درصد همه لوايح دولت انگليس در پارلمان آن كشور بدون70طوري كه براي نمونه حدود باشد

مريكا هم اگرچه انضباط حزبي كمتريآدر اياالت متحده. رسندمي گيري در صحن به تصويب رأي

و علي ن( دهنده كنگره اينكه در هر يك از دو مجلس تشكيلرغم وجود دارد و ، حدود)مايندگانسنا

از12الي10شود، تنهاميدر سال گيري بار رأي 400 » كليدي«گيري رأيعنوانبهها گيري رأيمورد

.و باقي موارد تقريباً حل شده است)73(شودمي آن سال شناخته

و مجالس قانونگذاري.6-1  نقش احزاب در ساماندهي داخلي پارلمان

ش و مجلسميد باعثبرآيند بسياري از آنچه گفته شود تا احزاب بتوانند به ساماندهي نمايندگان

و انضباط را در مجلس حكمفرما كنند پرداخته ستا اين احزاب هاي لذا يكي ديگر از كارويژه.و نظم

و انسجام و پارلمان ثبات و معموالً نمايندگان هر حزب در)74(بخشندمي كه تا حدود زيادي به حكومت

و طور دستهو در تصميمات مهم به1نشينندمي مجلس كنار هم .دهندمي مشترك رأي جمعي

و نيمكت در انگلستان معموالً كرسي.1 و نيز مستقلهاي ها و اپوزيسيون در اين كشور. ها كامالً مشخص است مربوط به احزاب پيروز
و شهرت نمايندگان خود شود، به نسبت تعداد كرسي پس از اينكه حزبي در انتخابات پيروز مي و متناسب با قدمت هاي كسب كرده
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رئيس«سازماندهي در مجالس، تعيين سازوكار انتخاب براي يكي از كارهاي اساسي احزاب

بدين معنا. يكي از معضالت اصلي مجالس نبود رهبري است«:اندرو هيوود معتقد است. است» مجلس

چن) مجالس(كه آنها  دصد عضو دارند كه از برابري رسمي برخوردارند؛ يعني همه با حق برابر معموالً

و در بحثمي رأي ها، توانايي اي از مزيت شود عليرغم پارهمي اين امر باعث.دنكنمي ها شركت دهند

و اقدام هماهنگ كم  و به دستهو امروز شودرهبري و فصل مسائل اجتماعي كه مردم براي حل

يافته از احزاب، براي به يقين مجالس سازمان.... اند، كومت چشم دوختهحيدار به آوردن كاميابي پا

و خارجي آمادههاي پذيرش سياست و روشن داخلي و در اين موا منسجم بهرترند وسيلهد رهبري

و صرفاً از طريق مجالس تأمين )75(.»شودمي احزاب

و با توجه به نوع نظام حزب بردر مجالس مختلف بهي حاكم و گونه آن، رئيس مجلس اي متفاوت

در مجالس چندحزبي كه تشكيل كابينه حاصل گفتگوي بدين معنا كه معموالً. شودمي خاص انتخاب

 احزاب با همديگر است، رياست مجلس از مناصبي است كه ميان احزاب حاضر در دولت تقسيم

كند كه معموالً رهبرمي تعيين مريكا، رئيس مجلس را حزب اكثريتآدر مجلس نمايندگان. شود مي

وي. در فيليپين نيز رئيس سنا نقش مشابه رئيس مجلس نمايندگان را دارد. حزب اكثريت است

و بعداً توسط تمامي اعضاي مجلس عوام انتخاب در.دشومي معموالً توسط حزب اكثريت نامزد شده

ريت هستند، در دوراني كه متصدي خب حزب اكثتانگلستان نيز از ديرباز رؤساي مجالس با اينكه من

بر مدل مبتنيهاي معموالً در سيستم)76(.كنندمي اين مقام هستند، از طرفداري از حزب خود پرهيز

و( مينستري وست  غيرحزبي را ايفانماينده رئيس مجلس عوام اكثراً نقش ...) همچون كانادا، هندوستان

حز.كند مي بياست،ب اكثريتبا آنكه رئيس پارلمان معموالً از طرفانه را در وظايف اما نقش كامالً

و به مجرد انتخابمي محوله ايفا )77(.گيري كند حزبي كنارههاي بايد از تمام فعاليتشدن كند

و كميسيون آنها معموالً. مجلس نقشي اساسي دارندهاي احزاب همچنين در تشكيل فراكسيون ها

و اعضاي كميسيونمي مجالس را تعيينهاي ساختار كميسيون ها به نسبت تعداد نمايندگان كنند

تصميمات مربوط به نحوه سرشكن كردن رياست. شودمي احزاب در مجلس ميان آنها تقسيم

مهاي كميسيون مثال در اياالت متحده براي.شوديمختلف ميان احزاب نيز توسط خود احزاب گرفته

. فرعي را در اختيار داردهايو كميسيونها كميسيون به خود رياست همهامريكا، حزب اكثريت خود 

حي انگليس، رياست برخي از كميسيوناما در نظام دو حزب زب مخالف ها از ديرباز در اختيار نمايندگان

 
مي) front bench( هاي جلو وط به خود، اعضاي خويش را از نيمكتبدر سمت مشخص شده مر در اين. چيند به سمت عقب

و اعضاي شاخص حزب است چيدمان معموالً نيمكت حزب اقليت نيز در سمت ديگر مجلس، اپوزيسيون. هاي جلو متعلق به كابينه
و اعضاي نشسته بر نيمكت رسمي را شكل مي مي دهد  آن دسته از اعضاي. دهند هاي مقدم اين سمت، اغلب كابينه سايه را تشكيل

جز نيمكتءپارلمان كه نه جز و نه عنوانبه،)ها مستقل(هاي مقدم اپوزيسيون هستند نيمكتءهاي مقدم حزب پيروز
مي) Back Bencher( هاي متأخر نشين نيمكت مي شوند كه پشت نيمكت شناخته  نشينند هاي مقدم دو حزب

)Walter,2012,p:4(.
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و معاونت كميسيونحزبي برخي كشورهاي ارودر مجالس چند. بوده است ها به نسبت پايي نيز رياست

ها، اين سيستمدر. شودمي مجلس دارد به دقت ميان چند حزب تقسيمقدرتي كه هر يك از احزاب در 

ر و كدام كميسيونرهبران احزاب درباره اينكه به هر حزب همميها ياست چند كميسيون رسد، با

خمي مذاكره كدام ود تصميم بگيرند كه از ميان اعضاكنند، سپس برعهده احزاب است كه در جمع

كم عضو و معاونت )78(.تحت اختيار برسدهاي يسيونبه رياست

و ساماندهي فضاي دروني مجالس، احزاب ابزار مناسبي براي ساماندهي جداي از مباحث ساختاري

و لوايح ارائه شده در مجلس نيز هستند به طرح و بيش در بخش همان. ها قبلي آورده هاي طور كه كم

و ساماندهي ميان و شد، حزب به مثابه ابزاري براي انضباط هزاران موضوع محل برخورد كه شهروندان

و نمايندگان در مجلس با انبوهي از موضوعات از طرح. كنندمي سياستمداران با آن مواجهند عمل ها

و و دستمزد و جنايت تا رفاه و چيزي كه به اين موضوعات انسجام...لوايح مربوط به جرم  مواجهند

مواضعشان را درخصوص اكثريت اين موضوعات مشخص احزاب از قبل زيرا،بخشد، احزاب است مي

و نمايندگان در خصوص اين موضوعات از قبل آگاهي داشته كرده )79(.اند اند

و كانزاس آمريكا انجام شد، به خوبي نمايان اين موضوع در تحقيقي كه درخصوص دو ايالت نبراسكا

و فضاي تا ساختار منطقيطوري كه وجود احزاب در مجلس سناي كانزاس باعث شدهبه. است تر

در قطبي انتخابات در اين ايالت مشاهده شود؛ اين موضوع خود را كامالً در الگوهاي فرآيند تري

و رأي رأي و تنظيم ميانمي دهي مجلس سنا نشان گيري و حزب همچون ابزاري براي انسجام دهد

و گوناگون مجلس عمل م،كندمي موضوعات مختلف بهجلس قانوناما در دليل نبود گذاري ايالت نبراسكا

و نظام بمند، ساختار فاميل احزاب منسجم و فضاي هواخواهانه چندگانه، و كثرتيي در انتخابات نظمي

و نمايندهمي مشاهده و غير سازمانهاي شود به) نظمبي( مند منتخب در هر موضوعي سردرگم و بنا

و لوايح، نه براساسي ريخته شده براي طرحلذا آرا،كنندمي ميل خود اقدام به رأي دادن ها

و نظامهاي بندي قطب و،مند منطقي )80(.پذيردمي صورت... بلكه براساس منافع شخصي نمايندگان

و مهم،آدر كنگره مريكا هر دو حزب اصلي گاه براي تنظيم ديدگاه حزب درباره مسائل جديد

و مثال براي.دهندمي موردي تشكيل كارهاي يا گروه1نيروهاي ويژه با اهميت يافتن سياست صنعتي

الملل در دوران حكومت ريگان، هر دو حزب اصلي كنگره براي تنظيم ديدگاه بعدها مسائل تجارت بين

و نيروهاي ويژهزحزب درباره اين موضوعات به نسبت تا و مناقشه برانگيز، گروهاي كار اي تشكيله

)81(.دادند

1. Task Forces 



___________________________________________________________��

و جذب نيروهاي سياسي نقش احزاب سيا.7-1  سي در استخدام

براي ضامن گزينش افراد مستعد،مدرنهاي ماكس وبر معتقد است پارلمان قدرتمند در دمكراسي

معتقد است» سياست ايجابي«و» سياست سلبي«وي با تفكيك دو نوع. اعمال مسئوليت سياسي است

اهاي كه سياست سلبي نوعي سياست در پارلمان وج كار نمايندگان چنين ضعيف است كه

نو يا تأميدهندگان رأي هايي تالش براي تغيير چند پاراگراف از سند بودجه در جهت منافع پارلمان

كه،در مقابل. منتقد حزب استهاي پرورده معدود مشاغل تشريفاتي براي دست سياست ايجابي

آنارلمانيپهاي مستلزم پذيرش مسئوليت سياسي است، نوعي سياست نظام ها قدرتمند است كه در

بهحكومت نيروي  و در چنين.ل آن پاسخگو استطور مستقيم در مقاب خود را از پارلمان جذب كرده

و آموزش رهبران سياسي آينده عملبراي نظامي، پارلمان به مثابه ابزاري  )82(.كندمي جذب نيرو

ا احزاب مي بهتوانند ابزاري براي استخدام سياسي، تربيت كادرهاي و رسيدن مشاغل داره حكومت

اساسي ديگر احزاب در ارتباط با هاي لذا يكي از كارويژه،و مناصب سياسي به شيوه مدني باشند

و آماده و نيروهاي سياسي و استخدام نخبگان سازي آنها كاركردهاي آنان در خصوص پارلمان، جذب

و تداو.سياسي استهاي براي تصدي مسئوليت و احزاب براي بقا م خويش مجبور به يارگيري

و مناصب سياسي را بيش از هاي عضوگيري هستند تا با آموزش آنها، زمينه رسيدن خود به قدرت

و تربيت نيروهاي سياسي در مناصبي همچون نماينده.پيش فراهم كنند در واقع احزاب با عضوگيري

و چ...پارلمان و چه در قوه اجرايي، بهترين ابزار براي تربيت كادرهاي اداره حكومت ه در قوه مقننه

.هستند

كه تجربه نشان داده است كه افرادي كه عضو يك حزب يا جريان سياسي بوده اند، نسبت به افرادي

و تحليل آنها از رويدادهاي سياسي ند به مراتب حساسيت بيشتري داشتها نبوده و توان تجزيه اند

بهاند الت عاليه نداشتهافرادي كه تحصي چه بسا. تر بوده است افزون كه، ولي دليل عضويت در يك حزب

برهيرپ«نمونه اين امر. اند، از كيفيات بااليي برخوردار شدهخود به منزله دانشگاه سياست عملي است

يكي از كاركردهاي لذا)83(.وزير اسبق فرانسه در دولت سوسياليست فرانسوا ميتران بود نخست»1گووا

و تربيت نيروهايي است كه انتظار اصلي احزاب در يك رود بتوانند در عرصه ادارهمي جامعه، آموزش

مسمسئله اين. امور كشور ظاهر شوند و وئدر نوع خود به شناخت بهتر مردم از مديران والن آينده

.خط فكري آنها كمك خواهد كرد

 نقش احزاب در آموزش سياسي نمايندگان.8-1

و نمايندگان منتخب آنها در پارلمان امروزين،هاي در دمكراسي و اعضا احزاب سياسي، رهبران آنها

س به و و ضروري است تا در قبال تحوالت روزانهميرواالت جديد روبؤطور مداوم با موضوعات شوند
 

1. Pierre Bérégovoy 
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و و اقداماتهپيشگيرانهاي است تا احزاب گام الزمرو ازاين.تغييرات اجتماعي موضع بگيرند جاري

ر و اعضاي خود با اين چالشاحتياطي و نيز پذيرش هايا در راستاي آمادگي نمايندگان جديد

و بيرون احزاب بردارند )84(.اين امر ناشي از وظيفه آموزش احزاب است. مسئوليت در درون

و شگردهايش احزاب، آموزش هنر مبارزه سياسي،آموز و همراه با استراتژي، تاكتيك توأم با عمل

و مو : بايد از سه بخش تشكيل شود اد تعليمات آن معموالًخاصي است

و اصول اساسي حزب ارزش.1 ، ها

و تفسير موضوعات سياسي.2 و اجتماعيتفهيم ،، اقتصادي

و برعهده گرفتن مسئوليت پارلمان آماده.3 در(سازي براي پذيرش فعاليت سياسي درون حزب

و بالغت سياسي، زمينه ها، چگونگي فعاليت گي تعامل در رفتار با رسانهچگون هايي همچون سخنوري

و  )85(...).سياسي، ارتقاي عضويت، گردآوري بودجه

و مقامات سياسي مجبورند از طرفي در اغلب كشورها، كانديدا هاي احزاب براي احراز نمايندگي

از هاي طوالني آموزشي دوره و موقعيت بگذرانند يا ارتقاي نامزد شدنرا قبل اي اين منظور آنهابر. مقام

و فرعي مربوطه نامزدممكن است قبل از آنكه  مقام حاضر شوند مدتي در حزب يا حتي ادارات خرد

مي. دولتي خدمت كنند شوند آنها به ميزان شود تا مطمئن طي اين دوره سجاياي اخالقي آنها نيز بررسي

دركهگيرندمي آنها يادمثال اند براي گري سياسي دست يافتهاي از حرفهيالزم چگونه سخنراني كنند يا

و بحث و چگونه محيط سازماني پيرامون خود را درك كنند )86(. ...ها استدالل كنند

و ايرلند داشتن سابقه حزبي، و اساساً يك قانون در كشورهايي همچون انگلستان امري نهادينه شده

شر است كه براساس آن داشتن سابقه در پارلمان، پيش و .ي براي انتصاب در كابينه استرط ضروشرط

و دستياران وزرا )87(.دنشومي كارمنداني هستند كه ازسوي احزاب تعييندر بلژيك اكثر مشاوران

ها، كنند، آنها را با مهارتمي بنابراين در بيشتر موارد، احزاب زمينه آموزش سياستمدارن را فراهم

و تجربه سياسي مجهز و ساختارمي دانش . كنندمي اي را براي آنها ايجاد هاي حرفهكنند

و نظارت بر برنامه،اكثر احزاب و توسعه و مداوم آموزش هاي يك نهاد مسئول براي اجرا منسجم

و امروزه در بسياري از كشورها شاهد هستيم كه احزاب نهاد خاصي را بدين  سياسي اعضاي خود دارند

به منظور طراحي كرده و مواد آموزشي را براي اعضا تدارك طور منظم كالس اند كه از. بيندمي ها برخي

در2انجمن توسعه مدني،آلمان در1بنياد كنراد آدنائر)88(:اين نهادها در برخي از كشورها عبارتند از

و1خواهو مؤسسه جمهوري3مؤسسه ناسيونال دمكراتيك، لهستان مربوط به دو حزب دمكرات

 
1. Konrad Adnauer Stiftung 

� ��� ����� ����� ��� �������� ����  ��!:www.kas.de 
2. Civil Evelopment Forum 

� ��� ����� �#$�� ���  ��! :www.for.org.pl 
3. National Democratic Institute (NDI) 



___________________________________________________________��

و3اجتماعي يك، مركز دمكراسيزدر مك2رافائل هرناندزخواه اياالت متحده، بنياد جمهوري در شيلي

.در كره جنوبي4مؤسسه يوئيدو

 سازي مالي نمايندگان نقش احزاب سياسي در شفاف.9-1

و ارائه گزارش به شفاف احزاب ملزم ساختن اعضا از ديگر كاركردهاي ،ها دقيق از كمكهاي سازي مالي

و ميزان دارايي آنه پاداش براي.مالي خود را ارائه كنندهاي است تا در چارچوب آن بتوانند گزارشها

و رفراندم«مثال براساس  اط» قانون احزاب سياسي، انتخابات العات در انگلستان تمامي احزاب بايد

نيز ذكر شود تا مشخص شود اوالً منابع اينها كمكو ميزان ها داشته باشند كمككافي از منابع 

كج كمك ايها از و ثانياً آيا فراتر از حد مجاز بوده است يا خير؟ ن قانون همچنين ميزانا بوده است

به طوري كه بر اساس اين قانون. كرد هر حزب در دوران انتخابات را مشخص كرده است مجاز هزينه

ابي هزار پوند در هر حوزه انتخ30مجاز براي مبارزات انتخاباتي پارلمان انگلستان، هاي سقف هزينه

)89(.انتخابات است) يك سال(روز 365طي 

و دقيق طرح.1- 10 و لوايح نقش احزاب سياسي در بررسي كارشناسانه  ها

و متخصصان برايت كارركارويژه مهم ديگر احزاب سياسي در قواي مقننه، استفاده از نظا شناسان

صح بررسي طرح و لوايح مطروحه در و ارتباطبه احزاب سياسي.ن علني مجلس استها علت امكانات

و كارشناسان، طرمي خاص خود با نخبگان و ارزيابي و لوايححتوانند نظرات آنان را در روند بررسي ها

و كارشناسانه س، با نگاه دقيقو بدين ترتيب موارد مطروحه در صحن مجال دهنددخالت  تري مورد تر

از كارشناسي دقيق طرح( اين امر. گيرندميبررسي قرار  و فعاالن حزبي قبل و لوايح توسط نخبگان ها

و سودجمي باعث) مطرح شدن آنها در صحن مجلس ويانه در تصويب شود تا اعمال نظرات شخصي

و آثار زيانبار اجراي آنها به حداقل ممكن كاهش يابد طرح و لوايح به كمترين حد خود رسيده .ها
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و جايگاه احزاب در مجلس شوراي اسال.2 مينقش

در جمهوري اسالمي ايران، متأسفانه احزاب آنچنان كه بايد در اركان حكومت ازجمله قوه مقننه حضور

و و تبعات زيانبار بسياري را به همراه داشته است ندارند از. اين امر تاكنون آثار در ادامه برخي

از نمايندگان ادوار در مجلس شوراي اسالمي را از نظر برخي1هاي ناشي از نبود احزاب فعال آسيب

.كنيممي مختلف مجلس بررسي

و لوايح در صحن مجلس از نظرات نبود احزاب در مجلس باعث شده تا معموالً بررسي طرح ها

و نخبگان حزبي بي و در نتيجه اجراي برخي از آنها كارشناسان نامطلوبي را بر آثار بهره باشند

پهاي كالن كشور در بخشهاي سياست اين مسئله تقريباً در همه مجالس.ي داشته باشدمختلف در

كارهاي فردي در طبق اظهارنظر برخي نمايندگان در دوره هفتم مجلس، براي مثال.استوجود داشته 

و فراكسيوني غلبه يافته هاي اين مجلس بر فعاليت و حتي لوايحو بسياري از طرحجمعي، گروهي ها

ب و يا برخي از آنها با اصول صريح قانون اساسي مغايرت پس از تصويب مجدداً نيازمند بررسي وده

در طرحاين كه اگرستا حاليدراين)90(.داشتند و لوايح قبل از مطرح شدن در صحن علني مجلس ها

و به بحث گذاشته و محافل سياسي مطرح د، وضعيت قوانين مصوب به گونه ديگري شدنمي احزاب

.فتيامي تغيير

بيني مجلس در ادوار مختلف آن باعث پيشباطي حاكم بر آراي نمايندگان انض بدين سان بي

و طرح . مختلف ارائه شده در صحن مجلس شده استهاي ناپذيري آراي نمايندگان در خصوص لوايح

كهخصوص يكي از اشخاصي كه در تعدادي از ادوا در اين نبودر مجلس حضور داشته، معتقد است

ب و طرحي در مجلس احزاب در مجلس باعث شده و متناسب با ارائه هر اليحه ود تا در هر لحظه

و اقليت آن جابجا شود وي بر اساس همين استدالل معتقد است كه تصويب برنامه دوم توسعه. اكثريت

و تصويب  در صحن علني مجلس با تحريك احساسات جمعي نمايندگان از فيلتر مجلس گذشت

در اين مبلندگونه برنامه دوم شد3نجر به كاهش مدت وي.درصدي رشد اقتصادي كشور به اعتقاد

و به تصميمات مقطعيز ماني كه نماينده مجلس خاستگاه حزبي نداشته باشد دچار روزمرگي شده

در. بر نظرات كارشناسي نيست آورد كه اين تصميمات مبتنيمي روي كه هر مجلسيبنابراين زماني

و بررسي گذاشته طرح چنين. شوندمي شوند در داخل مجلس با مشكالت متعددي روبرومي ها به بحث

و حقوقي هستند در اجرا نيز مشكالتي در پي دارندهايي عالوه بر اين طرح .كه دچار نواقص قانوني

مجلس نيز ضمن حمايت از حضور احزاب در مجلس، معتقد است طلب اصالحنمايندگان يكي از

و دولت غيركس ويبه.حزبي هستند، قصد پاسخگويي به مردم را ندارنداني كه به دنبال مجلس اگر نظر
 

حـزب فعاليـت سياسـي15، اما كمتر از وجود داردحزب داراي پروانه فعاليت وپنجاه بيش از دويستشايان ذكر است كه در ايران.1
.كنند مي
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منهاي حزب ساالري مردمزيرا،هدف پاسخگويي به مردم باشد همه بايد از حضور احزاب استقبال كنند

و حزب همزاد يكديگرندومعنا ندارد  و. پارلمان وي مهمترين فايده حزب را پاسخگو بودن برشمرده

د:كندمي تأكيد و وعدهحزب مسر برابر شعارها و در صورت عدم تحقق آنها وليتئهايش بايد پذير بوده

آوري شعاري افراد براي رأينبود احزاب در جامعه باعث شده دهدمي وي ادامه.به مردم پاسخگو باشد

و به محض پيروزي در انتخابات به راحتي از شعارهاي خود عدول را مطرح  اگر حال آنكه. كنند كنند

توانستند داليل عدم تحقق آن را از حزبمي سوي يك حزب مطرح شده بود، مردماين شعار از

و يا دور بعدي نمي. بخواهند تواند از آراي مردم در اين صورت يا حزب بايد از مردم عذرخواهي كند

و سقوط بي معتقد است احزاب نميوي. كندمي برخوردار شده و اساس به مرد توانند قول م بدهند،پايه

را. دهندمي مردم از كانال حزب آنها را مورد بازخواست قرارزيرا از طرفي زماني كه حزب كانديدايي

. كندمي كند، براي حفظ آبروي خود از كانديداي متبوعش با نظرات كارشناسي حمايتمي معرفي

و بنابراين اگر كانديداي حزب وارد مجلس شود، سخنانش بر مبناي نظرات كارشناس ان حزب است

در كشورهاي پيشرفته دنيا در كنار هر نماينده وي با ذكر اينكه.اظهارنظر شخصي نخواهد بود صرفاً

دربه،دهندمي نماينده را در همه ابعاد ياري،كارشناس حزب15مجلس  طوري كه فرد قبل از شركت

و اظهار نظر شخصي نظر حزب را نيز جويا قد است مشكالت كنوني شود معتمي هر گونه كميسيون

و عدم حضور احزاب در حزبي قوي هاي ناشي از نبود فراكسيون شوراي اسالميمجلس 

)91(.قبل از صحن علني مجلس استهاي سازي تصميم

به گرا يكي از نمايندگان اصول بايد يكي از موارد مورد توجه كشور احزابنيز معتقد است توجه

وي. باشد مي احزاب براي مردم،ساختار سياسيهردرو هميشه«:به نظر .كنند ساالري يك غنا ايجاد

و بر اساس قانون اساسي باشد نه اينكه هر كسي كه به قدرت مي رسد تشكيالت احزاب بايد منضبط

هم يك چيزي درست  از تقريباً.از بين برودكند كه بعد از انتخابات اكثر تشكيالتي كه ما داريم بعد

مانقالب، دولت ساخت )92(.»ثر باشندؤه هستند تا در انتخابات بعدي

و توليد برنامه را در دستور كار وي و كادرسازي با بيان اينكه احزاب بايد داراي مانيفست باشند

بهمعتقد است خود قرار دهند ترتيب بها داد تا به ضمانت اجرايي؛ بايد در كار اجرايي هميشه اول بايد

)93(.انتخاب درست صورت گيردفضا را طوري آماده كرد كه 

 فعاليت احزاب را نبايد داردمي بيانساالر، با اشاره به نقش احزاب در جامعه مردم در جاي ديگر او

نظربه.ساالر است اي در نظر گرفت زيرا حضور احزاب الزمه يك كشور مردم يك كار حاشيهعنوان به

و داراي تشك وي و برخي احزاب با طوفاني متأسفانه در كشور ما احزاب قوي يالت منسجم وجود ندارد

مي سياسي به وجود مي و سريع به خواب گونه احزاب شايسته نظام جمهوري اسالمي روند كه اين آيند

)94(.نيستند
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وازكه نيزنماينده ديگري و رهبري عضو نمايندگان قديمي مجلس با است جبهه پيروان خط امام

سه معتقد استاب قدرتمند در كشور كيد بر ضرورت وجود احزأت گانه كشور بايد به وجود احزاب قواي

ويبه.قدرتمند اهميت دهند مينظر كه مسئوالن وقتي كه مسئوليت پذيرند، افتخارشان اين است

و در اين نظام نياز به چند حزب عضو هيچ حزبي نيستند؛ در حالي كه نظام ما نظام مردم ساالري است

و اقدامات را در فضا قدرتمند داريم و ازاينتا بتوانيم كارها رو نيازمندي سياسي كشور جلو ببريم

و پاسخگو هستيم عملكرد حزبي در كشور بايد ستايش«وي با بيان اينكه.احزاب قدرتمند، فراگير

كهمي بيان،»شود سهدارد و نظام، يعني قواي گانه، بايد به وجود احزاب قدرتمند اهميت دهند

و نبايد رقبا را به تاريخ پيوند بزنندهمچ )95(.نين در فضاي سياسي رقباي خود را تحمل كنند

كهمي وي بيان و)متأسفانه( مجلس شوراي اسالمي، دارد نمايندگان چندهر مجلس حزبي نيست

)96(.ولي به حزب تعهد ندارند،آيند با معرفي احزاب مي

وهمنسجم را به ضرر كشور دانستهاي فقدان حزباگر همچنين يكي ديگر از نمايندگان اصول

به«معتقد است ر چون تشكيالتي نيستيم، هركس ميأنظر خودش به دهد،ي تبادل شده تعامل نظر نه

و اما مهم اين است كه تضارب آرا. شده وي معتقد است افراد يا بايد.بعد به يك نظر برسيم بكنيم

و بگويند كه براي تحقق تعلق خاطر آشكار داشته باشند يا اي نكه خودشان مبدع يك گفتماني باشند

ومي اين گفتمان و حزب درست كنند يا اينكه محور يك گرايش خواهند در مجلس يارگيري كنند

ميان اعضا تشكيل يا از روي انس.هستندبسياري از احزاب فعلي ما كلوپوينظربه.گفتمان شوند

ميمقطع يك هدف براساسيا شوند مي ي كه اما انديشه روشن. گيرندي معطوف به قدرت شكل

و تبليغ كنند، كمتر اتفاق و روشن آن را اعالم هم، افتدمي بخواهند سرافرازانه چون بستر كار جمعي

ازـ حكومت كالً:دكنمي وي تصريح. مهيا نيست اهتمامي براي تحزبـ آن هستم كه من هم جزئي

عل. در ايران ندارد تالبته يك بايد تكليف اين موضوع روشن شود. مين مالي حزب استأتش هم مشكل

 شوندمي اي هستند يا توده مردم درآن عضو شوند مدافع گروه اجتماعي ويژه كه احزابي كه تشكيل مي

هاي خاص نشوند، بايد از آنها حمايت حكومت براي اين كه احزاب اسير گروه. دهندو حق عضويت مي

ميگرا مثالً. مالي كند شود گفت كه هر حزبي به تعداد قانون انتخابات را به احزاب گره بزنيم

ند تا نظركمي به اين ترتيب هر حزبي تالش. دولت كمك مالي بگيرداز نامزدهايي كه درمجلس دارد،

و نهايتاً و نماينده بيشتري به مجلس بفرستد از مردم را بيشتر به خود جلب كند پول بيشتري هم

ع )97(».مومي بگيردخزانه
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و نتيجه جمع  گيري بندي

ساالري ديني را سرلوحه كار خود قرار داده است، پاسخگويي، در نظام جمهوري اسالمي ايران كه مردم

جمهوري اسالمي ايران. اجراي احكام اسالمي از اصول اساسي سياست داخلي استو مشاركت مردمي 

جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي گزاري انتخابات رياستبراي تحقق بخشيدن به چنين اصولي به بر

و انتخابات خبرگان رهبري اقدام مي و روستا و بايد گفت نهادهاي اسالمي، شوراهاي اسالمي شهر كند

.ساالري نظام است انتخاباتي در ايران تبلور مردم

و در همه نظام ترين تجليات مردم يكي از اصلي اتيك وجود مجلس هاي دمكر ساالري در ايران

و وظايف نمايندگي. است در ايران نمايندگان مجلس ازسوي مردم براي مدت چهار سال انتخاب شده

و پاسخگوتر خواهد بود منسجم،ال يك مجلس مردمي زماني كارآمدترحبا اين. گيرند را برعهده مي تر

و تشكيل شود ب. كه از طريق سازوكار منسجمي انتخاب راي انتخاب نمايندگان يك سازوكار مطلوب

و تشكيل يك مجلس كارآمد، انتخاب نمايندگان به كه مجلس صورت حزبي است، به اين صورت

و مجلس متشكل از نمايندگان حزبي  نامزدهاي نمايندگي ازسوي احزاب سياسي به مردم معرفي شده

.باشد

و امروزه انديشمندان بر نقش بي تأكيد مجلسهدايت بديل احزاب سياسي در فعاليت، عملكرد

و معتقدند جايي كه احزاب سياسي در مجالس قانونگذاري فعال نباشند، شفافيت در ساختار  داشته

و ارتباط ميان رأي شد سياسي از بين خواهد رفت و نمايندگان سخت خواهد آنان معتقدند. دهندگان

و تعارضي وجود نخو اگر احزاب در مجلس وجود داشته باشد، ديگر بن و اساساً يكي از بست اهد داشت

به داليل پايدار ماندن نظام ترين سيستم حكومتي، وجود احزاب در اين عنوان موفق هاي پارلماني

.سيستم است

و اهميت احزاب سياسي در تشكيل و اساسي است مجالسنقش و عملكردشان به حدي بنيادي

به كه برخي از نويسندگان پيشنهاد كرده و انجام مجلس جاي مطالعه اند كه در روند تقنين

در، احزاب سياسي مطالعه شوند چون همه تصميممربوطههاي مسئوليت و ها در همين نهادها

مي سازوكارهاي .گيرد مربوط به احزاب سياسي شكل

به هاي مردم نظاماحزاب سياسي به دو دليل در :اند وجود آمده ساالر

ت اول آنكه احزاب سياسي به و هاي دولت را در حوزها هزينهوجود آمدند هاي اجرايي، تقنيني

.انتخاباتي كاهش دهند

و معضالت ناشي از اقدام دسته و دوم آنها مهمترين ابزار براي فائق آمدن بر مشكالت جمعي

.اند گروهي
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و ديدگاه بدون احزاب مجلسبه اعتقاد بسياري، و سياسي به مثابه محل نفوذ قدرت هاي متفاوت

بي مجلسدهنده ده به همان تعداد اعضاي تشكيلپراكن نظمي به اعمال خواهد بود كه در فضايي از

و جلب منافع مي و اين احزاب هستند كه از ابتداي انتخاب اعضاي نفوذ تا تنظيم آنان مجلسپردازند

و تعيين مجلسدر داخل  مي نقش سازنده .كنند كننده را بازي

در كارويژه ازجمله، آنها كمك؛متعدد است ارتباط با مجالس قانونگذاريهاي احزاب سياسي

به مي احزاب پس از معرفي نامزدهاي. طور مطلوبي ايفا نمايند كنند كه نمايندگان نقش خود را

مي انتخاباتي با برنامه و تعهدات حزبي كه بر نمايندگان اعمال به ها كنند پاسخگو بودن آنها را

پي رأي ودهندگان خود بيش از و موظف به اداي و نماينده را مكلف ظيفه نمايندگيش ضروري ساخته

. كنند خويش مي

. بيشتر مجلس است كارويژه ديگر احزاب در ارتباط با مجالس قانونگذاري، پاسخگو كردن هرچه

و امكان انتخاب مجدد اعضا در آنها كاركرد پاسخگو كردن نمايندگان را از طريق انضباط حزبي

ميانتخابات بع و كانزاس اياالت متحده نشان داد بررسي پارلمان. كنند دي اعمال هاي دو ايالت نبراسكا

و عدم كه وجود احزاب در كانزاس و نبود آن در نبراسكا عامل اصلي پاسخگويي در مجلس كانزاس

. پاسخگويي مجلس نبراسكا بوده است

و تصميم م نقش احزاب در بهبود فرآيند سياستگذاري . جلس بسيار حائز اهميت استگيري در

و سامان طور كه در بيرون از پارلمان نقش تنظيم آنها همان بخشي را دارند در درون پارلمان نيز كننده

مي به فرآيند تصميم و شفافيت و سياستگذاري ثبات در. بخشند گيري درواقع نقش احزاب را نبايد

د فراخواندن افراد براي رأي و مشاركت شهروندان ر انتخابات دانست، بلكه اهميت اصلي احزاب، دهي

و دغدغه عمدتاً ناشي از نقش آنان در ايجاد ارتباط ميان رأي و مطالبات آنان با فرايندهاي دهندگان ها

و تصميم .سازي درون مجالس قانونگذاري است سياستگذاري

و جمعي است كارويژه ديگر احزاب در مجلس تسهيل زمينه هر مجلس. هاي اقدام مشترك

قانونگذاري، سازماني پيچيده با معموالً چندصد عضو است كه اگر بخواهند نمايندگان فعالي براي 

و در تدوين خط هاي عمومي هم فعاالنه مشاركت جويند، بايد ميان آنها مشي جامعه خود باشند

هاي مدرن احزاب سياسي در دمكراسي وجوديلذا يكي از داليل. هماهنگي كاري دقيقي برقرار شود

و فائق آمدن بر دشواري آنها از طريق ايجاد سازوكارهاي. جمعي بوده است هاي اقدام دسته غلبه كردن

و با فراهم كردن امكان نظارت بر عملكرد نهادي، معضالت فراروي اقدام دسته جمعي را مرتفع كرده

در اكثر. اقدام كنندكنند كه اعضا حقيقتاً در راستاي هدف جمعي مشترك اعضاي حزب تضمين مي

و آلمان نمايندگان حزبي مكلف مي به كشورهاي اروپايي ازجمله در انگلستان، نيوزلند طور شوند كه

و در تبعيت از سياست دسته .شركت كنندها گيري هاي حزب در تصميم جمعي
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و اياالت متحده فرآيند رأي در در انگلستان م گونهبه مجلسگيري اي ناقشهاي است كه با كمترين

در درصد همه لوايح در پارلمان انگليس بدون رأي70 مثال براي. رسد قوانين به تصويب مي گيري

در اياالت متحده نيز گرچه انضباط حزبي كمتري نسبت به انگلستان حاكم. رسند صحن به تصويب مي

از12الي10است، تنها  مي بار رأي 400مورد و باقي موارد شوند گيري در سال، كليدي شناخته

.تقريباً حل شده است

در احزاب به ايفاي كارويژه ساماندهي:ها ازجمله اين كارويژه. پردازندمي مجالسهاي ديگري نيز

و استخدام نيروهاي سياسي، آموزش سياسي نمايندگان، شفاف سازي داخلي مجالس قانونگذاري، جذب

و دقيق طرح و بررسي كارشناسانه ميه مالي نمايندگان و لوايح را .توان نام بردا

مي با چنين كارويژه و مهمي كه احزاب توانند در مجالس قانونگذاري انجام دهند هاي متعدد

و عدم انتخاب نمايندگان پارلمان براساس تحزبشك فقدان بي و نبود نظام حزبي شفاف در يك كشور

و در روند كاركرد آنها اخالل تواند كارآمدي مجالس را تحت تأثي يك نظام حزبي كارآمد، مي ر قرار داده

.ايجاد كند

كهمي نظربه بر همين اساس و نظام نبود احزاب سياسيدر مواردي، رسد مند در مجلس منسجم

بيني بودن تصويب يا عدم تصويب يك طرح غيرقابل پيششوراي اسالمي باعث بروز مشكالتي همچون 

و مندي طرح بهره عدم بر احساسات، گيري مبتنيو رأييا اليحه  و لوايح از نظرات كارشناسان ها

و بي در نتيجه زيانبار شدن اجراي طرح نخبگان حزبي و و لوايح، جابجايي سريع و ها منطق موافقان

و تصويب طرح و لوايح در صحن مجلس، عدم مخالفان هر طرح يا اليحه، زمانبر شدن بررسي ها

و مناسب نمايندگان  آنان در ايفاي وظيفه ناكافيعملكردو دهندگان رأيبهپاسخگويي مطلوب

و نبود گزارش كرد نمايندگان در زمان مناسب از ميزان هزينههاي نمايندگي، عدم شفافيت مالي

و برنامههاي انتخابات، نبود ضمانت اعالم شده توسط نمايندگان در دوره هاي الزم براي پيگيري شعارها

و به فراموشي سپ ورانتخابات تواندميشده است كه مجموع آن ... ده شدن سريع آنها توسط منتخبان

.ز كارآمدي هر چه بيشتر مجلس بكاهدا

و تصويب قانون جديد فعاليت،كه پس از گذشت بيش از سه دهه اينك لذا ضروري است اصالح

و مد قر احزاب در دستور كار انظر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي ست، با رفع برخي ار گرفته

و نواقص موجود در طرح مذكور، ضمن برگزاري انتخابات حزبي، با شكوفا كردن فعاليت كاستي ها

.شودكارآمدتر كردن هر چه بيشتر مجلس شوراي اسالمي فراهم هاي احزاب سياسي، زمينه
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