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 ایران اسالمي جمهوری در پارلماني -ریاستي تركيبي نظام هایچالش
 

 اميرحسين سليمان فالح1
 حسن شمسيني غياثوند 2

 چکيده:

صوص خهب ؛است گریکدیتداخل قوا در  ،يدر جهان كنون زياز موضوعات چالش برانگ يکی

در   موضوع نی. ااست افتهی شیافزا یقوا از جمله قانونگذار رینسبت به سا هیقدرت قوه مجر نکهیا

با چالش  اندودهجه بقوا موا کيدرباره تفک يخیتار یهاكه از ابتدا با چالش رانیهمانند ا یيكشورها

به شنظام  یهاچالشپرداختن به پژوهش  نیا يمواجه شد. محور و هدف اساس یشتريب یها

 اراتياختعد خصوص در بهچالش ب نی. اباشديم رانیا ياسالم یجمهور در يشبه پارلمان -ياستیر

 شیافزا یجمهور استیمختلف ر یهامحسوس بوده است. در دوره شتريب یجمهور استیر

ر مله گذاجف از مختل یهاهینظر هیو  قوه مقننه باعث ارا هیرقوه مج نيخصوص بهقوا ب نيشکاف ب

 نیا  نيهمچن شد. یجمهور استیر اراتيو اختدر نحوه انتخاب  يسیلزوم دگرد ،يبه نظام پارلمان

-چالش ز بعدار گرفته است. چنانکه قرا يمورد بررس یكاركرد ،ياسيس ،يها از ابعادحقوقچالش

از بعد  نيو همچن هیجمهور، تعامل مجلس و مجر سيرئهمچون نوع نظارت  يحقوق یها

 ست.ارفته گقرار  يمورد بررس يبه پارلمانش -ياستیگذار از نظام شبه ر یهاستهیبا یكاركرد

 نظارت پارلماني، ریاستي، اساسي، قانون ایران، واژگان كليدی:
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 مقدمه

ظام ن یعنيعمال حاكميت دموكراتيک انظام جمهوری اسالمي ایران نيز شيوه جدیدی از 

يش از رطول بداین نظام  .باشدزیده است كه از جهاتي خاص ميریاستي را برگ -تركيبي پارلماني

ین ا كه در هایي روبرو گردیدهدرعين كسب توفيقات با مشکالت و چالشدهه از عمر خود چهار 

و  سيبرر به هایي كه در طي این مسير با آن مواجه شده نيازها و چالشراستا شناخت موفقيت

مجریه  قننه وتوان اصطحکاک بين قوه مها را ميچاره اندیشي دارد كه از جمله مهمترین چالش

ر مذكو ایقو این اصطحکاک بين .تر گردیده استهای اخير نيز ملموسبيان كرد كه در سال

یجاد اوجب باشد مكه زمينه ساز سوءاستفاده دشمنان خارجي نظام مي عالوه بر تاثيرات منفي

رد كه چنين باید اشاره كرساند همبه وحدت ملي نيز آسيب مي ای داخلي گردیده وهتنش

این  پژوهش منظم و جدی در نقش آن درتحوالت سياسي جاری كشور اهميت موضوع و باوجود

 پذیرفته است.زمينه صورت ن

اره حقوقي نظام جمهوری اسالمي ایران همو مقام ریاست جمهوری در ساختار سياسي و

 تا صدر جایگاهي مهم و البته مناقشه برانگيز داشته است و از دوران ریاست جمهوری بني

ه جز بست و ظایف اختيارات ریيس جمهور همواره محل بحث و نزاع بوده اواحمدی نژاد حيطه و 

سيد ره اوج ب هاهای خاتمي و احمدی نژاد این منازعات و چالشدوران بني صدر در دوران دولت

-سر "وگانهدلوایح "در دوران خاتمي لوایح معروف به  ها و نظرات فراواني گردید.ثو محل بح

ل اص جمهورمهمترین مستند الیحه اصالح قانون اختيارات رئيسآغازی بود بر این مبحث كه 

م معظم پس از مقا»اصل قانون اساسي آمده است: این در  بود.یکصدوسيزدهم قانون اساسي 

اساسي و  ترین مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجرای قانونجمهور عاليرئيس ،رهبری

 .«اردشود بر عهده دریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقيماً به رهبری مربوط مي

-سمي كشور پس از رهبری تکيه ميترین مقام رترتيب رئيس جمهور بر جایگاه عاليبه این 

مستقيماً به  عمده است؛ یکي ریاست قوه مجریه، جز در اموری كهزند و دارای دو مسئوليت 

اما از ابتدای تاسيس جمهوری اسالمي  .شود و دیگری اجرای قانون اساسيرهبری مربوط مي

ی ریاست جمهور خصوص جایگاههمواره در 68قانون اساسي درسال ایران خصوصا پس از اصالح 

چالش وجود داشته است ضمن اینکه شخصيت  های جدی وحدود و اختيارات آن همواره بحث

باب حدود  مستوجب قبض و بسط در1400تا  1368خاص هریک از رؤسای جمهور از سال 

تر در این خصوص در كنکاش عميق اختيارات و اعمال قدرت در نهاد ریاست جمهوری شده است.

نژاد به جایگاه  یرسد كه نگاه دولت احمدو همچنين به نظر ميدستور این پژوهش قرار دارد 

در حالي كه  ؛ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسالمي ایران نگاه موسع و مبسوط بوده است
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عمل  گرایي حداقلي در. تکليفشودگونه استنباط نميداقل در عمل نگاه دولت خاتمي اینح

مباني  خصوصا در دستور كار دولت دوم خاتمي قرار گرفته بود در حالي كه استفاده حداكثری از

این  نژاد بود. حدود و اختيارات قدرت ریاست جمهوری و جایگاه آن در دستور كار دولت احمدی

 پردازد.شبه پارلماني در ایران مي -یاستيهای نظام شبه رپژوهش به چالش

 چارچوب مفهومي

 تفکيک قوا

ر دوزه امرنظریه تفکيک قوا از مباحث اساسى اندیشه سياسى و فلسفه سياسى است؛ گرچه 

ه طور بشود. مى هاى حقوقى نيز جایگاهى دارد و در حقوق عمومى از آن گفت و گوميان دیدگاه

 ز تقسيماتوان توان به سه تلقى از نظریه تفکيک قوا اشاره كرد: در نخستين برداشت مىكلى مى

ک قوا تفکيز در دومين برداشت اد. ى حکومتى نام بركارها و توزیع وظایف ميان قوا و نهادها

کدیگر و وا از یل قبه نوعى بر استقال شودارها و توزیع وظایف تأكيد مىکه بر تقسيم كعالوه بر این

ا فکيک قویه تنظر در سومين برداشت آنچه در. شودجلوگيرى از تداخل قوا نيز تأكيد و اشاره مى

قع در وا اصالت دارد، جلوگيرى از تمركز قدرت در دست یک گروه اندک و یک شخص است.

ى جلوگيرتفکيک قوا روشى است كه از ایجاد قدرت متراكم در دست یک شخص و یک گروه 

 نماید. هاى مردم محافظت مىكند و از این طریق از حقوق و آزادىمى

 رژیم ریاستي

رند سپائيس جمهوری ميقوه مجریه را به ر .م محصول اندیشه تفکيک مطلق قواستاین رژی

ه نيز مقنن قوهشود. از سوی دیگر اعضای معيني با رأی همگاني برگزیده مي كه خود برای مدت

یگر ان دخصي تعيين مي شوند. به زببه وسيله مردم و برای مدت مش در انتخاباتي جداگانه

 دیگری وكند: یکي برای انتخاب متصدی اصلي قوه مجریه حاكميت ملي در دو نوبت تجلي مي

ای هپشتوان دارای سطح قرار دارند و در یک تنظرا ،دو قوهدر قننه. خاب نمایندگان قوه مبرای انت

اه ربل را از مقا تواند دوره كاركرد قوهسوی دیگر هيچ كدام از دو قوه نمياز  .مساوی هستند

ایي ان توانیندگانحالل یا سقوط كوتاه كند. نه حکومت قادر است پارلمان را منحل كند و نه نما

ر كدام هوظایف  یاستيجمهور و وزرای او را از كار بر كنار نمایند. در رژیم رآن را دارند كه رئيس 

 .ندا نداردیگری رها یارای دخالت در كار تخصصي است و هيچ كدام از دستگاه هااز دستگاه

 يرژیم پارلمان

 قوقح اهایدر كنار اصطالح )تفکيک نسبي قوا( اصطالحات )همکاری قوا( و ارتباط بين قو

باید با  های مربوط به قوای سه گانهخورد زیرا منظور آن است كه ارگانچشم مي اساسي به

نمودار  كليت حاكميت ملي را پيوند داده شوند و در عين تمایز تمهيدات حقوقي و سياسي به هم
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ها( و )وظایف( از یکدیگر به طور كلي منفصل اند تا )دستگاهدر پي آن نبوده سازند. در این شيوه

به  ها و وظایفتوجه به سایر ارگان  به هر كدام سهمي از حاكميت ملي را ببخشند تا بي باشند و

 .انجام وظيفه بپردازند

اه دستگ شود و ازوم یک باره ولي به درجات ظاهر مياراده عم در نظام تفکيک نسبي قوا

برای . ددگریابد و در نهادها مستقر مياص دیگر انتقال ميبه دستگاه یا اشخ منتخب نخستين

 ت:گونه تفکيک سه شرط اساسي زیر الزم اسانجام این

كه ف این وظكشور و واگذاری هر دسته از ای -تمایز ميان وظایف موجود در دولتبرقراری  -

 ز؛دارای ماهيتي همگون هستند به دستگاهي متمای

ستند ني تخصصيد ف آنچه كه در مورد تفکيک مطلق گفته شبه خال های متمایزدستگاه -

وجود  هبكي را كنند و قلمروهای مشترهایي یکدیگر را قطع ميیعني دوایر عملکرد آنان در محل

 ؛مي آورند

 .دارای وسایل و ابزارهای تأثير بر یکدیگر است های هر یک از قوااندام -

 نگرش به جایگاه رئيس جمهور

یي نيست اما سخن ابحث تازهليت اجرای قانون اساسي وئتالف نظر در ارتباط با موضوع مسخا

را در پي  های مختلفيه را مورد توجه قرار داد و واكنشبار دیگر این مسال دكتر روحاني یتازه

 رئيس رهبری از مقام پس»قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران  113بر اساس اصل . داشت

 مجریه قوه و ریاست اساسي نقانو اجرای و مسئوليت كشور است رسمي مقام جمهور عالي ترین

ل در اصل در همين حا«. دارد شود، بر عهدهمربوط مي رهبری مستقيماً به كه را جز در اموری

آمده  ی جایگاه ریاست جمهوری در نظارت بر اجرای قانون اساسيقانون اساسي درباره 121

ه و ضور رئيس قوه قضائيای كه با حور در مجلس شورای اسالمي در جلسهاست: ریيس جمه

 كند كه پاسدار مذهب رسمي و نظامشود سوگند یاد مياعضای شورای نگهبان تشکيل مي

جمهوری اسالمي و قانون اساسي كشور باشد و همه استعداد و صالحيت خویش را در راه ایفای 

ی كشور، اعتال قف خدمت به مردم وده گرفته به كار گيرد و خود را وهایي كه بر عهمسئوليت

گونه خودكامگي بپرهيزد و ز حق و گسترش عدالت سازد و از هریج دین و اخالق، پشتيباني اترو

 .حمایت كند از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي برای ملت شناخته است

 مسئول های مختلف با اشاره به این اصول، خود راجمهوری در دوره ایرؤسدر حالي كه 

نظارت بر های ام به ایجاد نهاد بازرسي یا هياتاساسي و پاسداری از آن دانسته و اقد اجرای قانون

رای قانون اساسي اجليت ریيس جمهوری در وئمسبرخي نيز حوزه  ؛انداجرای قانون اساسي كرده

ی مجریه تلقي و اقدامات صورت گرفته را مغایر با قانون اساسي و تخطي از را محدود به قوه
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هيات  ی اصالحاتدر دوره سيد محمد خاتمي .اندختيارات ریيس جمهوری قلمداد كردهحدود ا

راه اندازی كرد و پس از وی نيز محمود احمدی نژاد در این  نظارت بر اجرای قانون اساسي را

ریيس  ی دهم ریاست جمهوری به تعيين معاونهایي برداشت. وی حتي در دورهراستا قدم

رای نگهبان در پاسخ به ن اساسي نيز اقدام كرد كه در پي آن شوجمهوری در اجرای قانو

ریيس جمهوری در اجرای قانون وليت ئمسو  113در این ارتباط به تفسير اصل  یااستفساریه

امری غير از  قانون اساسي، 113اجرا در اصل وليت ئمساساسي پرداخت و اعالم كرد: مقصود از 

 113هوری در اصل ریيس جموليت ئمسبر اساس این نظر،  .نظارت بر اجرای قانون اساسي است

اختيارات و  شود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمالشامل مواردی نمي

ی مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، وظایفي را به عهده

ن اساسي به آنها اختيار یا دیگری كه قانومجلس شورای اسالمي، قوه قضایيه و هر مقام و دستگاه 

در  عزم ریيس جمهوری حقوقدان به اجرای درست قانون اساسي .یي محول كرده استاوظيفه

وليت اجرای ئمس»و« ریاست قوه اجرایي كشور»همين حال حسن روحاني در سفر به اردبيل 

آن وظيفه از  اجرای اینی مهم ریيس جمهوری دانست و اظهار كرد: را دو وظيفه« قانون اساسي

ها خوشایند نيست و ممکن است ناراحت و عصباني شوند اما كارهای مهمي است كه برای خيلي

دولت به باید بداند این  يوليتئمسكسي در این كشور با هر ن اساسي كشور باید اجرا شود و هرقانو

  .بود ی راه، برای اجرای قانون اساسي مصمم خواهدحول و قوه الهي در ادامه

 ياسينگرش س

به این پرسش كه نظام پارلماني بهتر است یا ریاستي، بستگي به شرایط اجتماعي،  پاسخ

نباید  خواهند یکي از این دو نظام را برگزینند. ولياقتصادی و سياسي كشورهایي دارد كه مي

اساس فراموش كرد كه هردو نظام پارلماني یا ریاستي مبتني بر این فرض اساسي هستند كه 

حکومت، برآمده از رأی و خواست مردم است. اگر این فرض در نظر گرفته شود، آنگاه باید پرسيد 

توانند خواست و اراده كه در یک جامعه معين كدام یک از این دو نظام، به نحو مؤثرتری مي

این دو نظام  صورت در این . ولي اگر این فرض پذیرفته نباشدعمومي را نمایندگي و محقق كنند

توانند نقش دموكراسي را بازی كنند، بدون یک بهتر مي جهت مقایسه كرد كه كدام نرا باید از ای

فرض احترام  . اگر در یک جامعهاست و اراده مردم را انعکاس دهنداینکه واقعيت دموكراسي و خو

شود، طبعاً  گيری و اعمال قدرت پذیرفتهبخشي به شکلبه رأی و خواست مردم در مشروعيت

-مسالمت از جمله نهادهای مدني قدرتمند، آزادی مطبوعات و احزاب و گردش نمقدمات الزم آ

در چنين شرایطي، هردو نظام كمابيش و برحسب شرایط  ؛آميز قدرت نيز وجود خواهد داشت

مقدماتي  گوناگون اجتماعي، كارآمد و دموكراتيک خواهند بود. ولي در صورتي كه این شرایط
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نباشد، هردو نظام كمابيش وظيفه پوشاندن لباس  فراهمگفته برای تحقق دموكراسي شپي

دموكراسي را بر جسم استبداد بازی خواهند كرد و تفاوت موجود این نقش در هر دو نظام 

 .بستگي به شرایط اجتماعي و اقتصادی هر جامعه خواهد داشت

گيری قدرت است، بحث سي شکلحالت اول كه اعمال خواست و اراده مردم، ركن اسا در

وجود  ای به علتدرباره ترجيح یکي بر دیگری چندان موضوعيت ندارد. زیرا در چنين جامعه

توانند درباره موضوع بحث و نفع ميهای ذیآزادی بيان و احزاب و مطبوعات، تمامي افراد و گروه

به تغيير  نند و ضرورتيو با اصالحات الزم نقاط ضعف نظام خود را برطرف ك داظهارنظر كنن

كليت نظام نخواهند داشت و تقریباً همه كشورهای دموكراتيک، نظامي را كه از ابتدا پذیرفته 

همچون آلمان  اند؛ مگر در موارد معدودیبودند، همان را ادامه داده و در صورت لزوم اصالح كرده

ده بود. بنابراین، اگر های سياسي ناشي از جنگ اول شدر اوایل قرن بيستم كه دچار بحران

این  در كه متناسب با نظام دموكراتيک شودای باشد وضعيت و ساختارهای اجتماعي به گونه

صورت آن جامعه به تناسب و برحسب سنت تاریخي یکي از این دو نظام را پذیرفته و در طي 

مقوم و  و تکميل خواهند كرد. ولي اگر ساختارهای اجتماعي صالحرا ا مسير تاریخي خود آن

 توان بحث كرد كه كدام یک از این دو نظام امکاندهنده نظام دموكراتيک نباشد، ميشکل

 .كنند و برعکسبيشتری را برای عبور به سوی دموكراسي فراهم مي

د نفر محدود صورت نظام ریاستي به علت آنکه كليت جامعه حول انتخاب یا رد یک یا چن در

كند فراهم ميشود، این امکان را بيشتر ای ميندرت اسير موضوعات محلي و منطقهگيرد و بهمي

-كه یک جمع و گروه دموكرات به دالیل خاصي بتوانند نيروهای اجتماعي را در جهت خواست

است و به  دست بگيرند. هرچند این امکان دوسویهو قدرت را به بسيج كنند االرسهای مردم

فریب و متقلب نيز بيشتر فراهم عبارت دیگر، شرایط را برای به قدرت رسيدن نيروهای عوام

خواهد  ای نظام ریاستي با تمركزگرایي اداری و حتي اقتصادی همراهخواهد كرد. در چنين جامعه

کانات كوشد كه اماش مينشاندهبرای تضمين انتخاب بعدی خویش یا دست نتخببود. زیرا فرد م

نوع از نظام به  كشور را در اختيار خود داشته باشد و از آن سوءاستفاده كند. به همين دليل، این

 .رودسوی تمركزگرایي مي

های نظام پارلماني، وجود احزاب قدرتمند و ضمناً منضبط است. نظام پارلماني از ویژگي یکي

احزاب برای دندان است. اهميت الخلقه و شير بيبدون احزاب قدرتمند، مثل موجودات ناقص

نظام پارلماني از چند جهت است. انتخابات پارلماني فقط با وجود و حضور احزاب سياسي معنا و 

ها ها و ایدهبرنامهكند و برای آنکه مردم ایده و برنامه مشخصي را بر سایر لي پيدا ميم يمفهوم

ترجيح دهند، باید احزاب سياسي وجود داشته باشند و رقابت سياسي در سطح و ميان رهبران 
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این دیگر، در دهنده این رقابت باشند. به عبارت احزاب صورت گيرد و نمایندگان محلي نيز بازتاب

های دهند كه عضو حزب است، ضمن آنکه ویژگيمردم از یک سو به فرد خاصي رأی مي خاباتانت

سطح ملي رأی شخصي خود را هم دارد. از سوی دیگر، مردم به یک حزب و برنامه كالن در 

 .دهندمي

كوشند در نظام پارلماني، احزاب حضور مؤثری نداشته باشند، مردم در بهترین حالت مي اگر

ملي هيچ  ای برگزینند؛ ولي مردم در سطحطلوب خود را از ميان نامزدهای منطقهكه فرد م

اند و لذا مضمون واقعي انتخابات كه ترجيح یک ایده و ای را به ایده و برنامه دیگر ترجيح ندادهایده

 نيستندقادر هاست، محقق نخواهد شد. ضمن آنکه نامزدهای منفرد انتخاباتي برنامه بر سایر برنامه

رو، پس از انتخاب شدن، به از این پغهای ملي را تدوین و عرضه كننددهها و ایكه به تنهایي برنامه

ز خواهند داشت و بيش اصورت یک عنصر منفرد و حتي بدون فکر و برنامه در مجلس حضور 

ای خود خواهند بود. در پي منافع شخصي و حداكثر منطقه آنکه در خدمت منافع كشور باشند

انواع و  اندایم كه در بهترین حالت، نمایندگان فعال توانستهه این وضعيت را در ایران دیدهنتيج

و...( كه  هاقسام مراكز را در منطقه انتخابيه خود تأسيس كنند )مثل دانشگاه، بيمارستان، فرودگا

اند و افتاده بالاستفاده اند و پس از مدتيپذیر نبودهكدام به لحاظ اقتصادی و اجتماعي توجيههيچ

 (17/9/1390)مهرنامه، .اش اتالف منابع مادی كشور بوده استتنها نتيجه

 نگرش انتقادی دولت هفتم و هشتم

را ناشي از  "جمهوری تداركاتچي استكه رئيس"رئيس دولت اصالحات این نقل قول از او 

وی  ت.تداركاتچي اسجمهور گاه نگفته است كه رئيسسوءبرداشت دانست و تاكيد كرد كه هيچ

الیحه نظام » گذاری را مهمترین مسئله برای حل مشکالت اقتصادی دانست و گفت:سرمایه

پرداخت هماهنگ در زمان دولت ما به مجلس رفت و یقيناً هر كسي كه بياید، باید مسئله مهم 

بسيار بد متاسفانه این مسئله »: اشاره كرد اصالحات دولت رئيس «خود را مسئله تورم بداند

جمهور دو عنوان دارد؛ یک رئيس دولت است و دیگری مجری ام رئيسفهميده شد زیرا من گفته

باید  جمهور تداركاتچي است؛ البته معتقدم بودمام رئيسگاه نگفتهقانون اساسي. من هيچ

 ایا...خامنهجمهور با توجه به مسئوليتش توسعه یابد حتي در زماني كه آیتاختيارات رئيس

ریاست كردند ولي من در زمان جمهور بودند، ایشان این موضوع را به نحوی پيگيری ميرئيس

جمهور كافي نيست و برای تکميل و ضمانت اجرایي آن ام معتقد بودم اختيارات رئيسجمهوری

با تاكيد مجدد مبني بر اینکه من هيچگاه ایشان مجلس فرستادم. به ای در این خصوص الیحه

جمهور را فقط رئيس دولت آنهایي كه رئيس»جمهور تداركاتچي است، اظهار داشت: سنگفتم رئي

معتقدم با عمل  جمهور تداركاتچي باشند وليخواهند رئيسدانند نه مجری قانون اساسي، ميمي
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جمهور، رئيسهای زیادی است و ضمانت اجرای الزم را ندارد به قانون فعلي هم كه دارای كاستي

 (19/12/1387)آفتاب  .يستتداركاتچي ن

 دولت احمدی نژاد

لي به ر حااولين دوره چهار ساله از ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت جمهوری اسالمي د

ایف ام وظانج به "دست باز"و  "آسودگي"ت آنچنان با پایان رسيد كه در آن دوره، رئيس دول

ید كردند. را تشد "اصالحات دولت رئيس"خود مشغول بود كه بسياری از افراد، حمالت خود به 

ها یا ناتواني را ناشي از "مسلوب االختيار بودن"، اظهار نظر او در خصوص ویحمله كنندگان به 

ولت دوم محمود داما با آغاز د. كردنطلب قلمداد ميرئيس جمهور اصالح های شخصيویژگي

م د و تينژا ید... دولت احمداحمدی نژاد، همه چيز با سرعتي بيش از آنکه تصور شود تغيير كر

انيوم درصدی با اور های جهاني برای تبادل اورانيوم سه و نيم، با قدرت2009ای او در پایيز هسته

با  ت رهبرخالف، ممورد نياز برای نيروگاه تحقيقاتي تهران به توافق رسيده بودند. در آن مقطع

ي دف اصلكرد و هن را پيگيری ميآموجب توقف روندی شد كه احمدی نژاد "وین"اجرای تفاهم 

ه بخارجي  و به دست آوردن امتياز داخلي و "ایبحران خودساخته هسته"ان دادن به آن، پای

  د.نفع دولت بو

 نژاد... كند آن است كه امروز احمدیرا زنده مي اصالحات دولت رئيس 84آنچه سخن سال 

بان ای نگهشور ترخود را به سالمت از فيلترین یاران قادر نيست تعداد اندكي از نزدیک حتي دیگر

 دولت رئيسگذرد همان چيزهایي است كه چه اكنون بر محمود احمدی نژاد ميعبور دهد. آن

ز اسنجاني رف شميتقریباً در تمام دوره ریاست جمهوری با آن مواجه بود. البته اكبر ها اصالحات

داره اولت را دیاد، رت زیاست جمهوری، با قدهای ابتدایي رای برخوردار بود. او در سالشرایط ویژه

فعلي  ئيسر های اخير،در ماه د.خود را بر دو قوه دیگر تحميل كر كرد و حتي گاه نظراتمي

واند تنمي اند. رئيس دولت دهمهایي است كه دو سلف او داشتهدولت هم دچار همان گرفتاری

 يسرئال ح ای داشته است. در عينعمدهدن كشور به وضعيت فعلي، سهم انکار كند كه در رسي

اكنون  بخواهند یا نخواهند، محمود احمدی نژاد هم سازندگي دولت رئيسو  اصالحات دولت

 (25/2/1391 ،است.)واحدی، افکار نيوز ها وارد شدهای است كه در كمپين آن"ناخواندهميهمان "

 های سياسيچالش -

فرستاد، در عوض رئيس اختياراتش الیحه به مجلس مياگر رئيس جمهور سابق، برای تبيين 

جمهوری  قانون اساسي 141تا  113اصول  .جمهور فعلي از حداكثر اختياراتش بهره برده است

، مشخصا بر 122و  113اند. اما دو اصل اسالمي ایران به امور قوه مجریه و مجموعه دولت پرداخته

از  پس» است آمده 113دارند. چه آنکه در اصل  جمهور تاكيدات و وظایف رئيسدامنه اختيار
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و  اساسي قانون اجرای و مسئوليت كشور است رسمي مقام جمهور عاليترین ریيس رهبری مقام

و در « دارد بر عهده شودمربوط مي رهبری مستقيما به هك را جز در اموری مجریه قوه ریاست

 موجب به كه و وظایفي جمهور در حدود اختيارات ریيس»چنين آمده است كه هم 122اصل 

 اسالمي شورای و رهبر و مجلس دارد در برابر ملت عهده به عادی و یا قوانين اساسي قانون

 جمهور با پایان یافتن دولت اصالحات،اگرچه مناقشه بر سر اختيارات رئيس .«است مسئول

و تاكيد  113سپرده شده بود اما در دوره دولت دهم با استناد مکرر دولت به اصل به فراموشي 

تا آنجا پيش باردیگر در یادها زنده شد. اصرار دولت به استفاده از اختياراتش  122مجلس بر اصل 

اما جمهور هيات نظارت بر قانون اساسي كه مولود دولت قبل بود را احيا كرد. رفت كه رئيس

  نگهبان چنين هياتي را غير قانوني دانست.شورای 

 اخطار قانون اساسي به روسای قوای مقننه و قضایيه -

یب در اعتراض به نحوه تصو مهر و مهرورزی دولت رئيسبود كه  88نخستين بار اسفند 

ای كه نوشت و از به هم ریخته شدن الیحهبند  14ای در در مجلس، نامه 89الیحه بودجه 

ای نامهبه مجلس فرستاده بود اعتراض كرد و در عين حال افزایش بودجه مجلس را زیر سوال برد. 

به خود گرفته بود، با پاسخ قاطع رئيس مجلس مواجه شد كه « اخطار قانون اساسي»كه عنوان 

نگهبان انتظار مي رفت تایيد مصوبه مجلس از سوی شورای  با .این اخطار وجاهت قانوني ندارد

های بعد تکرار شد. كما ، پایان پذیرد اما باز هم در سالای كه به نفع مجلس تمام شده بودكه قائله

او قانون  هيأت حل اختالف قوا فرستاد! به جای ابالغ بهرا  91اینکه بار دیگر رئيس جمهور بودجه 

 فرافکني است. خواند و با این پاسخ روبرو شد كه اظهاراتش « استحاله شده»بودجه را 

اگرچه به زعم حقوقدانان اخطارهای قانون اساسي رئيس جمهور وجاهت قانوني و ضمانت 

رئيس قوه  بار بهاش، اینماهه تا پایان دوره ریاست جمهوریاجرایي ندارد اما او در فاصله نه 

عزم بازدید از اوین  ،(ایشمشاور رسانه) قضایيه اخطار داد. او كه پس از بازداشت علي اكبر جوانفکر

هایي از نامه رئيس قوه قضایيه، با افشای بخش« خيلي محرمانه»در واكنش به نامه  را كرده بود

ه وظایفش در چارچوب اجرای قانون آیت اهلل آملي الریجاني، بازدید از این زندان را در حيط

كه چنين بازدیدی را به مصلحت  -اساسي برشمرد. او كه نه به سخنان سخنگوی قوه قضایيه 

جای رئيس  كه -نخوانده بود توجهي نشان داده بود و نه نصيحت مشاور رئيس دستگاه قضا 

ب قاضي القضات مواجه را جدی گرفته بود؛ با پاسخ مکتو -جمهور را دولت دانسته بود نه اوین، 

 .از هر دخالت نابجایي قاطعانه ممانعت خواهد كردشد كه به او هشدار داد: 

 مسازی اورانيواز سخن گفتن درباره رابطه با آمریکا تا اعالم تعليق غني -

 ساسيانون اقرئيس جمهور بنا به گفته خود به استناد اختياراتش در ليست كردن مواردی كه 

http://www.khabaronline.ir/detail/5365
http://www.khabaronline.ir/detail/215528/
http://www.khabaronline.ir/detail/253651/society/judiciary
http://www.khabaronline.ir/detail/253651/society/judiciary
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ه اصرار بتوان يهاست. در این راستا مهایش بهره برده است، بيش از اینبرای پيشبرد خواسته

ر م ناگزیهتا نهای وی به انتصاب اسفندیار رحيم مشایي به عنوان معاون اول خود اشاره كرد كه

كه  یرد. روندیقانون اساسي نظر مقام معظم رهبری در بركناری وی را بپذ 57به استناد اصل شد 

ز به آغاتصميم  نشيني رئيس جمهور تکرار شد.روز خانه 11وزیر اطالعات نيز با در ماجرای عزل 

های رنامههای بنز قانواها به استناد موادی ها از یکسو و ادغام وزارتخانهاجرای هدفمندكردن یارانه

گر ز از دیني زمای به مجلس و طي روال قانوني الم از سوی دیگر، بدون ارائه الیحهچهارم و پنج

را در  ماتياش چنين تصميد. او به استناد اختيارات قانونيتصميمات پرحاشيه رئيس جمهور بو

س و مجل بهه ارائه الیح»و « طي روند قانوني»نظر داشت و هر دو بار این مجلس بود كه لزوم 

م در و باز هان، ارا به او گوشزد نمود. هرچند كه به گواه برخي نمایندگ« كسب مجوز از خانه ملت

 ازی درمندسهدف اجرا، راه خود را در پيش گرفته و مثال به جای لحاظ كردن شيب اجرای قانون

اد حمدی نژاكه  دتمامي آنچه گفته شد، نشان از آن دار پنج سال، آن را در سه سال اجرایي نمود.

 يند.بميندیگر قوا،  برخالف رئيس دولت پيشين، رئيس جمهور را در سطح یک تداركاتچي برای

 (5/8/1391)خبرآنالین. 

 "...رایي باشدفقط رئيس دستگاه اج جمهورمردم رای ندادند كه رئيس» :گفت روحانيحسن 

كليات مباحث  دان هستند باحقوقاند و دهجمهور حقوق اساسي خوانجا كه آقای رئيساز آن

های مهای سياسي دنيا آشنایي كامل دارند، مستحضرند كه رژیمربوط به ساختار حقوقي رژیم

غالبا پارلماني  های سلطنتينوع است: سلطنتي و جمهوری. رژیم 2سياسي كنوني دنيا عموما بر 

 اگرچه اختيارات او از طریقا پادشاه است ب -لو به شکل صوریو -هستند چون ریاست عاليه كشور

های حقوقي ساخت های جمهوری را طيفي از انواعشود. اما رژیمرئيس دولت اعمال و اجرا مي

 تهدهند كه تحت عناوین ریاستي، نيمه ریاستي، نيمه پارلماني و پارلماني شناخشکل مي

غيرمستقيم رئيس ه انتخابي بودن مستقيم یا بهای جمهوری جدید اصلي نظام شوند. ویژگيمي

بندرت در های سلطنتي كه ریاست كشور نوعا موروثي است و گردد، برخالف رژیمكشور برمي

 .كندشرایط خاص جنبه انتخابي از طریق پارلمان پيدا مي

اصول این  قانون اساسي، با مفاد دیگر 113مندرج در اصل « مسئوليت»این برداشت از واژه 

عادی در در حدود قانون اساسي و قوانين « جمهورئوليت رئيسمس»كه  122قانون از جمله اصل 

مسئوليت »نيز كامال انطباق دارد. بر  -دهدبرابر ملت و رهبری و مجلس را مورد تاكيد قرار مي

مختلف نظير  كه در صور حقوقي مقابل رهبری و مجلس شورای اسالميدر « جمهوررئيس

رهبری و حق مجلس بر سوال و استيضاح و  جمهور با تنفيذ رای مردم توسطانتصاب رئيس

رهبری،  جمهور و تمهيد مقدمات بركناری او توسطعنداللزوم رای به عدم كفایت سياسي رئيس
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در برابر قوه قضائيه را نيز اضافه كرد كه این « جمهورمسئوليت كيفری رئيس»باید  یابدتبلور مي

توسط  تواند مقدمه عزل ویوني، ميجمهور از وظایف قانقوه از طریق حکم به تخلف رئيس

گونه تفوقي از جنس آنچه ها درحالي است كه قانون اساسي هيچینرهبری را فراهم آورد. همه ا

جمهور رئيسبيني كرده، برای جمهور پيشبرای رهبری و قوای مقننه و قضائيه نسبت به رئيس

و به  -ریه در برابر دوقوه دیگر قوه مجدر نظر نگرفته است. به عبارت دیگر جاده مسئوليت رئيس 

در مقابل جمهور )رئيس قوه مجریه( كامال یک طرفه است؛ رئيس -طریق اولي در برابر رهبری 

)رحماني، و نظارت و تفوقي بر آنها ندارد. رهبری و دو قوه دیگر مسئول است و متقابال هيچ سلطه

 (دی 9نشریه 

تری را مخابره كردند و آن جایگاه پيام مهم 1392خرداد  24در دهندگان شهروندان و رأی

 دولت اصالحاتتر از رئيس های نادرستقولجمهوری بود. تعبيرهای نادرست و نقلمقام ریاست

  استبود جایگاه ری ب شدهناميدن آن سب "تداركاتچي"جمهوری ازجمله در باب جایگاه ریاست

ودی این ایگاه قانوني خود تاحدجحداكثری از نژاد با استفاده محمود احمدید. جمهوری تنزل یاب

ها حتي از این واژه اسالميبرداری تبليغاتي مخالفان جمهوریتعبير را اصالح كرد اما تداوم بهره

 .بزند جمهوری را با نوعي صدارت عظما تاختبخشي از حاكميت را به هوس انداخته بود ریاست

وزیری نخست ای برای تصدیافراد شایسته جمهوری هم در مقامنامزدهای اصولگرای ریاست

هوری س جمظاهر شده بودند تا در صورت تغيير نظام جمهوری از ریاستي به پارلماني و تأسي

، ياتاین ح تعارف در حفظسوم در مقام خود ابقا شوند اما جمهوری دوم هنوز زنده بود و بي

همين قانون اساسي كنوني  نژاد ثابت كرد بااحمدی ت.نژاد نقش مهمي داشمحمود احمدی

دوم  تواند واقعاً نفرجمهور در نظام اداری و مالي و خارجي كشور نقش مهمي دارد و ميرئيس

ود. نژاد برخالف چهره عقيدتي و فردی او مورد توجه شهروندان باین چهره احمدی د.كشور باش

ودند كه بودند در پي مردی بطلبان ناراحت گری اصالحشهرونداني كه از تقدیرگرایي و مماشات

عي ساصولگرایان  بود كه نامزدهای نژاد پيوند زند. این درحاليتفکر خاتمي را با اراده احمدی

جمهوری را از مقام نژاد جمع كنند! آنان رئيسكردند اراده خاتمي را با تفکر احمدیمي

یک خواستند به يماز مردم دادند و ی كشور تنزل ميتداركاتچي به جایگاه پيمانکار چهارساله

نژاد یده احمدارا پيمانکار رأی دهند. مردم با رأی خود به روحاني به عنوان تركيب تفکر خاتمي و

 (17/4/1392 ،دولت یار )قوچاني،.ست و نه پيمانکاراجمهور نه تداركاتچي اعالم كردند رئيس

 جمهورها به جایگاه رئيسنگرش

موضوع مسئوليت اجرای قانون اساسي محل نزاع قوای حکومتي با انقالب تا كنون ی از ابتدا

به اصول یکصد و  های مختلف، رؤسای جمهور با استنادسای جمهور بوده است. در طول دورهرؤ
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قانون اساسي، خود را مسئول اجرای قانون اساسي و پاسداری از  سيزدهم و یکصد و بيست و یکم

اساسي و تعيين  های نظارت بر اجرای قانونازرسي و یا هيأتو اقدام به ایجاد نهاد ب داندميآن 

 .اندمهور در اجرای قانون اساسي نمودهمعاون رئيس ج

ی ارا قوهأن فشون اساسي با توجه به در قانون اساسي مسئوليت تنظيم روابط قوا و اجرای قان

 وط قوا رواب تنظيم . این امر به آن دليل بوده كه از لوازماسترئيس جمهور به وی سپرده شده 

ر بعنا كه ین مامسئوليت اجرای قانون اساسي، داشتن جایگاهي باالتر از قوای سه گانه است. به 

وليت ر مسئوزیجمهور نبود و نخستاز بازنگری، ریاست دولت با رئيس اساس قانون اساسي پيش

ر وای دیگقبا  مجریه های تنظيم روابط قوهدليل نيز مسئوليت دولت را بر عهده داشت و به همين

ا رسد بينظر م با توجه به مطالب فوق به و مسئوليت اجرای قانون اساسي به وی سپرده شده بود.

مهور ئيس جرارتقای شان و مقام و دایره اختيارات تجدیدنظر صورت گرفته در قانون اساسي و 

  .دقائل ش يقانون اساسطبق سایر قوا و نهادها را  نظارت برعملکردتوان برای وی صالحيت مي

  (65:1382زیبا كالم،)

تنها به قوه مجریه اختصاص  مسئوليتاجراى قانون اساسى بوده و این  مسئولرئيس جمهور 

تعيين حدود  در این خصوص قانون اساسى به اختياراتى اشاره كرده است كه در قانون .ندارد

رئيس جمهور »گوید: قانون فوق مى 13ماده  .یاست جمهورى بيان شده استوظایف و اختيارات ر

اساسى را  تواند از طریق نظارت، كسب اطالع، بازرسى، پيگيرى، بررسى و اقدامات الزم، قانونمى

نماید، این است كه اگر رئيس جمهور از راههاى مساله مهمى كه در این مورد رخ مى« اجرا نماید

متخلف چه  دم اجراى آن برخورد نماید، دربارهذكر شده به مواردى از نقض قانون اساسى یا ع

ید. تواند فرد خاطى را وادار به اجراى قانون اساسى نماتواند انجام دهد و چگونه مىاقداماتى را مى

تمایز قواعد  دانيم كه وجوهمى وليت رئيس جمهور چيست؟ئبه دیگر سخن، ضمانت اجراى مس

م آنها از سوى قدرت عمومى و نيز برخوردارى این حقوقى از غير آن، صدور مستقيم یا غير مستقي

ى از سوى حقوق اساستردیدى نيست كه قواعد  .ضمانت اجراى قضایى یا ادارى است قواعد از

قضایى یا ادارى،  لکن در برخوردارى این قواعد از ضمانت اجراى ؛قدرت عمومى وضع شده است

حقوق اساسى  خاطب و مجرى قواعدشود كه ماین مشکل از آنجا ناشى مى .مشکل وجود دارد

ورد كرده و او را به هاى مختلف حاكميت هستند؛ یعنى همانجا كه باید با متخلف برخغالبا بخش

قاعده بر او  و كسى كه ادر كننده قاعده و ضامن اجراى آنبه بيان دیگر، مقام ص ؛كيفر رسانند

شود، كار آنان بار مىلذا الزام آنان به اجراى قواعدى كه بر خود  .است شود، غالبا یکىتحميل مى

 .اساسى وجود دارد بنابراین، در مورد ضمانت اجرا، این نقص در مورد قواعد حقوق .دشوارى است

به این بيان كه هرگاه نهاد یا ؛ برخوردار هستند« ضمانت اجراى سياسى»اگر چه این قواعد از 
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 .گيرداز مجارى گوناگون تحت فشار قرار مى عد حقوق اساسى سرباز زندجراى قواكارگزارى از ا

  (1381:23افتخار جهرمي،)

 منتقدین نظام پارلماني

 نيپارلمابه  تشخيص مصلحت نظام كه اقبالي نسبتمجمع وقت رئيس رفسنجاني،هاشمي

یت و مهورج که طبق قانون اساسي،نشان نداده است با اشاره به این شدن ساختار سياسي كشور

 البته رهبری این»گوید: مي ؛تغيير نظام جمهوری اسالمي هستند ركن غيرقابل 2اسالميت 

این  حتملم محول كردند، چون تحقق ؛باشد موضوع را به آینده دور كه ممکن است قابل بررسي

 در ستظام انخود و تغيير در جمهوریت كار مستلزم تغيير در قانون اساسي آن هم با سازوكار 

 تخابان ، قدرتام خالف قانون اساسي است و در آنغير این صورت تضعيف بخش جمهوریت نظ

 «.تنبوده اسمهم مدنظر رهبری  شود كه قطعا اینمردم محدود و محصور مي

جمهور به وسيله نخبگان منتخب مردم به این معناست كه مجلس كامال انتخاب رئيس

-وليتئكند و این حركت به معنای مست ميبازخواسگيرد و از او جمهور را تحت نظر ميرئيس

داند و وی نماد اصلي دموكراسي را در پارلمان ميت. جمهور اسكردن بيشتر جایگاه رئيس پذیر

 معتقد است: این نماد اصلي در نظام پارلماني، رئيس قوه مجریه را انتخاب و از او بازخواست

رنظر اظها...ور در مقابل مجلس پاسخگو باشدجمهور باید در همه امكند بنابراین رئيسمي

حرف  که نظام پارلماني در ایران، حركت به سوی دیکتاتوری استتحليلگران غربي مبني بر این

نيز  طور باشد نظام انگليس حتما دیکتاتوری است، چون در آن نظاماست و اگر اینای مفتضحانه

های پارلماني، مجلس اهميت زیادی دارد، نظامدر ...شودوزیر به وسيله پارلمان انتخاب مينخست

قوه مجریه و وزیران نظارت قانوني زیرا قوه مجریه محصول مجلس است و مجلس بر رفتار رئيس

جایي است كه افراد  که اصوال سطوح باال و مدیریت استراتژیکوی با بيان ایند... نكبيشتری مي

گوید: تشخيص این مي ؛اداره كشور برخوردار باشندال در باید از یک خبرگي و ورزیدگي و تجربه با

عنوان مثال كنند، بهميشود و گاهي مستقيما مردم انتخاب وسيله نخبگان انجام ميهامر گاهي ب

در مورد انتخاب رهبری كه باید شرایط فرد با دقت بررسي شود مجلس خبرگان تشخيص شرایط 

 عقالیي است كه مردم نخبگان را انتخاب كنند و آن این شيوه انتخاب كامال ..فرد را برعهده دارد.

باالی كشور نيز چنين گفته وی در مورد سطوح به ...نخبگان رهبری و شرایطش را بررسي كنند

جمهوری كه بسيار حساس شيوه انتخابي معنا دارد و معقول است كه برای جایگاهي مانند ریاست

ترشدن قوا و هماهنگ رار نظام پارلماني موجباستق.. است فرد مورد نظر با دقت انتخاب شود

جمهور به وسيله مجلس انتخاب شود پارلمان زماني كه رئيسشود. نظم ساختار سياسي مي

پارلماني، استقرار نظام  .تواند بعضي از اختيارات وی را محدود كندكند و ميتر با او كار ميراحت
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 هماهنگيدر چنين نظامي، وقت كمتری صرف كند وانضباط بيشتری در ساختار كشور ایجاد مي

 .شودقوه مي سههای 

موضوع . از ریاستي به پارلماني، بستگي به تحوالت اجتماعي دارد تغيير ساختار سياسي كشور

های این موضوع و استي به پارلماني بستگي به زمينهتغيير ساختار نظام سياسي كشور از ری

همانطور كه رهبر انقالب  عميق همه جانبه پدید بياید. یک تحول باید .تحوالت اجتماعي دارد

ها امری قابل انعطاف هستند و امکان ها پيرشدني نيستند، اما ساختاركه آرمان تصریح كردند

المي است كه حکومت اس داریم كه ما یک مبنا و آرمان اصيل ..پذیر است.تغيير آنها امکان

نالین. خبرآ).. . ط امکان تغيير آن وجود دارد.ولي به مقتضای شرای ،چارچوبه آن مشخص است

26/7/1390) 

در  نداردي شکالدرباره نهادهای حکومتي نيازمند بازبيني است و ا برخي از اصول قانون اساسي

لماني يمه پارنام ما یک نظ م پارلماني و نه نظام ریاستي استحال حاضر ما نظامي داریم كه نه نظا

رست دمطلق نيست،  اكنون یک نظام ریاستينظام ما همم. پارلمان داریيمه ریاستي با تفوق ن

 ی نظام ریاستيهاصاما این تنها یکي از شاخ شودمهور با آرای مردم انتخاب ميجاست كه رئيس

رئيس  ،شودتخاب ميا رأی مستقيم مردم انجمهور بعالوه بر آنکه رئيس در نظام ریاستي است

  رئيس در كشور ما ماامنحل كند  تواند مجلس رار حتي ميجمهوحکومت است یعني رئيس

 ئيسراست، در نظام ریاستي حرف آخر را  'فقيهولي'الوزراست، رئيس حکومت جمهور فقط رئيس

جمهور در برابر رئيس جمهور است ودر اختيار رئيس زند و نيروهای مسلحجمهور مي

يني ط این چننظام ریاستي شرای پارلمان را وتو كند؛تواند قانون مي پاسخگو نيست و حتي پارلمان

شور ما در ك های نظام ریاستيما نظام ریاستي به این معنا نداریم و تنها یکي از شاخص ...دارد

 شود، اما بقيهجمهور مستقيم با رأی مردم انتخاب ميوجود دارد و آن شاخص این است كه رئيس

ان كه پارلمید بگویم واهيم تبدیل به نظام پارلماني شویم، بااگر بخ .لوازم نظام ریاستي را نداریم

 .كنيم الحا اصفعلي ظرفيت آنکه از درونش رئيس قوه مجریه بيرون بياید را ندارد و باید آن ر

 (17/8/1390 )دهقان، خبرگزاری فارس

گانه برای رئيس جمهور دارد و همين امر ومتي ما در شرایط كنوني حالتي دوساختار حک

است و از طرفي  كه از یک سو، رئيس قوه مجریه ...موجب سوء تفاهم در برخي موارد شده است

آید كه مي سوء تفاهم پيش گاهي اوقات این..بيند؛.جایگاه رهبری ثانویه در كشور مي خود را در

 است. اختيارت رئيس رئيس جمهور هماهنگ كننده سه قوه یا اینکه فراتر از یک رئيس قوه

جمهور كامال مشخص است. وظيفه رئيس جمهور اجرای قانون اساسي و مصوبات مجلس، 

هماهنگ كردن هيات وزیران، مسئول برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامي كشور است. این 
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 .قوه مجریه است. بدین معني است كه به معنای واقعي كلمه مثل سایر قوا، رئيس جمهور رئيس

ردم و انتخاب نخست وزیر توسط نمایندگان، مردم در حقيقت رای خودشان حذف رای مدر شيوه 

كنند تا تفویض مي فرستند،مي اند و این اعتماد را به كساني كه به مجلسنمایندگان دادهرا به 

حسن نظام پارلماني را  .گذاری و نظارت، انتخاب نخست وزیر را هم انجام دهند.عالوه بر قانون

است  یک وجه دیگر از محاسن نظام پارلماني ایناست. امکان تغيير نخست وزیر توسط مجلس 

كند، امکان تغيير  های كلي زوایه پيدارتکب تخلف شود و با نظام و سياستكه اگر نخست وزیر م

امر ممکن  این  ،اما در شرایط كنوني ما اگر بخواهيم رئيس جمهور را عزل كنيم او وجود دارد

های سياسي و التهاب در كشور ایجاد كند در حالي كه اگر نخست وزیر منتخب است بحران

شود است و اگر شورا از وی دار كه توسط شورای شهر انتخاب ميمجلس باشد همانند شهر

جلس های مام پارلماني را كنترل روی انتخابنظ وی ویژگي دیگر ..ناراضي بود، او را عزل مي كند.

اگر مجلس  :..بر عملکرد نخست وزیر نظارت كند. توانددر مقام اجرا مي بنابراین مجلس .دانست

این  و نمایندگاني به نگاه ملي بدان راه پيدا كنند آنها كمتر تحت تاثير دساختارش اصالح شو

در  قوی برود، حزبي اگر كشور ما به سمت یک نظام پارلماني و ضمن اینکه ها قرار بگيرند.البي

 (30/7/1390)كاتوزیان، خبرآنالین شود.ای حل ميصد باالیي از مشکالت اینگونه

 های نظام ریاستي و پارلمانيبه چالشنسبت های متفکران دیدگاه

لزوما پارلماني بودن یک نظام سياسي دليل موفقيت آن نيست، بلکه ساز و كارهایي كه 

 ساختار .شود تواند سبب موفقيت یا عدم موفقيت آنمياقتضای یک نظام پارلماني را دارند 

 آن در شرایط كنوني مشکالتي دارد كه قابل كتمان نيست كه نمونه بارز سياسي فعلي كشور در

است  ایگونه رفتارهای قوا به تداخل در است. قابل مشاهده  موضوع تفکيک وظایف قوا به خوبي 

حوزه وظایف دیگر قوا را شاهدیم كه با وظایف و اختيارات  اتر از قواعد موجود نوعي ورود بهكه فر

-نصبخصوص عزل و  نمایندگان توقعاتي در سنخيت ندارد. مثال در مجلس خيلي از قانوني آنها

رسد شاید بدون به نظر مي ..و هماهنگي دولت با آنها دارند كه در هيچ جای قانون نيامده است ها

 اشکاالت جدی دارد و اینکه ساختار سياسي كشور  جلو نرود. این نوع اختيارات هم كار به سادگي

ولي اینکه آیا راه حل این مساله رویکرد به نظام  ند بازسازی است، قابل كتمان نيستنيازم

نظام سياسي دليل  لماني بودن یکرلزوما پا ..پارلماني است موضوعي است كه نيازمند بحث است.

درستي باید  كه اقتضای یک نظام پارلماني را دارد باید به بلکه ساز و كارهایي موفقيت آن نيست

 (6/8/1390 نالینخبرآ انصاری،) كما اینکه نظام ریاستي هم همين گونه است.؛ طراحي شود

حزبي نداشته باشيم به این معني است كه  ولي ساختار خواهيم نظام پارلماني ایجاد كنيماگر ما ب

 ها و مواضع خودشان را تغيير دهند وتوانند گرایشميي داریم كه نمایندگانش هر روز مجلس
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اطمينان داشته  توانيمداشته باشيم مي را به چالش بکشند. بنابراین اگر ساختار حزبي دولت

هماهنگي با یکدیگر  اگر قوه مجریه و مقننه در یک ..باشيم كه نظام پارلماني موفقي داریم.

بلندتری را بردارد، ولي این زماني مقدور است كه ما یک های سریعتر و تواند قدممي باشند كشور

ساختار حزبي جا افتاده قوی داشته باشيم كه حزبي كه در مجلس اكثریت دارد بتواند دولت را 

بر  عضو فراكسيون اقليت كه معتقد است در ساختار سياسي كنوني كشور هم در دست بگيرد.

ندارد،  تمام نظام اجرایي كشور را بر عهده مسئوليت اساس صراحت قانون اساسي رئيس جمهور

تقویت نگاه حزبي در كشور را به منوط به نگاه ( 6/8/1390 نالین. )انصاری، خبرآتصریح كرد

همين  و برای مثبت نگاه نکردیم از ابتدای انقالب به تحزب با نگاهاست. مسئوالن نظام به تحزب 

اشته باشم در سيستم فعلي تعلق حزبي در و جناحي هم د اساسا بنده حتي اگر رویکرد سياسي

توان درباره بنده اگر عضو حزب كنم. چون هيچ تنبيه حزبي نميبرای خود احساس نمي مجلس

حزبي آنها است  اعمال كرد. در نظام پارلماني حتي نحوه نشستن نمایندگان بر اساس تعلق باشم

رمان وكيل مردم ما در كشو در حالي كه؛ نشينندزب اكثریت همه در یک ردیف جلو ميو ح

ها گر بنا داریم از تجارب دیگر كشورو ا شود سد همه اینها یک باز تعریفرهستيم. به نظر مي

 نالین)انصاری، خبرآ استفاده كنيم اصرار بر خلق ساختارهای خلق الساعه نداشته باشيم.

6/8/1390) 

م نظام ه 60ما در دهه   ..ست.يمه پارلماني ان -نظام جمهوری اسالمي، نظامي نيمه ریاستي 

يرون رلمان بز پاااش مستقيماً ني، نظامي است كه رئيس قوه مجریهپارلماني نداشتيم. نظام پارلما

لح در ی مصطمعنا نظام سياسي ما در ایام پيش از بازنگری هم نظام پارلماني به ...آید. مي

يرون لمان بل پاردادبيات حقوقي نبوده است زیرا در نظام پارلماني باالترین مقام اجرایي از 

ات و ختيارابا متمركز شدن مي آید و نه از رای مستقيم مردم. سوال اساسي این است كه آیا 

است؟  دههای پارلمان كاهش پيدا كرمجریه در دست رئيس جمهور، صالحيتهای قوه صالحيت

ت تيارااخ كرده ولي پاسخ این سئوال منفي است. بله، اختيارات رئيس جمهور افزایش پيدا

قانون اساسي سال  در مقایسه با 68پارلمان نيز كاهش نيافته است. بنابراین در قانون اساسي سال 

 اما در ....ست.ا، تفاوت بنيادیني از حيث ریاستي یا پارلماني بودن نظام سياسي ایجاد نشده 58

ه ست كمجموع و در مقایسه با دوره پيش از بازنگری افزایش پيدا كرده است. مهم این ا

 است. ههای مجلس شورای اسالمي در ارتباط با قوه مجریه دست نخورده باقي ماندصالحيت

 یعني افزایش اختيارات یکي مساوی با كاهش اختيارات دیگری نبوده است.

اجرای قانون اساسي به ریيس جمهور حاكي از نوعي اهمال سپردن صالحيت مسئوليت 

زیرا اجرای قانون اساسي، مسئوليتي است كه علي االصول باید بر عهده باالترین  حقوقي است.
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را داشته  كشور باید این صالحيت-مقام سياسي كشور باشد. یعني شخص نخست یک دولت

دهای حکومتي، از اصول و اهداف قانون اساسي باشد تا بتواند با نظارت بر عملکرد همه قوا و نها

قانون اساسي را تواند اسي، نميدفاع كند. بنابراین رئيس جمهور، حتي مطابق خود این قانون اس

 113در همه شعب و سطوح قدرت به اجرا دربياورد. پس شاید بتوان گفت كه نحوه نگارش اصل 

ص تعارض دیدگاه رئيس جمهور و شورای حاكي از نوعي بي دقتي حقوقي بوده است. اما در خصو

نگهبان، كه برآمده از  گذاری، تعارض مذكور با رای شوراینگهبان، باید گفت كه در حوزه قانون

شود. بنابراین شورای نگهبان برای حل این قي یا تفسيری این شورا است حل ميهای تطبينظریه

های دیگر باید به صورت حوزهمشکل یا تعارض واجد صالحيت تطبيقي و تفسيری الزم است. در 

به رئيس  عدم اعطای حق وتوی تعليقي( 1/4/1391)گرجي، خبرآنالین مصداقي بحث كرد.

های ران به سبک نظامجمهوری اسالمي ایجمهور خود موید این نکته است كه تفکيک قوا در 

صد مسئول است. پارلمان  ریاستي نيست. در این نظام رئيس جمهور در برابر پارلمان صد در

های نظام وال از رئيس جمهور و یا استيضاح وی را دارد. این چيزی است كه درصالحيت س

ت و نه صالحيریاستي وجود ندارد. عالوه بر این رئيس جمهور نه صالحيت انحالل پارلمان را دارد 

پس این ادعا كه نظام ما ریاستي است، اساساً فاقد مبنای علمي  ؛وتوی تعليقي مصوبات پارلمان را

)گرجي، كشور ما نيست.  است. یعني حداقل، رئيس جمهور مظهر ریاستي بودن نظام سياسي

في در رسد كه ریيس جمهور از اختيار كادر برخي از موارد به نظر مي  (1/4/1391خبرآنالین 

قانون اساسي، دو طيف از وظایف  113حيطه اجرای قانون اساسي برخوردار نيست. بر اساس اصل 

همچون اجرای قانون اساسي و ریاست قوه مجریه بر عهده رئيس جمهور گذاشته است. بعد از 

رسد كه در نظر مي شود. بهمقام رهبری، رئيس جمهور عاليترین مقام اجرایي كشور محسوب مي

وضعيت كنوني رئيس جمهور از ابزار كافي برای اجرای قانون اساسي در دیگر نهادهای سياسي 

را در حيطه  برخوردار نيست. از این منظر اگر رئيس جمهور بخواهد وظيفه اجرای قانون اساسي

 وظایف خود در قوه مجریه اجرا كند از اختيار كافي برخوردار است، اما اگر قرار باشد وظيفه اجرای

ها از جمله قوه مقننه، قوه قضایيه و نهادهای تحت امر رهبری اجرا قانون اساسي را در همه نهاد

با توجه به ساختار  كرده یا تحت نظارت قرار دهد، از اختيار كافي برخوردار نيست. به عبارت بهتر

توان اره مينظام جمهوری اسالمي ایران، رئيس جمهور از چنين ابزاری برخوردار نيست. از این گز

قانون اساسي را  این نتيجه را گرفت كه یا باید به رئيس جمهور ابزار و اختيار الزم را داد تا بتواند

 مسئوليت را در كليت آن تحت پایش و نظارت و حتي اجرا قرار دهد یا اینکه اساسا باید این

 (9/10/1391. خبرآنالین)گرجي، د. از وی ستان

 حركت لمانيزم برخوردار نيست تا به سمت یک نظام صددرصد پاركشور ما هنوز از آمادگي ال
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 وسياسي ترین دليل این است كه نظام پارلماني مبتني بر فرهنگ باالی مشاركت كند. مهم

ای هوید كه گروهشبياندازید متوجه مي ها اگر شما نگاهي به تجربه احزاب و گروه ت.اجماع اس

مينه ز واردائتالف موفق نبودند. عدم اجماع در بسياری از مسياسي به هيچ وجه در اجماع و 

گ وز فرهنگرایان را فراهم كرده است. به همين دليل هنطلبان و حتي اصولشکست اصالح

 زنر اساس وبهای سياسي بتوانند الزم برای نظام پارلماني فراهم نشده است كه بر اساس آن گروه

همان به ابراین نظام ریاستي برای جمهوری اسالميبند. خود در پارلمان كرسي داشته باشن

يمه ظام ننبه نظر من ما باید به سمت یک . صورتي كه در آمریکا وجود دارد، سم مهلکي است

ین است اتر از نظام موجود( حركت كنيم و تمام مشکل ما دقيق)ریاستي و نيمه پارلماني دقيق 

 (9/10/1391گرجي، خبرآنالین ) .كه این دقت وجود ندارد

ي را نویس قانون اساسي ما اقتباسي از قانون اساسي فرانسه بود كه یک نظام تركيبپيش

. هم ریم چون با دو رئيس رو به رو هستيمپارلماني دا -داد. در ایران ما نظام ریاستيتشکيل مي

 رهبری )منصوب مجلس خبرگان منتخب مردم( و هم رئيس جمهور منتخب مستقيم از سوی

ارد و درا  پارلمان هم منتخب مردم است. از آنجا كه رئيس جمهور ریاست هيأت وزیران مردم.

دو رئيس  پارلماني با -گيرد پس نظام ما ریاستيبرای تشکيل دولت از مجلس رأی اعتماد مي

س از قانون اساسي نيز بر این نکته تأكيد شده است كه پ 113است. همچنان كه در اصل 

مور ه را جز در اقام رسمي كشور رئيس جمهور است و مسئوليت قوه مجریترین معالي« رهبری»

بری ور و رهجمه مربوط به رهبری بر عهده دارد. به این ترتيب بسته به اختياراتي كه برای رئيس

يس تيار رئر اخدتعيين شده است، ما دو رئيس در قوه مجریه داریم چرا كه بخشي از امور اجرایي 

 (28/11/1390هاشمي، خبرآنالین ) .اختيار رهبری جمهور است و بخشي در

د. شعيف به این ترتيب رئيس جمهور به عنوان مقام دوم كشور اختياراتش كم و ریاستش ض

وزیر و رئيس جمهور داشتيم حاكي از نوعي تنازع بين نخست 68تا  58های ای كه در سالتجربه

 خستندر عوض  اختيارات اجرایي نداشت وبود؛ چرا كه رئيس جمهور منتخب مردم بود ولي 

 وانين وای قوزیر صاحب اختيار بود. در آن دوره اختيارات رئيس جمهور به مبادله سفير، امض

ان در این دور ...رفتشد كه صالحيت اجرایي زیادی به شمار نمياعتبارنامه سفرا و ... محدود مي

د كه صالح دیدن ره()نهایتاً امام خميني كرد ونادیده گرفتن رأی مستقيم مردم جلب توجه مي

س بر توازن قوا و نظارت مجل ... .هور، رئيس دولت باشدوزیر حذف شود و رئيس جمپست نخست

تش، اختيارا تواند باقوه مجریه از بركات نظام دموكراتيک است كه طي آن رئيس جمهور مي

 مه نظابوجود دارد، مربوط اقتدار پارلمان را كنترل كند. مشکلي كه ميان دولت و مجلس 

  ت.ا نيسمپارلماني  -حکومتي ریاستي
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ی رفتار ری وساختا اسالمي ایران را از نظر هنجاری، برای این منظور باید نظام جمهوری

نظر  بهتيک موكرامورد بررسي قرار دهيم. از نظر هنجاری، نظام ما قانوني، مردمي و كامالً د

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا »گوید: مياست كه  56شاهد آن اصل  رسد و مي

ین ااند تواست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خویش حاكم ساخته است، هيچکس نمي

این  ملت خاص قرار دهد و حق الهي را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهي

أكيد شده كه نيز ت 6در اصل « كند.اعمال مياصول بعد مي آید حق خداداد را از طرقي كه در 

ظر ساختاری نيز به ناز ...«در جمهوری اسالمي ایران امور كشور باید به اتکا آرا عمومي اداره شود»

کي جمهوری و مجلس و... ما دارای ساختار دموكراتيدليل تعيين محدودیت در دوره ریاست

كه بر نش از آقانون عمل كنند اما مقامات بياز نظر رفتاری نيز مقامات باید براساس  هستيم.

موجود  كنند. پس تنازعو سالیق خود عمل مي ها براساس گرایش منوال قانون عمل كنند، بعضاً 

 ت.مجلس ربطي به شکل نظام ندارد، مربوط به مشکل رفتاری مسئوالن اسميان دولت و 

 (28/11/1390)هاشمي، خبرآنالین 

ساختار نظام و قانون اساسي با   .كندمهوریت و دموكراسي وارد نمينظام پارلماني خللي به ج

اگر  در حال حاضر نيز .ها، مانند هر تجربه بشری دیگری قابل تغيير استحفظ اصول و ارزش

 .نظام پارلماني یا ریاستي یا نيمه ریاستي باشد، تغييری در بحث جمهوریت پيش نخواهد آمد

 مردم یا نيمه ریاستي باشد خللي به جمهوریت، دموكراسي و اینکه نظام پارلماني یا ریاستي

هایي كه در غرب پارلماني خيلي از نظام كند چراكه اگر به این شکل باشدساالری وارد نمي

نيازمند اصالح قانون  و ساختار نظام، هاتغيير روش"كنند.دموكراسي عمل ميهستند مغایر 

رهبری هرگاه الزم  مقام معظم دور یا نزدیک به تعبير آیندهاساسي است و قانون اساسي را در 

 (17/8/1390خبرگزاری فارس ) كدخدایي، ".كنيمشد، اصالح مي

تدریج نظام سياسي با این تغيير ماهوی و گذار از مشروعيت انقالبي به مشروعيت قانوني، به

رئيس نظام اما دیگر  .ایران از جمهوری پارلماني فاصله گرفت و به جمهوری ریاستي تبدیل شد

مقام رهبری قانوني منتخب مجلس خبرگان را رئيس  1368جمهور نبود. قانون اساسي رئيس

چگونگي تحول  در مجموع رویکردهای مختلفي نسبت بهداند. نظام جمهوری اسالمي ایران مي

اصر رویکرد عن در این سيون و حقوق دانان مطرح شده است.در نظام سياسي ایران از سوی سيا

مقتضيات حزبي، مقتضيات  های سياسيظام حقوقي ایران، چالشهای نمختلفي همچون چالش

بخصوص در دوره  های تاریخي ایرانچالشون نمایندگي مجلس شورای اسالمي، نهادی همچ

ها به لحاظ شده است. در واقع با توجه به این بسترها و خاستگاه جهموری اسالمي ایران و...

 ،رایي تغيير در نظام سياسي ایران، انطباق با وضعيت جدید داخلي و جهانيچ چگونگي تحول،
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 نگرش روسای جمهوری نسبت به قدرت رئيس جمهور و رابطه قوه مجریه با سایر نهادها و...

جربه نظام به تموافقت یا مخالفت با نظام پارلماني با توجه  پرداخته شده است. به عبارت دیگر

 بوده است. های حقوقي، منافع حزبي و...ریاستي در ایران، چالش

 نتيجه گيری

ری، ساالگذاری، مظهر قدرت و حکومت مردم، مردممجلس بيانگر حاكميت مردم، قانون

 "همی بينو امرهم شور"های دیني اسالم یعني جمهوریت، تحقق عيني یکي از بزرگترین آموزه

از  اجرا دش نخبگان، انفکاکكشور، گرمظهر خرد جمعي، كنترل قدرت، نماد دموكراسي در یک 

حترام تمان ايني گفع باشد. در واقع پارلمان بيانگر تحققری، تبلور اراده ملت، و ... مييگتصميم

صه عردم به مر يک قوا، ورودبه آراء و عقاید مردم، گذار از استبداد به دموكراسي، حاكميت تفک

 باشد. ميگيری، باال رفتن شعور سياسي مردم و ... تصميم

-ا ميران راسالمي ایهای نظام شبه ریاستي و شبه پارلماني  در جمهوری به طور كلي چالش

از  ن تعریففقدا  :هایي همانندتوان به چالشدر سطح مفهومي مي توان بدین گونه مطرح كرد؛

 ،نات آتيارهور از قانون اساسي  و اخنظارت رئيس جمهور بر سایر قوا، تصور باالی رئيس جم

در  بدادیتداوم فرهنگ استيک برای نظام ریاستي با توجه به فقدان فرهنگ سياسي دموكرات

نظارت  نوع ابهام در :توان به موضوعاتي همانندیران اشاره كرد. در سطح حقوقي ميجامعه ا

خت و رداجمهور پ وليت رئيسحاكميت دو گانه، ضمانت اجرای مسئ رئيس جمهور بر سایر قوا،

خصوص بفقدان نگرش ملي نمایندگان مجلس  :توان به چالش هایي همانندسياسي ميدر سطح 

سياست  عه ودر نظام پارلماني،كاهش مشاركت سياسي در نظام پارلماني، فقدان ائتالف در جام

دان یه،  فقمجر ایران، لزوم اصالح پيکره اجرایي قانون اساسي، فقدان نظارت موثر مجلس بر قوه

 الورزا رئيس وتي در ایران، فقدان تحزب ذر ایران بخصوص در نظام پارلماني  لوازم نظام ریاس

ان  در ایر يشبه پارلمان -يهای نظام شبه ریاستاما درباره موفقيت بودن رئيس جمهور اشاره كرد.

وكراسي امن دماستقرار نظم سياسي، هماهنگي بيشتر قوا در كشور، رئيس جمهور ض به توانرا مي

ر قوا رت بهترئيس جمهور بيانگر حاكميت مردم در اجرا و مدیریت كشور، نظا نظامو جمهوریت، 

به  و وزرا مهوربر یکدیگر، عدم دخالت قوه مجریه در كار قوه قضایيه وافزایش پاسخگویي رئيس ج

 اشاره كرد. خصوص مجلسهجامعه و ب
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 منابع فارسي

 ليغات اسالمي حوزه هنری ، تهران، سازمان تبهای كنوني ایرانچالش(، 1380) افروغ، عماد -

، ن اساسيرئيس جمهور و مسئوليت اجرای قانو(، 1380) مهرپور ابولفضل قاضي، حسين -

 اطالعاتتهذان، انتشرات 

 ، تهران، گنج دانشحقوق اساسي(، 1376) بوشهری، جعفر -

ي جمهوری قانون اساسفقه سياسي: حقوق اساسي و مباني (، 1373) عميد زنجاني، عباسعلي -

 امير كبيرانتشارات  ، تهران، اسالمي ایران

مركز تحقيقات ، تهران، رای اسالميحوزه قلمرو قانونگذاری مجلس شو(، 1389) ................-

 حقوقي شورای نگهبان

شردادگستر، ، تهران، نهای حقوق اساسيایستهب(، 1375) قاضي شریعت پناهي، ابوالفضل -

 دومچاپ

 ار، تهران، پایدحقوق اساسي و نهادهای سياسي(، 1375، )الدینمدني، سيدجالل -

اطالعات،  ، انتشاراترئيس جمهور و مسئوليت اجرای قانون اساسي(، 1380) مهرپور، حسين -

 چاپ اول

ون اساسي و جایگاه هيأت پيگيری و مسئوليت رئيس جمهور در اجرای قان(، 1381) .............. -

باحث عه مرئيس جمهور و مسئوليت اجرای قانون اساسي )مجمو .اجرای قانون اساسي نظارت بر

 ، تهران، اطالعات(رای قانون اساسيهمایش های پيگيری و نظارت بر اج

اكميت و نهادهای ححقوق اساسي جمهوری اسالمي ایران (، 1372) هاشمي، سيدمحمد -

 2تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، جلد، يسياس

 خبرگزاری

 19/12/1387آفتاب  -

 6/8/1390 خبرآنالین انصاری، -

 17/8/1390 دهقان، خبرگزاری فارس -

 17/4/1392 قوچاني، دولت یار، -

 17/8/1390خبرگزاری فارس كدخدایي،  -

 9/10/1391گرجي، خبرآنالین  -

 17/9/1390مهرنامه،  -

 25/2/1391 واحدی، افکار نيوز، -

 28/11/1390هاشمي، خبرآنالین  -


