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 ده یچک
میان رهبر  دولت و مجلس، اختالف رض بین عات اخیر ایران شاهد معضالتی مانند یهاسال

است و...    جمهورسیرئو   برخیبوده  سیرژ  کهیصورتدر   معتقدند  نظرانصاحب   .  به    یاسیم 
کند تغییر  حل    ،پارلمانی  معضالت  این  از  شدبسیاری  پژوهش  خواهد  این  شک .  به  وه  ی ه 

در    ینقش رهبر  هک   است   پرسشن  یبه ا  گوییپاسخ  در پی  ،است گرفته  جام  ان  یلیتحل-یفیتوص
اساسمره  یپارلمان  میرژ حقوق  در  رژیم  این  اقتضائات  با  چ  یاه   رسد یم  نظربهست؟  یایران 
خواهد را    هیفقیولاختیارات    کاملجهت اجرای    تربمطلو سیستم    فوایدی مثل  یپارلمان  میرژ

ر تضعیف حس مشارکت مردم د با مشکالتی مثل حال نیع در یپارلمان میرژ. اما اجرای داشت 
است  مواجه  حکومت  ناداره  در  است  اجه  یت.  ممکن  نظر  یپارلمان  میرژگرچه  لحاظ  با    یبه 

لوازم   ،برسد  نظربه  ترهماهنگ  هیفق  تیوالجایگاه   باید  ابتدا  کشور  در  آن  اجرای  برای  اما 
ایجاد   آن  پارلمانی    شود،ضروری  به  تغییر رژیم  این صورت    ، نخواهد بودمفید    تنهانهدر غیر 

 ورد. یشتری را پدید آهای بن است ضرربلکه ممک
 . والیت فقیه   ، ی پارلمان   ی اس ی ، نظام س ی است ی ر مه ی ن م  ی رهبر، رژیم پارلمانی، رژ   : ی د ی کل   واژگان 
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 مقدمه 
اوقات    های سال در   بسیاری  از    شاهد اخیر  دولت  تمکین  عدم  جمله  از  معضالتی 

ل کالن نظام یا ...  ائ س م در    جمهور رئیس مجلس در اجرای قوانین یا اختالف بین رهبر و  
فضای سیاسی مطرح    رلمانی پا   رژیم استقرار    ایده   شود می   سبب ه  ک ایم  بوده  در  شود در   .

نقش   بررسی  ضمن  حاضر  این    ، پارلمانی   رژیم در    ی رهبر پژوهش  اجرای  اقتضائات  به 
پرداخته   کشور  در  جمهوری    ازآنجا .  شود می رژیم  سیاسی  ساختار  در  اساسی  رکن  که 

والی  است   ت اسالمی،  در    ه مسئل   ، فقیه  رهبر  نقش  کشف  پژوهش  این  در    رژیم اصلی 
پی چراکه    ، است   پارلمانی  این مسئله،    در  ال  اعم   جهت   پارلمانی   رژیم   های ظرفیت پاسخ 
ساختار  د شو می روشن    فقیه ولی والیت   اسالمی  انقالب  پیروزی  اوایل  در  سیاسی    رژیم . 

در  را  اما این ساختار معضالتی    ، ت شباهت زیادی داش   پارلمانی   رژیم به    اساسی   قانون در  
که    وجود به کشور   تبد   مسئوالن آورد  فکر  به  را  نظام  آن  ی عالی  رژیم    رژیم ل  به  سیاسی 

در  انداخ   ریاستی نیمه  پژوهش ت.  معضالت    د شو می بررسی    این  ایجاد  اصلی    رژیم عامل 
در   پارلمانی  بود؟  چه  انقالب  ابتدای    ن هما   شود، مستقر    پارلمانی   رژیم   که صورتی در 

 وقوع خواهد پیوست؟ به عضالت  م 
این پژوهش از آن   که    گونه آن پارلمانی    رژیم استقرار    آیا با د  شو است که روشن    حیث اهمیت 

 . د ساز می   تر پیچیده را    ها آن معضالت فعلی نظام حل خواهد شد یا    ، معتقدند   ان نظر صاحب از  بسیاری  
دل  از بین م  فقیهولی  ت ی هدف علمی از پژوهش بررسی بهترین ساختار در جهت اعمال وال

این مطلب   اسالمی  جمهوریاجرایی   پارلمانی و همچنین روشن شدن  نظام    است   با مدل  که 
 . بود خواهدقه فقیه به چه صورتی قابل اجرا پارلمانی با مبانی والیت مطل

الگوها و راهکارهای   لب در خصوص اغ در این موضوع    هگرفت انجام   مرتبط  هایپژوهش 
 اسالمی   جمهوری این رژیم در    استقرار به محاسن و معایب    ی در نظام ان م لپار   رژیم استقرار  
پارلمانی   رژیم ت رهبر در  جایگاه و اختیارا   به   تفصیل به . حال آنکه پژوهش حاضر  اند پرداخته 

 پرداخته است.
پژوهش  روش   روش    و  است    تحلیلی  -توصیفیاین  از  استفاده  با    ای کتابخانهمطالب 

 . است  شدهآوری جمع
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اول  در در    بخش  رهبر  اختیارات  ب  در  و  پارلمانی  رژیمبه  دوم  اقتضائات حقوق ه  بخش 
 . است  پرداخته شدهدر نظام جمهوری اسالمی  پارلمانی رژیم یاساس

 پارلمانی  رژیمدر  ی. وظایف و اختیارات رهبر1
  ی الگو   یعنی   نیست،  دنیا  مرسوم  هاینظام  با   کامل   انطباق  قابل   شیعیان،  والیی  حکومت  مدل

بابایی    و  رستکی )  دارد  را  خود  مشخصات  هم  فقیه  والیت مبتنی بر    نظام  روازاین.  است   صیاخ
م  یرژ»ن پژوهش همان  یدر ا  «یم پارلمانیرژ»مقصود از اصطالح    روازاین  ،(561  :1398مهر،  
همچن  «پارلمانیشبه انتخیاست.  در  بان  متناسب  قوا  تفکیک  چگونگی  کشور   اب    مقتضیات 

نیز    گانهسه  هایدستگاهد که این کار را با نرمش و طبق دلخواه انجام دهیم و  و ب  خواهیم  »مختار
«  جامعه، با یکدیگر همکاری کنند  خود خواهند توانست در روالی سازگار با مقتضیات  هنوببه  

 . (340 :1382)قاضی، 
  ت می حاک   شیوهکه ساختار و    اسالمی  جمهوری  گذاربنیانفقیه    مطلقهوالیت    اندیشهبراساس  

سازمان   آن  مبنای  بر  الهی  توجه  با همچنین  ،  است   یافتهنظام  حاکمیت  پذیرش  و  -به  مردمی 
که تبلور پذیرش حاکمیت الهی در   یابیممیرد  ،و در کالم بزرگان نظام  سیاسا در قانون    تأکید

 . است متجلی  فقیهولی این نظام، در شخص 
  : 1373،  یشعبان)  رهبر است   دییأتمشروعیت نظام و تمام قوای آن منوط به    مذکوراز منظر  

نظام    تنهانه  روازاین  .(141 در  جایگاه  این  در    اسالمی  جمهوریحذف  تغییر  با    قانون حتی 
قوا نیز باید تحت نظر و حاکمیت رهبر اعمال وظیفه    ه بقی  الزاماًبلکه    ،نیست   پذیرامکان  اساسی 

 . نون اساسی(قا  57و  177اصول ) کنند
داشت  اذعان  نظام    یر برهجایگاه    باید  از    اسالمی  جمهوریدر  رژیمی  هر  اجرای  با 

.  استور  ( جایگاه ریاست کش پارلمانینیمه  ریاستینیمه  و  )ریاستی، پارلمانی  گانهسه  هایرژیم
اختیارات ایشان   همحدودبه   صرفاً  فقیهولیل از تغییر رژیم سیاسی پیرامون  تفاوت حاصرو ازاین

 . بود خواهد طبو مراعمال نقش ریاست کشور  منظوربه
کرد بررسی  باید  نظام    حال  از  حکومت  اجرایی  شکل  به    ریاستینیمهاگر  فعلی(  )شیوه 

تغ چه  یییر  پارلمانی  فقیه اختیدر    هاییتفاوتابد،  مطلقه  والیت  مبنای  بر  رهبر،  قانونی  ارات 
است  شایان  .  گرفت  خواهدشکل   ذکر منظور  بهذکر  از  مکررات  تکرار  وقوع  از  جلوگیری 

 .دشومی خودداری ،ماندمی تغییربیکه با تغییر رژیم سیاسی   یترااختیا
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 یه یقضا قوه . اختیارات در 1-1

اما برای اینکه    ،باشد  قضاباید متصدی امر    رایطالشجامعیک فقیه    الزاماًمطابق فقه شیعه،   
ید  با  ،ایت شودو مساوی رع   مندنظامصورت  بههمه    مورد  درنظم و عدالت    هاقامدر یک کشور  

)غیر    که فقیه دیگری صورتیزیرا در  ،دستگاه قضایی تحت مدیریت کالن حاکم بر کشور باشد
باشد داشته  والیت  قضایی  دستگاه  بر  رهبر(  این  اختالفن  چو   ،از  میان  بسیار    فقیه  دونظر 

نخواهد شد.   تأمینو قوای دیگر    یهیهماهنگی و نظم الزم میان قوه قضا  هنتیجدر    ،محتمل است 
)به پارلمانی یا ریاستی( موجب تغییر در این    کومت اسالمیر مدل اجرایی ح ر دغییهمچنین ت

  متصدی منصب قضاوت،   وصصخدر    اسالمی  جمهوری  گذاربنیان  روازاین.  شد  نخواهدمقوله  
غیبت،  یمتصریح   عصر  در  و  است  اکرم)ص(  رسول  وصی  »فقیه  و    المسلمینامامدارد: 

قا باشدمی  الملهرئیس باید  او  و  جز  باشضی  ،  و  نداردد،  دادرسی  و  قضاوت  حق  کسی   «او 
  . (83-82 :1397، موسوی خمینی)

یه که منصوب از جانب یقضا  قوه س  والیت مطلقه فقیه، رئی   نظریه به مطالب مذکور و  توجه  با 
است  دارد.    ، رهبر  عهده  بر  را  مسئولیت  این  تصدی  ایشان  در    شایان از طرف  است  ر بیشتذکر 

نظام ریاس ارا ی دکشورها، چه کشورها  پارلمانی ی  نیز اختیار گزینش و نصب مقامات   تی و چه 
است   ه عهد  بر   قضایی عالی   کشور  طبق    برای   . ریاست   رژیم)نماد    یکا آمر   ی اساس   قانون مثال 

( 603  : 1382)قاضی،    شوند می منصوب    جمهور رئیس قضات دیوان عالی فدرال توسط    ، ( ریاستی
یه کشور در عین حال رئیس مجلس لردها ی قضا س قوه  رئی (،  پارلمانی )نماد رژیم    یا در انگلستان 

جع مر   ترین عالی قضایی مجلس مذکور، یعنی    ه کمیت همچنین سایر لردهای قاضی که    ، است نیز  
تشکیل   را  کشور  صالحدید  دهندمی قضایی  با  منصوب   وزیرنخست ،  انگلستان  پادشاه  توسط 

 (. 63 : 1387،  نژادهریسی )   د ن به پادشاه تعلق دار ادر ضمن حق عفو مجرم  . شوند می 
  ، یه تغییری رخ ندهدیقضا  هقو با تغییر رژیم سیاسی در نقش رهبر در    رسدمی  نظربه  هرچند

مرمدی  اکارافزایش  ر  منظو به  توانمیاما   مشارکت  او  در  داد؛ یدم  پیشنهاد  راهکار  یک  قوه  ن 
منصب   واجد صالحیت  نامزد  چند  طرف    قضامعرفی  ی  فقیهولی از  انتخاب  ها نامزداز  کی  و 

ز، ی. در میان فقهای حاضر نیه برای مدت زمان مشخصیقضا  قوهعنوان ریاست  بهتوسط مردم  
و   دانندمیگزینش قضات را رضایت عمومی مردم    ک مال  ،سیستانی  یعل  سید  اهللآیت حضرت  

  : 1394)سیستانی،    عمومی مردم صورت پذیرد  یآراایشان گزینش قضات، باید توسط    هعقیدبه  
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ه حتی در صورت انتخاب فقی   همطلقوالیت    هاندیشالبته باید توجه داشت که مطابق    .(70-71
و بر این    رددایه صالحیت تام  یقضا  هقودر    یهمچنان رهبر  ، یه از جانب مردمیقضا  هقو رئیس  

 . دکرقوه اعمال والیت خواهد 
 مجریه  ه قو. اختیارات در 1-2

 وزیر ست نخ   استعفای ول  یا قب . ریاست کشور، نصب یا گزینش، عزل  1-2-1
 چراکه  ، است  گرفته رئیس مملکت قرار   ه عهددر بیشتر کشورها بر   وزیر نخست انحصار تعیین 

در عین   ، پارلمانی، باید از اعتماد اکثریت پارلمان برخوردار باشد   های رژیم ، در  وزیر نخست اگر  
مراعات  اجرایی  اتب رم ه سلسل   را نیز داشته باشد تا اصل هماهنگی و کشور   رئیس ماد اعت  د بای حال 

در برای مثال  متفاوت است،    پارلمانی   رژیم در کشورهای دارای    وزیر نخست شود. شیوه انتخاب  
 حزب  دو ملکه است. در هر انتخابات پارلمانی یکی از    های امتیاز از    وزیر نخست انگلیس تعیین  

نیز باید یک نفر   لکه و م  د شون می ( برنده اکثریت مجلس عوام  ییا کارگر)نظام دوحزب   کار محافظه 
که پادشاه   داردمی قرر  بلژیک، م   اساسی  قانون در    که درحالی را از میان حزب پیروز انتخاب کند.  

عزل    وزرا  و  تعیین  عبارت    کند می را  این  نصب    مسئله   ظاهرًاکه  و  از   وزیر نخست عزل  را 
 .( 585-586  و   357  : 1382قاضی،  )  اختیارات انحصاری پادشاه قرار داده است 

 قبول  و  دکنمی  تعیین  را  وزیرنخست   جمهوررئیسفرانسه: »  اساسی  قانون  8ابق اصل  طما  ام
  استعفای   قبول  از  پس  مهورجسرئی.  است   جمهوررئیس  عهده  بر  نیز  وزیرنخست   استعفای
اصل    .«نمایدمی  عزلرا    وزرا   ،وزیرنخست  طبق    جمهور رئیسفرانسه؛    اساسی  قانون   49البته 

بر را  کسی  تصباید  بتواند    وزیرینخست دی  ای  وی  که  نماید  معرفی  مجلس  اعتماد    رأیبه 
 ند. ک مجلس ملی را جلب 

ساختار   تبدیل  صورت  در  ب ی ا   اسالمی   جمهوری همچنین  پار ران  به  ه  توجه  با  لمانی، 
فکری    ه نظری  مبانی  و  فقیه  مطلقه  فعلی    فقیه ولی ،  اسالمی   جمهوری والیت  نظام  همچون 

که    این ته  لب ا   ماند می باقی    کشور   رئیس  است  حالی  که    برخالف در  پارلمانی  کشورهای 
مثال در بریتانیا، ملکه نه مسئولیت سیاسی دارد و    برای   از مسئولیت مبراست؛   ور کش   رئیس 

  کشور   رئیس جمهوری اصل بر عدم مسئولیت سیاسی    های رژیم یا در    جزایی ه مسئولیت  ن 
اسالمی،  249  : 1396)قاضی،    است  : »در  اساسی   نون ا ق   ق مطاب   کشور   رئیس (، در جمهوری 
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ا  بر  افراد کشور مساوی است«  با سایر  قوانین  دارا   ی ن اساس رهبر ی برابر    ی همچون مردم 
مدن   ی فر ی ک ت  ی مسئول  ن افزون است    ی و  مالی  مسئولیت  و  سیاسی  مسئولیت  دارای  آن  ز  ی بر 

تبیین    ست. ا  در  با    اسالمی   جمهوری   ه رابط البته  منصب    ه بقی ایران  دارای  که  کشورهایی 
مقابل    فقیه ولی هستند؛ هرچند  ر  کشو یاست  ر  در  نه  اما  دارد  از    یک هیچ مسئولیت سیاسی 

 عزل ایشان را دارد   ب و نص   ه وظیف بلکه در مقابل مجلس خبرگان رهبری که    گانه سه قوای  

از    111و    107)اصول   یا  قانونی  انجام وظایف  از  ناتوانی  در صورت  پس  اساسی(  قانون 
رهبری،   شرایط  دادن  مطرح  ئول مس   ه ل مسئ دست  مجلس  این  مقابل  در  ایشان  سیاسی  یت 

اصول    فقیه ولی .  شود می  مطابق  سیاسی،  مسئولیت  بر    اساسی   قانون   142  و   107عالوه 
 و مالی هم دارد.   جزایی مسئولیت  

کشورهای پارلمانی نیز    ترینمهمکه در  طورهمان  وزیرنخست اما در مورد گزینش یا نصب  
این مهم بر   یا گزینش    ورشک   یسئر  هعهداشاره شد؛  تعیین، نصب  بر    وزیرنخست است، پس 

این را  اج  هشیو تعیین از نظر نگارندگان بهترین    هشیو اما در مورد    ،باشد  تواندمی  فقیهولی  هعهد
که   به    فقیهولیاست  توجه  با  همچنین  و  و...کشور  اقتصادی  سیاسی،  شرایط  به  توجه  با 

باشند، پس   وزیریت نخسشرایط  د  واجی که  سیاسی مجلس، از میان رجال سیاس  هایگرایش
را شناسایی و به مجلس شورای اسالمی   یاز مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام شخص

اعتماد دهد و پس از انتخاب    رأی  یکثریت نمایندگان به و بق نظر امجلس مطا   معرفی نموده تا
سمت   به  را  مجلس  منتخب  فرد  رهبری  دردکننمنصوب    وزیرینخست مجلس،  ه  ک یرتو ص . 

مجلس    وزیری نخست مزد  نا رهبر  رأیاز  نگرفت،  مجمع    مجدداً   یاعتماد  با  مشورت  از  پس 
 . دکنمی یند معرفک ه نظر مجلس را جلب  ک  یگریشخص د

 :رسدمی نظربهتوسط رهبری نیز از سه طریق ممکن  وزیرنخست ورد عزل م در
 ایف قانونی وظای ز اجردر هنگام نظر رهبر مبنی بر ناتوانی وی ا وزیرنخست عزل  (الف
 پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی  وزیرنخست عزل  (ب
 یت سیاسی وی می به عدم کفامجلس شورای اسال رأیپس از  وزیرنخست عزل  (ج

استعفای   مورد  در  برخیطور هماننیز    وزیرنخست همچنین  در  پارلمانی   که  کشورهای 
تا زمانی    وزیرنخست است و    کشور  رئیسبه    استعفایم  دقت  ی،رای اج  هشیو بهترین    ،مرسوم است 

 موظف است به کار خود ادامه دهد. ،ست ا نکردهکه رهبری با استعفایش موافقت 



 
 

 
 

 ران یا یئات حقوق اساسوجه به اقتضابا ت یپارلمان یاسیدر نظام س ینقش رهبر
 

 

 
87 

 نصب و عزل وزیران  . 1-2-2
انتخاب    رسدمی  نظربه به روش  ، پارلمانی  رژیم  هدارنددر برخی کشورهای    وزرابا توجه 

و ملکه با یک عمل حقوقی آنان را به   گزیندبرمیا  ن ریراوز،  روزینخست همچون انگلستان که  
توسط    وزرا( و همچنین در کشور فرانسه نیز  586  :1382)قاضی،    کندمیاین مقامات منصوب  

بهترین شیوه    8)اصل   شوندمیعزل    کشور  رئیس فرانسه(  اساسی  در   برایقانون  تعیین وزرا 
افرا  رژیم گزینش  وزدتص  جهت   موردنظرد  پارلمانی،  توسط  ارتخی  معرفی    وزیرنخست انه  و 

اعتماد، نصب   رأیرهبری به مجلس و در صورت کسب    با  مشورت  از   نامزد وزارتخانه پس
 . است  وزیرنخست ط نامزد وزارتخانه توس
رهبر، عزل    تأیید به رهبری و پس از    وزیرنخست ؛ پیشنهاد عزل توسط  وزرادر مورد عزل  

البته این روش در غیر صورتی است که    ،رسدمی  رنظبهوب  مطل  هشیو   وزیرنخست وزیر توسط  
 اعتماد را نداشته باشد. رأیوزیر مزبور توسط مجلس استیضاح شده و توانایی کسب 

ن  ییکابینه در مواقع اضطراری تا زمان تع نصب ریاست موقت  .  1-2-3
 جدید  وزیرنخست 
لذا د  وزیری نخست که پست    ازآنجا   اضطراری  اقعو م  راز مناصب حساس حکومتی است 

  وزیر نخست ن  ییزمان تع  تا  وزیر نخست   مدت  طوالنی  بیماری  یا   فوت   و  استعفا   عزل،  همچون
این    تواننمی د  یجد کوتاهی  مدت  برای  رهاحتی  مسئول  از  خالی  را   روازاین؛  دکر  منصب 

تا ط که  تعیین  یشدن فرآ  یضروری است  کابینه  وزیرنخست ند  نفر برای ریاست موقت  ، یک 
نیز    هعهدبه دالیلی که ذکر شد بر    وزیرنخست که نصب    جانآزو اود  معین ش رهبری است و 

مقام صالح در   رسدمی  نظرهب به شرایط و مصالح کشور احاطه ندارد    فقیهولیهیچ منصبی مانند  
 تعیین ریاست موقت کابینه، رهبر باشد.

ه مردم  اینک  جه بهتو   با  پارلمانی  رژیم که در    گفت مجریه باید    قوهاختیارات در    در خصوص
منتقل   مجلس  به  را  به    کنندمی قدرت  قدرت  رهبر،  انتصاب  با  همراه  مجلس  طریق  از  و 

  ه قو پارلمانی زمینه برای اعمال مستقیم قدرت در    ه و شیدر    هنتیجدر    ،شودمیمنتقل    وزیرنخست 
  ابانتخ  یللدبه  تنهانه  وزیرنخست   پارلمانی  رژیم زیرا در    شود،می راهم  ف  یمجریه توسط رهبر

واسطه به    ،است   مردمی   مقبولیت   دارای   ملت(،  نمایندگان   طرف  )از  با  تبدیل  اصل  در  بلکه 
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نیز    فقیهولیکارگزار   ،  ریاستینیمه ، زیرا در رژیم  ریاستی نیمه رژیم    فخالبر  دشو میو پارلمان 
کسب    مستقیماً  جمهوررئیس مردم  مقبولیت    رأیاز  پارلما  ،کندمیو  کارگزار  یبنابراین  ا  ن 

 .دشونمیمحسوب  فقیهولی  ارگزارک 
 ر قوه مقننه . اختیارات د1-3

 قانونی توسط دولت« یا »پیام ساالنه« به مجلس   هالیح. تقدیم »1-3-1
 طبعاً کلی نظام است که    هایسیاست تعیین    اساسی  قانون  براساسرهبری    وظایف  یکی از

قوه    ها سیاست این   به هر سه  ا  ،است مربوط  ( در  ریاستی نیمه)  شورک لی  ع ی فجرایاما در مدل 
ضمانت   اختیار  این  نتایج  به  رهبر  دستیابی  جهت  امر  این  پیرامون  کشور  قانونگذاری  نظام 

گرفت نظر  از   . است   نشدهه  اجرایی محکمی در  این اختیار را  البته شاید گمان شود که رهبری 
ش  ،رساندمیظهور    همنصبه    نگهبان  شورایطریق   متذکر  باید  جواب  در  داما  هد  ل حار  ر 
وظایف آن تطبیق مصوبات   ترینمهممستقل حق قانونگذاری ندارد، بلکه    طوربه  نگهبان  شورای

با شرع و   تفس  اساسی  قانونمجلس  (.  156  :1373)شعبانی،    است   اساسی  قانونیر  و همچنین 
این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد یا وضع اجتماع را بررسی  

و تشخیص صالح و    اندیشیمصلحت این    چراکهب با آن به وضع قانون بپردازد  اس تنو مند  ک 
 (.  16-15: 3، ج1366مدنی، ) ناصالح، در واقع کار سیاسی است 

در نظام فعلی بیشتر شبیه به کارکرد یک فیلتر است که مواظب    نگهبان  شورایپس کارکرد   
رهبری که از طریق این نهاد   ماا  ،دنش بان  اساسی  قانونشرع و    برخالفباشد مصوبات مجلس  

اختیار    هحوزدر   اعمال  بتواند    ،کندمیقانونگذاری  که  ندارد  را  قانونگذاری  در  ابتکاری  حق 
در    هایت اسسی به    کامالً نظام  بپوشاند  هحوزکلی  عمل  جامه  کارکرد    ،تقنین    شورای چراکه 

 باشد. ی  ابایجکه سلبی داشته تا این هجنبقانونگذاری بیشتر  هزمیندر  نگهبان
د  در  صورتیراما  ابتکاری  اختیارات  بتواند  رهبر  به    هحوزکه  باشد، هم  داشته  قانونگذاری 

اجرای    هایسیاست یین  »تع  های زمینهدر    اشقانونیاختیارات   بر حسن  »نظارت  و  نظام«  کلی 
بهتر    هایسیاست  نظام«  اجرای    ،پوشاندمیعمل    هجام کلی  ضمانت  اختیارات  این  همچنین 

مجریه به سمت اهداف کلی    هقوبرای هدایت    گذاریریلو هم در راستای    کندمیا  یدی پعمل
دلیل شرایط اضطراری کشور،  به  و هم اینکه در مواقعی که   شودمینظام تضمین بهتری ایجاد  
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از فوت وقت امکان قانونگذاری در آن    پیش  ،را ببیند  ایوزهحرهبری ضرورت قانونگذاری در  
 . ودشیمحوزه فراهم 

دو راهکار به    ،پارلمانی  رژیممقننه با استقرار    ه قو در    فقیهولیای اجرایی شدن این اختیار  رب
 : کندمیذهن نگارندگان خطور 

  آن را که در این صورت مجلس    قانونی توسط دولت به مجلس  هالیحتقدیم  ق  اول( از طری
 ؛ شودمیلوایح مراحل بعدی گذرانده  هبقیو همچون   کردهبررسی 

تقدیم پیام ساالنه به مجلس و ذکر مواردی در این پیام که تصویب قانون در   ریقز طا  م(ود
که حجم موارد مذکور در پیام    البته در این روش باید توجه شود ،ضروری است  هاآنخصوص 

نباید به  ساال مقننه    هقو   عمالًو    بگیردابتکار قانونگذاری را از مجلس    کالًباشد که    ایاندازهنه 
خود    گذاریقانون  هایطرح  وقتی جهت بررسی   ،ن به موارد مذکور در پیام ساالنهختداپر  از  غیر

اول   به روش  نسبت  این روش  باشد.  این رسدمی  نظربه  ترمطلوبنداشته  تکمیلی  اما شرح   .
اجرای   ضمانت  و  اجرای    هاآنمطالب  ضمانت  به  مربوط  مبحث  نظام   هایسیاست در  کلی 

 .آمد خواهد
 جمهوری   ریاست ذکر است که این روش که از اختیارات  شایان    ه« ساالن پیام  »   ش ودر مورد ر 

ایاالت   ب   ه متحد در  توجه  با  کشور  این  در  هرچند  و  شده  اقتباس  قوا، آمریکا  مطلق  تفکیک  ه 
در آغاز   جمهور رئیس حال در عمل،  با این    ، ند ا و دولت از حق ابتکار قانون محروم   جمهور رئیس 

ا  پارلمانی  به پیام ساالنه« که حق ش »   ریق ز ط هر اجالس  خصی اوست، توجه اعضای کنگره را 
خصوص   در  قانون  تصویب  که  است   هاآن مواردی  ترتیب، بدین و    د ن ک می جلب    ، ضروری 

ابتکار قانون توسط    رغم علی   شایاناکثریت    عمالً اما    ، از لحاظ حقوقی   جمهور ئیس ر فقدان حق 
  . (146-145 : 1387،  نژاد هریسی )   وند شمی   توجهی از قوانین بنا به خواست دولت تصویب 

 . اختیار انحالل مجلس 1-3-2
در   تعادل  یکی  پارلمانی  رژیماساس  است:  وسیله  دو  سیاسی  ،  ابر  بر  در  وزرامسئولیت 

با   کابینه  سقوط  امکان  و  اعتماد    رأیپارلمان  پارلمان   نمایندگان عدم  انحالل  حق  دیگری  و 
دولت  ک   ؛توسط  برابر حربه سقوط  در  مجلسد  کهنه  ابیپس  اختیار  انحالل    ر  اصل  دارد،  قرار 

 (. 358 :1382)قاضی،  شده است  تلقی مجریهقوه  عنوان حربه متقابل بهمجلس، 
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، امکان انحالل مجلس برای هیچ مقامی در هیچ  اسالمی  جمهوریی  فعل  اساسی   قانوندر  
یشه  هم  ر،شو ر ک ه دبه این است ک   اساسی  قانوناهتمام  رو  ازاین،  است   نشده  بینیپیششرایطی  

 (. 258 :1389لطفی،  ) لس وجود داشته باشدمج
که    در کشور این است   پارلمانی  رژیماز نظر نگارندگان یک راهکار اجرایی برای استقرار  

میان   پشتیبانی قوای  اگر  مورد  که  داد  تشخیص  دولت  و  شد  اختالف حاصل  مقننه  و  مجریه 
دارد،   قرار  عمومی  ازبت   وزیرنخست افکار  درخواست    هفقییول  واند  را  پارلمان  و    کندانحالل 

انتخابات جدید و   به  کابینه را  نیز  مردم ارجاع ده  رأیسرنوشت  دلیل بهد و در اجرا، رهبری 
شورت با مجمع تشخیص مصلحت تصمیم مقتضی در مورد انحالل را  وضوع پس از ماهمیت م

 . گرفت  خواهد
ت  از  د پس  اگر  مجلس،  انحالل  بر  مبنی  رهبری  ا صمیم   واقعًامردم    بیشترجدید    اتاب نتخ ر 

کنند،   پشتیبانی  دولت  از  نمایندگانی    قاعدتًابخواهند  هی   داد   خواهند  رأی به  این  پشتیبان  ت أ که 
 ،داد  خواهند به کارشان ادامه    پیش  زا   ترقوی پس از انتخاب، با رفع موانع و    وزراو  دولت باشند  

انتخابات مجدد،   اگر در  با مخالف   رأیولی  کاب بو ت  دول ان  اکثریت   مجدداً و    کند می ینه سقوط  د، 
   (.359-358  :1382)قاضی،    شد   خواهند تشکیل کابینه    مأمورن اشخاص دیگری  ی مع یند  ا فر طبق  

انحالل پارلمان بیشتر کارکرد ایجاد تعادل بین مجلس و دولت را دارد و  توجه داشت که البته باید 
 منتخب خود مجلس هستند.  وزرا   و  زیر و ت نخس  چراکه   ، پیوست   خواهد وقوع به  ندرت به   عماًل
 کلی نظام  ای هسیاست . تعیین و نظارت بر حسن اجرای  1-4
  آن   در   ه ک   اند دانسته   ی ضوابط   ن ی تدو   ن و ی ی تع را    داری حکومت   امر   در   ی استگذار ی س   ، حقوق   تادان اس 
 . ( 55  : 1392بهادری جهرمی،    و   غالمی )   شود   ن ی تأم   ملت   ی جمع   و مصالح   اعمال   دولت   ی ل ک   ات ی مقتض 
مثال    برای است.    کشور   رئیس   ه عهد   بر کلی نظام در بسیاری از کشورهای دنیا    های سیاست یین  ع ت 

  د کن می کلی اقدام    های سیاست ه تعیین  خود ب خاص    های شیوه به    جمهور رئیس آمریکا و فرانسه،    در 
 . ( 158  : 1387زاده،  موسی ؛  34:  4، ج 1384اساسی فرانسه( )بوشهری،    قانون   49  و   20،  18)اصول  
و    اسالمی  ریجمهو   در اختیارات  تبلور  مجاری  از  یکی   مسئله رهبری،    هایمانفرنیز 

اختیارا   هایسیاست  راستای  در  باید  نیز  را  آن  که  نظام است  رئیس حکومت  کلی  از  ناشی  ت 
 .(108 :1387طحان نظیف،  و  اسماعیلی)  دکرودن تحلیل ب
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  های سیاست ی  جران اضرورت نظارت بر حس  خصوصنیز در    ایخامنه  اهلل آیت حضرت  
 : فرمایدمیکلی 

  بیتصو   شور ک   یبرا  را  ی لک   است یس   کی  نمیبنش   ه ک   مینک   خوش   نیا  به  را   خود  د دلینبا  »ما
اماکنیممی ...  گانهسه  یقوا  ،ییاجرا  گوناگون  هایدستگاه  عمل  در  مینیبب  و  مینک   همالحظ  بعد  ، 
  ه ک نیا  .باشند  تهداش  هیواز  یل ک   هایسیاست   آن  از  یحت  ای  روندمی  یگرید  راه  به  کدام  هر

  شد   اجرا  جاهاک   هاسیاست   نیا  هک   بداند   یرهبر  قتاًیحق  یعنی  ...شود  نظارت  دیبا  حتماً  ،شودنمی
  هایسیاست   و  دولت   مصوبات  قانون،  قالب   د دریبا  هاسیاست   نیا  ورضح.  نشد..  اجرا  جاهاک   و

 مجمع   یاعضا  با  رادید  در  یرهبر  معظم  قامم  اناتی)ب  «محسوس باشد  شودمی  اتخاذ  هک   ییاجرا
 . (1381/ 01/ 17نظام، مورخ  مصلحت  صیتشخ

اجرای   بر  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  نظارت  مقررات  با  کلی،    هایسیاست مطابق 
  عهده   برکلی    هایسیاست با    گانهسهعدم مغایرت مصوبات قوای  عالم مغایرت یا  تشخیص و ا

مصلحت   تشخیص  آ  9)ماده    بود  خواهد مجمع  گزارش  و  طمقررات(  مقام   10  دهمابق  ن  به 
داده  رهب با    شد  خواهدری  موردی  اگر  مجلس  مصوبات  خصوص  در  کمیسیون    بررسی و 

 ، مراتب به شورایشد  دادهکلی تشخیص    هایسیاست نظارت مجمع به تشخیص مجمع، مغایر  
منعکس   مزبور،    شودمینگهبان  اختیارات خود    براساستا شورای  نظر مجمع طبق وظایف و 

ازاینات(مقرر  7ه  )مادکند  عمل   مغایرت    رو،  تشخیص  با  نگهبان  با    ایمصوبهشورای 
و  ده  کراعالم    اساسی  قانونکلی نظام از سوی مجمع، باید مصوبه مزبور را مغایر    هایسیاست 

 (. 127-126 :1387مهرپور، ) از قانونی شدن آن جلوگیری کند
اجرای    شایان حسن  برای  که  است  ضمانت   هایسیاست ذکر  باید  وجود  ی  ایراهاج   کلی 

  است، که مقصود واضع    گونهآنیا    دشو نمیعمل    هاسیاست به این    اصالًوگرنه یا    ،داشته باشد
گونه است که اگر  در آمریکا بدین  هاسیاست اجرای این  مثال ضمانت    برای.  شوندنمیاجرایی  

ن آ  نداو تمی  جمهوررئیس،  وضع کند    جمهوررئیسکلی    هایسیاست مغایر با  کنگره قانونی را  
همچنین در    .قانون اساسی آمریکا(  1  ه ماد  7  بند  1  )قسمت  را وتو کند  هاآنرا توشیح نکرده و  

با   مجلس  مصوبات  اگر  باشد،    جمهوریسئر  هایسیاست فرانسه   دتوانمی  جمهوررئیسمغایر 
 (. 172 :1387، زادهموسیقانون اساسی فرانسه( ) 12اصل ) مجلس ملی را منحل کند
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( در راستای ضمانت اجرای  ریاستی نیمه)رژیم    اسالمی  جمهوریتار فعلی  اخا س ق باما مطاب
ب  مجریه  هقوکلی نظام در    هایسیاست    اساسی   قانونمطابق    هرچنداید متذکر شد که  )دولت( 

گرفته   نظر  در  مهم  این  برای  اینکه    ،است   شدهراهکارهایی  حدود    جمهوررئیسهمچون  در 
یا رهبری    ،دارد  دهعهبهاختیارات و وظایفی که   از طریق    تواندمیدر برابر رهبر مسئول است 

در  راهکارها مذکور  کند  جمهوررئیس،  اساسی  قانونی  عزل    جمهور رئیسعزل    اوالًاما    ،را 
در عمل به دالیلی    ثانیاًو    دیر گنمیتوسط رهبری انجام    مستقلطور  به  اساسی  قانونمطابق با  

تنها منتخب مستقیم کل مردم کشور است(    هورجم یسرئ  چراکه)  مردم  رأیهمچون احترام به  
  .، یا پیشگیری از تنش میان نیروها و احزاب سیاسی کشور یا جلوگیری از آشوب در کشور و..

( ضمانت اجرای محکمی در راستای اجرای  ریاستینیمه)  که در ساختار فعلید  کرعان  د اذبای
کشور  یهاسیاست  اجرایی  امور  در  دولت(  کلی  حسن    ،دارندود  وج   )امور  بر  نظارت  پس 

 .نیست  بخشنتیجهمجریه آنچنان  هقو در  هاسیاست اجرای این 
نظارت بر    هشیور در  تغیی  ترینمهم  درسمی  نظربه  پارلمانیدر صورت تغییر رژیم سیاسی به  

  صورت ن یمجریه باشد. بد  هقومربوط به    هاآنکلی نظام و ضمانت اجرای    هایسیاست اجرای  
  وزیر نخست را از طریق    هاسیاست کلی در دولت، این    هایسیاست اجرای    ظورمنبه  یهفقولی  که

از  کندمیعملی   نصب    آنجاو  و  تعیین  در  تعیین    دارد  مهمینقش    وزیرنخست که  )برخالف 
ند ک به مجلس معرفی    وزیرینخست عنوان گزینه  بهفردی را    دکنمیپس سعی    ،(جمهور رئیس

سایر   به  نسبت  ترط م  هایگزینهکه  اجرای  واناح،  را    یلک   های سیاست یی  ،  باشد  داشتهنظام 
به  رو  ازاین   های ست سیاخود و    هایبرنامه  تواندمی  ریاستینیمه  رژیمبا واسطه کمتری نسبت 

از   هاسیاست نظارت کند. همچنین در صورت عدم اجرای   هاآن برو  کرده کالن نظام را اجرایی  
که    شودمیت اجرای قوی محسوب  ضمانیک    هفقیولیتوسط    وزیر نخست طرف دولت عزل  

 ارد. بسیار کمتری د هایهزینهمعضالت و  ریاستینیمهدر رژیم  جمهوررئیسنسبت به عزل 
استقر بر اجرای    هشیو   در خصوص  پارلمانی  رژیمار  در صورت  کلی    هایسیاست نظارت 

 شورای  وع  مجمرت  همان نظا  رسدمی   نظربهمقننه    هقو نظام و ضمانت اجرای این نظارت در  
کلی نظام،   های سیاست ین مصوبات در صورت عدم تطابق با  بر مصوبات مجلس و رد ا   نگهبان
فعلی از طرف    هشیو اجرای    ، که بیان شدطورانم ه. اما  دشو شیوه نظارت محسوب    ترینحقوقی
و    صرفاً  تشخیص  مجمعو    نگهبان  شورای است  سلبی  به  به  اندتو نمیراهکار  کامل  صورت 
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عمل    ه حوزدر    فقیهولی  رات اختیا جامه  راستای    پوشاندبتقنین  در  کاملی  اجرای  ضمانت  و 
در    هایسیاست  نظام  راستای حق   توانمیرو  ازاینقانونگذاری محسوب شود.    هزمینکلی  در 

تقنین به راهکار پیام ساالنه توسط    ه حوزدر    فقیهولیانت اجرای اختیارات  ابتکار و تکمیل ضم
یا مجلس  به  تبدیل  ولد  زام ال  رهبری  به  دولت،    هایسیاست ت  قانونی  لوایح  به    منظور بهکلی 

نظارت   مورد،  دو  هر  در  البته  که  داشت  اشاره  قانون  به  به    ننگهبا  شورایتبدیل  مجمع  یا 
 ضروری است.  فقیهولیمصوبات مجلس در راستای مواظبت بر تصویب مقصود  گونهاین
 ایران   اسالمی   جمهوری م  نظا در  پارلمانی    رژیم   ی . اقتضائات حقوق اساس 2

اساس این  هامحدودیت ،  هاضرورتشامل    پارلمانی  رژیم  یاقتضائات  معایب  و  محاسن   ،
که  است استقرار در این نظام  منظوربه اسالمی جمهورینظام رژیم با توجه به ساختار و ماهیت 

  ، موانعت که  اس  اینذکر است تفاوت معایب و موانع در    شایان.  دشو میذکر    تفصیلبهدر ذیل  
که  اعواملی استقرار    پیشند  رژیم    یابی دستمانع    پارلمانی  رژیماز  آن  معایب    ،شوندمیبه  اما 
 ند.شو می موجب اختالل در امور کشور پارلمانی رژیمکه پس از استقرار  اندعواملی

 ایران   اسالمی   جمهوری در نظام    پارلمانی   رژیم استقرار    ی ها ضرورت .  2-1
و    پارلمانی  رژیمار  استقر  منظوربه سیاسی  ساختار  در  تغییرات ضروری  اعمال  از  گریزی 

 : دشو میاشاره  هاضرورت. در ذیل به این نیست حقوقی کشور 
 کشور   اساسی قانون   . تغییر در2-1-1
  حقوق مردم است   هکنندتضمینارکان زمامداری و    هدهندهر کشور، سازمان  اساسی   قانون

ارتباطشان    هو نحکشور و    گانهسهختیارات قوای  ی، اسیاس  مژیر   کهچنان  ،(161  :1369هاشمی،  )
معین   کشور  آن  اساسی  قانون  در  یکدیگر  از  رو  ازاین  .دشو میبا  ر  استقرا  هایضرورتیکی 

چراکه برخی لوازم   ،است   اساسی  قانونایران، بازنگری در    اسالمی  جمهوریدر    پارلمانی  رژیم
مثال به پست    برای  .است   نشدهته  گرف  نظر  ری دفعل  اساسی  قانون در    پارلمانی  مرژیضروری  

آن،    هشیو،  وزیرینخست  م   هنحو انتخاب  رهبر،  و  دولت  انتخاب  یتعامل  در  رهبر  دخالت  زان 
 . است  دهش نفعلی به آن اشاره  اساسی قانونر که د رد دیگرمواو  وزیرنخست 

 وزیری نخست . ایجاد پست 2-1-2
مجریه است و از    هقو رکنی بودن  دو،  نیامرلپا  رژیماصلی    هایخصیصه یکی از    ازآنجا که

شدطورهمانطرفی   بیان  است   کشور  رئیسالجرم    اسالمی  جمهوریر  د  ،که  ازاینرهبر  رو  ، 
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در ساختار کشور ضروری است.    وزیرینخست وجود منصب    ست دولت،تصدی ریا  منظوربه
گفت   ازآنجا پیوند،  اتصال،  در  وکه  دولت  و  پارلمان  همکاری  و   وریضر  نیلماپار  رژیمگو 
رژیم،   ه حلق  ترین اصلی  روازاین  ،است  این  در  پارلمان  و  دولت  بین  همکاری  و  اتصال 

چراکه  شودمیمحسوب    وزیرنخست  پا  هنمایند،  دراصلی  دارد است  دولت    رلمان  وظیفه  و 
به اجرا   پارلمان را در کشور  پاسخگو    درآوردمصوبات  باید  پارلمان  برابر  این موارد در  و در 

 یابدمیدر چیدمانش مفهوم    وزیرینخست با قرار داشتن منصب    پارلمانی  رژیم  هیجتن  ردباشد.  
 . ستمعنابیو  یدننشاجرا وزیرینخست بدون وجود منصب  پارلمانی رژیمو استقرار 

 جمهوری   ریاست. حذف پست 2-1-3
 مورحد در اازبیشیکی از تجربیات ناموفق ابتدای انقالب اسالمی پراکندگی و عدم تمرکز  

تقسیم   وزیرنخست منتخب ملت و  جمهوررئیسچراکه اختیارات این قوه بین رهبر،  ،بود ت لدو
و    وزیر نخست و    جمهور رئیسالف بین  ختا  به   مختلف   هایزمینهتمرکز در    عدمو این    بود   شده
 .شدمی منجردر انجام امور کشور  ی ثباتبیکاهش سرعت و  هنتیجدر 

 تأهیرئیس    وزیرنخست را داشت و    کشور  ت ریاس  سمت که رهبر    ازآنجااز طرف دیگر  
 مستقیم   رأیاینکه با    با  جمهوررئیسدر این میان    ،در امور دولت بود  کارههمه  عمالًو    وزیران
اما با وجود    ،مردم در سراسر کشور را بر عهده داشت   یندگ و در واقع نمای  دشمینتخاب  مردم ا

سیاسی مرتبت  و  مردمی  موقعیت  کش مقا  نتریعالی)  این  درم  رهبری(  مقام  از  پس   هادار ور 
سابق پس از معرفی کابینه    اساسی  قانونبه    توجه  باچراکه    ،نداشت  یتوجه شایاننقش   دولت 

 جمهور رئیسو    بر عهده داشت ، ریاست کابینه را  وزیرنخست ،  جمهوررئیسبه مجلس توسط  
در جلسات    صرفاً اینکه    ،را داشت   وزیرانتأهی حق حضور    تأهیاعمال    صدر خصو بدون 

 عمالًو در واقع، اعمال ریاست دولت    باشد  داشته  ایاخذهؤ ماختیار یا قدرت    گونههیچ  وزیران
در    جمهوررئیس  شدمیو این موارد موجب    بود  کردهقش تشریفاتی پیدا  ناز وی سلب شده و  

 . (172-171  :1369هاشمی، ) دم ناکام بماندبه مر  اشانتخاباتی هایوعدهانجام 
اینکه    جهتو   با سمت  پارلمانی  رژیماستقرار    هالزمبه  وجود  سیستم    وزیرینخست ،  در 

و    جمهوررئیس  نظام در حضور همزمان  ناموفق  هتجربوجود    بااجرایی کشور است و از طرفی  
دولت   وزیرنخست  رأس    جمهوریدر    پارلمانی  رژیماستقرار    هالزمکه    رسدمی   نظربه   ،در 
شود چرا این مشکل برای    سؤالباشد، البته شاید    جمهوری  ریاست   ایران، حذف پست   اسالمی
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؟!  شودنمی ایجاد    ،دارند  وزیرنخست و هم    جمهوررئیس رخی کشورهای دیگر که همزمان هم  ب
باید   پاسخ  کشورها    گفت در  آن  در  با    جمهوررئیسبا    کشور  ریاست که  دولت  ریاست  و 

است و در صورت    یرهبر  هعهدبر    شورک  ت ریاساست و حال آنکه در کشور ما    وزیرنخست 
اگر    رو، ازاینخواهد بود    وزیرنخست ریاست دولت نیز الجرم بر عهده    پارلمانی  رژیماستقرار  
که    ازآنجایف شود،  تعر  پارلمانی  رژیمنیز در سیستم نظام اجرایی در    جمهوری  یاست رسمت  

 .  کرد خواهددا فاتی پیتشری ی، نقشدولت  رئیساست و نه  کشور رئیسشخص منتخب مردم نه 
ه  شایان در  است  جمهورکچ  ی توجه  داراک   یشور  پارلمان  ی ه    کشور   رئیسباشد،    ینظام 

درجمهوررئیس) همگا  (  مستق  یاننتخابات  انتخاب  یو  مردم  توسط  توسط  کبل  ،شودنمیم  ه 
رهبر  ،(40  :1387،  نژادهریسی)  شودمیانتخاب    خاص  یتأیه نظام    یهمچون   جمهوریدر 

م  هک   اسالمی تعتوسط  خبرگان  نقش  دشو مین  ییجلس  ور  ک مذ  پارلمانی  رژیمدر    فقیهولی. 
ه  ک ن تفاوت  یبا ا   ،است  ورکش  ریاست ، یپارلمان یشورهاک گر ی در د جمهور رئیسهمچون نقش 

گاه  ین جایا  یبرا  «جمهوررئیس»اربرد اصطالح  ک ، از  فقیه  والیت   هنظری  ایاندیشه  یمبان  سبب به
سییتغرو  ازاین  .دشو می  یخوددار ساختار  پارلمانک   یاسیر  به  از    یشور  نظام  خروج  موجب 
 . شد نخواهد «ت یجمهور»ساحت 

 احزاب قوی  گیریشکل . 2-1-4
در جهت   هاآن ههمرد و هرگاه دم در غیاب احزاب، پراکندگی بسیار وجود دامیان عقاید مر

مور، حاصلی  ماندن امقننه را در پیش گیرند، جز بالتکلیف    هقو حل مشکالت خود مستقیم، راه  
 . (107: 1، ج1384)بوشهری،  داشت  نخواهدبرای مردم 

 احزاب نباشند، اگر ،یپارلمان نظام پارلمانی مبتنی بر فعالیت احزاب است، در هاینظام قوام 

  ی فضا جادیا و احزاب حضور بدون و شد میخواه مواجه ل کمش با نهیاب ک  انتخاب در اساساً
 ،رادمنیؤ م)  داشت  نخواهد ی، دستاوردیپارلمان نظام  ،گریهمد نترلک  یبرا احزاب نیب رقابت 

 (. 178و 164 :1396 بهدادفر،
انجا  موفقیت   با   سبببدان  پارلمانی  رژیم امور به    حزب  از  اکثریتی   که   پرداخت   خواهد  م 

  مقننه   قوه  از   برخاسته  دولت   حمایتی،  چنین   بدون.  پشتیبانی کنند  آن  از  ا ائتالف احزابی حاکم  
  کنند،  گرفتار  را  حکومت   است   ممکن  آن   هر  که  پارلمان  اعضای  نایافتهمانساز  ودهت  با  باید
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  غیرممکن   آن  کار  و  شودمی  درپیپی  تغییرات  دستخوش  حکومت   حالتی  چنین  در.  شود  روروبه
 .(350-349 :1382)عالم،  بود خواهد

ذکر  طورهمان قوی    گیری شکلد  شکه  احزاب  فعالیت    ، رلمانیپا  رژیماستقرار    منظور بهو 
که در    آمد  خواهدچراکه در صورت عدم حضور احزاب قوی، معضالتی پیش    ،ضروری است 

 : دشو یماشاره  هاآن صورت خالصه به برخی از ذیل به
 وزیرنخستالف( چالش در انتخاب 

اکثریت و اقلیت    نبود  طبعاًخاص و    یاسی س  هایگرایشایندگانی از  دلیل عدم حضور نمبه
س انتخیاسی گرایش  روبیا    بست بنبا    وزیرنخست اب  ،  جدی  این    شد  خواهدرو  همعضل  یا 

ب  سست و زودگذر  هایائتالف   هنتیجانتخاب غیرکارشناسی و   این  سیاسی خواهد  ود و جمع 
  وزیری نخست منصب    هشایستاوقات فرد منتخب پارلمان،  ر  بیشت که    شد  خواهدموارد موجب  

 ان اداره امور را نداشته باشد.کا امینباشد 
 دولت مستقر یثباتیب (ب

و  به  تشکیالتی  سازماندهی  عدم  نمایندگان    های گرایش   مند نظام دلیل  پارلمان،  در  در  سیاسی 
شان دچار  های مواضع و نظر   ای برهه و در هر    اند مشخص   ی قد مش موضوعات مختلف فا   خصوص 

هنگ  دولت مجبور است حرکت کلی خود را با مواضع پارلمان هما   که   ازآنجا و    شود می دگرگونی  
 . داشت   نخواهد دولت مستقر نیز در مواضع، حرکت کلی و اهداف خود ثبات الزم را    رو ، ازاین کند 

 حرکت کند و نامتوازن دولت (ج

فبه همچنین  علت  و  منسجم  و  قوی  احزاب  گرایشیِ    نبودقدان حضور  اقلیت  و  اکثریت 
پارلمان منتخب  وزرای  پارلمان،  نمایندگان  غیرهمس  کدام  هر  معین  تفکرات  نامبا  و  توازن  و 

موجب    شد  خواهندانتخاب   معضل  این  کابینه    هایاختالفدلیل  بهکه    شود میو  در  بسیار 
 منسجم و پراکنده باشد.غیر هاوزارتخانهحرکت دولت کند و کار 

 ران ی ا   اسالمی   جمهوری در نظام    نی پارلما   رژیم استقرار    های محدودیت .  2-2
 مد ا کارنظام حزبی منسجم و احزاب   نبود. 2-2-1

یا توان   است   نگرفتهبه دالیلی یا هنوز احزاب منسجم و قوی شکل    اسالمی  مهوریجدر  
 : اند ازعبارت یلاین دال همل ج. از اندنکردهادامه فعالیت پیدا 
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  ، اختالف بلندمدت   برنامه   فاقد   و   انتخاباتی  صرفاً  احزاب، رویکرد  پایین  به   باال   از  اداره  و   تأسیس 
  مالی  توان   نداشتن کشور،    برای   حزبی   نظام   جواز   عدم   یا   واز ج   سر   بر   کشور   حاکمان   و   دینی   علمای 
 . احزاب   منسجم   و   ستمر م   فعالیت   منظور به   حکومت   ساختار   کافی در   بستر   نبود احزاب،    اکثریت 

با وحدت یا همگرایی ملی و گرایش به    پارلمانی  رژیم. تعارض  2-2-2
 مردم   چنددستگیسمت 

نظام  ک   آنجااز د  ینظام  اسالمی   جمهوریه    باو    شودمیمحسوب    المللی بین  ه رصعر  نوپا 
ند و اتحاد ابه ایدئولوژی خاص خود دشمنانی سرسخت دارد که در کمین براندازی آن   توجه

داردیا   یبرا  یمل نوپا ضرورت  نظام  نفس    ازآنجا  روازاین  ،ن  دالیلی    پارلمانی  رژیمکه  از  به 
با   متعدد  سیاسی  احزاب  به  دادن  رسمیت  و  تقویت  مردم  تکثرگراجمله  سیاسی    تر موافقیی 

این است    مسئله  است،  مسئوالناتجربه  دلیل  بهممکن  و  مردم  موجب  کافی  حزبی  کار  در  ن 
کدیگر شود؛ ن نظام با یتقابل مسئوالیا    قومی و مذهبی  هایروز اختالفچنددستگی و حتی ب

نان با و آ   رسدبکه آرامش و سرعت کشور کاسته شده و ندای اختالف ملی به دشمنان  طوریبه
 .ندشو موجب تضعیف حکومت  هنتیج در را بیشتر کنند و هااین اختالف هدامنتالش خود 

 اساسی   قانون. چالش تغییر در  2-2-3
ب در  فرصت  در    اساسی  قانونازنگری  کارگزاران حکومت  عموم  که  است  مطلوب  زمانی 

در غیر    . (307  :1395  طاهری،)  باشند  القولمتفقکشور    اساسی  قانون مورد ضرورت تغییر در  
بازنگری نیز حاضر  نظر بین کارگزاران نظام که بسیاری از آنان در شورای  اختالفاین صورت  

و    شد  خواهدقطعی    هنتیجشورا به  نیافتن    دست   زل متن مدون جدید یاموجب تزل  ،بود  خواهند
نیز    ،از طرف دیگر نظام به سطح جامعه  درگمی  و موجب سر  شده  کشیدهاختالف کارگزاران 

در  م میانشان    پرسیهمه ردم  تنش  ایجاد  در حال حاضر  شودمییا  در    در خصوص.  بازنگری 
کش  منظوربه  اساسی  قانون سیاسی  رژیم  نخبگان  تغییر  و  نظام  کارگزاران  بین  پارلمانی  به  ور 

 متفاوتی مطرح است. هاینظرو  ردنداسیاسی کشور اتفاق نظر وجود 

 عمومی  ار افکجنگ روانی و تحریک  . 2-2-4
روانی  د جنگ  تغییر  این  راستای  علیه    المللیبین  های عرصهدر    ایگستردهر  داخلی  و 

ت که تالش مضاعفی در جهت تحریک  صوربدین.  پذیرفت   خواهد صورت    اسالمی  جمهوری 
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کشور    عمومی  افکار مردم  کردن  دلسرد  زمینۀو  مشارکت    هشکادلیل  بهحکومت    در  تعداد 
ا نظام  امور  در  رهبر  ،گرفت   خواهدم  نجا مستقیمشان  به  به  یهمچنین  دیکتاتوری    سبباتهام 

 . شد خواهد، زده مجریه قوهدر  ر اختیاراتشییو تغ وزیرنخست دخالت در نصب و عزل 
 اسالمی   جمهوریدر  پارلمانی  رژیم. محاسن استقرار 2-3

 ی اختیارات رهبر  جهت اجرای کامل ترمطلوب . سیستم  2-3-1
اختیاراتی در   کشور   ریاست ه، رهبر در منصب  فقی   هطلق م والیت    ه ی نظر و    اساسی   قانونمطابق  

ذکر  مطالب  به  توجه  با  که  دارد  مقننه  و  مجریه  و  قوای  مطل   ه نظریشده   رژیم،  فقیه قه  والیت 
این اختیارات و وظایف    پارلمانی  مله وظایف ج   از   . رسد می   نظر به   تر مطلوب برای اجرای کامل 

کلی نظام است که   های سیاست بر حسن اجرای  نظارت    م و کلی نظا   های سیاست تعیین    فقیه ولی 
با مشورت مجمع تشخیص مصلحت برای کشور در    هایحوزه باید رهبر مطابق شرایط کشور 

کشور را در راستای اهداف  هایارگان  ههم راه  هنقش کند و  گذاری هدف رایی، تقنینی و قضایی اج 
معین   نظام  اختیارات د  کن کلی  این  لوازم  جمله  از  ت و  با   مجریه   قوه بر    فقیه ولی فوق  ،  که  است 

 است.  تر فراهم   وزیر نخست واسطه دخالت رهبر در تعیین و نصب  به   پارلمانی   رژیم استقرار  
 دولت  رئیس هماهنگی و همراهی بیشتر بین رهبر و  . 2-3-2

نسبت به قوای دیگر و انتخاب مستقیم ایشان توسط    مجریه  قوه گستردگی اختیارات رئیس  
ایجاد    شودمیموجب    ی اوقاتیارمردم، بس تلقی  این  نظام  د  شو که  ، اسالمی  وریجمهکه در 

دن،  است   جمهوررئیسهمان    کشور  رئیس مطرح  کشورهای  در   هدارندکه    هاآن چه    ،یاچراکه 
یعنی    جمهوریسرئ همان    کشور  رئیسند،  اریاستینیمهرژیم    هدارند که    هاآنریاستی و چه    رژیم

و هم مطابق با مبانی نظری   اساسی  قانونیران هم مطابق با  ما در اا  ،منتخب مستقیم مردم است 
تخب مستقیم تمام من  جمهوررئیس   ،است و از طرف دیگر  کشور  رئیس، رهبر  اسالمی  جمهوری

ساختار  اس   دولت   رئیسملت،   این  و  و    هایرژیمبا    تنها نهت  همگرایی    ریاستینیمهریاستی 
هماهنگی   ،منتخب پارلمان است   وزیرِنخست ،  لت دو  رئیسکه  نیز    پارلمانی  رژیم بلکه با  رد،  ندا

ظر ایجاد ناختالف  جمهوررئیساداره کشور بین رهبر و    درپس به دالیل مذکور گاهی    ندارد.
مطابق    دشو می هرچند  است   جمهوررئیساساسی    قانونو  مسئول  رهبر  برابر  انتخاب    ،در  اما 

دخالت   جمهوررئیسمستقیم   عدم  و  مردم  طرف  ت ره  از  در  اختالبر  حل  کار  آن،  را  عیین  ف 
  ریاست و فقیه  والیت  گاهیجا نیب قدرت املک توازن یبرقرار که دلیل آن عدم  کندمیسخت  
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  بهدادفر، و    رادمنیؤ م)  است   یاساس قانون در  هاآن  فیوظا املک  کیکتف رغمیعل،  جمهوری
نقش ویژه   ولت د  رئیس  نصب که رهبر در تعیین و    پارلمانی  رژیم  زمینهدر این    .(163  :1396
 .رسدمی نظربه ترمطلوب ،دارد

 قدرت چیره بر تمام نظام اجرایی کشور   عنوانبه . کنترل دولت 2-3-3
  در  زیادی  بسیار  تأثیرگذاری  توان  و  ییاجرا  قدرت  از  سیاسی، دولت   گانهسه  هایرژیم   در

و ک   نهادی   سطتو   هامسئولیت   و  اختیارات  این  اگر  که  است   برخوردار  کشور  مناسبات نترل 
 وقحق  به  تعدی  هنتیج  در  و  قوا   هبقی  تضعیف  و  دولت   تازییکه  و  استبداد  موجب   ،نظارت نشود

  در  که  رسیممی  نتیجه  این  به   گانهسه  هایرژیم  ه مقایس  با  .شد  خواهد  مردم  هایآزادی  و
  در   ولتد  ت مسئولی   و  دولت   اختیارات  بر  نظارت  ،پارلمانی  رژیم  مانند  ها رژیم  این  از  کدامهیچ
در صورت استقرار رژیم رو  ازاین  (.247-246  :1395)هاشمی،    گیردنمیلمان صورت  پار  برابر

نه توسط پارلمان و نصب رهبر، دولت مستقر از یک طرف  و کابی  وزیرنخست پارلمانی با تعیین  
ه ر بو از طرف دیگر مستظه  هاآنصوب  قوانین م  هاجراکنندنمایندگان پارلمان و    رأیوابسته به  

مقام رهبری است که از این لحاظ قدرت دولت کنترل شده و ثبات نسبی برای دولت    حمایت 
 (. 563 :1398بابایی مهر،  و )رستکی شودمیایجاد 

 ها آن . کاهش تعارضات بین مجلس و دولت و هماهنگی بیشتر بین  2-3-4
در    آنجااز ایجاد    یمرژکه  پارلمان  دل  از  دولت  از    بسیاری  در  حتی  و  شود می پارلمانی، 

انتخاب    الزاماًکشورهای پارلمانی، اعضای دولت    قوه ، پس  ندشو می از میان نمایندگان مجلس 
  دولت   ،عبارت دیگربه  .جز اجرای قانون ندارد  ایوظیفهاست و  مجریه کارگزار اجرایی پارلمان  

تلقی    قوهمباشر و عامل   مؤتمنی،    دشو میمقننه    س رئیقتی  و   ورازاین(.  126  : 1380)طباطبائی 
وزرا حاصل انتخاب خود پارلمان باشند و خود را کارگزار پارلمان بدانند، مجالی    هبقیو    کابینه

مقا پاربرای  با  تعارض  و  برای  بله  نمایندگان   ماندنمیباقی    هاآن لمان  با  همراهی  به  مجبور  و 
از  ملت هستند. م  آنجااما در ساختار فعلی کشور   یم تمامستقکه رئیس دولت خود را منتخب 
کشور   به    داندمیمردم  ملزم  را  دولت  آنکه  از  بیش  پارلمان،  نمایندگان  منتخب  نه  اجرای  و 

 مجلس  اگرچه  هنتیجدر  .  داندمی  اشانتخاباتی  هایوعدهای  مصوبات پارلمان بداند، ملزم به اجر
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 مجلس  از  برآمده  دولت   مقابل،  در  ،است   دولت   بر  نظارت  حیث  از  یعیوس  اختیارات  یدارا
 نکند.  نیتمک است  ممکن ،نباشد خواستش موافق که ی نیقوان  برابر در دولت  پس ست،ین

جم2-3-5 نظر  با  مطابق  و  تخصص  بر  مبتنی  حکومت  اداره  عی  . 
 نخبگان کشور 

اجرای   پختگی   رژیمبا  با  و  سیاسی  نخبگان  توسط  ذیل  دالیل  به  کشور  اداره  پارلمانی، 
 : پذیردمیبیشتری صورت 

انتخاب   انجام    توسط  لتدو  رئیسالف(  رهبری  انتصاب  با  و  پارلمان    خواهد نمایندگان 
و  گمان  بیکه    گرفت  پارلمان  بیش  نظام   رهبرنمایندگان  تخصص  عادی  مردم  اداره از  در  تری 

 ؛ شرایط و معضالت نظام دارند  ازکشور و شناخت بیشتری 
هیجانات   روی  از  مردم  انتخاب  اوقات  گاهی  حاصل  ب(  و  زودگذر  احساسات  و 

همچون نخبگان سیاسی انتخاب همراه    الزاماًاست و نه اینکه    ایسلیقهجاری و  انف  هایکت حر
 ؛با شناخت عمیق از شرایط کشور باشد

نق گرفتن احزاب،  با حضور نظام حزبی مالزمه دارد و با رو   پارلمانی   رژیم ه استقرار  ک  ازآنجا ج(  
سر    ها دولت  احزاب  دل  استقرار  آورند برمی از    سیاسی  مدیران که    شود می   سبب   انی پارلم   رژیم ، 

 ور حض  از  ی ر ی احزاب انتخاب شوند و موجب جلوگ   ه دید آموزش شده و  تربیت کشور از میان افراد  

 . ( 177  : 1396  بهدادفر،  و   راد منی ؤ م )   بود   خواهد  ی اس ی س  های سمت  اداره  در  به تجر کم  افراد 
 پارلمانی  رژیم. معایب استقرار  2-4

 حکومت  ه اداردر  . تضعیف حس مشارکت مردم2-4-1
در    پارلمانی  رژیماستقرار    بسا چه مردم  مستقیم  منتخب  حذف  موجب    رأسو  دولت 
شدنضعیف حاکمیت    هرابط  تر  و  بهچرشود،    مردم  مردم  حاضر  حال  در  انتخاب    سبب اکه 

وجه ته  زمینمستقیم رئیس اجرایی کشور، حس مشارکت بیشتری در امور کشور دارند. در این  
دیدگاه   در    ایخامنه  هللاآیت به  بازنگری  اعضای شورای  : رسدمی  نظربهمفید    اساسی  قانوناز 

 یک که کردند احساس مردم تیوق که است  مستقیم مردم یک امتیاز بزرگ دارد و آن این  رأی»

 او به که  هستند هاآن  خود و کنندمی معین   دارند  کشور هرادا و کشور  ریاست  عنوان به را فردی

 مسئولیت  هم احساس و گیرند می  دل در را مسئول آن محبت  هم بیعتاًط ،دهندمی مسئولیت 



 
 

 
 

 ران یا یئات حقوق اساسوجه به اقتضابا ت یپارلمان یاسیدر نظام س ینقش رهبر
 

 

 
101 

کاری   چهی توانیمنمی  مردم حمایت و کمک بدون . ماکنندمی او از حمایت  به نسبت  بیشتری
 به متکی کهوقتی جمهوررئیس.  بود  نخواهد کار  به قادر پشتوانه این بدون  دولتی هیچ و بکنیم

 کمک هاآن  از و زندمی حرف کردند، معین را وکیلی که وکلینیم مثل با مردم است  مردم آرای

 مردمی مسئله نمک می  تصور من  و دارند  او به نسبت  را حساسهمین ا عیناً هم مردم خواهدمی

 انتخاب مردم خود را کشور  رئیس که است  مظاهرش همین ترینمهم  از یکی که را نظام بودن

)صورت   حت نیست«سلب نکنیم، مصل اسالمی جمهوری مانظ از آسانیبه ما را این کرد خواهند
 .(541: 1، ج1369مشروح مذاکرات شورای بازنگری، 

  از  بسیاری  مردم  که  آنجااز  ملت   توسط  ولت د  رئیس  مستقیم  انتخاب  صورت  همچنین در
  و   ها سختی  برابر   در  هنتیجدر    ،دانندمی  خود  انتخاب  هنتیج  را  کشور   اجرایی  هایضعف

 همراهی  منتخبشان  هایدولت   با  و  دهندمی  نشان  خود  از  یشتریب  صبر  شورک   دهیچیپ  معضالت
 برخوردار است. از این خصیصه بسیار کمتر  پارلمانی رژیمداشت که  خواهند  بیشتری

 . اختالل در فعالیت احزاب سیاسی 2-4-2
و   منسجم   قوی،   حزبی   نظام   وجود   کشوری،   هر   در   پارلمانی   رژیم   استقرار   ضروریات   از   یکی 

 فعالیت  فرهنگ  کشور  آن  در   کهدرصورتی  اما  ،اند پارلمانی  رژیم ان  ک ه احزاب ارک چرا  ،ر است ی گ افر 
پس   ،شند با  داشتهاساسی و ملی حکومتشان اختالف  یا احزاب در مبانی    باشد  نداشته   وجود   حزبی

عم ی دل به احزاب    فعالیت   در  پارلمانی  رژیم   استقرار   با  تعارضات  مردم  قشان ی ل  استقبال  عدم   ی و 
. بود   خواهد   پارلمانی   رژیم   در   اختالل   احزاب،   فعالیت   در   اختالل   نتیجه .  آمد   خواهد   پیش   تالل خ ا 

 :است  ضعیف  حزبی   نگ فعالیت فره   ذیل   دالیل  جمله   از  لی دالی   به   ایران  در 
از   اکراه مردم از عضویت و فعالیت در احزاب سیاسی که ریشه در مسائل مختلف دارد.  الف( 

مسائل    ه جمل  احزاب   ی اعتماد بی این  تلخ    اعتمادی بی است.    به  تجربه  حاصل  ز  ا   شان تاریخی مردم 
 ؛ ( 119  و   102-101  : 1378،  ی اظم ک )اخوان    است فعالیت احزابی همچون مجاهدین، توده، رستاخیز و..  

  و  اصول  در  اغلب   احزاب  این  دارند،  منسجمی  و   قوی  حزبی  نظام  که  کشورهایی  ب( در
  تاکتیکی و راهبردی  اختالفاتشان  اتنه   و   رنداک نظر داراشت  یکدیگر  با   شان ملی  و  اساسی   اهداف

  و   سی اسا  مبانی  از  بسیاری   در  احزاب   ایران   در  شود می  مشاهده  که  است  حالی  در  این  ،است 
  در   که  است   ایسلیقه  اختالف  از  باالتر  اختالف  این   و  دارند  عمیق   های اختالف  یکدیگر   با  ملی

 آنجا ازشود،    مستقر  ایران  در  ارلمانیپ  نظام  گرا  اوصاف  این  با.  تاس  موجود  پیشرفته  کشورهای
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توأمان  پارلمانی   نظام  استقرار  که  کنمم  باشد،  ریفراگ   و  قوی  احزاب  فعالیت   و  حضور  با  باید 
 .باشد فوایدش از بیشتر مضراتش بلکه ،ندهد نتیجه پارلمانی  رژیم استقرار  تنهانه است 

 ارلمان پ   توسط   لت و د   انحالل   و   دولت   توسط   پارلمان   انحالل   . چالش 2-4-3
  دولت   انحالل  یا  دولت   توسط  مجلس  انحالل  پارلمانی  رژیم  در  تعادل  سازوکارهای  از  یکی

ازایناست   مجلس   توسط  نمایندگان   و   دولت   ،پارلمانی  رژیم  استقرار  از  پس  که  آنجااز  رو ، 
  با   است   ممکن  ندارند،  تعادل  اهرم  این  از  استفاده   منظوربه  چندانی  تجربه  ایران  در  پارلمان
  و   دهش  سازوکار  این  از  معکوس  نتیجه  موجب   اهرم  این  از  اندیشانهمصلحت رغی  و  نابجا  هاستفاد
آنکه    بساچه  .ندشو  مملکت   امور  یپدرپی   تعطیلی  و  کشور  ثبات  در  اختالل  سبب    رهبر دلیل 

سال  شانسخنرانی در    انقالب مناسب    پارلمانی  رژیماستقرار    1398  در  کشور  برای  را 
موانعه  ،اندندانسته باشد  مین  معایب  دانشجویان  و  از  جمعی  با  دیدار  در  مورخ   )بیانات 

نظام  1398/ 03/ 01 اصل  با  اینکه  نه  و  چر  پارلمانی(  باشند،  با مخالف  خودشان  ایشان    اکه 
بیانات در )  شدند  کشور   در  پارلمانی  رژیم  اجرای   ایده   تقویت   موجب  1390  سال  در  سخنرانی

 . (1390/ 07/ 20اجتماع مردم کرمانشاه مورخ 
 گیری تیجه ن

ر مبانی  بههبر،  نقش  از    ایاندیشهدلیل  رژیم سیاسی  هر  در  آن  فقهی    گانهسه  هایرژیمو 
تفاوت در رژیم سیاسی کشور موجب تفاوت در برخی    منصب ریاست کشور است. اما ایجاد

در نقش و  . در مورد تفاوت  شد  خواهداختیارات و وظایف این نهاد متناسب با رژیم مستقر  
  ه قو مربوط به    ایجادشده، بیشترین تغییر  پارلمانی  رژیمبا استقرار    یرات نهاد رهبراختیا  هوزح

اختیارات    هزمردر    وزیرنخست و نصب    یریوزنخست چراکه پیشنهاد نامزد  ،  بود  خواهدمجریه  
قرار   در    تبعبهو    گرفت   خواهدرهبر  ایشان  والیت  اعمال  رژیم    برخالفمجریه    هقو آن 

انجام    و  ترکامل  ،ریاستینیمه بیشتری  سهولت  و  گیردمیبا  والیت  اعمال  اجرای  ضمانت   .
مثال ضمانت   برای  .بود خواهد  ترقوی پارلمانی رژیم کلی نظام در هایسیاست نظارت بر انجام 

در   موارد  این  اگر  بدینمجریه    ه قو اجرای  که  است  را  وزیرنخست گونه  کشور  اجرایی  امور   ،
با   نده  کلی  هایسیاست مطابق  برخالف  انجام  یا  عزل شد  خواهدعزل    کند،  عمل  هاآن د   .

بیشتر،    وزیرنخست  سهولت  عین  عزل    هایهزینهدر  به  نسبت  منتخب    جمهوررئیسکمتری 
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درم کشور  با    وزیرنخست   رو ازایندارد.  بر  ردم  مطابق  یا  است  نظام   هایسیاست مجبور  کلی 
 یا عزل شود. د کنعمل 

مصوبات    پارلمانی  ژیمردر    وزیرنخست چنانچه    رسدمی  نظربه مجری  که  حال  عین  در 
شود محسوب  نیز  کشور  اجرایی  امور  در  رهبر  کارگزار  است،  میان    ،پارلمان  در   رژیم پس 

رژیم    انیپارلم قرابت    مطلقهوالیت    هاندیشبه    پارلمانی  رژیم،  ریاستینیمه و  و  شباهت  فقیه 
و   داشته  اخت  منظوربهبیشتری  و  وظایف  کامل  باشد.    ترمناسب   فقیهولیارات  یاجرای 

الزم را   هایظرفیت   یبرخ  ارلمانی پ  رژیماستقرار    منظوربه  اسالمی  جمهوریکه نظام  طورهمان
و موانعی نیز مواجه    هامحدودیت ، کشور برای تغییر رژیم به پارلمانی با  ینا  وجود  با.  ست دارا

 رژیمتعارض    و  ویاب قو احز  نظام حزبی منسجم  نبود:  از  اندعبارت  هاآناست که برخی از  
 با وحدت ملی.  پارلمانی
عنوان قدرتی چیره بر تمام نظام بهکنترل دولت   جمله برای کشور محاسنی از پارلمانی رژیم

اجرایی، همراهی بیشتر میان رهبر و رئیس دولت را دارد. اما اجرای این رژیم در کشور معایبی 
حکومت، ایجاد اختالل   هادارم در  شارکت مردمتضعیف حس    به  توانمیازجمله  دارد که  نیز  

هرچند استقرار    گفت باید    روازاین  .کرداشاره    پارلمانی  رژیمعنوان رکن  بهدر فعالیت احزاب  
برای آنکه   ،و محاسن فراوانی است   هاظرفیت   یایران دارا  اسالمی  جمهوری در    پارلمانی  رژیم

 ،، راهگشاتر باشدپارلمانی  رژیم ار  با استقر  شاجرای اختیارات  ه زمینفقیه در    والیت جایگاه نهاد  
ایران رفع    اسالمی  جمهوریاجرا در    منظوربه  یپارلمان  رژیمابتدا ضروری است موانع و معایب  

بلکه ممکن   ،شد  نخواهدو مفیدتر    مؤثرترامور کشور    هادارنقش رهبری در    تنهانه  االو    ،شود
فواید   با مخاطرات بیشتر و   استیرینیمهم  یاست انجام اختیارات و وظایف ایشان نسبت به رژ

تغییر رژیم سیاسی کشور  ین در صورت عدم رفع موانع و معایباشد. همچن  همراهکمتری   ب، 
 فعلی باشد. ریاستینیمهزیان آن بیشتر از رژیم  احتماالًبلکه  ،بود نخواهدمفید  تنهانه
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 نابع م

 و مقاالت  هاب اتکالف( 
)یاظمک اخوان   .1 بهرام  »احزاب،(1378،  س   ،  امن  ی اسیثبات  مطالعات  ت«،  یو  فصلنامه 

 .119و  102-101 ص، 4، شیراهبرد
کلی    هایسیاست یل ماهیت نهاد  (، »تحل1387)  طحان نظیفهادی  و    اسماعیلی، محسن .2

ایران« اسالمی  اساسی جمهوری  در حقوق  نهم، پژوهشنامه حقوق اسالمی،  نظام  ، سال 
 .108ص، 2ش

 .اول چ، 2و  1ج تهران: شرکت سهامی انتشار، ، ق اساسیقوح ،(1384بوشهری، جعفر ) .3

امام خمینی،  نشر آثار  سسه تنظیم و  ؤ قم: م  فقیه، والیت(،  1397اهلل )خمینی موسوی، روح .4
 دوم.وسی چ

(، »الگوی رژیم پارلمانی در نظام مبتنی بر 1398)  مهرباباییعلی    و  رستکی، محمدمهدی .5
،  مجله مطالعات حقوق عمومی   ایران«،  اسالمی  یورجمهدر    فقیهوالیت حاکمیت الهی و  

 . 563و  561ص، 2، ش49 دوره

: تقریرا البحاث السیدعلی  االجتهاد و التقلید و االحتیاط(،  1394)  علی   سیدسیستانی،   .6
 . نابیقم:  ،السیستانی

7. ( قاسم  ایران(،  1373شعبانی،  اسالمی  جمهوری  حکومت  ساختار  و  اساسی  ،  حقوق 
 .لاو اطالعات، چتهران: 

روابط  اداره   .8 و  فرهنگی  امور  اسالمیکل  شورای  مجلس  صورت  (،  1369)  عمومی 
بازنگری شورای  مذاکرات  فره  مشروح  امور  کل  اداره  عمومی  تهران:  روابط  و  نگی 

 .1 مجلس، ج
جنگل،    تهران:  ،محشای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران(،  1395طاهری، محسن ) .9

 .اول چ

  مهم سیاسی(،   های رژیماساسی )کلیات و    حقوق (،  1380مؤتمنی، منوچهر )طباطبائی   .10
 .اول میزان، چتهران: 

 . دهم نی، چ ، تهران: نشربنیادهای علم سیاست(، 1382عالم، عبدالرحمن ) .11

علی .12 جهرمیعلی    و  غالمی،  ماه»  (،1392)  بهادری  اجرا یمفهوم،  بر  نظارت  و    ی ت 
 .55ص، 1ش م،، سال دوفصلنامه دانش حقوق عمومینظام«،  یلک   هایسیاست 
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سیاسی(،  1382)  ابوالفضل  سیدقاضی،   .13 نهادهای  و  اساسی  انتشارات  حقوق  تهران:   ،
 . هشتم دانشگاه تهران، چ

 . ششموپنجاه ، چمیزان ، تهران:سیحقوق اسا هایبایسته(، 1396)  ------------ .14
15. ( اسدهلل  ایران(،  1389لطفی،  نظام جمهوری اسالمی  اساسی و ساختار  تهران:  حقوق   ،

 . اول ه، چانجاود

ایران(،  1366)  الدینجالل   سیدمدنی،   .16 اسالمی  جمهوری  در  اساسی  تهران: حقوق   ،
 . اول چ، 3جسروش، 

کلی    های سیاست (، »تأملی در مفهوم ماهیت و جایگاه حقوقی  1387، ابراهیم )زادهموسی .17
 .172و  158ص، 17، ش، سال پنجممجله حقوق اسالمینظام« 

و راهکارهای پارلمانی    هازمینه»بررسی موانع،    (،1396)   ر دفبهدامیثم    و  ، احمدرادمومنی .18
،  2ش  دوم،وست ی، سال بفصلنامه حکومت اسالمیشدن نظام جمهوری اسالمی ایران«،  

 . 177-178و  163-164ص
19. ( حسین  اس(،  1387مهرپور،  حقوق  ایرانمختصر  اسالمی  جمهوری  تهران:  اسی   ،

 . اول ، چدادگستر
»ب1369)  محمد  سیدهاشمی،   .20 تطبیقیرر(،  اساسی    سی  قانون  بازنگری  موضوعی  و 

 .171-172و  161ص، 8، ش ،مجله تحقیقات حقوقیجمهوری اسالمی ایران«، 
 .سوم میزان، چساسی و ساختارهای سیاسی، تهران: حقوق ا  (،1395) ----------- .21
تطبیقی(،  1387)  الدینکمال،  نژادهریسی .22 اساسی  ریاستی،    هاینظام)  حقوق  پارلمانی، 

 .اول آیدین، چتبریز: را(، و اقتدارگط مختل

 نیب( قوان
 .رانی ا یاسالم یجمهور یقانون اساس .1
 . فرانسه یقانون اساس .2
 .اکیحده آمراالت متی ا یقانون اساس .3

 انقالب  معظم رهبر آثار نشر  و  حفظ سایت از ج( ارجاعات

 . نظام ت  (، بیانات در دیدار با اعضای مجمع تشخیص مصلح 1381/ 01/ 17)   علی   سید ،  ای خامنه  .1

 . بیانات در دیدار با جمعی از دانشجویان(، 1398/ 03/ 01) علی سید، اینهخام .2

 .جتماع مردم کرمانشاه(، بیانات در ا 1390/ 07/ 20) علی سید، ایخامنه .3
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