
  13/11/94» نظام سیاسی اسالم«نشست علمی  گزارش چهل و یکمین

انتظارات و چشم  ،انتخابات مجلس شوراي اسالمی«نشست علمی نظام سیاسی اسالم با عنوان  چهل و یکمین
پیرامون موضوع جلسه طرح بحث ابتدا یکی از اعضاي علمی پژوهشکده . در سالن اندیشه برگزار شد» اندازها

؟ چقدر انتخابات ها واقعی برگزار میشوند و چگونه میتوان به می باشدانتخابات چگونه  راههاي مصونیت کهکرد
در  ؟چه چیزي میتواند یک انتخاب را در مسیر واقعی خودش قرار دهدو سمتی رفت که انتخابات واقعی باشد 
قانون است که بیان کننده یک . باشداین مبنا چیزي غیر از قانون نمیتواند پاسخ به این پرسش ها باي گفت که 

تعریف کرده و شرایط را وضع میکند و نحوه چگونگی  ورا تبیین  قانون است که انتخابات. ستانتخاب اصولی ا
قانون است و انتخابات باید مبتنی بر قانون اصل اول در وقوع یک انتخاب واقعی، بنابراین . آن را بیان میکند

لزوما وقتی که قانون مبناي واقعی بودن انتخابات است . یز نظرات خود را بیان کردنداساتید دیگر ن. برگزار شود
   .و این قانون مداري مطلق است داشته باشندقانون مداري را باید همه گروهها و جریانها، 

بستگی  دیگر از اساتید اظهار کردند که مسئله صوري بودن و یا واقعی بودن انتخابات به میزان مشارکت مردم    
اگر کنترل و  جلوگیري خواهد شد ووري شدن انتخابات صهر چه مردم مشارکت بیشتري داشته باشند از . دارد

وري خواهد صمحدود سازي مشارکت در دو جهت انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان اجرا شود انتخابات 
دموکراسی در . ومت برمی گرددبرگزاري انتخابات واقعی به اصل حکدیدگاه دیگري نیز مطرح شد که . بود

یک نظام سکوالر میتواند خود را نشان دهد بنابراین انتخابات بعنوان یک شاخص در نظام سیاسی غیر سکوالر 
وري صانتخابات یک سري کارکردها دارد که بر اساس این کارکردها میتوان مسئله . شکل دیگري پیدا میکند

سهیم بودن همه جریانها، تغییر در سیاستها ، بازتولید مشروعیت . ردبودن یا واقعی بودن انتخابات را بررسی ک
 . نمونه هایی از کارکردها هستند


