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    چكيده  

 بـر  کشور ادارة در )مردمي(دموکراتيک   شيوة دستاوردهاي انقالب اسالمي، غلبة    از
 کـه  اي  انديـشه  است؛ قوا تفکيک انديشة از برآمده سياسي نظام الگوهاي اساس
هاي موجود در     است که در پرتو آن و با توجه به واقعيت          هاي مختلف   نظام گر  تداعي

رياسـتي در کـشور       نيمـه  و پارلمـاني   نظام جمهوري اسالمي ايران، الگوي نيمـه      
 الگـوي  دو بـين  پذيرش و نوسان   چرايي تا است اين نوشتار درصدد  . سيطره يافت 

 جمهـوري  رياسـتي و گـرايش مجـدد بـه نظـام پارلمـاني در               ماني، نيمه پارل  نيمه
 جمهـوري  در الگو، اين دو  از يک هر انتخاب )سئوال. (کند تحليل را ايران اسالمي
گرفته و اينک بـه      صورت کشور امور در تسريع و بهتر ادارة جهت به ايران اسالمي

مقاله درصدد اسـت    ) فرضيه. (همين دليل،گرايش مجدد بدان روي نمايانده است      
. رياستي و پارلماني را دريابد      پارلماني، نيمه   هاي نيمه   هاي رويکرد به نظام     تا دليل 

نويسندگان معتقدند پاسخ بـه سـئوال و سـنجش فرضـيه در گـرو بررسـي         ) هدف(
ـ        -حقوقي بـروز  ) روش. (الب اسـالمي ميـسر اسـت      تـاريخي حـوادث پـس از انق
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 کنـار  در مقننـه و قـوة قـضائيه       قـوة ،  جمهـوري  رئـيس  اختيارات مشکالت در حوزة  
آفريني بيـشتر مـردم، رويکـرد بـه           نقش ديگري چون ضرورت افزايش    هاي  زمينه
. کند  مي سازي  را زمينه  پارلماني نظام ميل مجدد به   و اساسي قانون ساختار در تغيير
  )يافته(

  :ان كليديواژگ

رياسـتي،    نيمـه  پارلمـاني، نظـام     جمهوري اسالمي ايران، تفکيک قوا، نظام نيمه      
  الگو

  مقدمه

 سـاخت  پهلـوي  دوران در دهـد  مـي  نـشان  اسالمي انقالب از قبل ايرانِ تاريخ به نگاهي
 امور در  دخالت ،پهلوي  رويکرد دولت  .است داشته تمايل منابع تمرکز سمت به 1قدرت

 و رقابـت  فقـدان  بـه دليـل   . بـود  قـدرت  مالي منابع بر نظارت اِعمال منظور به اقتصادي
 و سياسـي  قدرت ابزارهاي از که شد  پديدار 2اي  مطلقه دولت دستگاه سياسي، مشارکت
 مطلقـه  و 3نيرومنـد  حکومت آرمان از خود نيز شاه و بود برخوردار اي  عمده غيرسياسي

 را پهلـوي  نظام فروپاشي و ثَباتي سياسي   بي عمدة عوامل از از اين رو، يکي   . کرد  مي دفاع
 اسـتبداد  بروز و سياسي رقابت و مشارکت مانع دانست که  مطلقه قدرت ساخت در بايد
 رفـع  بايـد  را اسالمي انقالب اهداف از يکي،  ديگر عبارت به. بود متمادي ساليان طي در

 را آن و دانـست  مطلقـه  قدرت ساخت با مخالفت يعني سياسي رقابت و مشارکت موانع
  .شمرد 4مشروطه انقالب دنبالة

                                                  
1. Power Structure 

واژة دولت مطلقه در ميانة قرن نوزدهم در اروپا به کار رفت و مربوط به حکومتي بود که در انتقال جامعـه از فئوداليتـه بـه             . ٢
يـن منظـور، بـا تمرکـز در منـابع قـدرت،               ي ا   بـرا . ي اوليه نقش اساسي داشـت       دار  يه   سرما نظام سياسي مدرن در قالب    

ي  هـا  اکنون، دولـت مطلقـه بـه حکومـت      ي انجام داد اما هم      ا  يواني و مالي قابل مالحظه      ي و د    ي، ادار   اصالحات اقتصاد 
  ).٤٠: ١٣٨٦افضلي . (شود ي اطالق مي يکتاتور د

3. Strong government 
4. Constitutional Revolution 
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 اي  شـيوه  بـه  کـشور  ادارة سازِکار در عطفي نقطة ايران اسالمي بر اين اساس، انقالب   
، اسـالمي  انقـالب  از پـس . شـود   مـي  محسوب ساالري ديني   دموکراتيک در پرتو مردم   

 رفع جهت تا بودند درصدد،  موجود هاي  واقعيت اساس بر اساسي قانون کنندگان تدوين
قـدامي  کنند؛ ا  اقدام ها زمينه تمام در مردم حاکميت حق و اعمال  پهلوي دوران معضالت

 بـه  مـا را  واقعيت اين  قبول.که با هدف پذيرش اصل تفکيک قوا و نتايج حاصل از آن بود    
» رياسـتي    نيمـه  -پارلمـاني   نيمـه « و   »پارلمـاني « ،»رياستي«هاي مختلف     نظام بررسي
 موجـود  و شرايط  اساسي قانون به با توجه  جهان کشورهاي زمينه  در اين  .کند مي هدايت

با ،  ايران اسالمي جمهوري. گزيند را برمي  گفته  هاي پيش   از نظام  يکي  هر کدام  ،در جامعه 
 را بـراي   پارلمـاني   نيمـه  نظام،  داشت وجود انقالب از قبل در که خاصي شرايط به توجه
شـدند   باعـث  عـواملي . نيـاورد  دوام چندان برگزيد، اما اين نوع از ساختار سياسي       خود
نظـام   بـه  آن تغييـر  بـه  تـصميم  ١٣٦٨ در سـال     ،پارلمـاني   نيمه نظام استقرار از بعد ايران
 و بنـابر   رياسـتي   نيمـه  نظـام  از استقرار  از دو دهه   بيش گذشت از بعد. بگيرد رياستي  نيمه

 .رود  مـي  در محافل  پارلماني  نيمه نظام کار آمدن  از روي  سخن مجدداً موجود اقتضائات
دارد کـه    در ايران  رياستي  و نيمه  پارلماني  نيمه الگوي بين نوسان حکايت از  وضعيت اين

 اهميـت  به اشاره ضمن،  حاضر از اين رو، مقالة   . هست نوشتار پيشِ رو نيز    اصلي دغدغة
پارلماني، رياستي و    هاي  نظام يعني،  از آن  منبعث نظام سه توضيح به قوا، تفکيک موضوع

ها و عوامـل     با تكيه بر مباحث نظري، زمينه      سپس. پردازد  مي رياستي   نيمه -پارلماني  نيمه
در دورة جمهوري اسالمي را ارزيـابي        رياستي  نيمه و پارلماني  نوسان بين دو الگوي نيمه    

  .خواهد كرد
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  هاي سياسي گيري نظام تفكيك قوا و شكل. 1

 تفکيـک  ظريةن طبق که معنا اين به،  است حکومت قدرت  تفکيک 1»قوا تفکيک« امروزه
 و دهـد  انجام را ديگري وظايف تواند  نمي قضائيه و مقننه،  مجريه قوة سه از يک هيچ قوا
  .)١٨١:١٣٦٩بابايي ( کند ملزم يکديگر کار در دخالت به را خود

 و داشـته  افقـي  تفکيک گانه  سه قواي آن به واسطة   که ،امروزي را  شکل به قوا تفکيک
 چـون شـارل دو     دانـي   وحقـوق  فيلسوف انديشة محصول بايد دارند قرار هم عرض در
 را قـوا  جـدايي  يـا  قـوا  تفکيک  با وجود اين، نظرية    .دانست) ١٧١٣-١٦٨٩ (٢نتسکيووم

 بـراي  وظيفـه  سـه  بـه  قائـل  کـه  دهنـد   مـي  نـسبت .) م. ق ٣٢٢-٣٨٤ (3ارسطو به اغلب
 يـک   و 4حکومـت  هـر  ارسطو نظر بر مبناي . قضايي و اجرايي،  مشورتي: بود ها  حکومت

 قوه سه اين اگر. کند شناسايي را قدرت سه اين از يک هر حدود بايد  توانمند 5گذار قانون
 تنظـيم  در اختالف که است، چنان خالف بدون حکومت کار،  شود دهي  سامان درستي به
 هيئتي،  قدرت اين نخستين. گردد  مي ها  حکومت سازمان در اختالف سبب ها قدرت اين

و  فرمانروايان ها، به  آن دومين،  است عام مصالح دربارة مشورت و بحث کارش که است
 قـدرت  سـومين . شـود  مـي  مربـوط  آنان انتخاب و شيوة  صالحيت وحدود مشخصات
ــي در را دادرســي کارهــاي ــرد برم ــت. )١٨٧:١٣٤٩ارســطو ( گي ــابراين، حکوم ــک  بن در ي
. قـضاييه  قوه .٣ و اجراييه قوة .٢ مقننه قوة .١: دارد اساسي و عمده بخش بندي سه   تقسيم
 عملـي  و تطبيـق  بـه  اجراييه قوة،  پردازد  مي گذاري  قانون به بندي  تقسيم اين در مقننه قوة

  نـشيند   مـي  داوري بـه  قـانون  تفـسير  بـا  قـوة قـضاييه    و کنـد   مـي  اقـدام  قـانون  ساختن
)Heywood 1997: 294(.        

                                                  
1. Separation of powers 
2. Charles de Montesquieu 
3. Aristotle 

4. Government 
5. Legislator 
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 اجـرا  بـه ،  قوانين وضع کارويژة سه اگر: نويسد  مي روح القوانين  کتاب در مونتسکيو
 شخص يک در قضايي  حوزة در اختالفات فصل و حل،  نهايت در و تصميمات گذاشتن

رود  مـي  بـين  از چيـز   همـه ،  يابد تمرکز است واعيان اي  توده رجال از مرکّب که هيئتي يا
 بلکـه  حکومـت  وظـايف  گانـة   سـه  تقسيم نه او نظرية بنياد،  بنابراين. )١٦٠:١٣٣٤منتسکيو  (

وي در  ايــن منظــر،از. )٣١٩: ١٣٨٤عــالم (اســت  حکـومتي  مقامــات ان ميــ1قــدرت توزيـع 
، اساسـي  قـانون  ايجـاد ،  شـاه  محدودکردن براي ابزارهايي و ها  مکانيسم وجوي  جست
 براي »واسطه هاي هيئت «ايجاد، يابد جريان قدرت، ها آن واسطة به که مجراهايي ايجاد

ــابي عــدم و احتمــالي اســتبداد از جلــوگيري ــه راهي ــود دموکراســي افراطــي حــد ب   ب
(Finer 1965: 160). آزادي يعنـي  بـزرگ  هـدفي  بـه  رسـيدن  براي عوامل اين همة واقع در 

 جـدا  بايستي ازهم  لزوماً گانه  سه گرفت که براي رسيدن به آن، قواي       صورت مي  ها  انسان
  گانــه اســت ســه قــواي جــدايي مــستلزم هــا انــسان  آزادي،ديگــر ســخن  بــه.باشــند

(Dillon 1965: 116).اسـاس   بـراين . اسـت  الزم حکومت پذيرکردن مسئوليت جهت در  که
 و کننـد  اجـرا  را حکومـت  وظيفـة  سه بايد متفاوتي افراد مجموعة کرد استدالل توان  مي

 نيـز  حـوزه  و درآن ،  محـدود  و پايبنـد  خود عمل حوزة به بايد ها  مجموعه اين از هرکدام
  .باشد برتر و مستقل

 بـا  مقابلـه  بـراي  اسـت  راهـي  کـه  قـوا  تفکيـک  اصـل  دهـد   مي نشان مزبور مطالب
قـدرت   از حکومـت  هاي شاخه از سوءاستفادة هريک  و ها کاري  افراطي،  ها بلندپروازي

(Nzelibe and Stephenson 2010: 624) .حکومـت  ايجـاد  نظيـر  هـايي  هـدف  به رسيدن براي 
 اهداف ازجمله که ها  تمرکزطلبي از جلوگيري و فردي حقوق و ها آزادي حفظ،  2رو  ميانه

، رو ايـن  از. اسـت  3قـوا  تعادل ايجاد مستلزم،  کردند تالش راه اين در که است متفکراني
 توانـد   نمـي  تعادل گرفتن نظر در بدون،  گردد تلقي وظايف تقسيم اگر صرفاً قوا تفکيک
 بايـد در   گانـه   سـه  قـواي  بـين  تعـادل  و موازنه پس. سازد محقَق را نظر مورد هاي  هدف

                                                  
1. Power distribution 
2. Moderate governmen 
3. Balance of powers 
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 بينـي   پـيش  ديگـر  قـوة  در که ييها  اهرم با،  کدام هر طلبي  برتري قدرت که باشد سطحي
  .)١٩٤: ب ١٣٧٥قاضي( گردد خنثي� و مهار، شود مي

 يکي. شکل گرفت  قوا تفکيک مورد در کالني هاي انديشه مزبور، اهداف راستاي در
سـاز الگـوي رياسـتي        انجامـد و زمينـه      حاکم مـي   قواي مطلق جدايي و انفصال به تلقي
 مقابـل،  در. شـد  تـدوين  رويکـرد  همين با امريکا متحده اياالت اساسي قانون .گردد  مي

 مقننـه  قـوة  نظـارت  و قـوا  عمودي تفکيک به از نظرية تفکيک قوا قائل     ديگري برداشتِ
 عنـوان  با جديدي نظرية آن، مطابق که مجريه است  قوة بر مردم حاکميت تجلي عنوان به

تـوان بـه      در نهايت مي  . گردد  ساز الگوي پارلماني مي    گيرد و زمينه    مي شکل قوا همکاري
رغم   رياستي معروف است، اشاره کرد که به        نيمه -پارلماني  نوع ديگري از نظام که به نيمه      

بـر ايـن اسـاس،       .هـا دارد    تفاوت با دو نظام پارلماني و رياستي، وجوه مشترکي نيز با آن           
هـا    گيرد که به بررسـي آن       پايبندي نظام سياسي به تفکيک قوا اشکال مختلفي به خود مي          

  .پردازيم مي
 از. اسـت  2قـوا  مطلـق  تفکيـک  مبنـاي  بـر  نظـامي ،  1رياستي  نظام :رياستي  نظام -1-1

 بـا  کـه  .(Szilagyi 2009: 308) اسـت  رسـمي  جمهـوري  رئيس وجود، نظام اين هاي ويژگي
 دورة يـک  بـراي  و دارد اختيـار  در را مجريـه  قـوة ،  اي  مالحظـه  قابـل  قانوني اختيارات
. (Linz 1990: 52)شـود   مـي  برگزيده پارلمان دخالت از مستقل و همگاني رأي با، مشخص
 پارلمـان  و مقننـه  قوة مقابل در وزيران و جمهوري رئيس شخص مسئوليت،  نظام دراين
طـور   بـه  جمهـوري  رئـيس  ازسـوي  وزيـران . )١٩٩: ١٣٧٠ابوالحمـد   (است   تصور قابل غير

ـ  آن عـزل  صـالحيت  او و تنها شوند مي منصوب مستقيم  .(Henderson 2006: 52)دارد  را اه
 مراتبي پارلماني، سلسله  هاي  رژيم بر خالف  مجريه قوة،  رياستي در نظام ،  ديگر عبارت به

 انتخابـاتي  نيز در  مقننه البته قوة . هستند دولت رئيس به وابسته کامالً وزيران يعني است؛
 توانـد  نمـي  مجريه قوة و شوند  مي انتخاب مشخصي مدت براي مردم وسيلة  به جداگانه

                                                  
1. Presidential system 
2. Absolute seperation of powers 
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و  مقننـه  قوة هاي  ارگان کامل و جدايي  استقالل،  رو از اين . باشد داشته آن بر تأثيري هيچ
 حکومـت؛ قـوة    رياسـتي   در شـکل   .است رياستي حکومت شکل ويژة خصلت،  مجريه
 به  هريک ، لذا .هستند متناسب ميزان قدرت  در و هم از جدا قضائيه  قوة ،مجريه قوة،  مقننه
نيـست   برتـر  ديگـري  از کـدام  هـيچ  و کند  مي عمل خود خاص حوزة و در  مستقل طور

 را يکديگر کارکرد دورة نتوانند قوا از يک هيچ که است بديهي بنابراين، .)٧٩: ١٣٧٤عـالمي   (
 ارادة براساس سو يک از هرکدام کارکرد دورة کند؛ چراکه   کوتاه 2سقوط  يا 1انحالل راه از

 نـه  ديگـر،  عبارت  به .است شده گذاري  پايه اساسي قانون براساس ديگر از سوي  و مردم
 نه و است گيري  کناره به همکارش وزراي و جمهوري رئيس وادارکردن به قادر مقننه قوة
 راسـتاي  در و رياسـتي  نظام  در ،اوصاف با اين . کند منحل را پارلمان تواند  مي مجريه قوة

ديگـر   نکتـة . اسـت  متقابـل  مداخلة عدم و برابري،  ترازي  هم بر اصل،  قوا مطلق تفکيک
و  هـا   برنامـه  بـه  آنکـه  از بـيش ،  انتخابـات  زمـان  در مـردم  رياسـتي  هـاي  در نظام  اينکه

توجـه   جمهـوري  رياست نامزدهاي شخصيت به باشند داشته توجه حزبي هاي  سياست
 که شود پيروز انتخابات در و گيرد قرار قدرت مسند در نامزدي است ممکن لذا کنند،  مي
 از را الزم کـارايي  نتوانـد   نتيجـه  در و نباشد برخوردار مجلس در حزبي هيچ حمايت از

  .)٣٦٠: ١٣٨٢بشيريه (دهد  نشان خود
 قـوا  مطلـق  تفکيـک   راستاي در رياستي نظام برجستة مثال عنوان را به  امريکا اگرچه

و بـر همـين      کنـد  عمل اين کشور نيز الگوي تفکيک مطلق قوا را دنبال نمـي            در دانند، مي
 و آن  کرده قوا خودداري  مطلق تفکيک واژة کارگيري  به از دانان  حقوق از اساس، گروهي 

 تفکيــک اصــطالح آن جــاي بــه دهنــد مــي تــرجيح و داننــد نمــي ممکــن عمــل را در
  .برند کار به  را3ناپذير انعطاف

                                                  
1. disbandment 
2. downfall 
3. Rigid seperation 
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، انگلـيس ،  آلمـان  هـاي  رژيم  مانند 1پارلماني رژيم مشخص  وجه :پارلماني نظام. 1-2
از ايـن   . )١٩٦: ١٣٨١همکـاران    و آلموند(است   مجلس و سياسي مجرية قوة هند، تلفيق  ژاپن و 
 عمـومي  ارادة« اسـت کـه در آن       اسـتوار  2قوا نسبي تفکيک اصل بر پارلماني نظام حيث،
 يـا  دسـتگاه  بـه ،  نخـستين  منتخـب  دسـتگاه  از و شـود   مي ظاهر درجات به ولي باره  يک

 در اين نظام،  . )٣٥٦: ١٣٧٣قاضي  (» گردد  مي مستقر نهادها در و يابد مي انتقال ديگر اشخاص
 در. کنـد  سـاقط  را دولت هيئت تواند مي پارلمان و است مسئول مقننه قوة دربرابر دولت
        .نمايد منحل را پارلمان تواند مي نيز مجريه قوة حال عين

 کـه  رسـاند   مـي  ذهـن  بـه  نکته را  اين قوا تفکيک مفهوم بودن  نسبي پارلماني نظام در
، هـا   آن کامـل  و مطلـق  جدايي بر نه را خود کار محور،  پارلماني هاي  نظام اساسي قوانين
 ايـن  در. )٢٠٣: ١٣٧٠ابوالحمـد   (اند   داده قرار قوا ميان رسمي پيوندهاي سودمندبودن بر بلکه
 توانـد   مـي  آن واسطة به که است وسايلي و ابزار به مجهز ديگر  قوه مقابل در قوة هر روش
شـود   آن احتمـالي  خطاهـاي  از مـانع  و بگيرد را ديگر قوة مستبدانه هاي  انحراف جلوي

 نيز را قوه دو هاي فعاليت ارتباط توان مي ابزارها اين با  درواقع،.)١٨٦: ١٣٨٠طباطبايي مؤتمني   (
 ايـن  و متمايزنـد  هـم  از حکومـت  نهادهـاي  وظايف رژيم دراين چراکه نمود؛ مشاهده
 کـامالً  هـا   به عبـارت ديگـر، ارگـان       .اند  شده سپرده مشخصي ارگان به هرکدام وظايف

 کـدام  هـر  و کننـد   را قطـع مـي     يکديگر مواردي در ها آن لکردعم بلکه نيستند تخصصي
نـين  ) ١٩٩٨-١٩١٧( 3دوورژه مـوريس  را مزبور عبارت. دارد را ديگري بر تأثير وسايل
: ١٣٧٣قاضـي  (» انـدامي  وابـستگي ، وظـايف  در همکاري ،تمايز قوا« :است کرده خالصه

 تفکيـک  بـا ،  ديگـر  سـوي  از و نيست يکي قوا تمرکز و اختالط با طرف يک از که .)٣٥٧
  .دارد تفاوت قوا کامل
 يـک  توسـط  جمهـوري  رياسـت  يا وزيري نخست مقام کسب پارلماني هاي نظام در
 حزب وحمايت است احزاب از ائتالفي يا حزب حمايت بودن برخوردار به منوط،  نامزد

                                                  
1. Parliamentary system 
2. The relative seperation of powers 
3. Maurice Duverger 



 

٩

 خـصوص  ايـن  در کـافي  و الزم شـرط ،  پارلمـان  در احـزاب  از اي مجموعـه  يا اکثريت
 مجلـس  اعـضاي  بـين  از مجريـه  قوة دليل همين به .)٣٦٠: ١٣٨٢بشيريه  (شود    مي محسوب
 مجلس اکثريت حمايت بتواند که ماند مي باقي سرِ کار  بر زماني تا تنها و شود مي برگزيده

دار   همچنـين از نظـام پارلمـاني بـه عنـوان شـکل مـسئوليت              . کنـد  جلب خود نفع به را
 اسـت  حکومتي داراي اختيارات  دولت شود، به اين دليل که هيئت        نام برده مي   1حکومت

: ١٣٧٣عـالم   (اسـت    مـسئول  مردم منتخب گذاري  قانون برابر مجلس  در گروهي طور به و

 ها آن وزراي و جمهوري  رئيس يا وزير نخست   از پارلمان نمايندگان  درنتيجه وقتي  .)٣٢٨
 شـفاهي، پاسـخ      چـه  ،کتبـي   آنـان، چـه    هاي  سؤال به بايد ناچار ها   آن ،باشند داشته سؤال
 را وزيـران  از يکـي  يـا  کابينـه  همة دولت کارکرد باب به عالوه اگر نمايندگان در    . بدهند

 مجلـس  در بايـد  جمعـي  يـا  فـردي  صورت به چه دولت هيئت  اعضاي ،کنند استيضاح
  .بدهند استيضاح به اي کننده قانع پاسخ و شده حاضر
 درانتخــابِ مــستقيم غيــر صــورت بــه مــردم پروســه ايــن در، کلــي منظــر يــک از
، انتخابات در شرکت با که اي  گونه به دارند، دخالت خود وزير نخست يا جمهوري رئيس

 عنـوان  بـه  را فـردي  نيـز  نماينـدگان  متعاقبـاً  و کننـد   مـي  مجلس وارد را خود نمايندگان
 از ملـي   حاکميـت  سـان،    بـدين  .کننـد   مي مجلس وارد وزير نخست   يا جمهوري رئيس
 بگوييم بهتر يا مجريه قوة گيري  شکل لذا و شود  مي سپرده تقنيني نهاد به انتخابات طريق
 دولـت  هيئـت  يعنـي  گيـرد،   مـي  صورت مقننه قوة موافقت رهگذر از،  آن مسئول بخش
 و باشـد  جلب کرده  را مردم نمايندگان اکثريت اعتماد نوعي به که يابد مي رسميت زماني
 سـوي  از فرمانروايـان  گـزينش  معناي به نمايندگان سوي از دولت هيئت به اعتماد رأي

 بايـد  دارد عهـده  بـر  را سياسـي  هـاي   مـسئوليت  کلّيـة  که وکابينه است مردم نمايندگان
  .باشد مردم نمايندگان برابر در خود اعمال گوي پاسخ

موفقيت اين نظام منوط به حاکم شدن فرهنگ سازگاري و همدلي ميان احزابي است              
 در غيـر ايـن صـورت، خطرهـاي نظـام     . (Roony 2002: 6)انـد   که با يکديگر ائتالف نموده

                                                  
1. Responsibilities between government 
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 سـوي  به کشور سوق دادن  جاي به و بود خواهد افزون آن از امتيازات  مراتب به پارلماني
ـ  موجبات اختالف و نزاع ،  پيشرفت  سـازد در ايـن صـورت    اي سياسـي را فـراهم مـي   ه
 و تضاد صورت آن در رو خواهند شد که ثَباتي روبه آيند با بي   هايي که بر سرِ کار مي       دولت
 و سياسي ثبات زيرا نرسد؛ شکوفايي و توسعه به کشور يک شود  مي باعث ها  برنامه تعدد
، اجتمـاعي  ابعـاد  در کـشور  يـک  توسـعة  و پيشرفت اساسيِ هاي  مؤلفه از ها  دولت دوام

  .است فرهنگي و اقتصادي، سياسي
اي از   ، آميـزه  2پارلماني  نيمه  و 1رياستي نظام نيمه  :پارلماني  رياستي و نيمه    نظام نيمه . 1-3
باشـد؛ يعنـي      در اين نظام، قوة مجريه دو رکنـي مـي          .هاي رياستي و پارلماني است     نظام
هـاي   شود و داراي صـالحيت     به طور مستقيم از سوي مردم انتخاب مي       جمهوري    رئيس

. باشـد   منـصوب از سـوي پارلمـان مـي         يجمهـور  اي نسبت به رئيس    واقعي و گسترده  
 و رأي اعتمـاد پارلمـان تـشکيل         يجمهـور  ت وزيران بـا پيـشنهاد رئـيس       ئهيهمچنين،  

 .)٢٩٠:  الـف  ١٣٧٥قاضـي   (وزير و وزرا در برابر پارلمان مسئوليت دارند           اما نخست  ؛گردد مي
جمهـوري   ۱۹۵۸توان در قانون اساسي چهـارم اکتبـر          بارزترين مثال اين نوع نظام را مي      

جمهـوري     رئيس در اين راستا،  . )١٩٧: ١٣٨١آلموند و همکاران    ( جو کرد و  پنجم فرانسه جست  
تري عمل     رياست کشور، در برخي امور اجرايي به صورت گسترده         عالوه بر ايفاي نقش   

کند و قدرت نظارت وي بر ساير قوا بيشتر است و از طرف ديگـر، وزرا بايـد اعتمـاد                      مي
 مذکور، وجود يـا   در اين که آيا در نظام   .)١٤٢: ١٣٨٢الـسون     ام(نمايندگان را نيز کسب نمايند      

ـ  امري بارز است   نخست وزيري    عدم وجود  ـ  ، ک هـاي مختلفـي را در پـيش         هشورها روي
هـاي حزبـي کـشورهاي        به ظرفيـت   بستگياند، ولي به طور معمول اين موضوع         گرفته

  .داردساي احزاب ؤ تعامل بين رةمختلف و نحو
رياسـتي   رسد نظام سياسي ايران با نظام نيمه با توجه به مباحث مطرح شده، به نظر مي     

توان استدالل کرد که نظـام جمهـوري          طرف مي   از يک . پارلماني بيشتر تطابق دارد     و نيمه 

                                                  
1. Semi-Presidential system 
2. Semi-Parliamentary system 
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اسالمي با نظام پارلماني تفاوت دارد؛ چرا که در نظام پارلماني، قواي مقننه و مجريه، هـر                 
ايـن شـرط    دو اختيار انحالل يکديگر را دارند، در حالي که در نظام جمهوري اسـالمي،               

بـه شـکل    اش    مجريـه  ةقـو  نظام پارلماني، نظامي است که رئيس         همچنين .حاکم نيست 
 ايران تا پيش از اصـالح قـانون         پارلماني   نيمه  اما در نظام   ،آيد  از پارلمان بيرون مي    مستقيم

  .شد ي مستقيم مردم انتخاب ميأ با ريجمهور ، رئيس١٣٦٨اساسي در سال 
توان رياستي محض بـه حـساب         از سوي ديگر، نظام جمهوري اسالمي ايران را نمي        

يد اين نکته ؤ خود ميرئيس جمهور به 1 وتوي تعليقي   عدم اعطاي حق   در اين باره،  . آورد
در اين  . هاي رياستي نيست   است که تفکيک قوا در جمهوري اسالمي ايران به سبک نظام          

لمـان صـالحيت    پار.  در برابر پارلمان صد در صـد مـسئول اسـت           يجمهور نظام رئيس 
هاي رياستي وجود     که در نظام   موضوعي ؛و را دارد  ا يا استيضاح    يجمهور ال از رئيس  ؤس

تـوان نتيجـه گرفـت کـه           در بررسي نظام سياسي جمهوري اسالمي مـي        بنابراين، .ندارد
توان رياستي يا پارلماني محض دانست، عناصر مهمـي از هـر دو               اگرچه اين نظام را نمي    

  .)٣٣: ١٣٨١جندقي (توان يافت  رژيم را در آن مي

  1368-1358پارلماني در ايران  نظام نيمه. 2

تنظـيم و تـصويب قـانون اساسـي،         ،  گيري نظام جمهـوري اسـالمي، تهيـه        پس از شكل  
 ١٣٥٨در چهارم خرداد     �امام خميني . فرا روي انقالب و رهبري آن بود      دغدغة  ترين   مهم
الزم است ملت مبـارز     «: تأكيد نمود ) بازرگان( فرماني به نخست وزير دولت موقت        طي

 عظـيم   ة مملكت خـويش را بـه دسـت گيـرد و ثمـر             ةايران هرچه زودتر سرنوشت آيند    
 روابط و نظامات اجتمـاعي بـه دسـت آورد و حقـوق از               ةانقالب اسالمي خود را در هم     

 قـانون  ننـدگان ک  از اين رو، تدوين   . )٢٦٨ :٦، ج   ١٣٦٨امام خميني   (»  خود را باز يابد    ةدست رفت 

                                                  
يا بدون اصالحات به مجلس       يا آن را با اصالحات        يد    يب شده توسط کنگره را رد نما        يح تصو   تواند لوا   رئيس جمهوري مي  .١

  در نظـر گرفتـه شـده اسـت         ييس جمهـور  ئي ر   ي تعليقي بر مصوبات است که برا         وتو ي از حق  شين امر نا    بازگرداند، ا 
  ).١٩٨: ١٣٨١عباسي (
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 تقنينـي  و اجرايـي  مـديريت  بعد در سياسي هاي  نظام ساير تجارب از با استفاده  1اساسي
 بـه  رهبـر آن،   و اسالمي جمهوري مقدس نظام زياد اهتمام دليل به ديگر سوي از و کشور
 از کـه  متفـاوتي  برداشـت  نـوع  سـه  ميـان  از ها،  زمينه تمام در مردم حاکميت حق اِعمال
 قـوة  بـه  دادن شـکل  چگونگي را در  پارلماني  نيمه نظام است، مرسوم دنيا در قوا تفکيک
بـه طـور مـستقيم       مـردم  سوي از ملي انتخاب، حاکميت  اين بر اساس  .برگزيدند مجريه

وزيـر توسـط نماينـدگان        انتخـاب نخـست   (و غيرمـستقيم    )  جمهوري  انتخاب رئيس (
 مجريـه  قـوة  ١٣٥٨ مـصوب  اساسـي  قـانون  در اساس، ينا بر. گردد  اعمال مي ) مجلس

شد، اما اين نوع از نظام سياسي مشکالتي را به همراه   گرفته نظر در رکني دو و غيرمتمرکز
  . مورد تجديد نظر قرار گرفت١٣٦٨داشت که در بازنگري قانون اساسي در سال 

 عمـل  حوزة در هم و حقوقي حوزة در هم که مشکالتي از به گفتة عميد زنجاني يکي    
 نظـر  توافـق  در زمينة عـدم   ،  داشت دولت وجود  هيئت با جمهوري  رئيس رابطة زمينة در

 افـرادي  هرگاه بدين صورت که   .بود اسالمي شوراي مجلس با جمهوري  رئيس احتمالي
، شـدند   مـي  معرفـي  مجلـس  بـه  جمهـوري  رئـيس  طـرف  از وزير نخست عنوان به که
 توانـست   نمـي  نيز جمهوري  رئيس و به دست آورند   را مجلس اعتماد رأي توانستند  نمي
 به حلي غيرقابل بست  بن وزير،  نخست تعيين  در ،کند معرفي را مجلس اعتماد مورد افراد
، انقـالب  نخـست  دهـة  در موضـوع  ايـن  درواقـع . )٣٣٢: ١٣٦٦زنجاني   عميد(آمد    مي وجود

 بـه  صـدر   بنـي  کـه  زمـاني  باره اين در. خورد  به چشم مي   صدر بني دوران در خصوص  به
 احـراز  بـراي  فـردي از سـوي وي  ،  گرفـت  قرار قدرت مسند در جمهوري رئيس عنوان
 بـه  اعتمـاد   رأي عـدم  آشکارشـدن  از بعد اما،  شد معرفي مجلس به وزيري نخست پست
 واکـاوي  بـه  جمهـوري  رياسـت  و مجلس نمايندگان از هيئتي شد گرفته تصميم،  ايشان

نمايـد   اقـدام  وزيـري  نخست پست احراز ايطواجدالشر افراد هاي  ويژگي و شايستگي
 رغـم  به، افتاد اتفاق آنچه درنهايت. )٦٩: ١٣٦٠وزير    دفتر تحقيقات و انتشارات روابط عمومي نخست      (

 مورد افراد از که محمدعلي رجايي  وزيريِ نخست دربارة تمايل رأي اخذ،  صدر  بني نظر

                                                  
1. constitution drafters 
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و  مخالف رأي ٢٤،  موافق رأي ١٥٣،  مأخوذه رأي ١٩٦ از که آمد عمل به،  بود مجلس نظر
 شـوراي  مجلـس  نظر مورد فرد عنوان به رجايي  بنابراين، .شد داده وي به ممتنع رأي ١٩

: ١٣٦٠ وزير نخست عمومي روابط وانتشارات دفترتحقيقات(شد   برگزيده وزيري  نخست به اسالمي

 انتخـاب  وزيري نخست به را رجايي،  صدر  بني اينکه از با توجه به اين موضوع، بعد     . )٦٩
 نـدارد  مـرا  خطّ دولت اين که ديدم اگر من«: گفت چنين مطبوعاتي مصاحبة يک در کرد

 مـن   دولـت  ،دولـت  ايـن  کـه  بگـويم  مردم به بايد من خوب، خواستند، من از هم ومردم
 وانتـشارات  دفترتحقيقات( »بخواهيد چيزي من از شما که ندارم کار ابزار من بنابراين،. نيست

  )٧٠: ١٣٦٠وزير  نخست عمومي روابط
 آغازکـار  همان از دولت برضد صدر  بني وجوسازي کارشکني از نشان فوق وضعيت

 نخـست  پـست  تـصدي  براي ازمجلس را الزم اعتماد رأي رجايي اينکه دارد و با وجود   
 باعث اختالفات اين. کرد  مي مخالفت او با همچنان صدر  بني اما،  بود کرده کسب وزيري

در کار   مشکالتي عمالً شود، برگزيده وزيري نخست به رجايي قانوني ازنظر هرچند شد
 همـين  بـه . کنـد  راتکميل خود کابينة نتوانست رجايي که متعاقباً   روي داد، چندان   دولت
 بـه  قـادر  وزيـر   نخـست  و جمهـوري   رئـيس  کـه  بـود  مشخص کار شروع ازهمان دليل

 ،اجتمـاعي  متفـاوت  هـاي   زمينـه  از  برخـورداري  .نيـستند  يکـديگر  کنار در همزيستي
 .کرد مبدل سرسخت رقيباني به را ها آن و عقيدتي،  تحصيلي،اقتصادي

 ،بـود  شـده  آفـرين   ومـشکل  سـاز   مسئله نظام گيري  شکل آغاز درهمان آنچه واقع به
 برخـورد  ازلحاظ هم نهاد، دو اين. بود دولت و جمهوري رياست مجزاي نهاد دو جدايي

 مراتـب  سلـسله  لحـاظ  از و هـم   هـا   صـالحيت  تفکيـک  از لحـاظ   وهـم  هـا   صالحيت
  .باشد وکارساز مقصود به وافي توانست نمي

 داراي اگرچـه ،  اساسـي   قـانون  ١١٥ تا   ١١٣اصل   اساس بر جمهوري  رئيس بنابراين،
 کـشور  رسـمي  مقام ترين   عالي ،شود مي انتخاب مردم مستقيم رأي با،  است ويژه شرايط
 نقش مجريه قوة ادارة  در ،شود  مي محسوب مجريه قوة ازمقام معظم رهبري و رئيس     پس
مصوب  اساسي درقانون وزير  نخست وظايف از يکي راستا اين در .نداشت توجهي  قابل
 از اعتمـاد  رأي اخـذ  بـراي  جمهـوري   رئـيس  به وزرا پيشنهاد،  ١٣٣اصل براساس ١٣٥٨



 

١٤

و  تفکـر  طـرز  بـا  کـه  وزيـر  نخـست  شـدة  پيـشنهاد  وزراي زمينه اين در  که ،بود مجلس
 مـسئله،  و اين  نشده جمهوري تأييد   رئيس سوي از بود ممکن،  بود هماهنگ او اعتقادات
 وضـعيت   ايـن .)٢٦٠ : الـف  ١٣٦٩قوانين   کل ادارة( شد  مي باعث مجريه قوة درون در بحراني را 

 درايـن . شود مي مشاهده، رجايي نظرهايش با  اختالف دليل به صدر بني دوران در ويژه  به
خواست همة    مي صدر  بني و دفاع بود که    كشور وزيران تعيين در ابتدا،  نظر اختالف راستا

 زمينـة  در کـه   چنـان . )vista.ir: ١٣٩٠ زاده  کيهـاني ( تعيين، مورد تأييد وي باشند     از وزيران قبل 
 نهايـت  در امـا ،  گرفـت  مـي  صـورت  هايي  بررسي و مذاکره وزرا تعيين و دولت تشکيل
 بيـست و يـک     از وزيـر  ١٤بـا   (نـاقص    اي  کابينه ايران اسالمي جمهوري دولت نخستين
 وزراي بـدون  دولت هيئت اعضاي صورت اين به و کرد معرفي مجلس  به )خانه  وزارت
، نفـت ،  اجتماعي امور کارو،  امورخارجه،  بازرگاني،  ودارايي اقتصاد،  پرورش و آموزش

 جمهـوري  دولـت  و نخـستين   شدند معرفي... و   مجلس به و بودجه  و برنامه  دادگستري
: ١٣٦٠وزيـر     دفتر تحقيقات و انتشارات روابط عمومي نخـست       ( شد تشکيل وزير ١٤با   ايران اسالمي

 بـاتعيين  صدر بني که علت اين به تحميلي جنگ ابتداي در خصوصاً،  وضعيت اين .)١٢١
 کـه  عنـوان فـردي فاقـد صـالحيت         بـه ،  مرکزي بانک کل رئيس و ممانعت دارايي وزير

 کـشور  بـراي  را مـشکالتي ،  کاسـت   مـي  روز به روز ما ارزي ذخاير از و بود وي منتخب
  .)٤٥٢: ١٣٨٦بابايي ( ساخت فراهم
 در شـوراي  ،  وزيـري  نخـست  سِـمت  هـا   بـست  بـن  و ها  تعارض گونه  اين اساس بر

 اصـل  تفـسير  و بودجـه  و برنامـه  سازمان  موضوع .گرديد حذف اساسي قانون بازنگري
 درواقـع . بـود  مجريـه  قوة درون آفرين در   نيز يکي از مواردي مشکل     1اساسي  قانون ١٣٤

 دسـت  در بايـد  کشور امور به رسيدگي براي که نهادي عنوان به،  بودجه و برنامه سازمان
 وارد کشور فراواني بر  مشکالت،  جدايي آن از قوة مجريه     علت به،  باشد جمهوري  رئيس
 صـرفاً  وزيـر   نخست،  اساسي قانون  ١٣٤ اصل از نگهبان شوراي تفسيرِ  همچنين در  .شد

                                                  
يران نظارت دارد و با اتخـاذ تـدابير الزم بـه هماهنـگ      ير است که بر کار وز وز يران با نخست ت وزئيهياست   ر:١٣٤اصل  . ١

 .کنـد    مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي           يران، برنامه و خط     ي وز   پردازد و با همکار     ي دولت مي    ها ساختن تصميم 
  ).١٢٣: ١٣٨٥منصور . (يران است زت وئير در برابر مجلس مسيول اقدامات هي وز نخست
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 مـسئول  مجلـس  مقابـل  در را ايشان و شد دانسته مسئول دولت هيئت کارهاي مقابل در
بايست زيـر نظـر        شدن شوراهاي مختلف را که مي        اين تفسير موجبات خارج    .ندانستند

 خـارج  دولت از مشاور وزراي تفسير، همين به واسطة  رئيس اجرايي باشد فراهم کرد و     
 کـل  ادارة(شـد    حـذف   تدريج  به مختلف شوراهاي موازات به وزير  نخست نقش گشته و 

  .)٢٦٣-٢٦٤ : الف١٣٦٩قوانين 
 در درون  هـا  مسئوليت تداخل،  بود شده دولت گير  گريبان که مشکالتي از ديگر يکي

 عنـوان  بـه  را جمهـوري  رئـيس  اوالً،  ١٣٥٨ سـال  اساسـي  قانون درواقع. بود مجريه قوة
، ١٣٤ اصـل  اسـاس  بـر  را وزيـر  نخـست  يعني دولت ثانياً،  بود کرده معرفي کشور رئيس

 را اجرايي مسائل برخي ثالثاً و برشمرد وزيران و هيئت  دولت تصميمات کنندة هماهنگ
 را ابهامـاتي   اين مسئله،  )٥٩٧: ١٣٦٨عميدزنجاني  (. بود داده قرار جمهوري رئيس اختيارات از

 باشد نامشخص وزير  نخست و جمهوري رئيس اختيارات حدود شد سبب و آورد پديد
 بـه  کـه  آنجا تا. کرد فراهم را ها مسئوليت و اختيارات در تداخل موجبات طريق، اين از و

 زدگـان  جنـگ  از حمايـت  بـراي ،  ايـران  به عراق حملة از بعد،  شود  مي مربوط بحث اين
 زدگان جنگ براي مردمي هاي کمک تا شد افتتاح  ٨٨٨ حساب جمله از،  حساب چندين
، بـود  اجرايـي  کـار  مـسئول  دولـت ،  اساسـي  قـانون  اسـاس  بـر  که آنجا از. گردد ارسال
 واقعيـت  گيـرد، امـا    قـرار  وزيـر  نخـست  اختيـار  در بايـست   مي شده ارسال هاي  کمک

 اجرايـي  کارهاي،  کند  مي بيان صدر  بني به اي  نامه در رجايي باره اين در. بود چيزديگري
، هـا   مـسئوليت  تـداخل  از جلـوگيري  بـراي  لـذا  اسـت،  دولت عهدة بر قانون اساس بر
 در نيـاز  اسـاس  بر را آن تا شود داده قرار دولت اختيار در بايد ٨٨٨ حساب از کارگيري  به

 ويــژة کــار و دهــد قــرار، هــستند فعــال حــال در جنــگ در کــه هــايي ارگــان اختيــار
 زده جنگ افراد اسکانِ و محافظت جهت دولت به کمک،  زمينه اين در جمهوري  رياست
  .)١٢٤: ١٣٦٠وزير  نخست عمومي روابط و انتشارات دفترتحقيقات( .است

 خبرگان مجلس سوي هنگام تدوين قانون اساسي از     امور که  شورايي شدن  همچنين
 بايـد ) وزير  نخست و جمهوري رئيس(مجريه   قوة رياست را که  اقتداري،  شد  مي مطرح
 زمينـه  درهمـين . کـرد   نمـي  تـأمين  جـست   مـي  تمسک آن به جامعه و ادارة  کنترل براي
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 قـانون  در ابهامـاتي  جهـت  چنـد  از اي  خامنـه  اهللا  حضرت آيت  ،جمهوري وقت   رئيس
  :از عبارتند اختصار به که کرد مي مشاهده اساسي

 امـور  شـدن  شـورايي  سـوي  بـه ،  اساسي قانون تدوين خبرگان مجلس بر جو حاکم 
 در مجريـه  قـوة  رياسـت  را که  اقتداري تأمين عدم اين موضوع موجبات   .داشت گرايش
 محدود اختيار و اقتدار از اندازه اين از سوي ديگر،  . دارد فراهم کرد   نياز آن به جامعه ادارة
 تقـسيم  قابـل  عمل در گرچه وزير و رئيس جمهوري تقسيم شده بود        که بين نخست  ،  نيز

 و هـا  مسئوليت ميان که مرزي اساسي، قانون طريق از توان  نمي،  تقسيم اين وجود با نبود،
 تفـسيرها  چراکـه  ساخت؛ نمايان،  دارد وجود وزير  نخست و جمهوري  رئيس اختيارات

 ناشـي  مـوارد  اين همة از که اساسي اشکال درنهايت. باشد متفاوت تواند   مي دو اين بين
 توان  نمي کشور مشکالت براي که صورت اين به. هاست  مسئوليت شدن لوث،  شود  مي

کـل   ادارة(داشـت    خواهـد  جـوابي  خود عملکرد براي کسي هر و دانست مسئول را کسي

  .)٢١٨ : الف١٣٦٩ قوانين
 درخـصوص ،  بود جمهوري رئيس اقتداري بي بيانگر که ومواردي مشکالت از يکي
 و هــا نامــه تــصويب «بــود، گرديــده مقــرر آن در کــه اســت اساســي قــانون ١٢٦اصــل 
 و رسـد  مـي  جمهوري  رئيس اطالع به وزيران هيئت تصويب از پس دولت هاي   نامه آيين

 وزيـران   هيئـت  بـه  نظـر  تجديد براي دليل ذکر با بيابد قوانين خالف را آن که درصورتي
 نهـاد  بـراي  کـه  حـال  عين در دولت مصوبات،  باره دراين. )١٢١: ١٣٨٥منصور  ( »فرستد مي

 درايـن . شد  مي فراهم نيز آن شدن اجرايي براي زمينه،  شد  مي فرستاده جمهوري رياست
، شـد   مي داده تشخيص قوانين با مغاير،  زماني محدودة يک در دولت مصوبات اگر راستا
 اعتــراض يــا تأييــد زمينــه در ايــن. کــرد مــي اصــالح را آن بايــست مــي دولــت هيئــت
 تـأثيري  هيچ ندارد مطابقت قوانين با اينکه بر  مبني ،دولت مصوبات به جمهوري  رياست

 بـرد  مي پيش به کرد و   مي اجرا را خودش مصوبات دولت که چرا نداشت؛ کارها رکود در
  .)٩٨٥ : ب١٣٦٩ قوانين کل ادارة(

 شـد و    مـي  محـسوب  نقـص  نـوعي  کـه  مجريـه  قوة در تمرکز عدم دليل به همچنين
 پـشتيباني  و حمايت براي دولت اطراف در شوراها همين،  بود آورده پديد هم را ابهاماتي
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 قـوة  نقـش  طريـق  ايـن  از و شـدند   مي تشکيل ديگري امور و فرهنگي انقالب،  جنگ از
  .)٢٦٢:  الف١٣٦٩قوانين  کل ادارة(گرفتند  مي دست در را مجريه
 مـصوب  اساسـي  قـانون  در وزير نخست هاي  مسئوليت و وظايف،  کلي منظر يک از
  :است زير قرار به ١٣٥٨

 کـار  بـر  نظـارت . ١: است زير هاي  مسئوليت موجب که وزيران هيئت رياست .الف
 سـاختن  هماهنـگ  بـراي  الزم تـدابير  اتخـاذ . ٢؛  )وچهارم سي صدو  يک اصل(وزيران  
 اصـل  (وزيـران  بـا  همکـاري . ٣؛  )وچهـارم  سـي  صـدو   يـک  اصل(دولت   هاي  تصميم
 صـحيح  اجراي براي دولت مشي و خط تعيين و ريزي  برنامه. ٤ ؛)وچهارم سي صدو  يک

 بـراي  جمهـوري   رئيس به وزرا پيشنهاد .ب) وچهارم سي صدو  يک اصل(کشور   قوانين
 مـسؤوليت  .ج) سـوم  و سـي  و صـد   يـک  اصـل  ( مجلـس  از اعتماد  رأي اخذ و تصويب
 بـه  عمـل  ادامة .د). چهارم و سي و صد  يک اصل (مجلس برابر در وزيران هيئت اقدامات
 هرگـاه  . هــ    ).پنجم و سي و صد  يک اصل (جديد دولت تعيين تا استعفا از پس،  وظايف

 بايـد  دولت،  کند تغيير وزيران هيئت اعضاي از نيمي دولت به مجلس اعتماد ابراز از پس
 و عـزل  .و). شـشم  و سـي  و صـد   يک اصل (نمايد اعتماد رأي تقاضاي مجلس از مجدداً
 رأي اخـذ  و جمهـوري   رئـيس  تـصويب  با بايد وزير  نخست توسط وزيران مجدد نصب
 تواند  نمي وزير نخست .ز). ششم و سي و صد  يک اصل براساس (باشد مجلس از اعتماد
 تـصدي  موقت طور به تواند  مي ضرورت موارد در و باشد داشته دولتي شغل يک از بيش
. )يکـم  و چهـل  و صد  يک اصل (بپذيرد ندارد مسئول وزير که ها را   خانه  وزرات از برخي

 صـد   يک (وزيران هيئت در قوانين روح و متن با منطبق نامه  آيين و نامه  تصويب وضع .ح
  .)٣٥١: ١٣٦٨عميدزنجاني ( ).هشتم و سي و

 جمهـوري   رئـيس  پيـشنهاد  يا موافقت اگرچه که کرد استدالل توان  مي،  اساس اين بر
، بود الزم  شرط ١٣٦ و ١٣٥،  ١٣٣،  ١٢٤1 اصول موجب به مجريه قوة اعضاي نصب براي

                                                  
يل از مجلـس      ي تما   کند و پس از کسب رأ       ي نامزد مي    ير  وز ي نخست   ي را برا     فرد يجمهور ييس  ربر اساس اصل مذکور،     . ١

  ).١٢٠-١٢١: ١٣٨٥منصور  (يد نما ي او صادر مي ي برا ير وز ي ملي حکم نخست شورا
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 در جز ها  آن امور در اختياري هيچ،  شدند  مي معرفي مقننه قوة به مذكور اعضاي که زماني
 وسـيع  دامنـة  بـه  توجـه  با،  اين بر عالوه. نداشت) ١٣٦ اصل (وزير عزل با موافقت مورد

 و نظـارتي  نقـش  صـرفاً  نظـامي  چنـين  در،  او وظـايف  حـوزة  و وزير  نخست اختيارات
 ماند  مي باقي،  شد مي انتخاب مردم ها  ميليون طرف از که جمهوري  رئيس براي تشريفاتي

 بـا  اصـول  گونه  اين دانستن مترتب ناگزير. بود وزير  نخست دست در کارها همة عمالً و
  .نداشت سازگاري گونه هيچ مديريت اصول

 شـده  واگـذار  مسئوليت شخص به که بود اين، اساسي قانون هاي اشکال، در مجموع 
 وزير نخست مسئوليت کردن تفسير قبيل از مشکالتي. بود نشده اختيار تفويض  ولي بود،
 دسـت  از بودجـه  و برنامـه  سازمان اختيار رفتن  بيرون يا کننده  هماهنگ شخص عنوان به
 درهـر . افزودنـد  مـي  مجريه قوة نحوي به مشکالت    به هرکدام ديگر ومسائل مجريه قوة
 انجـام  را مربـوط  کارهـاي  و باشد داشته وجود کشور در قوي مدير يک بود بنا اگر حال
 خلـع ،  صـورت  ايـن  غير در. کردند مي تفويض هم همراه را ومسئوليت اختيار بايد دهد
 بـه  که آنجا همچنين تا . گرديد نمي نظام نفع به ومجلس قانون طريق از مدير کردن سالح

 دليل  به گفت توان  مي شود،  مي مربوط انقالب نخست دهة در پارلماني نظام در تحوالت
ناشـي از    تمرکـز  عدم در قوة مجريه و    وزيري  نخست و جمهوري  رياست نهاد دو وجود
 وظايف تداخل و نهاد دو اين از هريک اختيارات مورد در ابهام ازيک طرف، موجب   آن،
 بـه  توجـه  بـا . کرد  مي ايجاد مشکل وزرا و وزير  نخست تعيين در ديگر طرف از و شد  مي

 در داشت، دخالت آنان تعيين در اسالمي شوراي مجلس عنوان  به نيز سومي مرجع اينکه
 عامـل  خـود  نيـز  آن و شد  مي مجريه قوة کارآيي کاهش موجب تمرکز عدم اين مجموع
  .بود نظام ظرفيت و توان کاهش

 اسالمي جمهوري نظام روي پيشِ را مناسبي فرصت جنگ يافتن پايان اساس، براين
 نـشان  چهـره  کـشور  ادارة عرصة در را که  اساسي قانون مشکالت بتواند تا داد قرار ايران
 �خمينـي  از اين رو، حضرت امام     .کند رفع اساسي قانون در نظر تجديد به اقدام با داد  مي
 دسـتور  وقـت،  جمهـوري   رياسـت  بـه  خطاب اي  نامه طي ١٣٦٨ارديبهشت   ٤تاريخ   در

 )٣٩٢: ١٣٧٠مـدني   ( صادر کرد  را اسالمي جمهوري اساسي قانون بازنگري شوراي تشکيل
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 از يکـي ،  ديگـر  عبـارت  به. بود مجريه قوة در  تمرکز ،بررسي مورد محورهاي از يکي که
 هاي  مسئوليت در تجديدنظر ١٣٦٨ سال اساسي قانون در بازنگري محورهاي ترين  مهم

 بـازنگري  فرمـان  در که نکاتي از. بود تمرکز اصل بر اساس  آن و تنظيم  جمهوري  رياست
 معـضالت  دقيـق  شـناخت  عـدم ،  خـورد  مـي  چشم به بازنگري ضرورت علل زمينة در

 �خمينـي  در اين زمينه، امـام    . بود ١٣٥٨ اساسي قانون وتصويب تدوين زمان در اجرايي
ـ          «:فرمودند  کـشور، اکثـر     ة عينـى و عملـى از ادار       ةاز آنجا که پس از کسب ده سال تجرب

مسئولين و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسالمى ايـران بـر ايـن                
يار خوب و جاودانه است، داراى      اند که قانون اساسى با اينکه داراى نقاط قوت بس          عقيده

نقايص و اشکاالتى است که در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداى پيروزى                
 ولى  .انقالب و عدم شناخت دقيق معضالت اجرايى جامعه، کمتر به آن توجه شده است             

 دو سال نيـز مـورد بحـث محافـل           - تتميم قانون اساسى پس از يکى      ةبختانه مسئل  خوش
ـ    ن بوده است و رفع نقايص آن يک ضرورت اجتنـاب          گوناگو  اسـالمى و    ةناپـذير جامع

انقالبى ماست و چه بسا تأخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى بـراى کـشور و                   
ها قبـل در فکـر    و من نيز بنا بر احساس تکليف شرعى و ملى خود از مدت        . انقالب گردد 

، ١٣٦٩امـام خمينـي    (»گرديد ز انجام آن مىام که جنگ و مسائل ديگر مانع ا         آن بوده  حلّ
  .)٣٦٣ :٢١ج 

 قـانون  در مطالعه با،  کميسيون مربوط به تمرکز در مديريت قوة مجريه       ،  منظور به اين 
، کارشناسان نظريات استماع،  مجريه قوة مديريت وضعيت ارتباط در كشور چند اساسى
 را زير اصل،  شده پيشنهاد هاى  طرح نقد گوناگون و بررسي و    هاى  فرض تحليل و تجزيه

  :رساند تصويب كميسيون به اعضاى اكثريت رأى با
» .شود مى متمركز شخص يك در،  آن از ناشى هاى  مسئوليت و مجريه قوة مديريت«

  .)٤٣٥ : الف١٣٦٩قوانين  کل ادارة(
 پـست  حـذف  ١٣٦٨سـال  اساسي قانون بازنگري شوراي نتايج از يکي،  حقيقت در
 قـوة  اعمـال «که   ترتيب اين  به .بود اساسي قانون شصتم اصل در تغيير و وزيري  نخست
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 طريـق   از ،شـده  گـذارده  رهبري عهدة بر مستقيماً قانون اين در که اموري در جز مجريه
  ».است وزرا و جمهوري رئيس
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 تـا  آورد پديـد  اساسـي  قـانون  کننـدگان  تـدوين  براي فرصتي اساسي قانون در بازنگري
 ميـان  از،    راسـتا  دراين. کنند برطرف و اصالح را پيشين قانون اساسي  و ابهامات  نقايص

 رژيـم  بـار  ايـن  اسـت،  مرسـوم  جهـان  در قـوا  تفکيـک  از که متفاوتي برداشت نوع سه
 قـانون  در اساس بر اين . گرديد غالب مجريه قوة به دادن شکل چگونگي در رياستي  نيمه

 نظـام  ايـن  نيـز  کـه تـاکنون    شد گرفته نظر در متمرکز مجرية ، قوة ١٣٦٨ مصوب اساسي
در قانون اساسي اصالح شده بعضي ابعاد ساختار حکومت         ،  ديگر عبارت به. است حاکم

ترين تغيير سـاختاري در قـوة مجريـه صـورت گرفـت؛ زيـرا پـست                   تغيير کرد که مهم   
جز در مواردي که مستقيماً     وزيري حذف گرديد و رياست و اعمال قوة مجريه به             نخست

ايـن تغييـر بـه معنـاي        . به عهدة مقام معظم رهبري است، به رئيس جمهوري واگذار شد          
با  .جمهوري در ساختار سياسي جمهوري اسالمي است        افزايش جايگاه و قدرت رئيس    

 تمـام  ثانيـاً  و بهبود يافـت   وزرا تعيين و دولت هيئت تشکيل روند اوالً قوه، اين در تمرکز
 امکـان  ديگر شد باعث واگذار جمهوري  رئيس به قوه اين به مربوط اختيارات و وظايف
  .باشد نداشته وجود وظايف تداخل

از لحـاظ تنـزل و       نوسـان و ارتقـا     نکتة حائز اهميت آن است که هر نظام سياسي، بـا          
 کـه  است طبيعي فرايندهايي کارآمدي، کاهش و اين افزايش . شود  تکامل شد مواجه مي   

خـود   تا آنجا که هر نظام سياسـي،  . گيرد  شکل مي  مکان و زمان در زندگي تکامل با ههمرا
تغيير است که    پتانسيل افزايش با باز، توسعة و پذيري  انعطاف دهي جهت   سازمان به قادر
. رو عبـور کنـد      از مـشکالت پـيشِ     هماهنگ و با ادغام   تقويت را نهادي تواند عوامل   مي
م رهبـري بـوده اسـت                نکته  جمـع  در از ايـن رو، ايـشان     . اي که مورد توجـه مقـام معظـّ

نظـام   کـه  شـود  احساس دور احتماالً درآيندة روزي  اگر :فرمودند کرمانشاه دانشگاهيان
 سـازِکار  تغييـر  در اشـکالي  هـيچ ،  است بهتر مجريه قوة مسئوالن انتخاب براي پارلماني
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ها، مانند  ساختار نظام و قانون اساسي با حفظ اصول و ارزش      بنابراين،  . ندارد وجود ليفع
  .) دي٢٤: ١٣٩٠سخنراني ( » بشري ديگري قابل تغيير استةهر تجرب

عالوه بر اين كه در درون خـود از طريـق           ،  بدين ترتيب نظام جمهوري اسالمي ايران     
 داراي مكانيسمي است كه از بيرون هم نظام را          ،شود  مي ادارهگانه   كنترل متقابل قواي سه   

 نظام جمهوري اسالمي هدايت از بيرون اسـت         ة عمد ةخصيصدر واقع،    .كند هدايت مي 
به اين دليل که بر اسـاس اصـل          .)٢٩٢: ١٣٦٦عميدزنجاني  ( شود  رهبري انجام مي   ةكه به وسيل  

 هستند و تنظيم روابط      امر و امامت امت    ةقواي حاكم زير نظر واليت مطلق     پنجاه و هفتم،    
کند  مقاله در ادامه تالش مي   .گذاري كلي نظام در اختيار رهبري است       ها و سياست   بين آن 

  .دهد نشان را پارلماني نيمه به پارلماني رياستي نيمه از رويکرد تغيير تا برخي ادلة
 درون املعو به پارلماني  پارلماني يا نيمه   به رياستي  رسد تغيير روال از نيمه      به نظر مي  

 ،جمهـوري  رياسـت  اختيـارات  حـوزة  گـستردگي  جملـه  از سيستمي برون و سيستمي
 نظـام  در مـردم  نقش به نسبت جهاني رويکرد در تحول،  مقننه قوة و مجريه قوة اختالف
  .گردد بازمي است، افتاده جهان و منطقه سطح در که تحوالتي و سياسي

 در کـه  فردي به اساسي قانون اساس  بر :جمهوري رئيس اختيارات حوزة گستردگي .1-3
 گـسترده  سـاز   زمينه که است داده شده  اختياراتي،  گيرد مي قرار رياست جمهوري  مسند
 را اي کـه او    گونـه  به شود،  سيستم مي  در نفوذش متعاقباً و سياسي،  اجرايي فعاليت شدن
 حقـوقي  – سياسـي  مـصادر  و نهادها ديگر به نسبت موقعيت باالترين در رهبري از پس

 .دهد مي قرار کشور

 و اختيـارات  انتقـال  به واسـطة   حقوق تمرکز شاهد،  رياستي درنظام بر همين اساس  
 تعيـين  طريـق  از رياست جمهوري  تقويت و جمهوري  رياست در وزير نخست وظايف
 ١٢٢ اصـل ،  همچنـين . هستيم) ١٣٧اصل (او دربرابر وزرا مسئوليت و) ١٣٣اصل (وزرا
 اسـالمي  شـوراي  و مجلـس   رهبـر  و ملـت  برابر در را جمهوري رئيس که اساسي قانون
 بـه  تـشريفاتي  صـرفاً  مقـام  يـک  از را جمهوري رئيس که برآمد درصدد،  داند  مي مسئول
 نفـوذ  افـزايش  از جلـوگيري  منظـور  بـه  اگرچـه . دهـد  سـوق  مـسئوليت  داراي مقامي
 بـه  کـه  مهمـي  وظـايف  و قـوا  تفکيـک  اصـل  اسـاس  بـر  او کنتـرل  و جمهـوري  رئيس
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 مـسند  در را او کـه  مـردم  برابر در وي کند مي ايجاب،  است شده واگذار جمهوري رئيس
، صـورت  ايـن  درغيـر . )٣٣٦: ١٣٦٦عميـدزنجاني   ( شود شناخته مسئول،  اند داده قرار قدرت
 قـوا  تفکيـک  اصل با تنها  نه ديگر قوة دو توسط جمهوري رئيس کنترل و شناختن مسئول
 ناسـازگار ،  اسـت  جمهوري رئيس عهدة بر که برتري و مهم وظايف با بلکه،  دارد منافات
 اعتمـاد  رأي مجلـس  از کـه  وزرايـي  عـزل  زمينـه  ايـن   در .)٣٤٣: ١٣٨٥عميـدزنجاني   ( است
 بـه  وزيـران  اختيـار او دربـارة     يعني. است جمهوري رئيس اختيارات ديگر از،  اند  گرفته
 وزرايـي  وزير يا  اساسي قانون ١٣٦ اصل حسب تواند  مي دليل هيچ بي که است اي  اندازه

 هـا   خانـه   وزارت بـراي  مـاه  سـه  تـا  و عـزل  اسـت،  داده اعتماد رأي آنان به مجلس که را
و  اختيـارات  اصول، اين .ندارد تأييد مجلس  به نياز سرپرستي اين و کند تعيين سرپرست

 درمقابـل   مجلـس  .دهـد   نـشان مـي    مجلـس  درمقابـل  جمهـوري را    رئيس قدرت ويژة 
جمهـوري    از رئيس  تواند  مي خاص درموارد تنها است مردم منتخب جمهوري که   رئيس
 اسالمي شوراي مجلس نمايندگان چهارم يک حداقل که است زماني آن هم  و کند سؤال
 جمهـوري نيـاز بـه       رئـيس  استيضاح يا باشند کرده امضا جمهوري را   رئيس از سؤال نامة
 .مجلس دارد نمايندگان سوم يک درخواست و امضا

 کـه  کرد اشاره وششم بيست صد و   يک اصل به توان مي ديگر اختيارات و امتيازات از
 کشور و استخدامي  اداري وامور بودجه و برنامه مسئوليت جمهوري  رئيس دارد  مي مقرر
. )٤٢٨: ١٣٧٦مدني  (بگذارد   ديگري عهدة بر را ها  آن ادارة تواند  و مي  دارد عهده بر مستقيماً را
 ايفـاي  بـه  محـدوديت  کمتـرين  بـدون  تـا  است داده اجازه جمهوري  رئيس به اصل اين

 قـوة  مديريت در تمرکز به واسطة  سو يک از که  چنان. بپردازد اش  اجرايي هاي  مسئوليت
 اداري امور بودجة صرف و ريزي  برنامه در اجرايي هاي شيوه تعيين حيث اين از و مجريه

 و آن بـا  ارتبـاط  در مجلـس  مـستقيم  دسترسي عدم ديگر سوي از و،  کشور استخدامي و
 امور سازمان و بودجه و برنامه سازمان به مربوط استيضاح و سؤال مسئلة کردن تر مشکل
 اصل اين خصوصيات ديگر از،  است مجلس هاي کارويژه از يکي که استخدامي و اداري

 ايـن  از استيـضاح  و سـؤال  مسئلة شدن مشکل. )٣٢٧: ١٣٦٦ عميدزنجاني(شود   مي محسوب
 در بايـد  استيـضاح  و  سـؤال  ،سازمان با ارتباط در اختالف بروز مواقع در که است جهت
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 بـه  منـوط  اساسـي  قـانون  ٨٩ اصـل  اساس بر که گيرد صورت جمهوري  رئيس با ارتباط
 دو ايـن  سـاختار  اگـر  امـا  اسـت،  اسـالمي  شوراي مجلس نمايندگانِ سومِ يک تقاضاي
 هـر  توانـست  مـي  مجلس،  شد  مي بيني پيش مجزا هاي خانه  وزارت صورت  به مسئوليت

 يا سؤال مورد را مربوط وزير راحتي به،  کرد  مي بروز وزارت دو اين در اختالف که زماني
: دارد  مـي  مقـرر  وچهـارم  صدوسي  يک اصل. )٣٢٧: ١٣٦٦ عميـدزنجاني (دهد   قرار استيضاح
 اتخـاذ  بـا  و دارد نظارت وزيران کار بر که است جمهوري  رئيس با وزيران هيئت رياست
 و بـا   پـردازد   مـي  دولـت  وهيئـت  وزيـران  هـاي   تصميم ساختن هماهنگ به الزم تدابير

: ١٣٧٠مـدني   (کند    مي اجرا را قوانين و تعيين را دولت مشي خطّ و برنامه،  وزيران همکاري

 جمهوري  رئيس براي شد، مي اتخاذ وزيران هيئت توسط که تصميمي هر بنابراين،. )٤٢٩
 اقـدامات  مـسئول  اسـالمي  شـوراي  مجلس برابر در او و کرد مي ايجاد قانوني مسئوليت

 و گفتـه   پـيش  برمـوارد  تکيـه  بـا . )٣٢٨: ١٣٦٦عميـدزنجاني   (شـد     مـي  قلمداد وزيران هيئت
 و گـسترة گـستردة اختيـارات     ،  آمـده  ازبـازنگري  بعد اساسي درقانون که ديگرمواردي

 .شود مي جمهوري مشخص رئيس وظايف

 مقـام  حـذف  وزيـر بـا     ونخـست  جمهـوري  رياست ميان حقوقي مشکالت اگرچه
 مـشکالت  از يکـي  که دهد  مي نشان کشور انتخاباتي يافت، تجربة  پايان وزيري نخست
 جمهـوري  رئـيس  توقـع فزاينـدة   احتمال،  مردم رأي مستقيم  با جمهوري  رئيس انتخاب
س ،  ديگر عبارت به. است مردمي محبوبيت داشتن در منتخب  دنبـو  ملـي  و انتخـابي  نفـْ
 سطح،  وجهه اين که بخشد متمايز مي  اي  وجهه آن به،  موجود ساخت در جمهوري  رئيس

 ها بخش ساير مورد در که را نهادي بين و ساختاري درون اختالفات و منازعات شدت و
 دچـار  سـاختاري  فرسـايش  و چـالش  به،  است رفع قابل دستور و نامه  بخش با نهادها و
  .کند مي

 سياسي هاي نظام همة در مشکالت و خطر  بروز :مجريه قوة و مقننه قوة اختالف. 2-3
 را رياسـتي  نظام همواره که خطرهايي از،  راستا دراين. کند بروز و داشته وجود تواند  مي
 مقننـه  و مجريـه  قواي ميان بست بن متعاقباً و اختالف بروز امکان کند مي مواجه تهديد با

 از برابـر  پـشتوانة  از آنـان  برخورداري و يکديگر از قوه دو نسبي استقالل واقع،  به .است



 

٢٤

 ناشـدني   حـل  بحـران  بروز و نهادي اختالف خطر با همواره را رياستي نظام،  ملت آراي
 .سازد مي مواجه دموکراتيک حاکميت تزلزل درنتيجه و مقننه و مجريه قوة دو ميان

، ايران اسالمي جمهوري نظام که دهد  نشان مي  اساسي قانون اصول محتوايي بررسي
 حيث از وسيعي اختيارات داراي مجلس اگرچه .است پارلماني و رياستي نظام از تلفيقي
 دربرابـر  دولـت  لـذا  نيـست،  مجلـس  از برآمده دولت مقابل، است، در  دولت بر نظارت
 تـضادها  ايـن  درنهايـت  ممکن است تمکين نکندکـه     نباشد خواستش موافق که قوانيني
اين در حالي است کـه در نظـام         . شود  مي حادث را اجرايي هاي فعاليت برخي در اختالل

پارلماني از آنجا که دولت برآمده از مجلس است، علي القاعده به لحاظ فکري نيز همسو                
برخـي  . دهـد   با نگرش مجلس است و احتمال تقابـل دولـت و مجلـس را کـاهش مـي                 

 اسـت  ممکن رياستي نظام در باال سطوح در گريزي پژوهشگران معتقدند احتمال قانون   
 توان مي همچنين. دهد قرار تأثير تحت را آن و کرده نيز رسوخ  جامعه ديگر هاي بخش به

 حـاکم ،  گرايـي   عـام  جاي به گرايي خاص سوي به گرايش،قانون از خودسرانه از تفاسير 
 واقعيت و قانون ميان فاصله وجود و قانون مقابل در نابرابري،  ضابطه جاي  به رابطه بودن

کنـد   جلـوگيري  کشور در مدني جامعة پيدايي از تواند مي که عواملي به عنوان مجموعه  
 آورده و  فراهم را جامعه در وحشت موجبات تواند مسئله مي  اين. )١٧: ١٣٧١فلسفي  (نام برد   
 نافرمـاني  است ممکن که آنجا  تا ،شود مردم و دولت بين متقابل اعتماد رفتن ازبين باعث

 پذيرفته ضدارزش صورت به آن رعايت و ارزش، يک عنوان  به گريزي  قانون و قوانين از
 .)١٥٦: ١٣٨٨قوام (شود  تلقي و

 بـه  رياسـت جمهـوري    مختلـف  هاي  دوره در معضل اين،  بررسي مورد در موضوع 
 .است بوده مجلس و دولت ميان مناقشه محلّ همواره و کرده خودنمايي مختلف اشکال

نيـا   سـبحاني (ايـم    بـوده  دولت از مجلس شکايت طرح شاهد زمان از اي برهه در که آنجا تا

 يکـديگر  از حمايـت  در را قـوا  همواره اسالمي انقالب معظّم رهبر باره، دراين. )٣: ١٣٩٠
بروز متعدد و مکـرر اخـتالف بـين قـوا،            اند و حتي   کرده  دعوت قوا وحدت به و ترغيب
 .شود تشکيل انقالب رهبر دستور به قوا اختالف حلّ عالي تا هيئت شد سبب
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 براي رفـع   را پارلماني به رياستي از نظام تغيير طرح توان مي،  با توجه به اين وضعيت    
ها و افزايش کارآمـديِ نظـام قلمـداد           و کاستن چالش   مجريه و مقننه قوة دو بين اختالف

 .کرد

يـد  جد هـاي  نظريه  طبق:تر كردن كشور سوي دموكراتيك  جهاني؛ گامي به   تحوالت. 3-3
 اين. است کم ها  آن فعاليت درمجموع و مدير،  محدود،  کوچک،  منفعل ها  دولت سياسي،

 نگـرش داده   تغييـر  حکومـت  و مردم رابطة و سياست عرصة به دنيا که دهد  مي نشان امر
 و بيـست  قـرن  آسـتانة  در ارتباطات انقالب نتيجة در ملي از سوي ديگر، مرزهاي   . است
 نفوذپـذيرتر ،  داشـته  پي در را) المللي بين و داخلي(ساختاري   تعامالت افزايش که يکم
 افـزوده  غيرحکـومتي  بـازيگران  تعداد بر ها  دولت اقتدار روزافزون کاهش ضمن و شده
 را خويش قدرت،  خود حيات ادامة براي موارد از بسياري در بايد دولت که آنجا  تا .است

 ترين  دموکراتيک در  حتي .)١٥٣: ١٣٨٨قوام  (کند   تقسيم غيرحکومتي نهادهاي از بسياري با
است که آنان خواهان سـهم       واقعيت اين دهندة  نشان مردمي اعتراضات غربي کشورهاي

. گري دولـت هـستند      بيشتري در عرصة حکومت، و متعاقب آن خواستار کاهش تصدي         
دهند و ايـن تلقـي        ي مي أهاي رياستي مردم دو بار ر       بايد توجه داشت که اگر چه در نظام       

شود که سطح مشارکت مردم بيشتر از الگوي پارلماني است، نبايد از اين نکتـه                جاد مي اي
هاي پارلماني نمايندگان مردم به صورت مداوم و تا پايان فعاليـت              غفلت کرد که در نظام    

دولت بر آن نظارت و کنترل مستقيم دارند و اين سبب مي شود تا بگوييم نقـش مـردم در         
در حالي که در الگـوي رياسـتي،        . ي بيشتر از رياستي است    پارلمان  الگوي پارلماني و نيمه   

پس از انجام انتخابات و انتخاب رئيس جمهوري عمالً  نقـش و تأثيرگـذاري مـردم بـر                   
  .شود حداقل بسيار پايين است رئيس جمهوري اگر نگوييم قطع مي

اگـر  ، هـاي سياسـي   هـاي رياسـتي در قلمـرو نظريـه          به نظام  تغيير نگرش  با توجه به  
خود را دنبال کنـد، عملکـردي متناسـب بـا تحـوالت              سياسي ساختار در تغيير ريکشو

 بر همين اساس ديدگاه نويسندگان اين نوشتار        .نظري در قلمرو سياست انجام داده است      
پارلمـاني در ايـران را        و نيمه  نظام از رياستي به پارلماني     در تحول طرح آن است که شايد   

 بـروز  در کـشورهاي منطقـه و نيـز        اخير تحوالت د و البته  کر ارزيابي اين راستا  در بتوان
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تواند شاهدي بر اين تغيير نگـرش در          و شدت گرفتن آن مي     اروپا درامريکا و  اعتراضات
  .قلمرو نظريه و عمل سياسي در دنيا باشد

  گيري جمع بندي و نتيجه

ـ  در رياستي  نيمه و پارلماني  نيمه الگوي دو ميان نوسان نوشتار اين در  اسـالمي  وريجمه
گيـري انقـالب اسـالمي،        بـا شـکل    ،است داده نشان پژوهش که  چنان. شد بررسي ايران

 هـاي   جايگـاه  اکثـر  در تـا  تالش کرد  پارلماني نظام جمهوري اسالمي با انتخاب الگوي    
 مـشخص  اما به مرور و در نتيجة تجربة مـديريتي،        . شود رعايت قدرت توزيع،  مديريتي

 جمهوري رئيس اختالفات،  درواقع. نيست مشکل از خالي حاکميت از شکلي چنين شد
 سياسـي  نظـام  براي را فراواني مشکالت اساسي قانون از ناشي نقايص و وزير نخست و

در  در چنـين شـرايطي دولـت      . آورد پديد پارلماني  حاکميت الگوي نيمه   دوران در ايران
 را تـوجهي  قابـل  اي نخبـه  درون هاي  کشمکش،  اقتصادي و سياسي واحد راهبرد اتخاذ
. شد تبديل سياسي نيروهاي ناهماهنگ هاي  کنش براي اي  عرصه به ناگزير و کرد تجربه

 تـأثير  تحت زيادي حد تا ايران در حکومت و سياست،  دوره اين طول تمام در تا آنجا که  
و  سياســي نظــام اصــلي محــور عنــوان اســالمي بــه رهبــر معظّــم انقــالب شخــصيت

قـشرهاي مختلـف     از اي عمده هاي بخش وحدت باعث ايشان نفوذکاريزماتيک و الهي  
 و سـازي   تصميم،  اجرا در امور تمرکز براي بنابراين،. شد مي اجتماعي هاي  گروه و مردم

 بـه  منـابع  اتـالف  و امـور  انجـام  تسريع در اخالل،  قدرت در تشتّت تا شد گيري  تصميم
 جمهـوري،  رئـيس  اختيارات و شد حذف وزيري  نخست پست در نتيجه، .برسد حداقل

 نظـام  سـمت  به سيستم واسطه همين به که يافت داشت، افزايش  نمادين نقش تر  پيش که
 اساسـي  قـانون  بـازنگري  از حاصل نسبيِ توفيق وجود با کرد، اما  پيدا سوق رياستي  نيمه

 حـوزة  گـستردگي  قبيـل  از مـشکالتي  رياستي حکايت از بروز      نظام نيمه   ، تجربة ١٣٦٨
هاي بيروني،   در کنار زمينه  ،  مققنه قوة و مجريه قوة اختالفات،  ريجمهو رئيس اختيارات

ها و نيـز تحـوالت کـشورهاي          در قلمرو نظريه   مردم نقش بيشتر مثل گرايش به افزايش   
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 و اساسـي  قـانون  سـاختار  در تغييـر  هاي اعتراضي در غرب، موجبات      اسالمي و جنبش  
  .سازي کرد قبلي را زمينه تجربة رغم به پارلماني نيمه نظام سمت به گرايش
 هـر  بـراي  است ممکن اساسي قانون ساختار اصالح و تغيير به نياز که است اين واقعيت
 هـاي   ويژگـي  از لذا،  است منافع تأمين بر اصل هرکشوري در که آنجا از. رخ دهد  نظامي

 متغيـر  شـرايط  بـا  را خود،  ثَبات از برخورداري عين در كه است اين پويا سياسي نظام هر
در واقع، اين تغيير و تحـوالت در سـاختار نظـام سياسـي نـشان از                 . دهد انطباق محيطي

کوشـد    پويايي سيستم است و اين که نظام سياسي با رصدکردن موقعيت خود دائماً مـي              
. هاي احتمالي را رفع کند تا کارايي و بازده سيستم را افـزايش دهـد        پيشرو باشد و نقصان   

  .از توانايي نظام و مقبوليت آن در ميان آحاد مردم خواهد شدس اين تغيير و تحوالت زمينه

  كتابنامه

  .١، توس، ج سياست، تهران مباني .)١٣٧٠ ( عبدالحميد،ابوالحمد
 اسـالمي  جمهـوري  اساسـي  قانون بازنگري شوراي مذاکرات مشروح صورت .)١٣٦٩(قوانين   کل ادارة

  .١ ج،انتشارات و تبليغات ادارة و امورفرهنگي کل ادارة انتشارات، ايران
، ايـران  اسـالمي  جمهـوري  اساسي قانون بازنگري شوراي مذاکرات مشروح صورت .)١٣٦٩ (ـــــــــ

  .٢ ج،انتشارات و تبليغات ادارة و امورفرهنگي کل ادارة انتشارات
 .جيبي هاي کتاب سهامي عنايت، تهران، شرکت حميد ترجمة ،سياست. )١٣٤٩(ارسطو 

  .، قم، مؤسسة انتشارات دانشگاه مفيددولت مدرن در ايران). ١٣٨٦(افضلي، رسول 
 عليرضـا  ، ترجمـة  تطبيقي سياست بررسي براي نظري چهارچوبي. )١٣٨١ (آلموند، گابريل و همکاران    

  .دولتي مديريت و تهران، مرکزآموزش طيب،
، ترجمـة عليرضـا     )اي  ديدگاهي، مقايـسه  (گذاري    ساالر قانون    نهادهاي مردم  ).١٣٨٢(السون، ديويد     ام

  .هاي مجلس طيب، تهران، مرکز پژوهش
 تهـران،  ،)خـاتمي  تـا  ازبازرگـان ( ؟گذشـت  چـه  درايـران  سال پنج و بيست. )١٣٨٦( داوودعلي   ،بابايي

  .اميدفردا
  .١يس، ج  پخش نشر و ، تهران، شرکتسياسي علوم فرهنگ. )١٣٦٩( علي ،بابايي

 نگـاه  ، تهـران،  تأسيـسي  و نظـري  سياست علم  مباني :سياسي دانش آموزش .)١٣٨٢( حسين   ،بشيريه
  .معاصر



 

٢٨

م انقالب در ديـدار بـا دانـشگاهيان     بيانات رهبر معظّ  «،  )١٣٩٠(رساني مقام معظّم رهبري       پايگاه اطالع 
  .رساني دفتر مقام معظّم رهبري ، پايگاه اطالع»هاستان کرمانشا

جايگاه نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران در ميان دو نظام رياستي امريکا            «). ١٣٨١(جندقي، بهروز   
  .٣٤-٣٣، ص١٣٨١، تير ٥٥فصلنامة معرفت، ش » و مجلس مدار انگلستان،

 وزيـر  نخـست  اولـين  انتخـاب  چگـونگي . )١٣٦٠(وزير   نخست عمومي روابط انتشارات و دفترتحقيقات
  .وزير نخست عمومي روابط انتشارات و دفترتحقيقات تهران، ،بني صدر با اييرج مکاتبات و درايران

 .٣٢١ ش ،)١٣٥٩(اسالمي  روزنامة انقالب
سـازمان مـدارك فرهنگـي انقـالب        ، تهران،   �خميني امام رهنمودهاي مجموعة. )١٣٦٨(نور   صحيفة

 .٦ج  ،اسالمي
  .٢١ج سروش، ، تهران، انتشارات�خميني امام رهنمودهاي مجموعة. )١٣٦٩ (ـــــــــ
  .ميزان ، تهران،اساسي حقوق ).١٣٨٠(منوچهر ، موتمني طباطبايي

  .ني تهران،، سياست علم بنيادهاي .)١٣٧٣(عبدالرحمن ، عالم
امورخارجـه،   تهـران، وزارت   ،نوزدهم سدة و  عصرجديد :غرب سياسي فلسفة تاريخ. )١٣٨٤ (ـــــــــ
  .انتشارات و چاپ مرکز

  .مشکات ، تهران، انتشاراتاساسي حقوق. )١٣٧٤ (الدين شمس، عالمي
 و امريکـا  ايـران،  در جمهـور  ريـيس  تطبيقـي  بررسـي  قدرت، شکافي کالبد). ١٣٨١ ( عباداهللا ،عباسي

  .پرديسان، قم، فرانسه
تهـران،   ،ايـران  اساسـي  قـانون  مبـاني  و اساسـي  حقوق:سياسي فقه.  )١٣٦٦( عباسعلي   ،عميدزنجاني

  .١اميرکبير، ج
، اسـالمي  دورة،  باسـتان  دورة ايـران، شـامل    اساسـي  حقـوق  احکام و  قوانين ،ايران ).١٣٨٥ (ـــــــــ

سة    ، تهران، دانـشگاه   ١٣٦٨وبازنگري اصالحات با ايران مشروطه و جمهوري اسالمي    تهـران، مؤسـ 
  .چاپ و انتشارات

، مهـر،   ٦ش،سـالم  جامعـة  »جعلـي،  و واقعـي   تضادمفاهيم :اعتمادي  بي«.)١٣٧١(اهللا     هدايت ،فلسفي
  .١٩-١٣ ص
  .، تهران، نيسياسي نهادهاي و اساسي حقوق. )١٣٧٣(ابوالفضل ، قاضي

  .دادگستر ، تهران،اساسي حقوق هاي  بايسته.) الف١٣٧٥ (ـــــــــ
  .دادگستر تهران،، عمومي حقوق در گفتارهايي .) ب١٣٧٥ (ـــــــــ

  . تهران، قومس،سياسي توسعة هاي چالش ).١٣٨٨( عبدالعلي ،قوام
، )آبـان ٢٣( وزيران تعيين سرِ بر وزير نخست و جمهور  رئيس اختالف«). ١٣٩٠(نوشيروان  ،  زاده  کيهاني
   http://www.vista.ir: در دسترس قابل

  .، تهران، پايداراساسي حقوق کلّيات. )١٣٧٦(الدين   جالل،مدني



 

٢٩

  .تهران، همراه، ايران مياسال جمهوري سياسي نهادهاي و اساسي حقوق .)١٣٧٠ (ـــــــــ
  .، تهران، دورانقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران). ١٣٨٥(منصور، جهانگير 

 مطبوعـاتي  بنگـاه  تهـران،  مهتـدي،  اکبـر   علـي  ترجمـة  ،القـوانين  روح،  )١٣٣٤(دو    شـارل  ،مونتسکيو
 .شاه علي صفي
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