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 ایران و سیاستگذاری انتخابات در طبیقیـ ت اریخیمطالعه ت

 )پس از انقلاب اسلامی( ترکیه
 1هاوری مدرس
 *2جلیل نائبیان 
 3 پرویز احدی

 چکیده
 استت  آنبرگزاری  هاییوهش و انتخابات ای در دموکراسی،سیاست و ریشه زیرساختی عواملیکی از 

کته عییتر    کشور ایتران و ررکیته پرداختته شتسه استتانتخابات در دو  در پژوهش حاضر، به مقوله
استترارژیکی، دییتی، رتاریخی، نرهیوتی و  جتتتهای ویتژه، دارای رشتابتات باتیاری نیتز از رفاوت

از کته گتردد یمبحث در این رابطه و امکان قیتا  بته ایتن دلیتل میاتر   ساختارهای جمعیتی هاتیس
ی اخیر بتیش از هاسالی کشور ررکیه در ات میطقهدر معادلا وزن و اهمیت در میطقه و حضورسویی، 

پسیتسار بتا ایتران  ایتن کشتورو از سوی دیور، همکاری اقتصادی رو به رشس  پیش آشکار گشته است
 08)از دهته ، دموکراسیدستیابی به  اقساماری که میجر بهبرای  دو کشورریاش هر  شسه است  همچیین،

مقایاته و رطبیت   بوده استت، ی در ایران و وقوع کودرا در ررکیه(مییادی رقریباً همزمان با انقیاب اسیام
راریخی با رویکترد رحیییتی، بته ت  از روش رطبیقی یریگدر همین راستا با بترهنموده است   ررستلرا 

متررب  بتا نرآییتس دو انتخابتات ریاستت  ی پرداختته شتسه استت کتهبحث و بررسی قوانین و مقررار
سایر انتخابات در دو کشتور متوکور که اهمیت بیشتری نابت به  است جمتوری و مجیس نماییسگان

عسم رعتسیل و التیاق قتانون یی نظیر هابا رمرکز ویژه در رونس انتخابات ایران، رفاوتدر نتایت،   دارد

و متواردی دیوتر  دخیتل یهتااساسی، کمرنگ بودن نقتش احتزاب، پیچیتسگی مراحتل، رعتسد ارگان
التیاق قتوانین متررب  بتا انتخابتات و رجمیت  رمتام  ،در قتانون اساستی رعسییاته و گیری شسنتیجه
  ه استپیرامون آن در یک سازمان ماتقل استیباط شس هاییتنعال
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 مقدمه

، رتاریخی ،دییتی پیونتسهای و اشتتراکات استترارژیک، هتاییتموقعه دلیل ب ررکیه، و ایران

راریخ سیاسی معالر این دو کشور   دارنس بایاری رشابتات جمعیتی ساختارهای و نرهیوی

نیز را حس قابل روجتی نزدیک و مشابه بوده است  در حالی که کشورهای میطقته همچیتان 

یتات دادنس، ایران و ررکیته، رجربیمی استبسادی و پادشاهی خود ادامه هاحکومتبه سیات  

نابتاً مشابتی را در راریخ دموکراریزه شسن خود از سرگورانسنس  این رشابتات امکان رطبیت  

شتود یمهایی اساسی نیز مشتاهسه را برای نوارنسه راتیل نموده است  به  یر از این رفاوت

ی امجموعتتهو آنچتته در ایتتن مقالتته در رابطتته بتتا موضتتوع متتورد بررستتی، اهمیتتت دارد، 

به و متفاوت این دو است که برای گوار و دستیابی به حاکمیت دموکراستی های مشایتنعال

را شکیی از ساختار و سیات  انتخاباری داشته باشیس که در این نوشتار مورد رطبیت   انسداشته

 و رحییل قرار خواهس گرنت 

به عیوان مثال، کشور ررکیته در شتکل و ستاختار سیاستی احتزاب ختود دنتار رونتس 

دی بوده است، بیابراین، قابییت این را دارد که سیاتت  انتخابتاری آن و میتزان رغییرات متعس

ی این کشور در مقایاه با سیات  انتخاباری جمتوری استیامی دارحک ثبات این سیات  در 

 ایران قرار گیرد 

کشور ایران نیز پس از وقوع انقیاب اسیامی همزمتان بتا شتروع جیتگ ایتران و عترا  

 ر رابطه با قانون اساسی و قوانین انتخاباری عمیی نموده است رجربیات خود را د

عیتوان هدر ررکیه بت 1108با کودرای  1191مقارن بودن انقیاب اسیامی در ایران در سال 

تت رتاریخی ایتن دو کشتور از ایتن  جسیس سیاسی، دلییی بر مطالعه رطبیقی یهاشروع دوره

و برجاته شتسن نقتاط قتوت و ضتع  باشس  بسیتی است امکان شیاخت میاسب زمان می

گاتترش مشتارکت و روستعه سیاستی  هایییتهسیاستوواری انتخابات در نراه  کتردن زم

که در نتایت قابییت داوری، مقایاه، الیاق و رعتسیل در مقولته انتخابتات کشتور  باشسیم

 دارد 

بیتان یاه این دو کشور پتس از مقابر این اسا ، در این نوشتار، برای ورود به بحث و 

پیشتییه و رعتاریفی در  ارائتهمبانی نظری رحقی  از جمیه، طرق اهساف و سؤالات رحقی  و 

یاتته سیاتتت  انتخابتتاری دو کشتتور مقایی بتترای هاشتتاخ نتتارنوب نظتتری بتته رحییتتل 
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حوزه مطالعه در ایتن پتژوهش بتا روجته بته اهمیتت بیشتتر  ی   قابل ذکر است کهاپرداخته

همچتون )دیوتر انتخابتات با ها نماییسگان و رشابه آن انتخابات ریاست جمتوری و مجیس

گیری یجتهنت ستسس دو حوزه ذکر شسه محسود شسه استت  همین به (و    یپرسمحیی، همه

 ی  انمودهلازم را در محورهای مجزا ارائه 

 

 هدف تحقیق

و  قتوانین حتاک  بتر سیاتت  انتخابتاری ایتراندر مطالعات مربوط به بحث  ،رسسنظر می به

روان بته وجتود نالتیه میتان های بیشتری داشته باشس  در این میان مینیاز به بررسی کیهرر

با نتاد دولتت و جامعته و درن نادرستت از محتتوا و در ایران های آموزشی رعامیات گروه

ای و بتا در رحقیت  حاضتر، از میظتر مقایاتهبیابراین  ها اشاره کرد کارکرد نقادانه این گروه

های مختی  زمانی در پی جاتجوی عتوامیی هاتتی  کته بته در طول بازه رویکرد رحیییی

هایی از نظام انتخاباری و البته نه رغییر بییادین آن یاری رسانس  رسوین یتک بتتر کردن بخش

نظام جام  انتخاباری به اررقاء و حفظ موجودیت و اقتسار کشتور، رضتایت و برقتراری هتر 

هتای رطبیقتی کاتب آگتاهی از طریت  اهتساف پژوهش انجامس  ازنه بیشتر دموکراسی می

گردآوری اطیاعات لازم، یانتن معیار برای درن وجتوه رشتابه و رمتایز و بته دستت آوردن 

باشتس  رجزیته و رحییتل سیاستت و پسیتسارهای ها میبییی پسیسهنارجوب کیی برای پیش

دارد سیاسی وا متی سیاسی روانایی ما را برای رشریح و درن نرآییسهای سیاسی و دگرگونی

ها بتا رجربته مجموعته دادن آنهای سیاسی خودمان، از طری  مطابقتو برای آزمون نظریه

کیس  شکونایی عیت  سیاستت ای از نتادها و شرای  در ما ایجاد انویزه و روانایی میگاترده

 ای لورت پویرنته است از زمانی بوده است که با آن برخورد مقایاه

 

 پرسش تحقیق

رر کردن نرآییس انتخابات مبتیی بر ایتن ین مقاله به میظور ارائه پیشیتاداری در راستای سادها 

های انتخابتاری ایتران و ررکیته روان با نواهی رطبیقی به نظامآیا می»استوار است که پرسش 

در بازه زمانی پتس از انقیتاب استیامی، شترای  شترکت در انتخابتات، نحتوه برگتزاری و 

بتا در نظتر گترنتن ابعتاد رکتوریکی و عمیتی ایتن  «ا در ایران بتبود بخشتیس مسیریت آن ر
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موضوع مت  در کشور جمتوری اسیامی ایران که به نوعی ربسیل به سرزمین انتخابات شتسه 

است، به نقس و رحییل قوانین و مقررات مررب  با نرآییس دو انتخابات ریاستت جمتتوری و 

 ای  با انتخابات مشابه در کشور ررکیه پرداختهمجیس نماییسگان در ایران و مقایاه 

 

 پژوهش یشناسپیشینه و روش

سیات  انتخاباری جمتتوری استیامی بتا سیاتت   یاهحج  موضوعات مررب  با رطبی  و مقا

بته ایتن مقولته بته که دهس انتخاباری سایر کشورها در مطالعات داخیی و آکادمیک نشان می

هتای انتخابتاری کته متتأثر از نرهیتگ، نظام»ردیسه است  انسازه کانی روجه لازم معطوف نو

، در هاتتیسهای دییی و سیاسی، موقعیتت جغرانیتایی و اجتماعتات مردمتی راریخ، انسیشه

هتای بر این اسا ، مطالعاری بر نظام  باشیسکشورهای مختی  دارای قوانین خاص خود می

 ،)گیشتن پتژوه «انجام شتسه استتانتخاباری، حقو  نامزدها و مردم در رعسادی از کشورها 

نظام انتخاباری در آمریکا، نراناه، ررکیه، هیسوستان و متالزی متورد اثر یاد شسه، (  در 1300

بحث و بررسی واق  گردیسه است  همچیین ماکیه کیترل و نظارت بر انتخابتات، نرآییتس و 

دهتا و متردم و ساختارهای اجرایی انتخابات، مبتارزات و ربییغتات انتخابتاری، حقتو  نامز

شیاسی انتخابتات در کشتورهای ذکتر آسیب ،شرای  انتخابات بیان شسه است  عیاوه بر این

هتای ها را معرنی و نظامآن بررسی و مرج  قضایی رسیسگی به شکایات انتخاباری در ه،شس

انتخاباری در این کشورها مقایاه شسه است  این پژوهش مشخصاً بسون قیا  و رطبیت  بتا 

 تخاباری جمتوری اسیامی ایران انجام پویرنته است نظام ان

رتوان بته بررستی رطبیقتی نظتام های اخیر میهای انجام شسه در سالاز دیور پژوهش

( و 1301 ،مرجت  )بزرگمتتری انتخاباری جمتوری استیامی ایتران و جمتتوری نراناته در

(  1318 ،عفتریهمچیین نظام انتخاباری مجیس در ایران و متالزی اشتاره کترد )عباستی، ج

مفتوم، خاستواه و نارنوب کیی حاک  بر انتخاب رؤسای جمتور و نماییسگان مجیس در 

( که همچیتین بته معرنتی و مطالعته 1311 ،جمتوری اسیامی ایران را در مرج  )میصوریان

های انتخاباری برختی از کشتورهای جتتان از جمیته ایتران، آمریکتا، نراناته، موردی نظام

اتان، لبیان، ایتالیا، ررکیه، نیوزیییتس، آلمتان، استترالیا و روستیه پرداختته استت، بریتانیا، انغان

قوانین و مقررات مربوط به انتخابتات جمتتوری استیامی  یهروان یانت  عیاوه بر این، کیمی
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نظتارت بتتر  یشتییه( و مضتاناً، پ1319 ،پور اردکتتانیایتران در مرجت  )زرانشتان و حاتییی

شورای نوتبان و نرآییس نظارت این نتتاد و محتسودیت مقامتات انتخابات، نرایی انتخاب 

  ( مورد بحث واق  گردیسه است1319، ناظر بر انتخابات، در مرج  )زنرقیسی

هتر دو عیصتر  کته استت نظام سیاسی جمتوری استیامی ایتران ررکیبتی میحصتربفرد

ه بتا اییکته در رابط ( (Alem, 2011: 2در مرج    شودیشامل م را دارییندموکراسی و د

مفتوم لیبرال حاکمیت مردمی را با الل ولایت نقیته ررکیتب در نظام یادشسه،  قانون اساسی

شتورای  مانیتسمؤساات میصوب شسه رحت سیطه روحانیتت و شود یمسخن گفته  نموده

مجیتس،  ساتات میتختب نتارگانته ریاستت جمتتوری،ؤمکیفیت در عین حال و  نوتبان

  انسشسهرحییل  شوراهای محیی و مجیس خبرگان

باشتس کته در یکی از عوامل مت  و اثرگتوار بتر انتخابتات، وجتود ستاختار حزبتی می

جمتوری اسیامی هیوز نتادییه نشسه است، در حالی که احتزاب در ررکیته نقتش محتوری 

مروری بتر احتزاب سیاستی جمتتوری استیامی ایتران پتس از انقیتاب  پیش از این، دارنس 

ها و نیز، رفاوت مورد بررسی قرار گرنته است( h et al, 2011Asayesاسیامی، در مرج  )

یانتت ( 1311 ،و اثرات احزاب سیاسی دو کشور یاد شسه در انتخابتات، در مرجت  )میکتی

 ،روان به )رحیمینقش احزاب ایران در انتخابات می ییهاز دیور مراج  مفیس در زم گردد یم

 مراجعه نمود ( 1311 ،( و )نظری1311 ،(، )مصطفی پور1390

ریزی و متتسیریت شتتعب اختتو رأی از مباحتتث کییتتسی در عرلتته برنامتته همچیتتین،

سیاستوواری انتخابات است که بر برنسه یا پیروز شسن در انتخابات رتأثیر ماتتقی  دارد  در 

ریزی و متسیریت، استتقرار واق  نادیسه گرنتن الول مای  انتخاباری به ویژه موضوع برنامه

شود کته نادیتسه گترنتن به میزله نقض ناخواسته یک قانون ساده ریقی میهای رأی لیسو 

روانس به شکات انتخاباری بییجامس  در این راستا، رحقی  انجام شسه در )یزدان پیتاه و آن می

(، به این مقوله جسیس و کیفیتت متسیریت و رتأثیر آن در انتخابتات ایتران 1319 ،جیوخانی

شیاستی وضتعیت متسیریت ( نیز بته آسیب1311 ،یورانپرداخته است  مرج  )قیصری و د

ای بتا رجربیتات جتتانی و داخیتی پرداختته شتسه استت  انتخابات ایران با رویکرد مقایاه

باشس  نظارت انتخابات به عیوان یک ضرورت در رونس انتخابات میصفانه، امن و شفانانه می

پتردازد  رزات میفی در انتخابات میهای اخیر به ابعاد مختی  مؤثر بر رونس مبایکی از یانته
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 (1) یهتای استصتوابسازی نتادهای دخیل در انتخابات، الیاق نظامطرفدر این مطالعه، بی

و قوانین نظام انتخاباری، رقویت حس عسالت در برگزاری انتخابات و رعسادی عوامل دیوتر 

شتود )بابتایی و میبه میظور برقراری هرنه بیشتر عسالت و کاهش مبارزات میفی پیشتیتاد 

 ( 19-10: 1319دیوران، 

 ,Klimek et alانتخابات جمتوری ررکیته، مقالتات )بین میاب  رحقیقاری نوونوی در 

 ، رحییتلانتخابتات جمتتوری ررکیته شیاسییبآس به( Işil & Türkan, 2018( و )2018

شسه استت ی پرداخته شسه و ربیین مفتوم لساقت انتخابات و رأکیس بر اهمیت نظارت داخی

انس به ایجتاد یکستارنوی و مشتروعیت انتخابتات رونوونه نظارت داخیی در ررکیه می که

نته های داوطیبان در مفتوم لتساقت در ررکیته ایسه سؤالاری نیز مبیی بر اییکه کمک کیس و

 طرق گردیسه است  روانس باشس یم

 ییتهیتک زمهای مختی  مشتارکت سیاستی، ( نیز، با بیان شکل1301 ،پژوهش )راش 

داده و دامیه و ربیتین سیاستی را متورد بحتث قترار است معرنی کرده  این زمییهمیاسب در 

 است 

 

 چارچوب نظری

پردازان یتهنظربه میظور ورود به موض ، لزوم رعری  و ربیین الطیاحات ضروری از میظتر 

نمایتتس  از ایتتن رو، رعتتاریفی از وا گتتان یمعیتت  سیاستتت و نیتتز پژوهشتتوران، ضتتروری 

دموکراستی را   انسشتسهدموکراسی، انتخابات، مشارکت سیاستی، در ایتن بختش یتادآوری 

در دموکراستی بته معیتای حتساقیی »به دو مقوله حساقیی و حساکثری رقای  کترد   روانیم

حزب یا گروه حاکمه میتخب مردم بتر استا  انتخابتاری آزاد، رقتابتی و متیظ ، قتسرت و 

و در جتت اهتساف اعیتام شتسه ختود اعمتال  گیردیمدولت را برای مسری معین در دست 

 هتایی  بر این اسا ، بسیتی است که، سیاستت و حکومتت نیازمیتس رضتمین آزادکیسیم

عمومی، بویژه آزادی بیان و رحزب و انتقال آزاد اطیاعات و رقابت ایتسئولو یک در عرلته 

کته در عرلته  باشتسعمومی است  دموکراسی از میظر حساقیی، نتوعی مفتتوم سیاستی می

  این در حالی است که دموکراسی حساکثری مفتومی شودیسیاست و رواب  قسرت ظاهر م

، حقو  مسنی و عمومی در معیای سیاسی هاینرهیوی و اجتماعی است که در آن بایس آزاد
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آن بواسطه برقراری میزانی از روزی  عادلانه و عسالت اجتماعی از پشتتوانه لتازم برختوردار 

ناتبتاً برابتر  اییوهذییف  و طبقات اجتماعی بتوانیس به ش یهانحوی که، همه گروه شونس  به

 ( 12: 1311)بشیریه، « قسرت دولتی رقابت و مشارکت کییس  یهادر حوزه

مجموعه عمییاری در جتتت گتزییش نرمانروایتان و رعیتین نتاظرانی بته »نیز انتخابات 

گیری نتادهتای راده شتترونسان در شتکلمیظور متار قسرت است و ابتزاری بترای ربیتور ا

: 1311)قاضی شتریعت پیتاهی،  «سیاسی و رعیین متصسیان اعمال اقتسار سیاسی دخالت داد

ابزار رستیسن بته قتسرت و  ینررررین و مشروعروان موجهانتخابات را می»همچیین،  ( 211

شتترونسان از  متردم ستالار داناتت کته یهاکاربات اراده عمومی در نظام یوهش ررینیجرا

گیری نتادهتای سیاستی و رعیتین متصتسیان اعمتال اقتتسارات عمتومی طری  آن در شتکل

انتخابات را همچیین یک سیاستتوواری عمتومی (  319: 1301)زنجانی،  «کییسمشارکت می

های عمومی رجیی اراده حکومت در عمل یتا ختودداری از عمتل سیاستوواری  »انسداناته

هایی ستاختاری و متررب  متشتکل از مقالتس، وان به عیوان مجموعتهرباشس و آن را میمی

رصمیمات و اعمال که قابل نابت به اقتسار عمومی در سطوق محیتی، میتی و بتین المییتی 

 ( 11: 1311)وحیس،  «هاتیس در نظر گرنت

موجبتات ستیجش  ،واضح است ماکیه انتخابات و میزان رضایتی که مردم از آن دارنس 

های قتانون به نوعی با وا ه وا ه مشروعیت»نمایس  حکومت را نراه  می مشروعیت سیاسی

رر از قتانون دارد، زیترا امتر ای وستی باشس  البته مشروعیت دامیهمی یشهرو قانونوواری ه 

هتای نرهیوتی ها و ارزشمشروع بایس میطب  بر نظر مردم، عسالت و انصاف باشس و ستیت

 ( 12: 1309)حاجیانی،  «هسحاک  بر جامعه را در خود جای د

نعالیت داوطیبانه اعضتای »را  عیوم اجتماعی، مشارکت سیاسی المیییینب المعارفیرۀدا

 «عمتومی گوارییاستتجامعه در انتخاب رهبتران و شترکت ماتتقی  و  یرماتتقی  در س

 ستطوق در نترد درگیرشتسن»به طور کیتی،   (122: 1398ساروخانی، )رعری  کرده است 

( و 123: 1301)راش،  «سیاستی مقتام داشتتن رتا درگیتری عتسم از سیاستی، منظتا مختی 

 بتبتود هتسف بتا نیتاز، و ر بتت و میتل با همکاری شکل در امری آگاهانه برعتسه گرنتن»

 ( را مشارکت سیاسی گوییس 12: 1308)محایی ربریزی،  «زنسگی اجتماعی
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 رحولتات بته سیاستی ت کته سیات پاسخی است از عبارت سیاسی ، روسعه1پاول یسهبه عق»

 هتایییجومقابتل مبارزه در است پاسخی یژهوبه و ،دهسیم خود المیییینب یا اجتماعی محی 

 ریتوع شتامل سیاستی روستعه بترای معیتار سه روزی  و مشارکت ،یسازمیت ،یسازدولت

، 2نرهیوتی  همچیتین، روستتو شتسن دنیتایی و یاتت سخرده در خودمختتاری ستاختاری،

 مسرن سیاسی جامعه به رسیسن را ، روسعه سیاسی1118ثیرگوار دهه أاقتصادی ر پردازیهنظر

و  ریتوع ،هاگیریی رصتم بتر دنیتوی و عقیتانی یوهشت حاکمیت نون هایییژگیو دارای که

 یکستارنوی و همورایی از میزان بالایی حکومتی، سازمان بر حاک  خاص کارکردی سیات 

 بالتا احاا  همباتوی اداری، و سیاسی رصمیمات زیاد گاتره حکومتی، ساختار در درون

نظتام  یتک مبیتای بر قضایی و کیترل نیون گرنتن قرار کور، میی هویت و راریخ، سرزمین با

 رخصتی  و سیاسی نظام در دخالت و گاترده محیی میاب  و  یرشخصی و دنیوی حقوقی

 ( 1-9: 1390)رحیمی،  «سکیسیاسی از طری  ضابطه رعری  می یهانقش

 

 اجتماعی قانون اساسی و انتخابات در دو کشور ایران و ترکیه سابقه

، مظفرالسین شاه نرمان مشروطیت را لادر و قتانون اساستی را 1201در مردادماه در ایران، 

همان سال امضا کرد که میجر به رغییر سیطیت مطیقه به ستیطیت مشتروطه شتس   ماهیدر د

در ایران بود  متتم  قتانون اساستی روست   سازییکاین نقطه شروع نخاتین موج دموکرار

محمس عییشاه امضا شس که حاوی دو الل مت  به شرق زیر بتود: اولتین متورد مربتوط بته 

ها و ستازمانسهی شیاخت حقو  نتردی از قبیتل آزادی مطبوعتات، آزادی انتشتار روزنامته

متال و نتامو  و ها، رضمین برابری هر شترونس در برابر قانون، حمایت از زنتسگی، انجمن

گانه )مجریته، مقییته و محانظت از دستویری خودسرانه  دوم پتویرش رفکیتک قتوای سته

  ,Abrahamian) (89 :1982قضاییه( 

یتابی  یدرمیخچه رصویب نخاتتین قتانون انتخابتات مجیتس رارهمچیین، در بررسی 

، لهالسوی نخاتین قتانون انتخابتات مجیتس را گروهتی از نرهیختوتان وقتت، نتون لتی»

المیک( و بتا مخبرالایطیه، برادران پیرنیا، میرزا حان )مشیر المیک( و میرزا حاین )مؤرمن

                                                           
1. Paul 

2. Rostow 
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بویژه محمسلسی  ختان لتسی  حضترت،  کردگان،یلهمکاری نیس رن از رده همان رحص

خان مشتیرالسوله معی  مسرسه عیوم سیاسی، رسوین کرده بودنس  ریاست این کمیته را نصراله

  (19 :1391)آناری، « میرزا حاین( برعتسه داشت پسر )میرزا حان و

در  )دوره مشتروطه اول عثمتانی( اولتین رجربیتات 1018در دهته  در کشور ررکیه نیز،

قتانون انتخابتات  1011راستای دموکراریزه شسن و قبول سکولاریزم حالل شتس  در ستال 

زمییته را بترای  قتانون موقتت انتخابتات 1091شوراهای استانی به رصویب رسیس  در اکتبر 

انتخاب نماییسگان پارلمان از میان اعضای شوراهای استانی نراه  نمود و دو ماه بعتس از آن 

ت أت اعیتان( و مجیتس نماییتسگان )هیتکت)هی اولین قانون اساسی که در آن دو مجیس سیا

مبعوثان( گیجانسه شسه بتود بتا اکتراه از ستوی ستیطان عبسالحمیتس دوم بته امضتاء رستیس 

2012: 266) Kayali,)  

جمتوری اسیامی ایران و جمتوری ررکیه که در میطقه مت  و راهبردی خاورمیانه واقت  

های های قابل رأمیی از جمیته رمتسنراریخی قابل روجه و شباهت یشییهانس، دارای پگردیسه

انتس  هتر دو کشتور در طتول ای بودههای بایار گاتتردهباستانی قبل از اسیام و امسراطوری

یخ خود رواب  پرنراز و نشیبی داشته که گاه دوستانه و گاه با رعارض همراه بوده استت  رار

انس و به نتوعی رواب  جسی نیز داشته ،در واق  این دو کشور در عین برقراری رواب  حایه

های های موجود در عرلتهبا وجود شباهتاما شونس  رقیب یکسیور در میطقه محاوب می

های راریخی، ساختار حزبتی، ماتکیه در نظام به جتت ریشه نیز سیهای اسامختی  رفاوت

 ( 113 :1311 ،)جانایز و لالحیان سنداربا یکسیور     انتخابات و 

هسف سیاست در کشور جمتوری اسیامی ایران گتام برداشتتن در ماتیر التتی بترای  

ار و ستالخسمت بته متردم استت  استتفاده از رجربیتات ستایر کشتورهایی کته نظتام مردم

کییتس از جمیته دموکراریک دارنس و از الووی لیبرال دموکراسی در اداره جامعته استتفاده می

نقس و رحییل سیاتت  انتخابتاری ایتن کشتور بتا سیاتت  انتخابتاری کشتور  یاهررکیه و مقا

روانس به نرآییس روسعه نورش انتخاباری و رعمی  بخشیسن به ایتن جمتوری اسیامی ایران می

شایس رفاوت نظام و نرهیتگ سیاستی ایتران و ررکیته »ثر باشس  ؤسیاستوواری مامر مت  در 

رقییس نیات  واضح است در خود  استفاده از رجربیات ررکیه را دشوار نشان دهس اما قرار بر

ای وجود دارد  در واق  بحث الیی این است که ررکیته از کشور ررکیه نیز مشکیات عسیسه
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اباری خوب ظاهر شسه است، هرنیس عییر   نیین شرای  و نظر قوانین و الول مای  انتخ

 ( 1311 ،)میکی« روان به ضع  این سیات  نیز اشاره کردمفیس و مثبت می ینکارنیز 

رتر رشتس جمعیتت و بزر  لازمهروس  انراد،  اداره حکومتو سازمانسهی امور جامعه 

شتود  موضتوع میاتر می این امر در دموکراریزاسیون با انتخاب مردم که شسن جوام  است

های رونتس ، کیفیت اجرایی، الول، شرای  و پایهیزیرنقس و بررسی سیات  مسیریتی، برنامه

باشتس، بته ها بر استا  دموکراستی میانتخاباری در رمام کشورهایی که سیات  حاکمیتی آن

خصوص کشورهای در حال روسعه از جمیه ایران به دلیل حفتظ امییتت میتی، موجودیتت 

باشس )زمتانی و و وحست میی که میجر به بقای کشور هاتیس، دارای اهمیت ویژه می کشور

ها و رشتابتات بتین (  بر این اسا ، در این رحقی  با رکیه بر رفاوت3281 :1311 ،نرهادی

نتایج بتازخوردی  ی که همچیین،طوربهی  ابحث و بررسی نمودهرا دو کشور ایران و ررکیه 

های ری ریاست جمتتوری و مجیتس نماییتسگان، بخصتوص در دهتهدر کارزارهای انتخابا

  انسگرنتهر این دو کشور، مورد روجه قرار اخی

، بسیتی است جتت کیترل کامل و دقی  رنتار حاکمان و همچیین حفظ حقو  دیوتران

باشس  در جوام  بزر  به الولی در قالب قانون اساسی ضروری می رعایت یهر کشوردر 

گیری بترای بته نتیجته رستیسن در موضتوعات مختی  امتر رصتمی  هایهیقدلیل وجود سی

، یتا «نوونه بایس اقتسام کترد »، «نه بایس کرد »نمایس  سوالاری همچون خاص دشواررر می

روانیس به مشاجره و بحتث هاتیس که می ییهاپرسش« نه کای بایس نه کاری انجام دهس »

رأی دادن  ییهیتو، دادن پیشتیتاد بته وستربسیل شونس  یک راه حل میازعته و حرکتت بته ج

از الول بییادی دموکراسی این است که رأی هموان برابتر شتمرده شتود و »هموان است  

 ،)استتیل «رر استت و بایتس اجترا شتودپیشیتادی که بیشترین آراء را بسستت آورد مطیتوب

1301: 19 ) 

ه است و ایتن رکیه طی نیسین دهه شاهس رغییرات بایاری در سیات  حزب خود بودر

حزب  الب ربسیل شتسه ولتی  هاییات س هاییهامر به آزمایشواه خوبی برای آزمایش نظر

نقتتش سیاتتت  انتخابتتاری ررکیتته بتته طتتور سیاتتتماریک متتورد مطالعتته قتترار نورنتتته 

  )Arslantas, 2020: 131(است
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 هاییاتت برختی از س»  باشتیسیانتخاباری از نظر دموکراسی عیصترمتمی م هاییات س

انس و یا ماتبب انتخاباری را به امروز، یا عامل بوجود آمسن عسالت در نماییسگی جامعه شسه

  ( & 62ÇevikHaydaroğlu :2016 ,) استثبات در حکمساری گردیسه 

 از بعتس 1در ررکیه نضای باته سیاسی بوجود آمسه با روی کار آمسن  نرال کیعان اورن

سیاستی شتس بته  و اقتصادی یهاحوزه در زرگیب لطمات آمسن وارد موجب ،1108 کودرای

 داشتت  نوته دور رناه، و روسعه مایر از سال 18قریب  ک  دست را کشور ای که اینگونه

 نرهیوتی و نکتری اجتمتاعی، یهاحوزه به مربوط کودرا، خطرات و لطمات ررینیاما الی

 رتا کته 2اوزال گوترور آمسن کار روی بر موجب یامیطقه و جتانی شرای  آن، بود  بعس از

 1101، در ستال کتردیم پیویری را 3میسر  عسنان و دمکرات حزبهای سیاست یاانسازه

 و کترد ماأله حل برای ریاش همزمان و اوزال ریزی شسه روس پایه سیاسی باز شس  نضای

 اکثریتت کاتب عتسم از جمیته سیاسی هایثبارییب عییر   پویرنته لورت اقسامات دیور

 در نظامیتان دخالتت و سیاستی اسیام ظتور اقتصادی، یهابحران و احزاب وس ر پارلمانی

 و احتزاب بته روجته همزمتان  شس روسعه و عسالت حزب آمسن کار روی به میتج سیاست

 کشتوری به میطقه در ررکیه که است شسه باعث آن نتایج پویرنتن و انتخابات به آنان احترام

 قرارگیرد  G20 یشود و در زمره کشورها ربسیل داخل در باثبات و مقتسر و نظر لاحب

 

 های انتخاباتی ایران و ترکیهسیستم

ای در سیاستت انتخابتات دو کشتور ها و رشابتات پایهدر این بخش به ذکر قوانین، رفاوت

 پردازی  جمتوری اسیامی ایران و ررکیه می

 سیستم انتخاباتی ایران الف(

جتت انتخابتات مجیتس  یامرحیهرک یوهاکثریتی به شدر جمتوری اسیامی ایران، از نظام  

ای در انتخابتات ریاستتت دو مرحیتته یوهخبرگتان، شتوراهای استتیامی شتتر و روستتتا و شت

  گیردیجمتوری و مجیس شورای اسیامی مورد استفاده قرار م

                                                           
1. Kenan Evren 

2. Turgut Özal 

3. Adnan Menderes 
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 هتسف،»  باشتسیدر این نوع نظام اداره حکومت بتر استا  اراده اکثریتت م اکثریتی:

(  ایتن Norris, 1997) «اقییتت هاییتسگاهد رمامی از نماییسگی نه است ؤثرم حکومتساری

کشور بته  01ای که در گونهشود بهکارگیری میها در جتان بهسیات  بیشتر از دیور سیات 

ری رقاتی  انتخابتا یهتا(  کشور به رعسادی از حوزهwww.idea.intآیس )مورد اجرا در می

و مردم هر حوزه ح  انتخاب یک یا نیس نماییسه را دارنس  در ایتن شتیوه نتامزد از  شودیم

  )عباستی، کیتسیختالی را کاتب م هاییو یک یا همه کرس شودییک نترست انتخاب م

1300 :211 ) 

 سیستم انتخاباتی ترکیهب( 

بتا ز سیاتت  ریاستبی ا هایدر ررکیه انتخابات مجیس کبیتر و شتوراهای محیتی و شتتردار

امتا در  (2)  یابتسینظام ریاسبی انجتام م %18و اعمال حس نصاب  1دهونست یوهاستفاده از ش

  شودیاکثریتی پیروی م یادومرحیه یوهانتخابات ریاست جمتوری از ش

جتتان استت   بکارگیری شسه در میان کشورهای سیات  دومین، اماین نوع نظ تناسبی:

(  طرنتساران ایتن www.idea.int) گیتردیمورد استتفاده قترار م ورکش 01که در  یابوونه

شیوه معتقس هاتیس که دموکراسی بایس از هر انسازه شترونسی کته ممکتن استت نماییتسگی 

 هاییحکومت کیس  هر حزب به رعتساد کرست جانبهیککیس و یک اکثریت ساده نبایس بطور 

و برخیتاف انتخابتات  کییتسیرنتی مخالی از هر حوزه نترست حاوی نامزدهای خود را مع

  شتودینم هایاکثریتی نترستی که بیشترین آراء را کاب کرده است، لتاحب همته کرست

 ( 211: 1300)عباسی، 

هتای باشتس و احتزاب و گروهنظام انتخابات مجیس ررکیه ریاسبی و نترست باتته می

احزابتی وارد  انس نامزدهای ختود را در قالتب نترستت معرنتی کییتس  نقت سیاسی مکی 

از کل آرای مأخوذه را کاب کرده باشیس و آرای بته لتیسو   %18حساقل که  شونسیپارلمان م

ریخته شسه به دیور احزابی که مون  به گور از رق  یاد شسه نشسه باشیس، به احزاب برنتسه رعیت  

انتخابتاری  روانیس در بیش از یک حزب سیاسی یا در بیش از یتک حتوزه  نامزدها نیز نمییابسیم

انتخاباری رأی داده شتسه و احتزاب  یهادر این مسل انتخاباری به نترست اعیام نامزدی کییس 

                                                           
1. D'Hondt 

http://www.idea.int/
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 یحزبتدرون هاییتاختصاص یانته به هر حوزه انتخابی بر اسا  اولو هاییبه رعساد کرس

  دهیسیکانسیساداهای خود را در نترست خود قرار م

زاری انتخابات عمتومی رهبتر حتزب برنتسه از با برگ 2810شایان ذکر است که را سال 

و در لورت عتسم مونقیتت رهبتر حتزب  شسیجمتور مأمور رشکیل کابییه مجانب رئیس

دوم و در نتایت در لورت عسم مونقیتت در رشتکیل دولتت، رئتیس جمتتور بتا انحیتال 

و ضمیاً خود رئیس جمتتور نیتز روست   دادیمجیس دستور به برگزاری مجسد انتخابات م

نتراه   بتاریکو امکان رمسیس دوره بترای  شسیسال برگزیسه م 1رلمان برای مست زمان پا

انتختاب  2819بود  با آخرین رغییرات در قانون اساسی ررکیه و برگزاری رنرانسوم در سال 

ماتتقی  از طریت  عمتوم رغییتر یانتت و پاتت  یوهرئیس جمتور روست  مجیتس بته شت

یاسی از پارلمانی به ریاستی رغییر یانتت و سیاتت  نیز حوف گردیس  ر ی  س یریوزنخات

پیاده گردیس  در این نظام جسیس وزرا نیازی به رأی اعتماد از مجیس  2810جسیسی از سال 

 نسارنس و در مقابل آن پاسخوو نیاتیس 

 

 توزیع کرسی بر اساس فرمول دهوندت

 ی   نرض کیتکیی یم در اییجا با یک مثال روزی  کرسی بر اسا  نرمول دهونست را رشریح

کرسی حوزه انتخابیه برگزار گردیسه اختو  0هزار رأی در انتخاباری که برای کاب  218که 

 حزب شرکت کییسه بشرق ذیل است: 1شسه است  میزان آراء 

  : هزار نفر 118حزب ال 

 :هزارنفر 98حزب ب 

  :هزار نفر 18حزب ج 

  :هزارنفر 28حزب د 

رقای  نموده و  هایبا روجه به رعساد کرس 0را  1ساد سسس رعساد آراء هر حزب را بر اع

کیی  و نتیجتاً احزاب ال ، ب، ج و د بترریب مون  به کاتب بیشترین ارقام را مشخ  می

  شونسیکرسی م 2و  1،2
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نفر  118دولت کودرا اقسام به رشکیل شورای مشورری با حضور  1108پس از کودرای 

 11شورا از بین اعضای ختود  کرد سی جسیس را به آن محول ریظی  قانون اسا یفهنمود و وظ

نفر را به عضویت کمیایون نوارش قتانون اساستی انتختاب نمتوده و در نتایتت در ستال 

گتوارده شتس و رستمیت  یپرسپس از بررسی و رصویب شورا در همان سال به همه 1102

از رئیس دولت به رئتیس یانت و با نظر به ماده یک موقت قانون اساسی عیوان  نرال اورن 

  (Sunay:2010جمتور رغییر یانت )

 

 انتخابات ریاست جمهوری ایران و ترکیه

در این بخش به بیان قوانین و مقررات حاک  بر سیات  انتخاباری ریاستت جمتتوری در دو 

کییتسگان نیتز بررستی شتونسگان و انتخابو شرای  انتخاب پردازی یکشور ایران و ررکیه م

ر کشور ررکیه این بحث به دلیل رغییر قانون اساسی بته دو بختش مجتزا رقاتی  شود  دمی

 شسه است 

 انتخابات ریاست جمهوری در ایران الف(

 18  )متاده گیتردیلورت ماتقی  و عمومی و با رأی مخفی لتورت مانتخابات به -

 .   ان ر (

لورت  جمتوری اسیامی ایران نتار سال است و انتخاب مجسد او بهدوره ریاست -

    آ (  111دوره بیامان  است  )ماده  یک یریتا برا یمتوال

   ان  ر (  12)ماده   باشسجمتور با کاب اکثریت مطی  آرا میانتخابات رئیس -
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که لیاحیت او طبت   ییگیری، یکی از نامزدهاهرگاه در نالیه ده روز پیش از رأی -

 11انتتس  )متاده هفتته بته رتأخیر میاین قانون احراز شسه، نوت کیس، انتخابات به مست دو 

 .  ان  ر (

برای اکثریت مطی  حالل نوردیس، انتخابتات بته دور  نتیجه نیانچه در مرحیه اول -

دوم کشیسه خواهس شس و در این مرحیه رقابت متابین دو نتامزدی انجتام خواهتس شتس کته 

   ان  ر(  13)ماده  انس بیشترین آراء را در مرحیه اول داشته

بیابر هر شرای  و دلاییی ریتا یک نفر در میتسان رقابتت بتاقی بمانتس،  کهیدر لورر -

   ان ر(  11انتخابات رجسیس خواهس شس  )ماده 

زمتان استیامی شتتر و روستتا ه  یجمتوری و انتخابات شتوراهاانتخابات ریاست -

 کشور موظ  است، رمتیسات لازم برای انتخابات شتوراها را نیتزگردد و وزارتبرگزار می

نتام و زمان انتخابات دیوری نیز برگزار گردد، در هتر شتعبه ثبتنراه  نمایس و نیانچه ه 

 22های مجزا برای هر انتخابتات در نظتر بویترد  )متاده اخو رأی با اعضای واحس، لیسو 

 ،    ان  ر ( 1311/ 18/ 21الیاحی 

 

 کنندگان در ایران:شوندگان و انتخابشرایط انتخاب

متؤمن و معتقتس  ،الألتلایرانی ،رجل موهبی، سیاسی شونسگان:نتخاباشروط عمسه  -

 ( 31به مبانی جمتوری اسیامی ایران و موهب رسمی کشور، مسیر و مسبر )ماده 

رابعیت کشور جمتتوری استیامی ایتران، هجتسه ستال  کییسگان:شروط عمسه انتخاب -

 ( 31جیون )ماده عسم رمام،

 انتخابات ریاست جمهوری ترکیهب( 

در این بخش شرای  انتخابات ریاست جمتوری ررکیه در دو بازه زمانی مختی  بر استا  

 گیرد رغییر قانون اساسی ررکیه، مورد بحث قرار می

 

 (1892قانون اساسی سابق ترکیه ) انتخابات ریاست جمهوری در

سال رمتام و دارای رحصتییات دانشتواهی و از میتان نماییتسگان  18رئیس جمتور بایاتی 

مجیس یا انرادی که شرای  نماییسگی مجیس را داشته باشتیس  در لتورت نتامزد شتسن از 
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(، و از 181اعضاء کامل مجیس معرنتی شتود )متاده  %28خارج از مجیس بایاتی از طرف 

روز قبل از ارمتام متست  38  انتخاب، گیردیطرف دوسوم رعساد کامل نماییسگان لورت م

ریاست جمتوری و یا ده روز پس از خالی شسن میصب ریاستت جمتتوری )بته هردلیتل( 

  بترای نتامزد نمتودن شخصتی بترای پاتت ریاستت جمتتوری از طترف شتودیشروع م

نفر از نماییسگان مورد نیتاز استت  عیتاوه بتر  28نماییسگان مجیس یا از بیرون آن، پیشیتاد 

انتس، در لتورری خارج از مجیس مانسه %18احزابی که باروجه به عسم گوشتن از مرز این، 

عیوان نتامزد روانیتس شخصتی را بتهرا بوورانتس، می %18که مجموع آرای حزب حسنصاب 

 38مورد حمایت خود برای کرسی ریاست جمتوری معرنی نماییس  انراد حائز شرای  بایتس 

مجیس رحویل نماییتس و  یاهمسارن خود را به هیکت رئ روز قبل از روز برگزاری انتخابات

روزه برای رن  نواق  داده خواهس شس و ستسس هیکتت  3در لورت وجود نواق  متیت 

  کیسیروز لیات نتایی کانسیساها را به هیکت عالی انتخابات اعیام م 2رئیاه ظرف 

اگر رأی دو سوم  روز در میان( 3در دو دور ابتسایی، رشکیل جیاات )حساقل با نالیه 

دست نیایس، انتخابات به دور ستوم رعساد کامل نماییسگان مجیس )نه حاضرین در جیاه( به

شود و در این دور بایس رأی اکثریت مطی  رعساد کامل نماییسگان مجیتس کاتب کشیسه می

رقابت بین دو کانسیسایی خواهس بود کته در دور ستوم بیشتترین  لورتینشود و در  یر ا

شود که در این دور بایاتتی رئتیس ا بسست آورده و رقابت به دور نتارم کشیسه میآراء ر

جمتور بتا رأی اکثریتت مطیت  رعتساد کامتل نماییتسگان مجیتس انتختاب شتود  در  یتر 

  طتول دوره ریاستت گترددیمجیس میحل و انتخابات مجیس مجسداً برگزار م لورتینا

)متاده  وده و بایاتتی از حتزب جساشتود ب دورهیکسال و نق  برای  9جمتوری به مست 

 ( 1102  آ   181

 

 (2112انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی جدید ترکیه )

شرای  عمسه برای انتخاب رئیس جمتور همانیس شترای  میتسرج در قتانون اساستی قتسی  

و در  شتودیبا این رفاوت که در قانون اساسی جسیس نرد از ستوی متردم انتختاب م  است

ورت عسم کاب رأی اکثریت مطی  متردم در انتخابتات عمتومی انتخابتات بته دور دوم ل
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ستال رغییتر یانتته و هتر  1سال به  9  طول مست دوره ریاست جمتوری از شودیکشیسه م

 شخ  حساکثر برای دو دوره قابییت انتخاب شسن دارد 

تخابتات از طریت  احزابتی کته در آخترین ان روانتسیکانسیسای ریاست جمتتوری م -

 188امضتاء  یآورآراء را کاب کرده باشیس و یتا بتا پیشتیتاد و جمت  %1سراسری حساقل 

   آ   181مجیس معرنتی شتود  )متاده  یاهبه هیکت رئهاتیس دارای ح  رأی که هزار نفر 

2819 ) 

و همزمتان  روزیکساله در  1 دورهیکانتخابات ریاست جمتوری و مجیس پس از  -

  (2819   آ   99ماده برگزار خواهس شس  )

 

 انتخابات مجالس ایران و ترکیه

شتترای   های مجیتتس ونماییتتسگی، رعتتساد کرستتی یهتتادوره در بختتش حاضتتر طتتول

 گیرد هایشان در دو کشور مورد بحث، قرار میو رفاوت هاکییسهشونسگان، انتخابانتخاب

 انتخابات مجلس در ایرانالف( 

نتتار ستال استت   یاستیام یمجیتس شتورا گیییسدورۀ نما: طول دوره نماییسگی -

 یچکته کشتور در هت یاز پایان دورۀ قبل برگزار شود بته طتور یشانتخابات هر دوره بایس پ

    آ (  13)الل  زمان بسون مجیس نباشس

نفر بود کته در بتازنوری  298رعساد نماییسگان  10در سال  های مجیس:رعساد کرسی -

ستال مطتاب   28ر رغییر یانت و هیوز انزایشتی بعتس از نف 218به  90قانون اساسی در سال 

در مفتاد التل « روانتسیم»قانون اساسی لورت نورنته است  شایس دلیل عمسه، وجود قیس 

و سیصس و شصتت و  هزاریکسال  یپرساز راریخ همه» داردیقانون اساسی که اظتار م 11

ناتانی، سیاستی، هشت هجری شماتی پتس از هتر ده ستال، بتا درنظتر گترنتن عوامتل ا

    11باشتس )التل « اضانه شتود روانسینفر نماییسه م 28ها حساکثر جغرانیایی و نظایر آن

 آ ( 

لازم به ذکر است، انتخاب نماییسه در مرحیه اول میوط به کاب اکثریتت حتساقل یتک 

ناتبی  یتتای با کاب اکثرنتارم کل آراء و در مرحیه دوم و همچیین انتخابات میان دوره

    ان  م( 0هر میزان است )ماده به 
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اعتقاد و التزام عمیتی بته استیام و : شروط عمسه انتخاب شسن برای نماییسگی مجیس-

ابراز وناداری به قانون اساسی و التل مترقتی ولایتت  نظام مقس  جمتوری اسیامی ایران،

 مطیقه نقیه، داشتن حساقل مسرن کارشیاسی ارشس و یا معادل آن، حتساقل ستن ستی ستال

    ان  م (  20رمام و حساکثر هفتاد و پیج سال رمام و    )ماده 

طیت  : باشتیسیبه واسطه مقام و شغل ختود مجتاز بته داوطیتب شتسن نمانرادی که -

وسیعی از اشخاص لاحب میصب از لسر را ذیل و از مرکز کشور رتا ستطح شترستتان و 

صیحت نظتام، رؤستا و بخش در قوای مجریه و قضاییه، شورای نوتبان، مجم  رشخی  م

ها، نیروهای نظامی، رئیس لسا و سیما و مسیران مراکتز آن و     را در هیکت عیمی دانشواه

و بایاتی حساقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء داده و در پاتت  گیردیبرم

    ان  م (  21)ماده  مربوطه شا ل نباشیس

در این گروه نیز انتراد : انسیسگی مجیس محروماشخالی که از نامزد شسن برای نمای - 

موات، واباتوان و هتواداران  هایینمیّاکین بزر  زممتعسدی از واباتوان به ر ی  گوشته، 

    38  )متاده گیردیاحزاب  یرقانونی، محکومین دارای حک  لالحه قضائی و    را در برم

 ان  م ( 

کییسگان در انتخابات ریاست جمتوری اتهمانیس شرای  انتخاب: کییسگانشرای  انتخاب

    ان  م (  29)ماده  باشسیم

قانون اساسی در زمان جیتگ و اشتغال نظتامی کشتور بته  10شرای  اضطرار: مطاب  الل -

مجمتوع نماییتسگان و رأییتس شتورای نوتبتان  نتارمپیشیتاد رئیس جمتتور و رصتویب سته

و در  شتودیمتست معییتی متوقت  مانتخابات نقاط اشغال شسه یا رمتامی ممیکتت بترای 

لورت عسم رشکیل مجیس جسیس، مجیس ساب  همچیان به کار خود ادامه خواهتس داد  در 

آن  13نشتسه استت و در التل  بییتییشقانون اساسی ایران شرایطی برای انحیال مجیس پ

کته طوریاشاره شسه است که انتخابات هر دوره بایس پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به

 .کشور در هیچ زمان بسون مجیس نباشس

اگتر بتیش از یتک ستال بته پایتان دوره مجیتس بتاقی باشتس  : ایدورهیانانتخابات م-

ناقس نماییسه انجام خواهس شس  نیانچه رعساد نماییتسگان  یهادر حوزه ایدورهیانانتخابات م



111 

 

 

 

 

   اریخیمطالعه ت 

 طبیق           یت

سیاس          ر  

  یر ن و  ن خابات در

)پ   ز    ترکی   ه 

  نقلاب  سلامی(

ن دوره مجیتس بتاقی مجیس کمتر از نتار پیج  مجموع نماییسگان گردد و شش ماه به پایا

    ان  م ( 1)ماده   برگزار خواهس شس یاباشس، انتخابات میان دوره

 انتخابات مجلس ترکیهب( 

سال است و محسودیتی برای انتخاب شتسن بته کترّات  1دوره  :طول دوره نماییسگی-

    آ (  99عیوان نماییسگی مجیس وجود نسارد )ماده هب

 2819کرسی در ستال  188به  1102رسی در سال ک 188از  مجیس: هاییرعساد کرس-

    آ ( 91انزایش یانته است )رغییرات ماده 

دارای مسرن ارمام رحصتییات در  شروط عمسه انتخاب شسن برای نماییسگی مجیس:-

کتاهش  2819سال در سال  10(، که به 1102سال سن )در سال  38مقط  ابتسایی و داشتن 

  یانته است

 :باشیسیداوطیب شسن برای نماییسگی مجیس نم انرادی که مجاز به-

   نظامیان1

   هیکت عیمی2

   کارمیسان دولت3

 قوه قضاییه )قضات، دادستانتاو   ( رربهی  اعضای عال1

   انراد ناقس مسرن ابتسایی1

 عمس یها  انراد دارای محکومیت جرم1

   نراریان از خسمت سربازی9

 رای نامزد شسن بایاتی از مقام خود استعفاء دهیسانراد شا ل یاد شسه در این قامت، ب

     آ ( 91)رغییرات ماده 

ستال ستن و قیتس شتسن است  در  10شرای  عمسه انتخاب کییسگان: رابعیت ررکیته،  -

 1لیات رأی دهیسگان

 انراد ناقس شرای  رأی دادن: -

 معتادین متتاجر، مجانین -1

 محرومان از دریانت خسمات اجتماعی -2

                                                           
 روانیس در انتخابات شرکت کییس دار و لفر نمیامی، سربازان درجهدانشجویان نظ 1.
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 گانه و نیروهای مایحمحکوم شسه نعال در قوای سه اعضاء و پرسیل -3

 محکومان جرائ  عمسی -1

میطقه که مشخ  شتسه  گیریینق  در محسوده جغرانیایی خود و مرکز رأ دهیسهیرأ

موجود است، قادر بته انتساختن رأی ختود بته لتیسو   گیرییو نام او در لیات مرکز رأ

 است 

اتی در ابتسا به یکی از احزاب مورد نظتر جتت کانسیسا شسن نماییسگی مجیس، نرد بای

مراجعه کیس، سسس بعس از طی مراحل گزییش و رقابت داخیی در میان نامزدهتای متقاضتی 

قوۀقضاییه، لیات انراد رأییسشسه بترای هتر حتوزه بته هیکتت انتخابتات  ییسهدر حضور نما

ه بتر شترای  عمتومی شود  انراد ماتقل نیز قابییت نامزد شسن را دارنس، اما عیتاوارسال می

 ، پرداخت نماییس کیسیبایاتی مبیغی را که هیکت عالی انتخابات رعیین م

لورت بروز جیگ انتخابات مجیس برای نتراه  آمتسن شترای   درشرای  اضطرار:  -

متاه از انتخابتات  38بایتس پتس از  ایدورهیتانانتخابات م  انتسیسال به رعوی  م برگزاری یک

      آ( 90)ماده  شودیدر دوره مجیس برگزار م باریک عمومی و آن ه  برای

 

 نظارت و اجرای انتخابات ایران و ترکیه

اساساً سیات  نظارری و اجرایی انتخابات کشور جمتتوری استیامی ایتران بتا جمتتوری 

 شود یمبیان  ررکیه کامیاً متفاوت است که در ذیل به طور جساگانه

 ایرانآن در نظارت بر انتخابات و اجرای الف( 

 نظارت. 1

پرستی در نظتام حقتوقی نرآییتس بررستی و ارزیتابی رونتس برگتزاری انتخابتات و همه

شورای نوتبان به عیوان نتاد رسمی نظتارت بتر انتخابتات  ییهجمتوری اسیامی ایران به وس

است که از طری  انطبا  اعمال مجریان با قوانین و مقتررات مربوطته و بتا هتسف رضتمین 

 ( 32: 1319جیوگیری از انحراف از مایرهای قانونی است  )زنرقیسی،  حقو  میت و

 ترکیب شورا. 2

شش نفر نقتای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و ماائل که انتخابشان با مقتام رهبتری 

های مختی  حقوقی، از میان حقوقتسانان ماتیمانی کته بوده و شش نفر حقوقسان، در رشته
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شتونس و بتا رأی مجیتس ه مجیس شورای استیامی معرنتی میرئیس قوۀ قضائیه ب ییهوسبه

    12  )التل باشسی   آ ( که دوره نعالیت آنان شش ساله م 11گردنس  )الل انتخاب می

 آ ( 

 قدرت و وظایف. 3

وظای  متعسدی برعتسه شورای نوتبان است، از جمیه نظتارت بتر انتخابتات ریاستت 

جز پرستی استت، بتهن رهبتری و همهجمتوری، مجیس شورای استیامی، مجیتس خبرگتا

   آ (  عیاوه بتر ایتن، رأییتس مصتوبات  11انتخابات شوراهای اسیامی شتر و روستا )الل 

بررستی مجیس شورای اسیامی، نظارت شرعی بر مصوبات شوراها، رفایر قتانون اساستی، 

بتر عتتسه آن و رأییس نتایی نتایج نیز لیاحیت داوطیبان انتخاباری، روق  یا ابطال انتخابات 

پور باشس  برای مطالعه کامل اختیارات شورای نوتبان به مرج  )زرانشان و حایییشورا می

 ( مراجعه شود 1319اردکانی: 

رفایری شورای نوتبان و قوانین مصتوب مجیتس شتورای استیامی،  یهبا روجه به نظر

 ( 193-191 :1319نظارت شورای نوتبان بر انتخابات، استصوابی است )نتاحی زنرقیسی، 

نظارت )مرکزی، استانی  هاییکتشورای نوتبان نظارت خود را بر انتخابات از طری  ه

 هتاییانمراحتل و جر یتههیکتت مرکتزی نظتارت بتر کی  کیسیو حوزه انتخاباری( اعمال م

اجرایتی و رشتخی   هتاییکتانتخاباری و اقتسامات وزارت کشتور در امتر انتخابتات و ه

جمتوری، نماییسگی مجیس و حان جریان انتخابتات نظتارت  ریاست یلیاحیت نامزدها

مراحل نرآییس انتخابات از ابتسا، رسیسگی به شکایات را رأییس  یهبه بیان دیور کی خواهس کرد 

    آ (  118الل  1  )بیس گیردینتایی آن روس  شورای نوتبان انجام م

 اجراء. 4

هتای اجرایتی بتا تتسه هیکتاجرای انتخابات ریاست جمتوری و مجیتس بتر ع یفهوظ

 ای دارد نقش برجاتهررکیبات متمایز است  در این امر نیز نقش شورای نوتبان 

 یکتتوزارت کشور مجری برگزاری انتخابات استت و زیتر نظتر ه ریاست جمهوری:

 یاتهاجرایی مرکزی انتخابات با ررکیب وزیر کشور )رئیس هیکت، یکی از اعضای هیکت رئ

با انتخاب مجیتس بتسون حت  رأی(، دادستتان کتل کشتور، وزیتر مجیس شورای اسیامی 

های دییی، سیاسی، نرهیوی و اجتمتاعی بته عیتوان اطیاعات و رعساد هفت نفر از شخصیت
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رستس(، معتمسان مردمی )که لیاحیت آنان از جانب هیکتت مرکتزی نظتارت بته رأییتس می

یکتت اجرایتی مرکتزی رصتمیمات ه استت   ان  ر(  شایان ذکر  31شود )ماده رشکیل می

انتخابات نبایس موجب رساخل در وظای  و اختیارات نظارری شورای نوتبان در ارربتاط بتا 

لورت رصمیمات متوکور، باطتل و هرگونته در  یر این انتخابات ریاست جمتوری گردد؛

شتمارش آراء انتخابتات  یجتههمتان متاده(  نت 1اقسامی در این جتت ممیوع است )ربصتره 

شتود روس  هیکت اجرائی مرکزی برای اعیام بته وزیتر کشتور ارائته می ریاست جمتوری

روانتس متأمورانی جتتت بازرستی و کیتترل جریتان همان ماده(  هیکت موکور می 0)ربصره 

نتام و اختو رأی اعتزام ها و شعب ثبتها، بخشانتخابات به طور ثابت یا سیار به شترستان

 همان ماده(  1دارد )ربصره 

های اجرایی در سراستر کشتور، در های انتخابیه، هیکتت به رعسد حوزهبا عیای مجلس:

های الیی و نرعی پراکیسه هاتیس  هیکت اجرایی انتخابتات بتا حضتور هیکتت مراکز حوزه

نظارت شورای نوتبان، به ریاست نرمانسار و عضتویت رئتیس ثبتت احتوال مرکتز حتوزه 

     ان  م(  رأییس لیاحیت معتمتسین 31ده شود )ماانتخابیه و نُه نفر از معتمسین رشکیل می

هتای متوکور    ان  م(  هیکت 32پویرد )ماده روس  هیکت نظارت شورای نوتبان انجام می

    ان  م(  12)ماده  هاتیسل لحت جریان انتخابات در حوزه انتخابی خود کوما

 ترکیهنظارت بر انتخابات و اجرای آن در ب( 

بات در ررکیه از نظارت را اجرای آن در یک مؤساه بته نتام رمام نرآییس مربوط به انتخا

شورای عالی انتخابات به عیوان یک نتتاد قتانون  .شورای عالی انتخابات رجمی  شسه است

پیکتر التیی »و  1111قتانون اساستی « مؤساته التیی جمتتوری»هتای اساسی در بخش

 1111قتانون اساستی  91ررریب در ماده رأسیس شس و به 1102در قانون اساسی « جمتوری

و رمتامی  استتت ماتتقل أبسان اشاره شسه است  ایتن هیت 1102قانون اساسی  91و ماده 

 و هیچ اعتراضی به رصمیمات آن وارد نیات نظرات و رصمیمات آن قطعی 

 ترکیب شورا. 1

 ،البتسلیاعضای آن از یازده نفر رشکیل شسه است  هفت عضو الیی و نتار عضو عی

ها روس  شوراهای عمومی دادگاه کیفری و پتیج نفتر از شتورای ر از آنشش نف که انتخاب

و از میتان ختود  شتونسیحکومتی در میان اعضای خود با اکثریت اعضای کامل انتختاب م



199 

 

 

 

 

   اریخیمطالعه ت 

 طبیق           یت

سیاس          ر  

  یر ن و  ن خابات در

)پ   ز    ترکی   ه 

  نقلاب  سلامی(

مضتاف اییکته  .کییتسیمخفتی انتختاب م گیترییرأ یوهشرئیس و معاون را با اکثریت و به

یتک  روانیتسیانس، مورود بته مجیتس شتسهاحزابی که در آخرین انتخابات عمومی قادر بته 

ت معرنی کییس که در جیاات و مباحث بسون أبه هی البسلیعی ییسهالیی و یک نما ییسهنما

 ح  رأی شرکت خواهیس کرد 

 قدرت و وظایف .2

انتس، رعیتین و نام رمام احزاب سیاسی را که اولین کیوره عمومی ختود را رکمیتل کرده

ها، شتعب و دنتارر ختود را ها و در نتایت نیمی از استانررات آناعیام کییس  با روجه به مق

که در پارلمان حضتور داشتته باشتیس،  ییهایا آن گیرییکامل کییس  شش ماه قبل از روز رأ

استانی انتخابات، نظر نتایی در خصوص واجتس شترای  بتودن یتا نبتودن  هاییکتایجاد ه

و مقتررات، برگتزاری انتخابتات ریاستت  متقاضی برای شرکت در انتخابات مطاب  قتوانین

 هتتتایاریو ده هایجمتتتتوری، مجیتتتس، شتتتوراهای استتتتانی و شترستتتتانی و شتتتتردار

(www.anayasa.gen.tr ) 

 

 گیرییجهنت

که باروجته بته کتارکرد آن بته  باشسیسیات  انتخاباری از میظر دموکراسی یک عیصر مت  م

عتسالت در انعکتا  آرای »و  «تثبتات در حاکمیت»بایاتتی دو هتسف عمتسه  رسسینظر م

سیاسی پیرامون الیاحات انتخابتاری و عواقتب آن بترای  یهارا محق  کیس  بحث «متفاوت

متوارد  یژهووضعیت موجود در هر کشوری امری عادی است، رغییرات قتانون اساستی، بته

به حکومتساری بتتر کمک کیس کته باعتث رقویتت حاکمیتت و  روانسیمررب  با انتخابات، م

  با امعان نظر به مطالب مطرق شتسه شودیتبود مشارکت در قسرت و مشارکت اجتماعی مب

پیرامون انتخابات ریاست جمتتوری و مجیتس در جمتتوری استیامی ایتران و جمتتوری 

کته در مقتام مقایاته، سیاتت  انتخابتاری ررکیته کتارکرد مفیتسرر و  شودیررکیه، مشاهسه م

بته  رتوانیابت به ایتران دارد و در همتین ارربتاط ممؤثررری در رحق  نرآییس دموکراسی ن

 نیس نکته اشاره کرد:

رابوشکیی الیاق، رغییترات و رعتسییات قتانون اساستی، و خصولتاً در راستتای   -1

بار اقسام به رغییترات در  28، 2819را  1108انتخابات و قوانین مربوطه: ررکیه در بازه زمانی 
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قانون اساسی نمتوده استت  امتا در ایتران از ستال های مختی  از جمیه انتخابات در زمییه

 مورد رجسیس نظر قرارگرنته است  1310قانون اساسی در سال  باریکراکیون  1319

ای نبتوده، بیکته هتسف در اییجا میظور از الیاق و رعسییات، رغییرات بییادین و ریشه 

ب  بتا نرآییتس انتخابتات شیاسی سیات  انتخاباری در متن قوانین مرررغییراری مبتیی بر آسیب

نام را اجراء و اعیام نتایج( را دربرگیرد و موجبات بتبود کارکرد سیات  شود  شتایان )از ثبت

ذکر است که هیچ سیاتمی بسون عیب نیات و قطعاً با روجه به شرای  زمانی، نرهیوتی و 

ت و ضتع  روان با در نظر گرنتن نقاط قتوهای دموکراریک میاستفاده از رجربیات سیات 

 ها، به میظور رن  نواق  گام برداشت آن

امور مربوط به نرآییس برگزاری انتخابات و نرآییس آن در یتک ستازمان ماتتقل: در   -2

ایران اجرای انتخابات برعتسه وزارت کشور و نظارت آن برعتسه شورای نوتبان است و از 

لورت ماتتقی  و  ر بهانتخابات عمومی کشو یهطرنی رونس بررسی لیاحیت نامزدها در کی

دو ارگان یاد شسه موجبات پیچیتسگی و ستردرگمی نامزدهتا و عوامتل  مابینی یرماتقی  ن

های دخیتل، ، بیابراین لزوم رأسیس سازمانی ماتقل برای حوف رعسد ارگانشودیاجرایی م

  رسسینظر مکه متولی رمامی مراحل از ابتسا را انتتای باشس، ضروری به

شتود، رعیتین حسنصتاب که بر سیات  نظارری ررکیته وارد می یاد عمسهانتقاهمچیین،  

کته  استتاز کل آرای کشور روست  احتزاب بترای ورود بته پارلمتان  %18کاب حساقل 

کار بات کته در سیاتت  انتخابتاری ه کشورهای اروپایی را ب یوهبرای الیاق آن، ش روانیم

رت از حضتور احتزاب خییتی و بتسین لتو کییتسیاعمتال مرا  %1و  %3خود حس نصاب 

بوجتود  یگتوارکونک در پارلمان جیوگیری شسه و پراکیسگی آراء و عسم ثبتات در قانون

خواهتس بتود کته  نخواهس آمس و از طرنی مجوز حضور در پارلمان برای برختی از احتزاب

گترا انس و نتایتتاً دموکراستی کثرتدرلس  یر قابل ا ماضی از رأی را بخود اختصاص داده

دراین نظام انراد عمسراً از ستوی احتزاب نتامزد    (Zariç, 2019: 256)ء خواهس شساجرا

شونس  البته برخی از انراد که دارای مقبولیت بالتا هاتتیس نیتز بته طتور ماتتقل کانسیتس می

شونس  شورای عالی انتخابات، ناظر بر انتخابات بتوده و نتتایج نیتز الکترونیکتی استت و می

شود  درباره انتخابات ررکیه ذکر این نکاری نیس از انتخابات اعیام می نتایج آن بیانالیه پس

 :(1311 ،مفیس است )میکی
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 از طری  احزاب کانسیس و انتخاب شونس  روانیسیزنسانیان سیاسی م 

 ها را از زنتسان بته لتحن مجیتس روانس آنرأی مردم ررکیه به زنسانیان سیاسی می

 ببرد 

انتختاب شتونسگان در ریاستت ریاستب بتین شترای  شونسگان: عسم شرای  انتخاب  -3

است که برای ریاست جمتوری شرط رحصتییات  یاگونهجمتوری و مجیس شورای اسیامی به

ولی در مجیس، داوطیبان بایاتی حساقل دارای مسرن کارشیاسی ارشس باشتیس  وجود نساشته

انتخابتات  و در ررکیه شرای  عمومی آسانی از جمیه رحصتییات بترای داوطیتب شتسن در

 وجود دارد 

در هتر  روانتسی: برخیاف وض  موجود در ررکیه هتر نترد ایرانتی مگیریینحوه رأ -4

حوزه انتخابی بسون نیاز به مشخ  نمودن دقی  محل سکونت و همچیین میزم نبتودن بته 

مشخصی در حوزه انتخابیته، اقتسام بته انتساختن رأی ختود بته  گیرییحضور در مرکز رأ

ر انتخابتات )بته  یتر از ریاستت جمتتوری( احتمتال اعمتال نفتوذ و کته د یسلیسو  نما

بتتا جابجتتایی  گیتترییرأثیرگتتواری بتتر نتتتایج انتخابتتات و رشتتسیس رخیتت  در نرآییتتس رأ

 یابس دیور انزایش می یاکییسگان از یک حوزه انتخابیه به حوزهانتخاب

ریزی و برنامته (،1319 ،پیتاه، جیوختانییکی از راهکارهتای پیشتیتاد شتسه در )یزدان 

باشتس  ایتن نیتاوری ( میGIS1مسیریت مکتانی بته کمتک سیاتت  اطیاعتات جغرانیتایی )

میحصربفرد در ذخیره، رجزیه و رحییتل و رجات  اطیاعتات مکتانی  هاییتقسررمیس با قابی

 روانس بر اررقاء کیفیت اجرا و مسیریت بتتر اثرگوار باشس می

شتکل دادن که این به میظور برجاته است  وجود احزاب مقتسر سراسری در ررکیه-5 

به انکار عمومی در راستای حضور در لتحیه سیاستی و مشتارکت در قتسرت و انعکتا  

گواری کشتور های آحاد جامعه و رأثیرگتواری در سیاستتنابتاً قابل قبول انکار و خواسته

شتود و ه می، اما در ایران نقش کمرنوی برای احزاب در نرآییس انتخابات مشتاهسبوده است

کیتس و احتزاب های نفوذ و انراد ماتقل را به ذهتن متبتادر میبیشتر رمایل به حضور گروه

و پتس از مشتخ   کییتسیها حضور پیتسا مموجود نق  در ایام انتخابات در لحیه رقابت

 شونس شسن نتایج از لحیه سیاست محو می

                                                           
1. Geographic Information Sysytem 
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های رأی لتیسو لزوم پاسخوویی احزاب به انکار عمومی و بته طتور مشتخ  در  

سبب شسه عمیکرد احزاب دقی  و همراه با عقیانیتی باشس که بتوانس آنان را به اهساف ختود 

ررین نقاط عط  نظتام حزبتی در ررکیته حرکتت در برسانس؛ شایس بتوان گفت یکی از مت 

های کاریزماریک و جایوزین کردن سیات  به جای انتراد استت  از نتره ییزدامایر اناون

جمعتی بتر عیتای  و  کیتس کته ختردریک شسن نظام حزبی این نرلت را ایجاد میسیاتما

نظارت نردی نائ  آمسه و شرای  را از میظر داخیی و خارجی در قیا  بتا نقتاط پیرامتونی 

بتتر کیس  البته این سخن به معیای رأییس رمام و کمال سیات  حاک  بر ررکیه نبوده و نیاتت  

  کردها، عیویان، سیاست خارجی و نوع رعامیات بتا برختی ررکیه هیوز ه  در احقا  حقو

از کشورها، را رسیسن به نقطه مطیوب نالیه دارد اما اگر به ایتن درجته از رشتس و روستعه 

سیاسی رسیسه، عیت آن را بایس در گواری که در نیس دهه گوشتته در رتاریخ ختود داشتته 

جوی آنتان ار داشت و نظام سیطهای که رحت نظام نظامیان قروجو کرد  ررکیهاست، جات

هتای کترد، در گتور زمتان در پررتو ریاشرا در همه ارکان حکومتی و اجتماعی رحمتل می

اجتماعی و باورهای مبتیی بر دموکراسی به جایی رستیس کته اکیتون قترار دارد  جتایی کته 

نچته هرنیس هیوز ه  با دموکراسی به معیای واقعی نالیه دارد امتا بته وضتعیتی بتتتر از آ

 ( 1311بوده، دست یانته است )میکی:

 

 نوشتیپ

شود که اقسامات مجری با رأییس و رصتویب نتاظر ( نظارت استصوابی به نظارری گفته می1)

گیری حضور دارد و بایس اقسامات انجام شتسه را پویرد و ناظر، در موارد رصمی لورت می

ز جانتب مجریتان گرنتته شتود  رصویب کیس را جیوی هر گونه اشتباه و یا ستوء استتفاده ا

 گیری استتتبیتتابراین نظتتارت استصتتوابی، نظتتارت همتتراه بتتا حتت  دخالتتت و رصتتمی 

(gc.ir-www.shora) 

روشی است که روس  ریاضیسان بیژیکی ویکتور دی هونست در  D' Hondt یوه( ش2)

انتخاباری که احزاب بتا لیاتت  هاییات برای رخصی  کرسی نماییسگی در س 1090سال 

 ابساع شس  کییسیت مشرک
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   جسول اختصارات2شماره  جسول

    آ  قانون اساسی

    ان  قانون انتخابات

    ان  ر  قانون انتخابات ریاست جمتوری

    ان  م  قانون انتخابات مجیس

 

 منابع فارسی

نشر  رتران: ،(ررجمه پرویز دلیرپور) تاریخچه انتخابات در جهان  (1301)  نیییپ استیل،

 سبزان 

)ررجمته رضتا رضتائی(، رتتران: نشتر  ،انقلاب مشرروهه ایرران  (1391)  آناری،  انت

 بیاتون 

رخریب و مبارزات میفتی در »  (1319)  الغربابایی، محمس؛ مرادی، ساسان؛ قاسمی، عیی

، ستال نتتارده ، سیاسیپژوهشنامه علومرتران:  ،«انتخابات ریاست جمتوری ایران

  31-12شماره نخات، ل  

 و ایتران استیامی جمتتوری انتخابتاری نظام رطبیقی بررسی»  (1301)  مجیس بزرگمتری،

مردرس ، رتتران: «(جمتتوری ریاستت و میی قانونوواری مجیس) نراناه جمتوری

  1-23، ل  1، شماره 11، دوره علوم انسانی

 ، رتران: نشر نواه معالر گذار به دموکراسی  (1311)  بشیریه، حاین

 ، رتران: نشر میزان های حقوق اساسییستهبا  (1301)  پیاهی، ابوالفضل قاضی شریعت

، رتتران: دانشرنامه فقره سیاسری  (1301)  عمیس زنجانی، عباسعیی؛ موسی زاده، ابراهی 

 انتشارات دانشواه رتران 

بررسی رجربتی الووهتای مشتروعیت »  (1309)  حاجیانی، ابراهی ؛ پان سرشت، سییمان

ی مسرائل شناسرجامعه مجلرهرتتران:  ،«قه متوست  شتتری ایتراندر بین طب سیاسی

  18-19، ل  1 شماره ،اجتماعی ایران
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نواه نو به رقابت ایران و ررکیه در کاتب »  (1311)  جانایز، احمس؛ لالحیان، راج السین

، ل  11، دوره نخات، شماره ی بین المللهاپژوهش فصلنامه، «قسرت میطقه ای

191-113  

 انتشتارات رتتران: لتبوری(، )ررجمه میونتر ،سیاست و جامعه  (1301)  مایکل راش،

  سمت

 فصرلنامه، «میتی امییتت و سیاستی روستعه در احتزاب نقش»  (1390)  حاین رحیمی،

  129-111نتارم، ل   شماره ،راهبردی مطالعات

مجموعه ویراست دوم،   (1319)  پور اردکانی، سیس مجتبیزرانشان، محمسهادی؛ حاییی

 ، رتران: پژوهشکسه شورای نوتبان انین و مقررات انتخاباتقو

ارزیابی نقش انتخابات درتأمین امنیت ملری   (1311)  زمانی، ابوالفضل؛ نرهادی، سمانه

، رتران: مرکز الووی اسیامی ایرانی، دهمین کیوره پیشتوامان جمهوری اسلامی ایران

  3281-3228پیشرنت، ل  

 .انتشارات کیتان: رتران ،یره المعارف علوم اجتماعیدا  (1398)  ساروخانی، باقر

بررستی رطبیقتی شترای  انتختاب کییتسگان و »  (1318)  یمصطفعباسی، بیژن؛ جعفری، 

، مجله حقروق تطبیقری، «انتخاب شونسگان در نظام انتخاباری مجالس ایران و مالزی

  111-132، ل  2، شماره 2دوره 

، رتران: پژوهشکسه نگهبان؛ نظارت بر انتخابات شورای  (1319)  نتاحی زنرقیسی، عیی

 شورای نوتبان 

 متسیریت»  (1311)  نوراله؛ طتاهری نتسانن، دانیتال؛ بتاقری نارستانی، متتسی قیصری،

، ی راهبرردی سیاسرتهراپژوهش مجله، «ااجر ارزیابی و کیفیت ایران؛ در انتخابات

  1-31ل   ،13سال نتارم، شماره 

 کشرور پرن  انتخابراتی یهرانظام تطبیقری بررسی  (1300)  گیشن پژوه، محمودرضا

 ، رتران: انتشارات ابرار مالزی و هند ترکیه، فرانسه، آمریکا،
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میی: بررسی  روسعه مشارکت و برای مانعی بیوانوی؛»  (1391)  عییرضا ربریزی، محایی

اول، شتماره  ستال ،پژوهش نامه، «میان بیوانوی و مشارکت اجتماعی و سیاسی رابطه

  01-118یک، ل  

 حقوقی در نظام سیامت انتخابات نینقش احزاب در رضم»  (1311)  ، متسیپور یمصطف

حقو  دانشتواه شتتیس  دانشکسهکارشیاسی ارشس،  نامهانیپا، «المییی بین اسیاد و ایران

 بتشتی 

 در ترکیه و ایران در انتخابات نظام تطبیقی ارزیابی»  (بتمتن 11-1311)  لاد  میکی،

 نرهیوتی موساته: رتتران آزاده، اعتمتادی،: کییتسه مصاحبه ،«ملکی صادق با گوگفت

 ( (www.irana.ir/news/81954190 ،18311 خبر شیاسه ایران، مطبوعاری

(، رتتران: 1)جیتس  حراکم برر انتخابرات ینظرام حقروق  (1311)  میصوریان، مصطفی

 پژوهشکسه شورای نوتبان 

نامته پایان، رتران: «حزب در جمتوری اسیامی ایرانامکان سیجی ر»  (1311)  نظری، نظیر

 کارشیاسی ارشس، دانشکسه عیوم اقتصادی و سیاسی دانشواه شتیس بتشتی 

 ، ناپ سوم، رتران: نشر میزان سیاستگذاری عمومی  (1311)  وحیس، مجیس

برنامته ریتزی و متسیریت »  (1319)  یزدان پیاه، کیومرث؛ جیوخانی نیارکی، محمسرضتا

فصرلنامه ، «(GIS)شعب اختو رأی در محتی  سیاتت  اطیاعتاری جغرانیتایی  مکانی

  219-211، ل  1، شماره 10، دوره ستسیا
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