
)57شماره پیاپی (1397زمستان، 27، شماره هفتمهاي راهبردي سیاست، سال پژوهشفصلنامه

يهانظامیقیتطبمطالعهحاکم؛يقواروابطمیتنظدریاسیساحزابکارکرد
رانیاوکایآمرانگلستان،

3فایقه چلبی- 2يزدیارجب- 1نژادالدین هریسیکمال

20/3/1397:پذیرش-8/8/1396: دریافت

دهیچک
يروهاینجیبس،یاسیسقدرتیدهسازمانباساالرمردميهانظامدریاسیساحزاب

محسوبکیدموکراتيهاحکومتیانیمينهادهاازحاکميقواروابطمیتنظویمردم
میتنظدربلکهشود؛ینممنحصریانتخاباتيهارقابتمرحلهبهاحزابکارکرد. شوندیم

ومقننهقوهتعامالتدراحزابنفوذهستند؛دارعهدهرایمهمنقشحاکم،يقواروابط
. استکردهجادیایمحسوسراتییتغمعاصريهادولتکیکالسيقواکیتفکدرهیمجر

قوهشدنیمجلسدواییپارلماننظامبهرانیایاسیسنظامرییتغازیگاه،یاسیسمحافلدر
بارانیادرهیمجرومقننهقوهمتقابلروابطسوگریدازودیآیمانیمبهصحبتمقننه

نهینهاداحزابوجودییهاچالشنیچنحلملزوماتازیکیکهاستمواجهییهابستبن
کارکردیبررسباعنوانچندتحتمقالهاین رونیاازاست؛رانیایاسیسنظامدر

وکایآمرانگلستان،يهاکشوردرحاکميقواروابطمیتنظدریاسیساحزابفردمنحصربه
وبیمعاییشناسایپدرمختلطویاستیر،یپارلمانيهانظامندگانینماعنوانبهرانیا

ویحزبموفقيالگوهاعنوانبهکایآمروانگلستانيکشورهادریحزبيهانظاميایمزا
موجود،موانعرفعباتااسترانیاکشوريقواتعامالتدراحزابنفوذيهاچالشنییتب

.میباشرانیادرقواتعامالتمیتنظدراحزابمؤثرنقشيفایاونینوکارکردبهلینشاهد

.رانیا،یپارلماننظام،یاستیرنظامقوا،روابط،یاسیساحزاب: يدیکلواژگان

herisinejad@yahoo.frزیگروه حقوق دانشگاه تبراستاد.1
drrajabizadi@yahoo.comاستادیار علوم سیاسی دانشگاه تبریز                     .  2
f.chalabi@tabrizu.ac.ir)مسئولسندهینو(زیتبردانشگاهیعمومحقوقيدکتريدانشجو.3



)57پیاپی (97زمستان، 27شماره ،هفتمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه36

مقدمه
يریتأثمختلفيکشورهایاسیساختار سدریاسیاحزاب سنفوذمعاصر يهایکراسودر دم

يایدر دنیاسیاحزاب سنینويکارکردهاازیکیگذاشته است؛ يجابرمناسبات قوا برف ژر
دهیبه عق. استیاسیسيروابط نهادهامیحاکم و تنظيقواژهیبر کار ويمعاصر اثرگذار

یگاهنه،یکابلیتشکیکشور از راه چگونگکییساختار حکومتشناختدوورژه سیمور
قوا قیحزب واحد موجب تمرکز عم: عنوان مثالبه. استیاسیقدرت سشناخت راهن،یترگمراه

دیتأکاصل مورد کیعنوان قوا بهینسبکیتفککشور،آنیاساسقانوندراگریحتشود،یم
برکشورهاحاکمیاسیسنظامو نوع تیاز ماهحیدرك صحيبرا). 407: 1357ورژه،دو(باشد 

نوع دركجهت،یشناخت نظام حزببلکهست؛ینیافکآنازينهادویحقوقبرداشتتنها
.استيآن کشور، ضروریاسینظام س

روابط قوا میتنظ- انتخاباتدريروزیپازپس-احزاب نینويکارکردهانیترمهماز یکی
یحقوق-یاسیتعامالت سیکلیمنظور ساماندهروابط قوا بهمیتنظ. استي سیاسیهادر نظام

بهبودهدفباقوا،در روابط بستبنخلل و جادیاز ايریشگیپوح کالن در سطگانهسهيقوا
نحوه). 63: 1392،یغمام(ردیگیمانجام قوااختالفات رساندنحداقلبهيبراتالشوروابط

يهایدمکراسدر کهمطلوب است یمهم حکمرانيهااز شاخص،یتیحاکميتعامل نهادها
يمهم در کشورهانیاالبته. کنندیمفایاینقش اصلهنیزمنیادریاسیاحزاب سن،ینو

یالمللنیبو يامنطقه،یفرهنگ-یاجتماعتیموقع،یاسیسيبه ساختارهاتوجهباگوناگون 
يندهایو با ابزارها و فرآاهقوا به صورتکیتفکمختلفيهامدلدرآنتحققومتفاوت است 

.Stokes,1999: 246-247)(استریپذامکانیمختلف
که نقش میهستسؤالنیپاسخ به ایدر پیقیتطب- یلیتحلروشمقاله با این دررونیااز

به چه رانیاوکایآمرانگلستان،یعنیمنتخبيدرکشورهاروابط قوا میدر تنظیاسیاحزاب س
گذرگاهاز یاسیساحزاب: کهاستاستوارهیفرضنیامحوربرقیتحقسرتاسرواست؟ ينحو
لذا. رگذارندیحاکم تأثيروابط قوامیتنظدرو مقننه هیمجريبه قوایابیواسطه راهبات و به انتخا

عملبهقواروابطمیتنظدرنقش احزابتوجه، صرف آن شده که وصف جامعی از نیترشیب
ندهینماعنوان بهانگلستانکشوردرحاکميقواروابطمیدر تنظیاسیو کارکرد احزاب سدیآ

ظامنيدارايعنوان کشوربهران،یاو یاستینظام رندهینماعنوان بهکایآمرکشور،یپارلماننظام
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عدم نفوذ احزاب در تعامالت قوا رفع چالشجهتموفق یحزبيالگوییبا هدف شناسامختلط
يهازمزمهیگاهرانیادرکهمطلب از آن جهت است تیاهم. ردیگقرار یمورد بررسرانیدر ا
الزم يهاساختریزنییتبقوه مقننه و شدنیدو مجلسایو ینظام پارلمانبه یاسیسنظام لیتبد

در عرصه تعامالت ییو نارسایناهماهنگشاهدوضوح بهگریديو از سورسدیآن به گوش م
حل ورانیایاسیسنظامرییتغرونیاز ام؛یهستهیو مجرمقننهدر دو قوه ژهیوقوا به 

يهمکار،یبارز نظام پارلمانيهایژگیاز ویکیامر که نیبر ادیتأکباموجوديهایناهماهنگ
رانیایاسیدر بطن نظام سنهینهادبنفوذ احزايهانهیزمشناختازمندینست؛قواانیمؤثر م

يکشورهايروابط قوامیدر تنظیاسیاحزاب سکارکردیشده با بررسیسعنیبنابرا. است
رغمیعلیاسیکه احزاب سکایآمرو یحزبنظام يداراکشورنینخستنعنوابهانگلستان 

لیمطلق قوا را کامالً تعدکیتفکعملدر،آنیمطلق قوا در قانون اساسکیتفکتیحاکم
یاسیمعتقدند نظام س) 30: 1394نژاد،یسیهر(نظران از صاحبیتا آنجا که برخاستکرده

احزاب کارکردیبررسنیبنابراداده است؛ ریمسرییلط تغنظام مختبه یاستیاز نظام رکایآمر
به لیشدن و ننهینهادریمستواندیفرد ممنحصربهيهایژگیمنتخب با ويدر کشورهایاسیس

مشتملقیتحقسازمان.کندهمواررانیادرتعامالت قوا را میدر تنظاحزابنینويکارکردها
کارکرد، )1(انگلستانروابط قوا در میدر تنظیاسیو کارکرد احزاب سمقدمهکیبراست 

روابط قوا میدر تنظیاسیاحزاب سکارکرد،)2(کایآمرروابط قوا در میدر تنظیاسیاحزاب س
.شودیمهیارابحث جینتانیترمهمتیو درنها) 3(رانیدر ا

انگلستانروابط قوا در میدر تنظیاسیاحزاب سکارکرد
یپارلماننظامبارز يهایژگیواز یکی. استقوا ینسبکیتفکشهینداثمرهپارلمانی نظام

دولت و پارلمان به هم وابسته هستند و هردو مشروعیت دمکراتیک خود . ستاقواتعادلوتعامل
یواقعکیتفک،یپارلمانيهانظامدر(Croissant, 2004: 5).کنندیمرا از نتایج انتخابات کسب 

تیثرو اکتیاحزاب اقلجریه برقرار نیست بلکه گردش قدرت در دستانمقننه و ميقوانیب
پرداخته انگلستانیاسیسنظامبردیتأکبا یاسیساحزابکارکردیادامه به بررسدر. است

.شودیم
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هیمجرقوهمقننه در امور قوهدر مشارکت یاسیاحزاب سنقش- الف
با یحزبيهااستیدولت در چهارچوب سيریگشکلعنوان منشأ مقننه بهقوه، انگلستاندر
به طرق مختلف بر عملکرد دولت وکندیمشرکت ییدارد در امور اجرااریکه در اختییابزارها

.دارداریاختدرنهیکاببرفشاريبراییهااهرمنظارت دارد و در موارد لزوم 

دولتاستقراردریاسیساحزابنقش*
تیرسميبراپارلمان، ندگانیاعتماد نمايرأعظم و لزوم اخذ صدراایریوزنخستنییتع

بر قوهمقننههو نظارت قويرگذاریتأثابزار نیترمهمو نیو شروع به کار دولت، نخستافتنی
قیپارلمان از طريهایکرسریدارند با تسخیاحزاب سعیپارلمانيهانظامدر. استهیمجر

دولت منبعث از پارلمان چراکهکنند؛ریتسخزینرا هیمجرقوهمیرمستقیغصورت انتخابات به
تیحزب اکثرسیاست که رئنیدر حال حاضر چنیپارلمانيهانظامدر یعملهیرو. است

نیایوزارتو یندگیلزوم جمع مشاغل نماوشودیمدولت انتخاب سیعنوان رئپارلمان به 
در انتخابات پارلمان به دولت راه يروزیورت پکه در صدهدیماحزاب قرار اریامکان را در اخت

.(Samuels, 2002: 468)ابندی
دكیپارلمان را همواره با خود به ازشده گرفتهاعتماد يرأدیبااتشیدر طول حدولت

و هايگذاراستیسدر تیحزب اکثرندگانیجلب نظر نمايبرادولت ياعضانیبنابرابکشد، 
.دندر تالشییامور اجرا

تیاکثرحائزو روزیکه پینانوشته، رهبر حزبقاعدهمطابق یک انگلستانسیاسی نظامدر
بهملزمهپادشادرواقع. آوردیمرا به دست يریوزنخستعنوانمجلس عوام است، يهایکرس

انیرا از منخست وزیرپادشاه ملزم بود 1894قبل از سال تا.استیسمتنیچنبهيوانتخاب
یشدن حضور احزاب و نقش پررنگنهیبا نهادجیتدربهاماندیبرگزروزیحزب پيااز اعضیکی

کشاند که از ییرا به سویعملهیبر عهده دارد، رویانتخابات عموميروزیکه رهبر حزب در پ
دولت سیبه سمت رئروزیانتخابش محدود و انتخاب رهبر حزب پرهیدايبه بعد و1894سال 
.)65: 1392نژاد،یسیهر(استشدهلیتبدياجباريبه امر

احزاب در گستردهحاکی از نقش و نفوذ است،شدهرفتهیپذاصلکیکه ياهیرونیچن
یحزبيهایمشخطو هااستیسنییکه رهبر حزب در تعیمهمنقش. استیپارلمانيهانظام
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يو همکاردگاننینمانیبیحزبانضباطوحدت و جادیدر ايوگاهیجاتیاهمکند،یميباز
حزبش در انتخابات يروزیکشانده که در صورت پییرا به سوهیحق رودو قوه به نیبمؤثر

یدر پشوند،یممحسوب يویکه همکاران حزبییبه همراه وزرانهیکابرأسدر يوپارلمان، 
.دیبرآشیخویحزبيهااستیو سیانتخاباتيهاوعدهيمخالف و اجراتیکنترل اقل

1دولتیاسیستیمسئولطرحدریاسیساحزابنقش* 

نیدامنه اعمال اامادارنددستدررادولتسقوطابزار،یپارلمانيهانظامدر احزاب
حاضر در تیمجدد حزب اکثريروزیو پندهیانتخابات آجهینترایز؛قدرت محدود است

طرحدرراارلمانب پاحزاان،یجرنیامیمستقریتأثعملکرد دولت است؛ درگروپارلمان، 
و دولت محتاط تیاکثرحزب نیبقیعمدر صورت بروز شکاف یدولت حتیاسیستیمسول

از رهگذر انتخابات است که کهآنعلت. نشودبه سقوط دولت متوسل يابهانههر باتاکندیم
به منجرمردم،يداورکه یدر صورتلذاشود،یمنییتعدولتسرنوشت پارلمان و به تبع آن 

یبرخ.)6: 1389،یجندق(خوردیمشکستپارلمانعمالشودساقط شده دولتمجددانتخاب 
يامرکشور یاسیسدولت توسط پارلمان، در صحنهیاسیستیمسئولطرحمعتقدند امکان 

انیوحدت از ميپارلمان برازهیانگنیتريقوسقوط دولت، باجهتکیازرایزاست؛متناقض
هراسگریديسوازاست؛یعیطبيپارلمان امرتیرفتن انسجام حزب اکثرنیو از برودیم

بروز هنگامدریحتیعمومافکاريداورمعرضدرگرفتنقرارازپارلمان تیاکثرحزب
دولت یاسیستیاز طرح مسئولهاستفاديبرايترمزنه،یپارلمان و کابنیبقیبحران و شکاف عم
هااستیساز يرویو پبیمجدد دولت، پارلمان مجبور به تصويزرویبا پتیاست چرا که در نها

.استدولتيهاطرحو 
مسئول یو جمعيوزرا در مقابل مجلس عوام به صورت فردانگلستان،مثال در عنوانبه
شخصه بهییو جزایمدنمسائلدر ریآن است که هر وزيفردتیمنظور از مسئول. هستند
درلذا استزینیجمعتیمسئوليدارانهیکابدر تیعضولیدلهبو؛ استشیخواعمالمسئول
قرارزینگریديوزرايهااستیاعمال و سمسئولریهر وزنه،یکابياعضاضاحیاستمقابل

از یکی) حاکمتیحزب اکثریبانیبا پشت(پارلمان هرگاهحالت آن است که نیاجهینترد،یگیم
1. Government Political Responsibility Plan
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ياعضاریو سانخست وزیرریگدامنریآن وزیاسیستیمسئولکند؛ طرح ضاحیوزرا را است
و تعهد اعضا يکه وفاداریو نقش مهمیحزباتحل اختالفيهاسمیمکاناماخواهد شد؛ نهیکاب

کرده است جادیاهادولتیدرپیپبر سر راه سقوط یعمل مانعدربه حزب دارند، 
).6: 1389،یجندق(

دولتتیمسئولبدون طرح نظارتدریاسیساحزابنقش*
احزاب، يبراراپارلمانی فرصت خوبی يهادر نظامتیمسئولبدون طرح ینظارتيابزارها

نخست عملکردها،يگذاراستیسدنیبا به چالش کشتاسازدیماحزاب مخالف فراهم ژهیوبه
.باشندرگذاریتأثنهیبر عملکرد کابیجلب افکار عمومتیدرنهاو وزرا،وزیر
احزاب، انگلستاندر:پارلمانندگانینماتذکرطرحدر یاسیساحزابنقش

طرحرند؛یگیمخود بهره به اهداف لینيبرایندگینمانقش يفایايابزارهایاز تمامیاسیس
بر روند يرگذاریتأثجهت دولت،مخالفوموافقاحزابيبرامناسب یتذکر، فرصت

تیحزب اکثرندگانینحو که نمانیدب. دیآیمحساببهدولت يعملکردهاو هااستیس
متوجهدولت را توانندیمبا طرح تذکر یحزبيهااستیدر صورت انحراف دولت از سپارلمان،
از موارد ياریکنند که در بسانیبییمخالفت خود را با روند امور اجراوخود کنند يکج رو

.کندیمآنان را اقناع ایدهدیمآنان تن يهاخواستهبه تیاکثرتیبه حماازینلیدولت به دل
متوجهرادولتتذکرابزارازاستفادهباپارلماندرزینتیاقلایمخالفاحزابندگانینما

يچندان قوحربهاگرچه- فشار بر دولت حربهانعنوابزار بهنیو از اکنندیمخود يهاخواسته
يهااستیسباکه آنان کنندیمت گوشزد امر را به دولنیو اکنندیماستفاده-رسدینمبه نظر 

يامرفشار آنان بر دولت ادامههااستیسدر رییتغعدمو در صورت ستندیدولت چندان موافق ن
راآنان،یعمومافکارادنبا مخاطب قرار دتیدرنهامخالف احزاب. دور از ذهن نخواهد بود

عملکرد حزب اقلیت در این موارد ستایهیبد. کنندیمییو مشکالت امور اجراهانقصمتوجه
.داشتخواهدبیرقوشیخوحزبسرنوشتدریمهمنقش
یاسیسنظامدر:پارلمانندگانینماتوسطسؤالطرحدریاسیساحزابنقش

خصوص شخص و بهنهیمکرر از کابيهاکسب قدرت با سؤالدیمخالف به اماحزابانگلستان،
يوزرا،با طرح سؤالآنان. دارندتیر عملکرد حزب اکثرفشار بجادیدر ایسعنخست وزیر
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ژهیوخود و بهیحزبيهااستیرا ملزم به پاسخ و اقناع آنان در مورد سنخست وزیرایو یدولت
و پارلمانروشن و قدرتمند از حزب خود در يریتا تصوکنند؛یمآنان به مجلس یمیتقدحیلوا

با شکست حزب حاکم قدرت را در دست شوندیمآمادهودآورندیپدیعمومنزد افکار 
. شودیماستفاده زینتیابزار طرح سؤال توسط حزب اکثراز). 70: 1376،يبوشهر(رندیبگ

خود در ندگانینماقیاز طرمخالفحزبندگانیسؤال از رهبران و نماطرحدولت با انیحام
حزبيهااستیدر سینو کارشکهااستیسدنیبه چالش کشيبرایپارلمان فرصت مناسب

).165: 1384،یزارع(ابندییمتیاقل
مجلس عوام یداخلنامهنییآدر یپارلمانتیاقلایحقوق احزاب مخالف انگلستانکشور در

حزبرهبر یو بازرگانيامور تجاردرازجملهنخست وزیرسؤال از هنگام. استشدهنیتضم
ستیبمجلس، ساالنههیاجالسدر هر ن،یبر اعالوه. مخالف حق تقدم در اعالم نظر خواهد داشت

هاجلسهنیا. اختصاص داردتیاحزاب اقلیموضوعات انتخابدربارهطرح سؤال ومباحثهبهلسهج
و سه جلسه به تیاقلعمدهجلسه به حزب هفدهجلسه، ستیبنیااز. موسوم استتیاقليروزهابه

کسب اطالعات هدفباسؤاالت). 61–60: 1394،یعباس(اختصاص دارد تیحزب دوم اقل
فشار به کردنواردمنظور به اییاسیموضوع سکیيریگیپيبراموافق ایتوسط احزاب مخالف 

.شوندیممطرحطرح، کیبیدر تصوتیموفقيبراندگانیکمک به نماایدولت 
با استفاده از دتوانیمپارلمان:پارلمانتوسطتفحصوقیتحقدریاسیساحزابنقش

ریو سانهیکابيعملکرد اعضانحوهالزم را از يهایآگاهو اطالعات،و تفحصقیتحقحق
آنان وجود يهاتیفعالرا که در خصوص یالتسواایابهاماتکند،کسب یدولتيهادستگاه

: 1392نژاد،یسیهر(را برمال کندخطاهارا آشکار سازد، نواقصقرار دهد، یبررسمورددارد 
و تفحص تحت قیتحقندیفرآانگلستانپارلمان در یبدون شک با توجه به ساختار حزب). 35
و تفحص را قیپارلمان، حق تحقتیحزب اقلژهیوبه . ردیگیمقرار یحزبيهااستیسریتأث

يهااستیباسیهمراه کردن دولت و افکار عموميبرايالهیوسعنوانبه آنازشمرده و مغتنم
با بر عهده گرفتن کار کیهرکه1نظارتيهاونیسیکمایهاتهیکموجود. کندیمخود استفاده 

براي حزب اکثریت و اقلیت که استیبرخوردارند، فرصتیاز قدرت و استقالل نسبياژهیو
). 61: 1394،یعباس(کننددولت را مطرح يهاضعفایو هاتیموفق،یتعلق حزببرحسب

1. Select Committees
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لهیوسیگروهيهارسانهيبا همکار"دولتتینظارت بدون طرح مسئول"يارهاابزیطورکلبه
به ندهیکسب آرا در انتخابات آيبراهاوهیشنیاز ایاسیساحزاب. استیجلب افکار عموم

.کنندیماستفاده یخوب

یمالاجازهبودجه و صدور بیدر تصویاسیاحزاب سنقش*
يبرخوردارلیبه دلمعموالًاز جانب دولت، یمیتقدودجهبحهیالیپارلمانيهانظامدر

؛ رسدیمبیبه تصویخاصمناقشهحزب خود در پارلمان بدون يحداکثرتیدولت از حما
حربهيگذاربودجه توسط مجلس قانونبیتصولزوم،یاستیريهانظامبرخالف نیبنابرا

.دهدینمدستبهییاجراهنظارت و دخالت پارلمان در امور قويبرايمؤثرچندان 
بیتصوشنهادیاست بلکه پنهیانحصار کابدرتنهابودجه حهیالشنهادیتنها پدر انگلستان نه

تواندینمآن دربارهعالوه شور و مذاکره به . استنهیفقط حق کابیعموميو درآمدهاهانهیهز
تنها بخش بیترتنیبد؛برسدانیاپبهروز32در مدت دیادامه داشته باشد و باینیتا مدت نامع

قرار یو بررسبحثموردیواقعطوربهتوسط حزب مخالف تواندیماز اعتبارات یکوچک
).Chagnollaud, 2009: 243(ردیگ

مقننهدر امور قوههیمجرقوهمشارکتدریاسیاحزاب سنقش-ب
چون عملکرد متقابل، ییبزارهاامنیاز جمله انگلستان به یپارلمانيهانظامدر هیمجرقوه

کنترل ریدر اعمال قوه مقننه از طرق زیپارلمانتیاکثرتیاز حمايو برخورداریانضباط حزب
:و دخالت دارد

يگذاردر جلسات قانونهیمجرقوهيدر روند شرکت اعضایاسیاحزاب سنقش*
مثل وزارت، ییاجرايهاپستاحرازطیاز شرایکییپارلمانيهانظاماز ياپارهدر
قوهيوجود ندارد، اعضایطیشرانیکه چنزینگریدياپارهدر. در پارلمان استتیعضو
در پارلمان هیمجرقوهياعضاحضور. دارندراحضور در پارلمان فیحق و تکلهیمجر
اع دولت دفيهااستیو سهابرنامهح،یبلکه آنان در مذاکرات شرکت و از لواست،ینیفاتیتشر

).33: 1392نژاد،یسیهر(کنند یم
شبردیدر پيدیکلياز ابزارهایکیدر پارلمان نهیکابيحضور اعضاامکانانگلستان در
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و ردیگیمقرار هیمجرقوهرأسدرپارلمان، تیحزب اکثرسیرئچراکهمقاصد دولت است 
آنانحضورجهیدرنت.ندیگزیبرمحزب خود ياعضاانیرا از مشیوزرا و همکاران خوبالطبع

دولت را یحزبيهااستیمنبعث از سحیو لواهابرنامهو دفاع از یسخنرانرادیدر مجلس امکان ا
و اطالعات حیتسلط کارشناسانه بر لواواسطهوزرا به يبرترلیامر به دلنیاسازد،یمفراهم 

.گذاردیمخالف مندگانیدر سرنوشت مذاکرات و اقناع نماییسزابریتأثآنان، عیوس

دولتتوسط یقانونحیلوادر حق ابتکار یاسیاحزاب سنقش*
حائزاریبسانگلستان یاسیسنظامدولت در حیلواشنهادیپندیدر فرآیاسیاحزاب سنقش

نخست آن رأسدولت که در ياز پارلمان است و اعضاگرفتهنشأتدولت چراکهاست؛ تیاهم
دولت از جهینتدر. واحد هستندیحزبشیگراکیپارلمان متعلق به ندگانیقرار دارد با نماوزیر

ارسال قیحزب خود از طرماتیو تصمهااستیسظهور نشاندن منصهبه يفرصت مناسب برانیا
بیقر،در پارلمانتیحزب اکثرتیاز حمايبرخوردارلیو به دلکندیمبه پارلمان استفاده حهیال
حزب يهایکارشکنمقابله با يدولت براانیمنیادر. رسدیمبیبه تصويشنهادیپحیاتفاق لوابه
حزب يمتعدد با اعضايهانگیتیميحزب خود و برگزاریپارلمانيهاتهیکمقیطرازتیاقل

حزببا تیاحزاب اقلیهمراهجهتیاقداماتنیچن. دارندخودآنان با یدر همراهیسعمخالف، 
اعتبار حزب حاکم شیفزاسبب اگذارد،یمیدر افکار عمومکه یانعکاسلیبه دلتیاکثر

.شودیممندبهرهندهیآانتخاباتدريروزیپيبرااقداماتنیاازتیاکثرحزبنیبنابراشود،یم
يروحزبحزب دولت قبل باشد، ازریغ،یاز حزبآمده،کاريرودولتکهیطیشرادر

به اهداف دنیبخشتینیعيچراکه برابرد؛یمار قانون استفاده را از حق ابتکنیترشیکار آمده ب
يضرورشیخویحزباستیسهیپابرکشور را يجارنیاز قوانياریبسرییتغد،یدولت جد

،یزارع(رسانده است يروزیرا به پيونیشیمتفاوت با دولت پیحزبيهااستیسرایزداند،یم
حزب يهااستیمطابق سنهیکابشنهادیبه پنیدرصد قوان90کینزدانگلستاندر ). 1384:102

).58: 1394،یعباس(شوندیمبیپارلمان تصوودرهیحاکم ته

دولتيانظامنامهاریاختدریاسیاحزاب سنقش*
جامعه مسائلخود قادر به وضع قانون در خصوص تمام امور و تیماهيمقننه به اقتضاقوه
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امور پرداخته و اتیبه کلکند،یمنه به وضع قانون اقدام که قوه مقنيعالوه در مواردبه. ستین
يهانظامدر هیمجرقوه. کندیمموکول ییاجرايهانامهنییآرا به نیقوانياجرااتیجزئانیب

قاعده،ییمستقل و اجرايهانامهنییآو با وضع کندیمفرصت استفاده نیمجلس مدار از ا
مهم يهامؤلفهاز یکیمواضع دولت انیمنیدر ا). 34: 1392،نژادیسیهر(کند یمجادیایحقوق

نیبالعادهفوقیحزبيهمکاریپارلمانيهانظامدر . استیدولتيهانامهنییآهیتهدر امر لیدخ
ادامهدولت در يانظامنامهاریاختپارلمان، نیقواناکثربودن منشأ یدولتودولت و پارلمان 

.حزب حاکم خواهد بوديهابرنامهياجرايبرايالهیوسوتیحزب اکثريهااستیس

دولتتوسطپارلمانانحاللحقدریاسیساحزابنقش*
تیصالح،یپارلمانيهانظامدر هیمجرمقننه بر قوهقوهجانبهکیسلطهاز يریجلوگيبرا
طرح انحالل یارلمانپيهانظامدر. استشدهشناختهتیدولت به رسملهیوسپارلمان بهانحالل

که دچار بحران شده و یدولت،یاما از نظر منطقستینياقاعدهایشرط چیپارلمان وابسته به ه
دولت و مجلس کمک نیبيداورياست با طرح انحالل مجلس از مردم برایدرحال فروپاش

عضو نهیکابياعضاهمه،یندگیو نمایبا توجه به لزوم جمع مشاغل وزارتدر انگلستان. طلبدیم
یبانیپارلمان از پشتتیحزب اکثرندگانیبا نمااتحادووندیپقیاز طردولتمجلس عوام هستند، 

يابزارها،یانضباط حزبواسطهبهجادشدهیایبه همبستگتیعنابا. آنان برخوردار استینیتضم
یپارلمانتیاکثردیدمنزله تهبهشتریبطرح انحالل پارلمان، ازجملهاعمال فشار دولت بر مجلس 

از عدم انتخاب مجدد آنان در تیاکثرندگانینمامیبواسطهاقتدار دولت بهوشودیمقلمداد 
).63- 1394:64،یعباس(کند یمتیدولت را تقوتیو اهممقامهنگام،زودانتخابات 

چندو مانند اختالف دهدیمکه رخ یبحرانطیو شراهاچالشبا استفاده از نخست وزیر
انیاز دولت در جریعمومتیحماشیافزابردال ییهانشانهبروز وونیسیدر احزاب اپوزیدستگ

يبرگزارخیتارعنوانحزب خود بهيرا براخیتارنیو بهترنیترمناسبیعموميهاینظرسنج
چراکهمجدد حزب حاکم خواهد داشت يروزیدر پیامر نقش مهمنیا. کندیمانتخابات اعالن 
حزب یزمان را از جهت آمادگنیو اقدامات احزاب مخالف بهتراحوالاوضاع،آنان با توجه به 

انیقاطع خانم تاچر در جريهايروزیپ. نندیگزیبرمانتخابات مجدد يبرایحاکم و افکار عموم
).199: 1379،ينوذر(بود يمناسب حزب ویشناسوقتونیمد1987و 1983انتخابات 
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کایآمرنظامروابط قوا در میدر تنظیاسیاب ساحزکارکرد
یپارلمانيهانظامبرخالف - استقوامطلقکیتفکشهیاندثمرهکه - یاستیريهانظامدر 

روابط تیمحدودنیبنابرا؛ ستیکنترل بر دولت نیمقننه به معناحزاب در انتخابات قوهيروزیپ
و جذب یانتخاباتيهارقابتك در مشتريهااستیسيشده احزاب با جستجوسبب،ينهاد

يبا اجراتادر سر بپرورانند زمانهمصورت در دست گرفتن هر دو قوه را به دیام،یافکار عموم
نیشتریرو بنیااز. ممکن برسدزانیبه اهدافشان به حداکثر میابیدستمشترك، يهااستیس

یحالت(زمانهمریابات غدر انتخیاست، حتيجمهوراستیرتیشخصياحزاب بر رومانور
يبرااحزاب) شودیمبرگزار يجمهوراستیمجلس قبل از انتخابات رندگانیکه انتخابات نما

کنند؛یميگذارهیسرماندهیآرئیس جمهورتیبر شخصندگان،یمجلس نمايداهایاعالم کاند
هم از ندهیر آشوند که ديگذارقانونمجلس روانهبتوانند یندگانینماکنندیمیسعیعنی

امور مملکت بتواند شبردیپيبرارئیس جمهوربرخوردار باشند و هم يجمهوراستیرتیحما
يهانظامدر هیمجرومقننه دو قوهتعاملنحوهادامه در. (Samuels, 2002: 470)کند هیبر آنان تک

بر نظام دیتأکباتعامل دو قوه را درروندیاسیمطلق قوا و کارکرد احزاب سکیتفکيدارا
.میکنیمیبررسکایآمریاسیس

در برابر مجلس رئیس جمهوراراتیاختيریکارگبهدر یاسیاحزاب سنقش- الف
يگذارقانون

،یدهحزب، سازمانکیتوسط هیقوه مجرمیمستقریتسخامکانکا،یآمرمتحدهالتیادر
از محققان معتقدند که علت تفاوت ياریبس. دهدیمنشانرا از احزاب یمتفاوتيرفتار و استراتژ

ایو یطبقاتشکافه،یمقننه از مجرقوهکیتفکلیبه دلیاستیريهانظامعملکرد احزاب در 
نیبداست؛ يجمهوراستیوجود انتخابات رلیبه دلصرفاًبلکه ست؛یبودن انتخابات نیدوقطب

احزاب یپارلمانيهاماست که در نظایمعادل همان قدرتيجمهوراستیرمقامکه یمعن
رئیس . (Samuels, 2002: 462)انتخابات پارلمان به دنبال آن هستند يبا تمرکز بر رویاسیس

؛ استبرخورداریتوجهقابلکشور از قدرت سیو رئهیمجريقوهسیعنوان رئبهجمهور
دهیزبرگیاسیمتفاوت سانیدو جرازکنگرهيو اعضارئیس جمهورکهیصورتدرنیبنابرا

.شودیمجادیدر روابط قوا ایفراوانیاسیو سيشوند مشکالت نهاد
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احتمالداشته یسعيادیحدود زتانظام نظارت و تعادل ،یاستیرنظاميدارايکشورهادر
گریکدیقوا بر میرمستقیغینظارتيسازوکارهاکردندرون قوا را با فراهم يکاراهمالایفساد 

کننده و هماهنگ کننده تعامالت لینقش تعدقوا،مطلقکیتفکرعنصکناردروکندجبران 
دولت يرگذاریتأثيبرایاستیرنظامدررونیااز .Weingast,2009: 693)(دار باشد قوا را عهده

اراتیاخت،یحکومتيهاوتو، فرمان:مانندییابزارهام،یرمستقیصورت غبهچندهر؛مقننهبر قوه
نهاد تیابزارها با موقعنیا. گذاردیمهیمجرقوهاریو ضرورت در اختتیدر موارد فورژهیو
تیدرنهاو شدهبیترکاست،فیضعایقدرتمندينهادط،یبه شراتوجهباکه يجمهوراستیر

يسازکسانیو يهمکاردراراتیاختنیاستفاده از انحوه. گذاردیرمیتأثبر تعامل دو قوه 
.(Cheibub, 1985: 17)است تیاهمحائزاریبسهااستیس

يگذاربه مجلس قانونهیمجرقوهسیرئامیدر پیاسیاحزاب سنقش*
امور از یهماهنگوکالن کشور يراهبردهايریگجهتمطلق قوا کیتفکيدارايهانظامدر

یمسهم مهشود،یممقننه فرستاده کشور به قوهسیمختلف توسط رئنیکه با عناوییهاامیپقیطر
و در یدر هر اجالسرئیس جمهور. داردییاجرايهااستیسبايگذارقانونییدر همسو

يهابرنامهمقننه در مورد کمبودها و مشکالت کشور و به قوهامیمختلف با ارسال پيهافرصت
صحبت هاآنیقانونيهاحلراهحزب متبوعش است و يهااستیاز سگرفتهنشأتخود که 

ییهاطرحسلسله کیکه کندیممجلس وادار درراحزب خود يزمان اعضاهمطوربهو کندیم
است به مجلس شدههیتهياداريهادستگاهلهیوساوست و بهيهابرنامهاتیجزئيرا که حاو

خود از طرح يهایسخنرانو یمطبوعاتيهامصاحبهقیاز طرزمانهمگریديکنند و از سومیتقد
،یزارع(با خود همراه سازدتواندیماحزاب مخالف را یو حتیو افکار عمومدفاع کردهشیخو

1384 :440(.
گاه بهگاهتواندیمکشور نیایقانون اساسمطابقکا،یآمرمتحدهاالتیادر رئیس جمهور

از دو مجلس را به یکیيکند و در مواقع ضرورمیرا به کنگره تقدمتحدهاالتیاگزارش اوضاع 
خود توجه کنگره یحزبيهااستیسيدر راستارئیس جمهورنیبنابرا1.جلسه دعوت کندلیتشک

نظراتودیآعملبهعیتسرموضوعآننسبت به ینیتقنندیدر فرآتاکندیمجلب یرا به موضوع
آمریکامتحدهاالتیادوم قانون اساسی مادهبند سوم .1
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در رئیس جمهوروابسته به یحزبيهاونیسیکمو احزاب. در آن اعمال شودرئیس جمهور
بر استهیقوه مجرییاجرايهااستیاز سگرفتهنشأتکهرایحیراقبت از لوامفهیوظمجلس، 

موضوع بحث را مشخص رئیس جمهورجلسه، لیدستور تشکانیدر جرنیابرعالوه. دارندعهده
مهم يحزب متبوع ويبرارئیس جمهوريشنهادیپحهیالکه موضوع يموارددر. کردخواهد

حزب(گریداحزاب سیبا رئداریداینامه فرستادن،یاس تلفنتمقیاز طررئیس جمهور،باشد
يآمارهامطابق. )6: 1389، يخسرو(داردراخودباآنانیهمراهويواقناعدریسع) مخالف

درصد 50رسد،یمکنگره بیو به تصوشنهادیپکایآمررئیس جمهورکه توسط یحیلواشدهارائه
احزاب در نظام يایو حضور پونفوذ. )65: 1358تنک،(ددهیملیمصوب کنگره را تشکنیقوان

کشور به نیاست که احزاب در نظام ايدیجدموازنهاز یتوجهجالبنمونهکایآمریاستیر
.اندآوردهوجود 

مصوب مجلس نینسبت به قوانهیمجرقوهسیرئيدر حق وتویاسیاحزاب سنقش*
يگذارقانون
از يبلکه وستینیفاتیتشرنیقوانيامضايبرارئیس جمهوررایاختاز کشورها یبرخدر

قانون مصوب بارهکیو یرد کلیوتو به معنیاستیريهايجمهوردر. حق وتو برخوردار است
از حق وتو همانند يریگبهرهبه دیتهد. نداردرا لیحق جرح و تعدرئیس جمهورواستکنگره 
متون مصوب کنگره يکه بر محتوادهدیمامکان را نیارئیس جمهوربهآنازیواقعاستفاده 

يهاحربهنیترمهماز یکیدریاسیاحزاب سانیمنیادر. )145: 1394،یعباس(بگذاردریتأث
سیرئ. کنندیمییمقننه خودنماقوهاراتیاختشیاز افزايریجلوگيبرایاستیرهیمجرقوه

را در خوداستفاده از حق وتو نظرات با،استسرکارکه بریحزبیعنوان رهبر فعلبهجمهور
احزاب متبوع خود را در مجلس توجهژهیوو به رساندیممقننه به قوهیبیتصونیقوانخصوص 

استفاده از بهاحزاب مخالف با مواضع حزب خود، دیبا تهدوکندیمخود جلب يهااستیبه س
و احزاب کندیملیو تعددیارلمان را تحدقانون، قدرت مطلق پبیحق وتو در صورت تصو

خود اتیرا متوجه نظریانظار عمومتیدرنهااز موارد با خود همراه و ياریمخالف را در بس
.کندیم

برگزاربه هم کینزدایزمانکیدر يجمهوراستیو رمقننهانتخابات قوهکهیدرصورت
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قانونمجلس تیاتفاق موارد حزب اکثربهبیکه در قرلیدلنیبه ایطیشرانیدر چنشوند،
دولت و مجلس نیبجهیدرنتاست يجمهوراستیدر انتخابات رروزیهمان حزب پيگذار

رئیس استفادهتینهادردر دو قوه، روزیحزب پنیبیهماهنگنیا. شودیمنجادیایدوگانگ
:Elliot Bulmer, 2015)(رساند یمرا به حداقل نیقوانياز وتوجمهور 13.
دویاستیرنظاماگر چراکهاست؛ رگذاریتأثرئیس جمهوريکردن وتواثریبدر ینظام حزبنوع

نظام يکشور داراکهنیاست تا اترمحتملکردن وتو اثریبيباشد امکان اتفاق آنان برایحزب
ریغوسختدیعقاتکثرلیرد وتو به دليائتالف براجادیاطیشرانیادرباشد؛ یحزبچندیاستیر

در. داردرئیس جمهوريوتوتیتثبایدر رد ینقش مهمزیاحزاب ننیبانضباط. استمحتمل
بر مواضع خود قدرتباياحزاب مخالف با قانون مصوب در مجلس قانونگذارایحزب کهیصورت

.Elliot Bulmer, 2015: 13)(خواهد بود رمنتظرهیغيامريجمهوراستیريوتوردکنند، دیتأک
نیچنکند،مصوب کنگره را وتو نیقوانرئیس جمهورکه یدر صورتکایآمرکشور در
به البته.ندگانیمجلس سنا و نمادوسومتیاکثرينخواهد بود مگر با رأاالجراالزميامصوبه

دوسوميرأافتد،یمپرقدرت کمتر اتفاق تیاقلتیو فعالکایآمرکشور یساختار حزبلیدل
يبا وتورئیس جمهوررو نیکسب شود از ارئیس جمهوريابطال وتويبراگانندیمجموع نما

کند یمدولت یحزبيهااستیو سنیدر قوانشتریمقننه را وادار به مطالعه و تعمق بخود قوه
).264: 1347ل،یکودوتو(

هیقوه مجریاسیسمیرمستقیدر اعمال نفوذ غیاسیاحزاب سنقش* 
احزاب مجلس تیاز حمايجلب نظر و برخورداريبرارئیس جمهور،یاستیريهانظامدر
. کندیمواگذار ندگانینمارا به وابستگان ییو اجرایمهم حکومتيهاپست،يگذارقانون

متنفذ درکنگره در ندگانینمایندگینمايهاحوزهبهیبا کمک مالرئیس جمهورنیعالوه بر ا
رابطهادامه). 54: 1388ا،یبهن(کندیمبا خود تالش احزاب ندگانینمایو همراهتیجلب حما

رئیس راستا، نیادر. استتیاهمحائزاریبسیدولتمناصبحربهنفوذ احزاب قیطرازدو قوه 
از ابزار انتصابات احزابندگانینمابرفشاراعماليبرادخويهااستیاعمال سيبراجمهور

.کندیمه استفادقیو تشودیتهدبه عنوان یدولت
درسنامجلس استیاست، منصب ریاسیاحزاب سيمهم که جوالنگايهااز پستیکی
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شیگرااما در عمل، شودیممحسوب یفاتیمقام تشرنیاگرچه ا. استکایآمرمتحدهاالتیا
به عنوان . داردعهدهبرسناو مذاکرات مجلس مباحثجینتادر یآن  نقش مهمسییریحزب
کند تا از یگانیآن را باتواندیمباشد،مخالفيویحزبيهااستیبا سحهیالکیاگر : مثال

به شور گذاشته شود آن را به حهیالکهآنقبل از ایوکردهيخودداریطرح آن در صحن علن
حضور نحوهکامل یتجلهاآناستیو رهاونیسیکمبیترک. که بخواهد بفرستدیونیسیهر کم

).51-50: 1358،تنک(احزاب در سناست 
هر یالشعاع روابط افقتحت،رئیس جمهورهر وزارتخانه با ریوزرابطهگریديسواز

چرا که . ردیگیمقرار مجلسيهاتهیکمبا هاآنروابط ژهیوبه يگذاروزارتخانه با مجلس قانون
نیاشود؛مئنمطاهدافشبهلینيبراخودازینمورد بودجهصیاز تخصداردیسعوزارتخانههر

یاسیمقام عمل در نظام سدر. استرگذاریتأثمقننه با قوههیمجرقوهرابطهدر یارتباطحلقه
احزاب حاضر در ندگانیخود با نماوزارتخانهازیموردنبودجهنیتضميوزرا برارابطهکایآمر

از زمان لیدلنیهمبه. و وزرا شده استرئیس جمهوریسلسله مراتبرابطهکنگره، سبب کاهش 
استیريهااستیسابهاوزارتخانهتیفعالینظارت و هماهنگشیافزايبراییروزولت دفترها

).16: تایبرنجبر، (شدینیبشیپامور انیبر جريجمهور و نظارت و
افکارتواندیمیراحتبه کایمتحده آمراالتیدر اتشیموقعتیجمهور به واسطه اهمسییر
باکه یقانونبیبا تصورئیس جمهورکه یهنگام: مثالعنوانبه. کندهمراهخودبارایعموم

افکارفشار احزاب، قیاز طرتواندیمکند؛یممخالفت ،در تضاد استيویحزبيهااستیس
استفاده کند خوداهدافبهلینيبراکنگرهبرآنانفشارازورا متوجه موضوع کرده یعموم

).441: 1384،یزارع(

هیمجرمقننه در برابر قوهقوهاراتیدر اختیاسیاحزاب سنقش-ب
از حداکثر منابع موجود در کنندیمیپارلمان سعاحزابمطلق،يقواکیتفکمدلدر

حفظ يبراهانگیتیمو استفاده از یبه مناصب دولتیابیدستاعتبارات، عیدولت مثل بودجه، توز
). Blondel, 2000: 60(خود استفاده کنند یاسیسمقاصدبه لیو نیابدر مبارزات انتخيروزیو پ
.میپردازیمهیمجرمقننه بر قوهقوهيرگذاریتأثيابزارهانیترمهمانیقسمت به بنیادر
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یحکومتمرتبهیمقننه در انتصاب مقامات عالقوهیاسیساحزابنقش*
قرار دارد و هیمجرقدرتمند قوهالتیتشکرأسدر رئیس جمهوریاستیريهانظامدر
عنوان به زینيو؛مهم در دست داردازیامتکیعنوان به رانصب وزرا و همکارانش تیصالح

یمناصب حکومتبردر انتخابات ياز وتیحزب خود را به خاطر حمايپاداش، اعضا
بر يمجلس سنا برادییتأبهازیکه نيافرادمعمولطوربهکا؛یآمرمتحدهاالتیادر. گماردیم

در دست احزاب هاتهیکمنیاز اکیهر(مربوطهونیسیکميدارند با سناتورهاآمدنسرکار
در کوشندیمآنان دییتأپس از کسب یو حتکنندیمداریدشخصاً) قرار داردتیاقلایتیاکثر

د را حفظ کنند و مهر خويدوستانه و کاررابطهمربوط، تهیکمبا سرکارندکه بر یتمام مدت
.بکشنددكیهمواره با خود به اندگرفتهکه از احزاب يدییتأ

بودجهحهیالبیدر تصویاسیاحزاب سنقش*
ردهیمجرکه قوهیعیو امکانات وسلیبودجه و وساهیتهندیبودن فرآیبه تخصصتوجهبا

وجود در نیابا. شده استلیاز کشورها تعدياریمجلس در بسيحق انحصاردارد،اریاخت
در. دارداریکشور را در اختیمالاناتیجرنبضهمچنان يقانونگذارمجلس یاستیريهانظام

بهومیتنظوهیتهکنگرهدرنهیهزودرآمدتهیکمدوقیطرازبودجهمتنکا،یآمرمتحدهاالتیا
بودجهنیتدوفهیوظهیمجرهقوطرفازئتیهدوبعدبه1921سالازاماشدیمارائهمجلس

.دارندعهدهبرراانهیسال
بودجه بیتصوانیعمل احزاب مخالف و موافق در جرابتکارکا،یمتحده آمراالتیادر

يبراتیحزب اکثرندگانیو تالش نماسوکیاز رئیس جمهورو دولتبربا فشار تواندیم
کشور را یسال مالکیندهیسوآگریمخالف از دحزبندگانینماوآناناتاعمال نظر

اعتبارات در صیتخصيبراتوانندیمعنوان مثال احزاب مخالف به. دهدقرار الشعاعتحت
و یاست کارشکنازمندیخود بدان نیحزبيهااستیسياجرايبرارئیس جمهورکه ییهانهیزم

از رئیس جمهوریامحزب حندگانیمقابل نمادر. ددهتیرضاهاحداقلبه ایندمخالفت ک
بودجه با یبررسانیو در جرکنندیمدفاع ازشینموردمواضع دولت در خصوص اعتبارات 

شیهااستیسبیتعقجهتهیمجرقوهازینموردبه اعتبار یابیدستيفشار برايهااهرمتوسل به 
يهانهیهزبیعنوان مثال کنگره با عدم تصوبه. Debbasch, 2005: 75)(در تالش مستمر هستند 
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بر تداوم رئیس جمهوراصراربرخالفکسونینيجمهوراستیدر زمان رینظاماتیعمل
را متقاعد بلکه وادار به قطع تهاجم سازد يجمهوراستیکامبوج توانست رهیعلییهوااتیعمل

).219–1391:218،یامام(

ياضطرارطیدر شرايو همکاران ورئیس جمهورنییدر تعیاسیاحزاب سنقش*
است ياریاختاند،زدهپلرافاصله دو قوه ،یاستیريهانظامکه احزاب در يگریموارد داز

مقننه در دست قوهيو همکاران ورئیس جمهورنییتعتیفیکيخاص و اضطرارطیکه در شرا
اگر کا؛یآمرمتحدهاالتیایدوازدهم قانون اساسهیاصالحمطابق با : عنوان مثالبه. افتدیم
مطلق آرا را به دست تیاکثرنتوانستند،يومعاونانويرئیس جمهورياز نامزدهاکدامچیه

بدون. کندیمرا انتخاب يسنا معاون و،و مجلسرئیس جمهورندگانینما،مجلس،آورند
رنجبر،(است اریاختنیسرنوشت انییامر در تعنیمؤثرترندگانینمایشک تعلقات حزب

دخالت یانتخاباتيهارقابتانیقدرتمند احزاب در جرتیحال حاضر، فعالدر). 18:تایب
ندرتبهياریاختنیکرده و استفاده از چنلیتبدمیمستقيرگذاریتأثاحزاب را به میرمستقیغ

.کاربرد خواهد داشت

و هیمجرقوهسیتخلفات رئیکنگره در بررسییقضااریدر اختیاسیاحزاب سنقش*
يومحاکمه

وندارداعتماد مجلس يرأبه يازینخود،کاربهآغازيبراهیمجرقوه،یاستیريهانظامرد
و تفحص از قوهقیتحقمقابلدر. نداردتیموضوعزینرئیس جمهوردولت و ياعضاضاحیاست

.استتوجهقابلمعمول و يدولت امرياعضایاسیستیمسئولو طرح هیمجر
در صورت دهد؛یمندگانیحق را به نمانیکنگره اییقضااریاخت،کایآمرمتحدهاالتیادر

ایو رئیس جمهورتوسط یو نقض قانون اساسنیسنگمیجراارتکابایيخواررشوهانت،یخ
بیو نارئیس جمهورمورد شخص در1.قرار دهندبیرا تحت تعقهاآن،فدرالهیبلند پامقامات

و در صورت محرز دهدیمقرار بیرا تحت تعقهاآن،ندگانینمامجلس ابتدا،رئیس جمهور

در متحدهاالتیاي و کلیه مقامات جمهورسیرئمعاون ي،جمهورسیرئ": اصل دوم ماده چهارم قانون اساسی آمریکا. 1
".شوندیمو خطاهاي سنگین عزل هاجرمیا سایر رشوهصورت اتهام و یا محکومیت به خیانت،
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يتا برکنارندگانیمجلس نمااریاختو شودیممجلس سنا وارد عمل فوق،مواردازکیهرشدن 
يهادانیماز یکیيگذارقانونمجلس ییقضااریاخت. رودیمشیاو پبیو نارئیس جمهور

يابزارهاتیمحدودت،یو اکثرتیاقلاحزابندگانینما. مجلس استیاسیاحزاب ستیفعال
). 18: 1388ا،یبهن(اندکردهجبران ییقضاتیمسئولطرحاریاخترا با هیمجرنظارت بر قوهمیمستق

يامورانیدر جریو کارشکنهیمجرقوهيهایینارساکردنبرمالياحزاب مخالف براژهیوبه
در هیمجرقوهياعضاییقضاتیطرح مسئولکه یاراتیاختازکه با منافع آنان در تضاد است و 

.رندیگیمبه نحو احسن بهره دهدیمآنان قرار اریاخت
وضوحبهتوانیمکنگره را ییقضااریدر اختیاسیساحزابنقش»تیواتر گ«هیقضدر

يجمهوراستیکه در انتخابات رکا،یآمرخواهيجمهورحزب کهآنحیتوض. مشاهده کرد
شخص دمکرات؛حزباقداماتدر يو خرابکاریاتهام جاسوسبهشد، روزیپ1972سال 

حزب ياز طرف اعضاشتریبرئیس جمهورهیقضنیادر. شدیمتهم به جاسوسکسونینچاردیر
در خواهيجمهورحزب کهچرا. و حمله قرار گرفتانتقادموردبه حزب مخالف؛ نسبتخود 

ییضاقونیسیدر کمرونیااز. بودیفکار عمومخود در منظر اتیثیاعتبار و حیابیبازیپ
شش نفر تنهاکردندمطرحرا رئیس جمهوريبرکناريکه تقاضاينفروهفتستیباز کنگره،

).166: 1352ابوالحمد،(بودند خواهيجمهورحزب ياز اعضاهیبقعضو حزب دمکرات و 

رانیحاکم در ايروابط قوامیدر تنظیاسیاحزاب سکارکرد
و با یواقعيکه حزب به معنایمعننی؛ بداندشدهننهینهادیاسیساحزاب، رانیادر

ی، احزاب حکومترانیاحزاب ا؛ستیموجود نرانیآن در ایاختصاصيو کارکردهاهایژگیو
که در ظهور یعامل مهم. شوندیملیاندرکاران دولت تشکهستند که توسط دولت و دست

يبه معنا،ها را حزبنام آنشودیاگرچه نم(است رگذاریتأثیاحزاب هرچند به صورت مقطع
جهت کنترل و یاسالمياست که مجلس شوراییهامجموعه ابزارها و اهرم) دانستیواقع

جادیدر ایامر عامل اصلنیا. دارداریدولت در اختتیو موجودتینظارت بر فعال
يمخالفت با وایهیمجرقوهسیاز رئتیحماتیبا محورمقننهقوهاست که در ییهايبندجناح
و هاائتالفییخودنمايبرا،از دولتشیبیاسالميمجلس شورانیبنابراشود؛یملیتشک

جادیدولت در مجلس ايهااستیاز ستیو حمايرویکه به پییهاانیجر(یاسیسيهاجناح
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ته توسط دولت و گرفسو احزاب شکلگریاز د. کندیفراهم متیفعالعرصه) شوندیم
مجلس یاسیساراتیاز اختشانیهااستیاهداف و سياجرایدر پیاندرکاران دولتدست
.کنندیميبردارخود بهرهسودبه یاسالميشورا

از جانب احزاب بر یجزئيرگذاریتأثاگرو شودیمیبررسهیمقننه و مجردو قوهرابطه
کهردیگیمانجام ثیحنیروابط دو قوه از ایبررس.شودیمانیبوروند تعامل دو قوه مشاهده 

. شودآشکار رانیایاسیرشد و نمو احزاب در نظام سيهاتیظرفوبستر 

هیمجرمقننه در امور قوهدر مشارکت قوهیاسیاحزاب سنقش- الف
جمهور با سیخاطر که رئبدان–رانیاکشوریپارلمانمهین-یاستیرمهینساختار منیبه

یاستیرمهینساختار يدارا. نداردینقشيوانتخابدرمجلسوشدهانتخابمردممیمستقيرأ
یبه مجلس معرفاعتماديرأگرفتن يجمهور براسیاست و بدان خاطر که وزرا از طرف رئ

مقننه به طرق مختلف از قوه-استیپارلمانمهینیاسیستیمسئوليشده و در برابر مجلس دارا
بر نظارت؛در برابر قوه مقننههیمجرقوهتیمسئول؛مجلس بر دولتیسیتأسارتنظ: جمله

ریتأثهیمجرقوهتیبر عملکرد و موجوديگذارقانوناز همه ترمهمدولت و يهاتیفعال
.گذاردیم

مقننه به وزرااعتماد قوهيرأدر یاسیاحزاب سنقش*
اعتماديرأکه کنندیمافتیدرر کردن را شروع به کايالزم را براتیصالحیزمانوزرا

دیباگریاز هر اقدام دشیو پلیپس از تشکزینرانیوزئتیه. کنندکسبمجلس را ندگانینما
1.رندیاعتماد بگيرأاز مجلس 

دیوزرا بایمعرفهنگامجمهورسیرئ؛یاسالميمجلس شورایداخلنامهنییآبا مطابق
يمجلس شورایاسیو احزاب سهاانیجر.2مجلس کندمیتقدزیرا ندولت يهااستیبرنامه و س

اما ،داردیاطالعجنبهتنها ،برنامهارائهنداشته و یدولت دخالتبرنامهبیتصوایدر رد یاسالم
. ردیگیممالك عمل قرار ،يشنهادیپياعتماد به وزرايرأيدر اعطامیرمستقیغصورت به

عنوان همکاران خود در طول دوران به شیدولت خورانیوزیدر مقام معرفرئیس جمهور
و هشتاد وهفتم قانون اساسیو سوماول یکصد و سی . 1
داخلی مجلس شوراي اسالمینامهنییآ24ماده . 2
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و هااستیسباکه همفکر و همسو کندیمیرا به مجلس معرفيافرادمعموالًيجمهوراستیر
با توجه به ،یاسالميمجلس شوراندگانینما،مقابلدرباشد و يويهایمشخط

اعتماد يرأشدهیمعرفریبه وزرئیس جمهوریاعالمبرنامهخود و یاسیسيهايریگجهت
.دهندیم

نه هرچندرا یاسیسيهاانیجراحزاب و يرد پانیاولجمهورسیرئکار آمدن ياز روپس
ياعتماد به وزرايرأانیفراوان، در جرصیو گسترده بلکه با نقاافتهیسازمانصورت به
اعتماد به يرأانیجردر. مینکیمتازه بر مسند قدرت نشسته مشاهده جمهورسیرئيشنهادیپ

،رئیس جمهورکه با یندگانیاعتماد، نمايرأقبل از اخذ ،یررسمیغيوزرا در جلسات و شورها
در شدهی معرفينسبت به وزراندگان،ینماریجلب اعتماد سادردارند،همسو يفکرانیجر

مخالف دارند؛ در یاسیسانیدر اقناع جریسع،يریگيرأاز شیپيهانطقانیتالشند و در جر
و عدم هاضعفانیدر بیخود سعیبا سخنرانیاسالميمجلس شورا،مخالفانیمقابل جر

به ندگانیانسجام و تعهد نماعدمکه هرچند. دارنديشنهادیپياز وزراکیمناسب هر ییکارا
یتیاهمئزحادرصدکه یمستقلندگانیو حضور نماآمدندکاربر سر آنپشتوانهکه به یجناح

و عدم هايریگيرأدر یهماهنگعدمموجبدهند؛یممجلس به خود اختصاص بیرا در ترک
.شودیماز موارد ياریرا در بسجهینتینیبشیپامکان 

سیاسی مجلس يهاکه جناحمیاز مواقع شاهد آن هستياریدر بسکه،آنگریدموضوع
اعتماد، يرأاخذ انیکل که در جرشنیبدکنند،یمشوراي اسالمی شخصیت محور عمل 

از مواضع تیحمايدهند که برايرأيریممکن است به وز،مخالفیاسیسانیجرندگانینما
درمجموع عملکرد مجلس . دیآسرکاربرمتضاد با منافع آنان یدولت و حتيهااستیو س
فیضعجیو نتایاسیسانیجرکیمتعلق به يهاگروهنیبیاز عدم انسجام و انضباط کافیحاک

.استرانیدر ارانیوزئتیهيریگشکلبر روند یاسیسيهاانیجراحزاب و 

و وزرا در مقابل مجلسرئیس جمهوریاسیستیمسئولدر روند یاسیاحزاب سنقش*
شدهینیبشیپياز سازوکارهایکیو وزرا در مقابل مجلس رئیس جمهوریاسیستیمسئول

با طرح تواندیممجلس . استهیمجرمقننه بر قوهقوهيرگذاریتأثرت و نظايبرایدر قانون اساس
موجبات تینهادربکشد و شیپيوتیکفاعدمبه يرأيبرارانهیزم،رئیس جمهورضاحیاست



55...حاکميقواروابطمیتنظردیاسیساحزابکارکرد

آنان را رانیوزئتیهایاز وزرا و کیهر ضاحیبا استتوانندیمندگانینما. را فراهم کنديعزل و
عزلشان را فراهم نهیزمعدم اعتماد، يبا رأتیدرنهاو فرابخوانندبه مجلس ییگوپاسخيبرا

1.آورند

قرار یاسالميشورامجلسندگانینمااریدر اختیکه طبق قانون اساسضاحیطرح استابتکار
از یکی. شودیماستفاده،دولتيهااستیسبامخالف ندگانینماتوسطاست که يابزاردارد؛

از یاسیاحزاب سیپارلمانيهانظامدر . استضاحیطرح استران،یایاسیسنظامیابعاد پارلمان
اگرچه انحالل دولت توسط رانیدر ا. کنندیمفشار بر دولت استفاده يبرایخوبابزار بهنیا

است که در یهیاما بد،استنشدهینیبشیپیدر قانون اساسمیصورت مستقمجلس بهندگانینما
آن جهینتعزل شده و رئیس جمهوري، وتیکفاعدمو حکم به رئیس جمهورضاحیصورت است

پس. خواهد بوددیجدرانیوزئتیهیو معرفيجمهوراستیزود هنگام انتخابات ريبرگزار
یدارد، با اندکوجودیپارلمانيهانظاممجلس ندگانیکه در دست نمایو مهميهمان ابزار قو
يامرنیاز چنحیصحاستفادهاست که نیامر اتیواقعامااست؛ تصورقابلزینرانیمسامحه در ا

تنها نه،مجلسیاسیاحزاب س. ستینتصورقابلمنسجم در مجلس یاسیجز با حضور احزاب س
لیدر موارد نادر به دلضاحیدر صورت طرح استیندارند، حتضاحیدر طرح استيمؤثرنقش 

یو منشأ دولتیحزبالزمِنِیپلیسیدم وجود و عدیعدم هماهنگ،یدخالت نظرات شخص
نیبنابراشود؛یمدولت منجر نایرانیوزئتیهایریوزيبرکناربهمجلس،یاسیسيهاانیجر
.نداردیفیتوصقابلییکارارانیادر يابزار قدرتمندنیچن

هیمجرمقننه بر قوهدر اعمال نظارت قوهیاسیاحزاب سنقش* 
در هیمجرمقننه در نظارت بر قوهو احزاب قوهیاسیسيهاانیجرنظارت و نقشمراتب

.شودیمانجام ریبه طرق زرانیا

يشورامجلسندگانینمادر طرح تذکر و سؤال توسطیاسیاحزاب سنقش
طرحتیصالحمجلس، 2یاسالميمجلس شورایداخلنامهنییآ208مادهبا مطابق:یاسالم

اسیاصل هشتاد و نهم قانون اس.1
.ي داخلی مجلس شوراي اسالمینامهنییآ208ماده . 2
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پاسخ ارائهتذکر و لزوم يبراندهینماحق. از وزرا را داردکیو هروررئیس جمهبهنسبتتذکر 
دولت را يهااستیو سهابرنامهنظارت بر يالزم برانهیزمبه مجلس توسط مخاطب تذکر، 

و کمرنگ یموارد جزئنیدر ایاسالميدر مجلس شورایاسیاحزاب سنقش. کندیمفراهم 
در مورد عملکرد یحزبیمشخطو بدون ینظرات شخصریتأثتحت ندگانینماکهچرااست؛ 
،مجلسندگانینقش و مانور احزاب در طرح تذکرات نمارونیااز. کنندیميریگموضعدولت 
.استیجزئاریبس؛دور از ذهن نباشدياگر امر

از وزرا را مورد سؤال قرار کیهرایجمهورسیرئتواندیممقننه قوه،یقانون اساسمطابق
طور پاسخ گفتن به يبه حضور در مجلس برايو الزام وریوزایو رئیس جمهورسؤال از . دهد

يو انتخاب مجدد او، براشیهابرنامهو رئیس جمهوراز یمردمیبانیپشتزانیدر ممیرمستقیغ
يبرايزیسؤال را دستاوندگانینما). 283: 1386،یزنجاندیعم(است رگذاریتأثدور دوم 

و يرئیس جمهورپاسخ. دهندیمقرار هیمجرنسبت به امور قوهیو جلب افکار عمومیهمراه
چراکهباشد؛ مؤثراریبسانیبا دولتانیتعامالت مجلسادامهبر تواندیمشدهمطرحوزرا به سؤال 

مخالف ندگانینمایهمراهیاقناع و حتدرتوانند،یمپاسخ ارائهآنان با حضور در مجلس و 
انیجريرا براضاحیو طرح استدتریبرخورد شدنهیزمایموفق باشند و خود؛يهاستایباس

.مخالف فراهم آورند
هرگونه دورازبهدر طرح سؤال یاسالميمجلس شوراندگان،یاز نمایکیگفتهبه
در مجلس به تعداد شدهمطرحسؤاالتتعداد «: دیگویميوکند؛یمعمل یحزبيبنددسته

اوضاع نشانگر نقش نیا. کندیمصورت مستقل عمل بهندهیمجلس است و هر نماانندگینما
يخبرگزارازنقلبه (است يابزارنیاز چنيریبهره گدرمجلس یاسیسيهاجناحفیضع

يسؤال از وزرا از سويتقاضا970،سوم مجلس نهمهیعنوان مثال در اجالسبه ».1)1391مهر،
هیمورد در مراحل اول188تعداد نیشده که از امیمجلس تقدسهیرئئتیهبهمجلس ندگانینما

هم به يمورد انصراف و تعداد166منجر نشده است و یو به طرح در صحن علنافتهیخاتمه 
که منجر یسؤاالتتوجهقابلتعداد2.)2: 1394نا،یب(افتاده است قیبه تعوندگانیخواست نما

ازبرخاسته ندگان،ینماسؤاالتکه استآناز یحاک،ستنشده ایبه طرح در صحن علن

1/5/95، تاریخ مشاهده www.mehrnews.comدر سایت مندرج،"از وزراسؤالطرح حامیان دولت براي کاهش ". 1
1394تیر 2همشهري،روزنامه،"ماه11تذکر مجلس به اعضاي دولت طی 3300"بی نا،. 2
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به،یمحکمیحزبپشتوانهنبوده و از ندگانینماتیاکثرایتیمتعلق به اقل) حزب(یاسیسانیجر
مطرح ندگانینمایشخصقیمجلس مدار برخوردار نبوده است و براساس ساليهانظاممانند 

.شده است
با مطابق:یاسالميو تفحص مجلس شوراقیحقتتیصالحدریاسیساحزابنقش
و تفحص در تمام امور را بر قیتحقاریاختران،یامقننهقوه،یقانون اساسششوهفتاداصل 

هیمجرعملکرد قوهنحوهو اطالع از یکسب آگاهيبراحق نیپارلمان از اياعضا. عهده دارد
ها،ونیسیکمنیا. کنندیمنظارتیپارلمانيهاونیسیکمقیطرازمقننه مجالس. رندیگیمبهره 

دارندرا... و ییمقامات اجرااحضاراسناد و مدارك، مطالبهچون حق یفراواناراتیاخت
).35: 1392نژاد، یسیهر(

قیتحقيوقت خود را برانیکمتریاسالمياست که مجلس شورانیاز ایحاکهاگزارش
به بیکه قراستیدر حالنیاکند؛یمصرف ییر اجراو اموهاسازمانو تفحص و نظارت بر 

یاسالميمختلف مجلس شورايهاونیسیکممجلس صرف گزارش یدرصد جلسات علن50
جهینتبه افتهیاختصاصتعداد جلسات نیبیهماهنگعدم. شودیمشدهانجامقاتیاز تحق

يهابرنامهبهتوجهبدونآنانهیتهو عدم سوکیآنان از هیتهيو زمان صرف شده براقاتیتحق
که به دست یخروجقات،یمجلس و فقدان نقش آنان در انجام تحقتیو اکثرتیاحزاب اقل

است ییهااستیساز تیحماایرییآنان در تغریتأثو عدم قاتیتحقيکارآمدنا انگریبدهدیم
1.کندیمدنبال هیمجرکه قوه

از یکیاست، شدهاعطارانیایاسالميشوراسمجلبه 90اصل قیکه از طرياریاخت
از یکیلهیوسبه اریاختنیا. استییو تفحص در امور نهاد اجراقیتحقيبراگریديهاراه
. استگرفتههیعاراصلنیاازراخوداعتبارکهشودیماعمالمجلس یداخليهاونیسیکم

با مراجع مورد مکاتبهاست؛ عیوساریبساصل، نیمطابق ایاسالميمجلس شورایدگیرسقلمرو
و مجموعه اقدامات قیتحقئتیهاعزام،ییگوپاسخياز مقامات مسئول برادعوتت،یشکا

). 165: 1391،یهاشم(کندیمریدرگتیمحض وصول شکااست که مجلس را بهياگسترده
مجلس یو تفحص صورت گرفته در صحن علنقیتحقجهینتقرائتاگرچه گریديسواز

اعمال يبراستیالهیوسفراهم کرده است و شیپازشیبنظارت بر عملکرد دولت را نهیزم

1/5/95مشاهده خی، تارwww.mehrnews.comتیمندرج در سا،"از وزراسؤالطرح حامیان دولت براي کاهش". 1
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قالب سؤال و درتامخالف دولت یاسیسانیمتعلق به جرندگانیتوسط نماژهیونظارت به 
اما؛ )473: 1393زاده،یموس(دولت را به چالش بکشند يو عملکردهاهااستیسضاح،یاست

.الزم را نداردياحزاب کارآمدنهیعدم حضور نهادلیابزارها به دلریسامانند 
قانون مطابق:یاسالميمجلس شورایاستصوابنظارتدریاسیساحزابنقش

در جهت اطیاحتيمنتهاتیرعايامر و براتیاز اعمال دولت به لحاظ حساسیبرخیاساس
نظرموردکه اعمال یمعننیبدرد،یگیمپارلمان قرار دیحفظ منافع جامعه تحت نظارت شد

بیچون لزوم تصوياست که شامل موارداجراقابلمجلس بیو تصویقبلاجازهفقط با کسب 
بر هرگونه نظارتتوسط مجلس، یالمللنیبيهانامهموافقتو قراردادهاها،نامهمقاوله ياجرا

بر نظارت،يضروريهاتیحدودمو العادهفوقحالت يبر برقرارنظارت،يخطوط مرزرییتغ
).180: 1391،یهاشم(است يبه داورهاآنارجاع ایدولت یماليصلح دعاو

کهیدرصورتگنجد،یممجلس یکه در قالب نظارت استصوابیبه موارد مهمتوجهبا
موافق ایمتعلق به احزاب مخالف ندگانیمطلوب برخوردار باشد، نمایحزبشیمجلس از آرا

ظهور نشاندن منصهاز به يریجلوگيفرصت به سود خود برانیاز ایخوببهتوانستندیمدولت 
نقش لیبه دلیفرصتنیچنامااز مواضع دولت استفاده کنند، تیحماایدولت يهااستیس

ازاستیتابعشتریبودادیمرخ رنگکماریبدون چهارچوب و بسرانیاحزاب در افیضع
.ندگانیانمیشخصضیغراونظرات

مقننهدر امور قوههیمجردر مشارکت قوهیاسیاحزاب سنقش-ب
خود در قانون یقانوناراتیبا توجه به اختهیمجرقوهران،یایاسالمينظام جمهوردر

نیدر استفاده از ایاسینقش احزاب س. ستمقننه را دارابر قوهيرگذاریتأثنفوذ و امکان،یاساس
.شودیمانیبلیذدرو بدون چهارچوب است که فیباحث گذشته ضعمانند مهاتیظرف

دولتتوسطقانونابتکارتیصالحدر یاسیاحزاب سنقش* 
را در دست یقانونحیلواهیتهتیصالحدولت ،یاساسقانونچهارموهفتاداصل مطابق

هیتهبر يو تسلط وافرادفیو تکالحقوقجامعه، يازهایدولت در مقام اجرا با نییآشنا. دارد
که دولت شودیمموجب گریاز طرف دحیبودن مفاد لوایو تخصصطرفکیمقررات از 
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اما؛ باشدداشته اریابتکار عمل الزم را در اختح،یخود در لوايهااستیاعمال نظر و سيبرا
حیلواهیتهخود را در یحزبيهااستیو سیمشخطدولت اگرچه رودیمبرخالف آنچه انتظار 

يفکريهاانیجرو ناکارآمد احزاب و فیاما نقش ضعکندیملیدخيگریدامراز هر شیب
بیدر مجلس نتواند از تصوشیهایحزبهمپشتوانهبه یمجلس سبب شده است که دولت حت

احزاب یپارلمانيهانظامدر). 21: 1389،يخسروبرزگر(حاصل کند نانیاطمحهیالکی
حق شرکت . انددرآوردهاالمر کامل خود تحتدولت را يشنهادیپحیالوبیتصویاسیس

به یارسالحیدفاع از لواياست که دولت برايگریدسمیدولت در صحن مجلس، مکانياعضا
که یحیلوابیتصويمخالف دولت و اقناع آنان براندگانیقرار دادن نماریتأثمجلس و تحت 
بهکهردیبگبهرهآنازواندمی تشده،هیتههیمجرقوهسیرئیحزبيهااستیدر چهارچوب س

.شودینمالزماستفادهآنازموجوديابزارهاریسامانند

يدر جلسات مجلس شوراهیمجرقوهيحق شرکت اعضارونددریاسیاحزاب سنقش* 
یاسالم

اظهارنظرجهتانفرادایاجتماعبهوزراازکیهرران؛یایقانون اساسهفتادماصلبامطابق
و جمهورسیرئکهیدرصورت. حق حضور در مجلس را دارندیقانونحیلواایطرح مورددر 

از نظرصرف. شودیمدهیو مشاوران آنان تقاضا کنند در مجلس نطق آنان شنوزرامعاونان او، 
دولت دفاع از مواضع ایو دولتيشنهادیپحیدفاع از لوايحضور وزرا در مجلس برااریاخت

دولتمواضعخصوصدریسخنرانرادیايبراتوانندیمزینندگانینمايهاطرحبیهنگام تصو
.ابندیحضورمجلسدر

یقانونيهاطرحمصوب مجلس حق دارد که از مفاد نیقواناجراکنندهدر مقام نهاد دولت
دولت انهیگراواقعمواضع انیدر بتاکندیخود را به مجلس معرفیقانونندگانیمطلع شود و نما

خواهد آمد در شیقانون در اجرا پبیکه پس از تصویو مشکالت احتمالمسائلو 
است که نیکار مجلس چننییآ.1با مجلس بپردازندوگوگفتمجلس به بحث و يهاونیسیکم
مربوطه ارسال رانیوزایریوزياز آن را برايانسخهطرح، عیمجلس پس از طبع و توزسیرئ
ضمن حضور يشنهادیدر طرح پییمشکل اجراایرادیهرگونه امشاهدهصورتدرتاند؛کیم

اسالمیشورايمجلسداخلینامهنییآ131ماده. 1
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: 1391،یهاشم(بپردازند يشنهادیطرح پراداتیاانیدر مجلس از مواضع دولت دفاع و به ب
یاسیسيهاانیجرمتعلق به ندگانیآنان در اقناع نماندگانینماایاست حضور وزرا یهیبد). 320

حاضر ندگانیکه نماجهتازآناما ستینریتأثیبآنان با اهداف خود یو همراهمخالف دولت 
کنند؛یمصورت مستقل عمل بههايریگيرأدر اکثراًو یدر مجلس بدون انضباط خاص حزب

تیبه حماتوانیمتنهایطیشرانیچندربس دشوار است و يکارندگانینماکیکایاقناع 
.کردده دولت بسنیحامیاسیجناح س

یمالاجازهبودجه و صدور بیتصودریاسینقش احزاب س* 
يو براهیدولت تهتوسطبودجهحهیالران،یایاساسقانوندوموپنجاهاصلبامطابق

که کندعمل ياگونهبهدیبودجه باحهیالبیدر تصومجلس. شودیممیبه مجلس تسلبیتصو
و حق شودیممحدود لیتعدوجرحنظراتش تنها به و اعمالزدیبودجه به هم نرتیموجود

یحامیاسیسانیجراریاختدریبامر فرصت خونیا. فاحش در ارقام بودجه را نداردرییتغ
ياجرايبراازینموردخود و اعتبار يهااستیو سهابرنامهکه دهدیمدست بهمجلس دردولت 

دولت، حزب دولت از آنان در لیپس از تشکموالًمعچهاگر . بودجه بگنجاندحهیالآنان را در 
ضمانتو یانضباط حزبوجوداما عدم کندیمتیحماشانیهابرنامهازینموردبودجهبیتصو
انیآنان در جریسبب دخالت نظرات شخص،یتعلقیاسیسانیجربهيوفادارعدميبرااجرا
ياجراياعتبار براصیدر تخصدولتمعموالًدرعملاگرچه شود،یمبودجه حهیالبیتصو
.استروزیخود پيهابرنامهو هاطرح

دولتيانظامنامهاریدر اختیاسیاحزاب سنقش* 
عالوه به ست،ینامورتمامخصوصدرقانونوضعهخود قادر بتیماهيمقننه به اقتضاقوه

یو چگونگاتیجزئانیو بپرداختهاتیبه کلکندیمقوه به وضع قانون اقدام نیکه ايدر موارد
مستقل و يهانامهنییآبا وضع هیمجرقوه. کندیمموکول ییاجرايهانامهنییآرا به هاآنياجرا
اریاخت. کندیممشارکت يگذارقانوندر امر بیترتنیاو بهکندیمجادیایحقوققاعده،ییاجرا

يهانامهنییآبا وضع تادولتیاسیسجناحيبرااستیفرصت خوب،ییاجرايهانامهنییآوضع 
.خود گام برداردیاسیسيهابرنامهمستقل در جهت 
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يریگجهینت
هیکننده تعامل قوه مقننه و مجرابزار هماهنگنیترمهمیاسیاحزاب سانگلستان،کشوردر

رادیاتذکر،،چون سؤالییبا ابزارهامقننه،احزاب در قوهندگانینما. شوندیمحسوب م
چون حق ییبا ابزارهایحزبيهااستیسيریگیبا پهیو تفحص و در قوه مجرقیو تحقیسخنران

قانون، پارلمان را در شنهادیتر حق پو از همه مهميانظامنامهاریاختشرکت در مجالس پارلمان، 
کسب يبراتیتالش حزب اقل. کندیمبه اهداف حزب متبوع با خود همراه یابیجهت دست
راتیتأثعملکرد دوجانبه پارلمان و دولت، برنظارتودیشدیحزبنیپلیسیدجادیمن اقدرت ض

احزاب بر رهبرانتمرکزرونیااز. گذاردیميروابط قوا برجامیدر تنظیتوجهقابل
مرحلهبرشتریاحزاب بتیفعالکا،یآمردر. داهایکاندتیتا شخصاستیحزبيهااستیس

کشور شاهد ظهور احزاب نیدر ا. استمتمرکز يجمهوراستیو رنگرهکندگانیانتخابات نما
ریمسرییتغ. ستینيقوانگلستان کشورمانند یحزبنیلیسپیدرو نیاز ام،یهستمحورتیخصش

نیادراحزاب نهینهادو فعالحضور مرهونمختلطنظامبهیاستیاز نظام رکایآمریاسیسنظام
.کشوراست

مختلف در قانون يهاتیظرفوجودبرخالف،مختلطنظاميدارايکشورن عنوابه رانیا
يریکارگو ضعف قوا در بهیینارساشاهدگر،یکدیموضوعه جهت تعامل قوا با نیو قوانیاساس

بدون شک، عدم یینارسانیچناز عوامل مهم یکی. میهستگریگدیباتعاملردموجوديابزارها
رخ شتریبیزمانيناکارآمدنیچن. استرانیایاسیسنظامدراحزابداریحضور مستمر و پا

يو ساختارينظران رفع مشکالت نهادالزم، صاحبيبسترهانبودنفراهمبرخالفکهدهدیم
در نیادانندیممقننهقوهکردنیدو مجلسایینظام پارلمانآن به رییرا در تغرانیایاسینظام س

نیچن. استنشدهرفعرانیایاسیدر بطن نظام سیرساختیت زمشکالکهیزمانتا،استیحال
نظام یبررسرونیاز ا. سازدیتر مساز نخواهد بود بلکه مشکالت را بغرنجتنها چارهنه یراتییتغ
مطلق و يقواکیسخت تفکيوارهایدختنیرهمبهنقش احزاب در نییو تبکایآمریاسیس

در تواندیآن را احزاب شکل داده اند؛ میاسینظام سهیپاکهيکشورعنوان به انگلستاننظام 
،چالش موجودرفعجهت. باشدراهگشارانیادرتحزبراهسربرموجود يهاشناخت ضعف

از يکاربردقاتیگزارش و انجام تحقهیتهيبرایفنو قیدقیکارشناسمیتکیلیتشکلزوم
و نقش آنان کردکار،یحزبيهانظاميایو مزابیمعایو بررسنهیاحزاب نهاديدارايکشورها
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در نظردیتجدران،یايبرایمناسب حزبيالگوشنهادیروابط قوا و پمیتنظدر ارکان حکومت، 
انتخاب طیو شرایدر نظام انتخاباترییتغ،موضوعهنیو قوانیاصول مرتبط قانون اساس

هاکنفرانسزگردها،یميو برگزاریمدارس و مجامع دانشگاهقیاز طريسازفرهنگشوندگان، 
يهاتیفعالو ثبات یاسینقش احزاب در گسترش مشارکت سنییمنظور تباقشار مردم، به يبرا
.استيضرورر،یپذنانظارتينهادهايریپذنظارتو تیشفاف،یاسیس
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