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و ناهماهنگي قواي سه گانه حاكميت در پاره اي مـوارد شـكل بحرانـي بـه خـود مـي گيـرد

سي  مهار اين بحران در وهله اول مستلزم ارايـه. ستم هاي سياسي را تحت تاثير قرار ميدهد كارآمدي

و بـا بهـره. يك توصيف نظري از ويژگي هاي اساسي آن است  از اين مقاله با همين هـدف گيـري

و استقرايي، شاخص هاي اصلي بحران ناهماهنگي قواي سه گانه را  عملكـرد)1روش هاي قياسي

و نهايتـاً)2 گانه متعارض قواي سه   فقدان سازوكارهاي حقـوقي كارآمـد بـراي اعـاده همـاهنگي

و براي بررسي تجربي اين توصـيف)3 پيدايش اختالل در كاركردهاي نظام سياسي معرفي مي كند

. نظري، تجربه ايران را در اين خصوص، به عنوان مطالعه موردي، مـورد كنكـاش قـرار مـي دهـد 

.استياد شده براي ترسيم تئوريك بحران به يك ابزار مفهومي نسبتا كارآمدحاصل كار، دستيابي

:واژگان كليدي

 بحران ناهماهنگي قوا، تفكيك قوا، نظام هاي سياسي، مسائل ايران

                          0411Email: ghoreishi3583@yahoo.com-3356013: فاكس*
:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

سـانه شنا معرفـت مبـاني«-86، سـال1، شـماره37، سـال»بحران عقالنيت: تامالتي پيرامون انديشه ورزي معاصر مسلمين«
و بسط پاسخ هاي نظريهتحرير چالش هاي: اصالح طلبي ديني  چـالش هـاي نظـري«-87، بهـار1شماره،38سال،»نظري

.88، بهار1، شماره39، سال»مطالعه موردي ايران: ايدئولوژي هاي سياسي
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 اشاره
. تفكيك قوا يكي از دستاورد هاي پر اهميت انديشه سياسي براي مقابله با خودكامگي است

ميان عموم انديشمندان سياسي باور بر ايـن اسـت كـه تمركـز قـدرت، در واقع از آنجائيكه در

به عنوان يكـي از مـوثرترين ابـزار هـاي كنتـرل  موجد فساد سياسي است، از سازه تفكيك قوا،

و. قدرت ياد شده است  كه در تفكيك قوا، قدرت به بخش هاي مختلف تقسيم مـي شـود چرا

، از زياده طلبي بخش هاي ديگر جلو گيـري هر يك از اين بخش ها، براي حفظ اقتدار خويش 

.بالطبع نتيجه حاصله نيز كاهش فساد سياسي ناشي از قدرت متمركز است. كنندمي

مي آيداياما با تبديل قدرت متمركز به قواي متكثر، مسئله مسئله مزبـور نـاظر. ديگر پديد

به سوي تحقق بر چگونگي هماهنگ  اهداف نظـام سازي بخش هاي مختلف قدرت در حركت

 هاي سياسـي مختلـف از سـازوكارهاي متنـوع اسـتفاده براي حل اين مسئله نظام. سياسي است 

كه از جمله آنها مي تـوان بـه برگـزاري انتخابـات زودرس جهـت دسـتيابي بـه قـواي مي كنند

و يا همه پرسي ياد كرد  ولي در هر حال گاهي سازوكارهاي پيش بيني شده قـادر بـه. هماهنگ

ه  و ناهماهنگي قواي حاكميت به شكل گيري يـك بحـران سياسـي مـوثر ايجاد ماهنگي نيست

مي  " گانـه حاكميـتسهي پايدار قوايبحران ناهماهنگ"شود كه در اين تحقيق از آن به منتهي
.تعبير شده است

كه به لحاظ روش شناختي براي غلبه بر اين بحران پيمـودن سـه گـام اساسـي روشن است

 عبـارت از تبيـين،گـام دوم. ين گام ناظر برتوصيف نظـري بحـران اسـتتنخس. ضروري است 

و نهايتـا گـام سـوم و يافتن علل وعوامل پيـدايش آن اسـت  معطـوف بـه يـافتن،بحران مزبور

مي توان به كمك آنها از پيدايش بحران مزبور پيش گيري كرد .راهكارهايي است كه

به پيمودن  بـوده مزبورهاي سه گانه گام اول از گامدر اين ميان كوشش اين مقاله، مصروف

سه گانه كشور ما ايران نيز و از آنجائيكه در روابط قواي هاي چنين بحراني به ويـژه نشانه است

در دهه سوم انقالب اسالمي به وضوح ديده شده است، سعي بر اين بوده اسـت كـه از تجربـه 

درح. ايران نيز به عنوان مطالعه موردي بهره بـرداري شـود  اصـل كـار يافتـه هـايي اسـت كـه

مي شود  به هم پيوسته اين مقاله ارائه از اين بخش هاي چهارگانـه، بخـش اول بـه. چهاربخش

و در بخـش هـاي دوم، پايداريبحران ناهماهنگ توصيف شاخص هاي نظري   اختـصاص دارد

ه و چهارم اعتبار علمي شاخص هاي نظري مزبور از طريق مطابقت آنها با داده اي تجربي سوم

و ارزيابي قـرار  سه گانه حاكميت در ايران، مورد سنجش حاصل از مطالعه موردي روابط قواي

. گرفته است
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 مفهوم بحران ناهماهنگي پايدار-1
به معناي خروج از وضعيت عادي است يعني هرگاه جريـان امـور از حالـت. بحران عموماً

ن  و در يك وضعيت و متعارف خود خارج شده و بـه ويـژه تهديـدآميز عادي امطمئن، ناشناخته

هاي علمـي اما اين معناي كلي مانع از بررسي. قرار گيرد، يك وضعيت بحراني پديد آمده است 

و ارائه تعاريف فني دقيق به اينكه فرصت طـرح حتـي مـوارد عمـده ايـن. تر نشده است تر نظر

ا  رائـه تعريـف ايـن پـژوهش از تعاريف در اينجا وجود ندارد، صرفاً از باب بسترسازي جهـت

مي  به دو مورد از تعاريف مزبور اشاره از اين دو تعريف، يكي از زاويه ديـد. كنيم مقوله بحران،

از بينسياست و ديگري .شناسانه عنوان شده است گاه جامعهنظرالملل

اين تعريف از آن دانشمندي. تعريف اول مربوط به مفهوم بحران در سياست خارجي است

ن  او. ام هرمان اسـتبه  اهـداف بـسيار مهـم واحـد-1بحـران وضـعيتي اسـت كـه« از نگـاه

مي تصميم  ميزان زمان موجود براي پاسخ دادن را قبل از اتخاذ تـصميم-2كند گيرنده را تهديد

و محدود مي ,Hermann:411(شـوند گيري با وقوع آن غافلگير مـي اعضاء واحد تصميم-3كند

ا 1969 شود، اصل غيرعادي شدن وضـعيت در حقيقت چنانكه مالحظه مي).42: 1382ز برچر،، به نقل

را در اين تعريف مستتر است، اما اين تعريف بـا دقيـق  تـر كـردن مفهـوم، درك ايـن وضـعيت

.تر ساخته است آسان

. ايـم، از سـوي ايمانوئـل والرشـتاين ارائـه شـده اسـت اما تعريف ديگري كه انتخاب كرده

در هر چند نگاه جامعه شناسانه دارد، اما چنانكه مي والرشتاين دانيم، سـطح تحليـل او منحـصر

به. يك جامعه خاص نيست  عنوان يك كل گسترش داده تمام جهان به او سطح تحليل خود را

و  و تالش او بر اين نقطه متمركـز اسـت كـه تحـوالت تـاريخي جهـان را تبيـين نمـوده است

تح چشم در ادبيـات والرشـتاين نـاظر بـر» بحـران«از اينرو. ليل قرار دهد انداز آتي آن را مورد

كه نظام دوره در همـين چـارچوب. انـد هاي تاريخي در شرف دگرگوني قرار گرفتـه هايي است

:نويسد والرشتاين مي
 تا آن حـد) Structural Strain( يك تقالي ساختاري ...منظور من از بحران در يك نظام تاريخي«

باشد، اين زوال ممكـن اسـت از طريـق يـك كه تنها نتيجه ممكن آن زوال چنين نظامي مي عظيم است
 در ايـن ... يا از طريق يك فرايند دگرگوني نسبتاً كنترل شده انجام گيرد ...فرايند واگرايي تدريجي باشد 

ل ...Transition)(»دگرگـوني« بحران بنا به تعريف عبارت است از يك ...طرز تلقي، حـاظ طـول بـه
 ,Wallerstein)» انجامـد سـال بطـول مـي150تا100 طوالني، كه اغلب–مدت زماني متوسط 

).55: 1382 به نقل از برچر، 1983:21

مي مزبوربا تأمل در تعريف كه والرشتاين نيز اصل كلـي تغييـركرتوان چنين استنباط نيز د،

به عنوان شاخص اصـلي بحـرا  و غيرعادي شدن آن را و تفـاوتي كـه اوضاع ن پذيرفتـه اسـت
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و ويژگيموضوعتعريف وي با تعريف هرمان دارد، در دو بحث آنها هاي خاص حوزه كـار آن

. نهفته است

و با توجه بـه به عنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفت كه به محتواي تعاريفي حال با توجه

مي  كه در تعريـف بحـران دو توان پذي محتواي ساير تعاريفي كه در اين حوزه وجود دارد، رفت

كه چنانكه گفتيم. بخش از هم قابل تفكيك است  بخش اول ناظر بر معناي عمومي بحران است

و  و وارد شدن بـه يـك عرصـه نـامطمئن، ناشـناخته عبارت از پيدايش يك وضعيت غيرعادي

و بخش دوم ناظر بر شاخص  هـاي اختـصاصي بحـران اسـت كـه متناسـب بـا تهديدآميز است

كه بحران ناظر بر آن است، تعيين مي موضو مـثالً چنانكـه ديـديم در عرصـه سياسـت. شود عي

و اصـل خارجي، از ويژگي  هاي اختـصاصي بحـران، محـدوديت زمـاني بـراي اتخـاذ تـصميم

و بلنـد مـدت، از  و در عرصه تحـوالت تـاريخي، تقـالي سـاختاري گـسترده غافلگيري است

مي شاخص به حساب .آيد هاي اختصاصي بحران،

مي مزبورهاي نظري با تكيه بر يافته بحـران ناهمـاهنگي پايـدار«رسد ارائه تعريـفبه نظر

سه  به لحاظ روش شناختي كـار آسـاني خواهـد بـود» گانه حاكميت قواي بـرهمين. نيز حداقل

مي   گانـه حاكميـت، نـاظر بـر وضـعيتي بحران ناهماهنگي پايـدار قـواي سـه توان گفت، اساس
سه است كه غيرعادي  سـازوكارهاي كننـد، ثانيـاً گانه برعليه همديگر عمل مـي در آن اوالً قواي

و ثالثاً به خاطر عملكـرد تعـارض آميـز قانوني مناسب براي خروج از اين وضعيت وجود ندارد
سه مي، گانه قواي .شود كاركردهاي مختلف نظام سياسي با اختالل مواجه

مي مزبوردر تعريف يد، شـاخص عمـومي بحـران نـاظر بـر پيـدايش فرماي چنانكه مالحظه

و شاخص مبناي وضعيت غيرعادي مخاطره آميز،  سه كار است ياد شده كـه گانه اختصاصي هاي

هـايي هـستند كـه بحـران ناهمـاهنگي، در حقيقت، ويژگي حضور هم زمان آنها ضروري است 

مي پايدار را از ساير بحران  مي. سازند ها متمايز كوبه نظر تـاهي در خـصوص هـر رسد توضيح

.به شفافيت بحث كمك خواهد كردي اختصاصيها كدام از اين شاخص

سه«درخصوص شاخص اول يعني  بايد گفت ايـن»حاكميتگانه عملكرد متعارض قواي

سه وضعيت زماني پيش مي كه قواي به داليل مختلف با يكـديگر اختالفـات جـدي آيد گانه بنا

مي  با. كنند پيدا كننـد، در برابـر استفاده از امكانـات قـانوني موجـود سـعي مـي به همين لحاظ

و فعاليت برنامه كه بـسياري. هاي قوه مخالف خود مقاومت كنند ها در اين صورت روشن است

و بسياري از سياست از برنامه  ها، قبـل از تأثيرگـذاري الزم از سـوي ها، با شكست مواجه شده

مي  م قوه يا قواي مخالف خنثي ثال مجلس در صورتي كه با دولـت اخـتالف داشـته شود، براي

مي  و متقابالً دولت نيز در اجراي مصوبات مجلس باشد، از تصويب لوايح دولت خودداري كند

.ورزدبه انحاي مختلف تعلل مي
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به معرفي بحران ناهماهنگي پايدار نيست چرا كـه اخـتالف. اما اين شاخص به تنهايي قادر

سه  يك مابين قواي هـاي دموكراتيـك، از زماني كه در نظـام در واقع. پديده معمولي است گانه

سه سازوكار تفكيك  گانه بـر قوا، براي جلوگيري از تمركز قدرت پديد آمده است، نظارت قواي

و مقاومت  به صـورت يـك امـر كار همديگر هاي احتمالي، در صورت وجود اختالف بين آنها،

ـ 1381بـشيريه،(عادي درآمده اسـت  تـوان، شـاخص عملكـرد از اينـرو زمـاني مـي).113-114:ف، ال

يكي از شاخص متعارض قواي سه  به عنوان هاي ناهمـاهنگي پايـدار پـذيرفت كـه ايـن گانه را

از«شاخص در كنار شـاخص دوم، يعنـي  فقـدان سـازوكارهاي قـانوني مناسـب بـراي خـروج

و بررسي قرار گيرد» وضعيت تعارض .محل اعتنا

كه نا فقدان سـازوكارهاي قـانوني الزم بـراي خـروج از وضـعيت«ظر بر شاخص دوم

مي»تعارض كه. باشد است، مؤلفه اصلي بحران ناهماهنگي پايدار در واقع همين شاخص است

به يك بحران را فراهم مـي  و تبديل آن در. كنـد مجال تطويل ناهماهنگي توضـيحاً بايـد گفـت

ا نظام به گانـه قابـل ينكـه پيـدايش اخـتالف بـين قـواي سـه هاي دموكراتيك پيشرفته، با توجه

 از اينرو براي گريز از آثار منفي اين اختالفات، يك سلـسله سـازوكارهاي.بيني بوده است پيش

. هايي طراحـي شـده اسـت ها براي خروج از چنين وضعيت حقوقي در قوانين اساسي اين نظام

به اين معنا كه در اين. ماني مشاهده نمود هاي پارل توان در نظام نمونه بارز اين سازوكارها را مي

و قوه مقننه اختالفي اساسي پديد آيد، اين اختالف بـا توجـه نظام ها هرگاه مثالً بين قوه مجريه

به بحراني كردن اوضاع كشور نخواهد بود به سازوكارهاي حقوقي پيش  كه. بيني شده، قادر چرا

و قوه مج  تواننـد اقـدام بـه انحـالل همـديگر ريه مي در صورت عدم حل اين اختالف، پارلمان

به مـردم وانهـاده مـي. نمايند و در اين وضعيت با برگزاري انتخابات جديد، داوري نهايي شـود

مي مردم با رأي خود قواي هماهنگ  به اين ترتيـب.)380-381: 1368قاضي،(آورند تري را بر سر كار

ي حقوقي مناسب مانع از تبـديل اختالفـات هاي دموكراتيك پيشرفته، وجود سازوكارها در نظام

به يك بحران جدي ناهماهنگي مي به خاطر نقـش قواي مختلف حاكميت و آفرينـي ايـن گردد

و قابل كنترل مي  امـا نقطـه بـسيار حـائز اهميـت. شـوند سازوكارها، اختالفات موجود، مقطعي

كه قيد  بح» مناسب«عبارت از اين است ث، نبايـد از نظـر دور براي سازوكارهاي حقوقي مورد

كه تا جايي كه پژوهش. داشته شود  و سياست مقصود اين است به ما نشان هاي حقوقي شناختي

و غلبـه بـر مي دهند، سازوكارهاي حقوقي دموكراتيك بـراي رفـع اختالفـات قـواي حـاكميتي

كه براي قواي مختلف، داوري مردم. ترين سازوكارها هستند ناهماهنگي آنها، مناسب   بـيش چرا

و پايايي اين مشروعيت نيز از هر مرجع ديگري افزون تـر از هر مرجع ديگري مشروعيت داشته

. است
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هـاي سياسـي ديگـر نيـز، بهرحـال سـازوكارهايي بـراي حـل در واقع بايد گفت در نظـام

بيني شده است، اما اين سازوكارها براي حل اختالفـات، حـداقل اختالفات قواي حاكميتي پيش 

م   هرگاه يك نهاد حكومتي مطابق قانون، مرجـع،براي مثال. دت، كارآيي الزم را ندارند در بلند

و فصل اختالفات اساسي ما بين قواي سه گانه حاكميت تعيين شود، ميـزان متابعـت قـواي حل

در عـين حـال. مزبور از آراء مرجع مزبور، بسيار كمتر از تبعيت آنها از رأي مردم خواهـد بـود 

م، با توجه به اينكه نفع يا ضرر تطويل يا خاتمه بحران ناهماهنگي، بيش از همـه بايد اضافه كني 

تر است كه خود مردم درخصوص مـدعيات طـرفين اخـتالف به مردم برخواهد گشت، عادالنه 

.داوري كنند

كه هرگاه سازوكارهاي حقوقي مناسب برايمي،در هر حال توان گفت قدر متيقن آن است

س  وهحل اختالفات قواي گانه وجود نداشته باشد، اختالفات موجود، حـل ناشـده بـاقي مانـده

و بـه تـدريج انجـام كاركردهـاي ناهماهنگي پديد  آمده، به مرور زمان گسترش خواهـد يافـت

ايـم، سـومين شـاخص اين پيامد چنانكه اشاره كـرده.دكرحاكميت را با اختالل مواجه خواهد 

. بحران ناهماهنگي پايدار است

كه ناظر بر درخص بروز اختالل در كاركردهاي"وص سومين شاخص بحران مورد بحث نيز
كه در شـرايط پيـدايش بايد است،"مختلف نظام سياسي  گفت اين شاخص حاكي از آن است

و كاركردهاي خـويش حـداقل در  به انجام وظايف بحران ناهماهنگي پايدار، نظام سياسي قادر

چن. شكل مطلوب آن نخواهد بود  د درخصوص چيستي كاركردهاي دولت بين صـاحبنظران هر

و اختالف وجود دارد، اما مي توان كاركردهايي همچون تأمين جـان مـردم از خطـرات داخلـي

و تنظيم روابط انسان  به يك معنـا تـأمين عـدالت خارجي كه و اموال را و با اشياء ها با يكديگر

در عين حـال از نگـاه.)77-79:ب1381بـشيريه،(است از جمله غيرقابل انكارترين موارد تلقي كرد 

و توماس هابز كاركردهاي دولت فراتـر از مـوارد فـوق صاحبنظراني همچون جان  و الك  بـوده

و آزادي مـدني اسـت در.)81: بـشيريه، همـان(شامل مواردي چون تأمين نظم، امنيت، صلح حتـي

و بستر اي از ديدگاه پاره سازي براي توسعه در ابعـاد مختلـف هاي جديد وظيفه نوسازي كشور

. نيز تا حد بسيار زيادي به دولت محول شده است

در حقيقت پيدايش بحران ناهمـاهنگي قـواي حـاكميتي متـضمن بـروز اخـتالل در انجـام

 شاخص سـوم بحـران تر بيان كنيم، هرگاه بخواهيم موضوع را مفهومي. است مزبوركاركردهاي 

و ايـن امـر خـود بـه پيـدايش بحـران ناهماهنگي، پيدايش بحران كار آمدي نظام سياسي است

به اينكه مجال. انجامد ديگري با نام بحران مشروعيت مي   گسترده براي تشريح اين مفاهيمينظر

به اين قناعت مي به تحقق اهداف خـود وجود ندارد، صرفاَ كه وقتي يك نظام سياسي قادر كنيم

به  و زمـاني كـه چنـين بحرانـي" بحران كارآمدي" در حد كفايت نيست،  گرفتار آمده اسـت
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مي پديدار شود، عموماً آن باعث و كـارگزاران و حقانيت نظام سياسـي شود مردم در صالحيت

و اين امر پديده  به براي مديريت امور ترديد كنند  تعبيـر"بحران مشروعيت" اي است كه از آن

1.شود مي

و عوا اين مل ديگر نيز داشته باشند، اما در صورت وجـود موارد هر چند ممكن است، علل

سه  مي ناهماهنگي قواي هـاي همـين بحـران، يعنـي بحـران توان اين موارد را از شـاخص گانه،

سه  و البتـه نبايـد فرامـوش نيز گانه حاكميتي ناهماهنگي قواي د كـه داور نهـايي كـر تلقي كرد

. استبي تجرمقليسه آنها با داده هايها درخصوص صحت اين شاخص

سه در هر حال با بررسي شاخص مي هاي رسـد مفهـوم ايـن گانه بحران ناهماهنگي، به نظر

هـا هـاي بعـدي بحـث، بـا همـين شـاخص در قـسمت. بحران تا حد زيادي روشن شده است 

.وضعيت حاكم بر قواي جمهوري اسالمي ايران را بررسي خواهيم كرد

سه-2  گانه كشور عملكرد متعارض قواي
سه هرگ و احوال حاكم بر نوع روابط قواي گانـه حـاكميتي در جمهـوري اه بخواهيم اوضاع

اسالمي ايران را از حيث ميزان انطباق با شاخص اول بحـران ناهمـاهنگي مـورد ارزيـابي قـرار 

مي  توان چنين اظهار نظر نمود كه قواي حاكميتي كشورما، از ابتـداي دهيم، در يك عبارت كلي

د  به نمايش نهاده انقالب تاكنون، از. انـدو نوع عملكرد متعارض را عملكـرد نـوع اول عبـارت

و عملكرد نوع دوم، ناظر بـر»اي عملكرد متعارض درون قوه« عملكـرد متعـارض ميـان«است

اين دو نوع عملكرد را با تكيه بر نگاهي اجمالي به تاريخ انقالب اسالمي به نحو. است»اي قوه

ميبسيار اجمالي مورد بررسي .دهيم قرار

اي تعارضات درون قوه) الف
را ترين مصاديق عملكرد متعارض درون قوه برجسته اي در نظام سياسي جمهوري اسـالمي

و مقام نخست وزيري در سال توان در روابط بين مي هاي اوليـه انقـالب مقام رياست جمهوري

و بين  و شوراي نگهبان از سال اسالمي اوليه انقالب اسالمي تـا بـه هاي مجلس شوراي اسالمي

در واقع مصاديق عمـده ايـن عملكردهـاي متعـارض در چـارچوب قـواي. اكنون سراغ گرفت 

و مقننه پديد آمده است . مجريه

توضيحاً بايد گفت قبل از بازنگري قانون اساسي، مطابق اين قانون مسؤوليت تشكيل كابينه

بـو نخست)133اصل(وزير بود بر عهده نخست  و كـسب رأيا انتخـاب رئـيس وزير جمهـور

مي  كـه بـين از همـين رو در صـورتي.)124اصل(شد اعتماد از مجلس شوراي اسالمي، تعيين
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و سياسـي الزم وجـود نداشـت، و مجلس شـوراي اسـالمي همـاهنگي فكـري رئيس جمهور

مي رئيس خط شد براي مقام نخست جمهور مجبور كه چندان با ي ومـش وزيري فردي را برگزيند

كه در غير. سياسي خودوي سازگاري نداشت صورت فرد انتخابي او قـادر بـه كـسب اين چرا

وزيـر، شـد بعـد از انتخـاب نخـست همين امر نيز باعث مـي. گرديد رأي اعتماد از مجلس نمي 

به ناهماهنگي رئيس . وزير منتهي شود جمهور با نخست ناهماهنگي رئيس جمهور با مجلس

 براي انتخاب وزراء مجبور بـود هـم 133وزير نيز مطابق اصل نخستجالب اينجا است كه

و هم بتوانـد بـراي آنـان از مجلـس شـوراي اسـالمي رأي موافقت رئيس جمهور را جلب كند

جمهوري بـا مجلـس همـاهنگي الزم را نداشـت، به اين ترتيب هنگامي كه رئيس. اعتماد بگيرد 

در چرا كه وزراي مورد تـصويب رئـيس. گرديد انتخاب وزيران كار بسيار دشواري مي  جمهـور

و در مواردي نيز وزيراني كه شـانس بيـشتري  به كسب رأي اعتماد مجلس نبودند مواردي قادر

به جلب نظـر مـساعد رئـيس جمهـور  براي كسب رأي اعتماد از سوي مجلس را داشتند، قادر

.شدند نمي

به وضوح مي ياد شـده ان دريافت كه مراتبتو با بررسي تحوالت دهه اول انقالب اسالمي

و گمانه  را. هاي انتزاعي نيست زني يك سلسله فرضيات بلكه عمالً چنين وضـعيتي اداره كـشور

صـدر بـه عنـوان هـايي كـه بـين بنـي براي مثال ناهمـاهنگي. با مشكالت عديده مواجه ساخت 

و رئيس به عنوان نخست شهيد جمهور از1359وزير در سال رجايي همـين سـنخ بـروز كـرد،

و بنا به ضرورت كسب رأي اعتماد از مجلـس، رجـايي را بـه صدر علي بني. بود رغم ميل خود

به همراهـي بـا وي نبـود. عنوان نخست وزير برگزيده بود  . اما در عمل براي پيشبرد امور، قادر

كه در سطور بـاال اشـاره شـد، بـه نحـو جـدي، كما اينكه در مسئله انتخاب وزراء نيز مشكلي

و. دنمايي كرد خو و دارايـي به ويژه در انتخاب وزيران بازرگـاني، اقتـصاد كه رجايي به طوري

و حتي تا زمان عزل بني  صدر از رياسـت جمهـوري، امور خارجه با مشكالت جدي مواجه شد

صـدر نيـز اين مشكل بعد از دوره بني.)159: 1370محمدي،(كابينه وي فاقد وزير امور خارجه بود 

وزيـري تا اينكه در زمان بازنگري قانون اساسي، با حذف پست نخست. ادامه داشت تا حدودي 

. مطلوبي مرتفع گرديدبه نحو نسبتاً

اي، يعنـي تعارضـات مجلـس اما درخصوص دومين مصداق برجسته تعارضات درون قـوه

و شوراي نگهبان نيز بايد گفت، ريشه قضيه بـه سـازوكاري مربـوط اسـت كـه  شوراي اسالمي

و اصـل. بيني كرده است ون اساسي براي فرايند قانونگذاري پيش قان و دوم مطابق اصـل هفتـاد

و  و چهارم قانون اساسي مصوبات مجلس الزم است از سوي شوراي نگهبان بررسي شـده نود

و همچنين قانون اساسي احراز شود و احكام اسالم .عدم تعارض آنها با اصول
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و نماينـدگان نظر به اينكه فرض بر اين بوده اس كه از يك سو مردم ايران عموماً مسلمان ت

و از سـوي ديگـر فقهـاي شـوراي نگهبـان نيـز در آنان نيز بالطبع مقيد به موازين شرع هستند

بررسي مصوبات مجلس صرفاً موازين ديني را در نظر خواهند گرفت، در اوايل انقالب تـصور 

كه پيش نمي  اطمينان از همسويي قوانين كشور بـا ديـن بيني اين سازوكار كه براي حصول رفت

امـا بـا گذشـت زمـان. مبين اسالم انجام گرفت، مشكلي براي مديريت نظام سياسي پديد آورد

كه بين ديدگاه  و نگرش مشخص شد هـاي دينـي فقهـاي شـوراي هاي اسالمي نمايندگان مردم

م. نگهبان اختالفات جدي وجود دارد  مياز اينرو با بررسي كارنامه قوه توان دريافـت قننه كشور

اي را در تعارض بـا شـرع تـشخيص رغم اينكه شوراي نگهبان مصوبهكه در موارد زيادي، علي 

و ايـن امـر موجبـات خلـق  داده است، تشخيص اين شورا مورد اعتراض نمايندگان واقع شده

و نارضايتي تنش در خـصوص نـوع نگـرش بـه. هاي در خور توجـه را فـراهم آورده اسـت ها

ضرورت عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي نيـز وضـعيت مـشابهي وجـود داشـته 

و شـوراي. است من باب نمونه در دهه اول انقالب يكي از موارد بسيار مهم كـه بـين مجلـس

شوراي نگهبـان مـواردي از ايـن. نگهبان عامل اختالف گرديد، موضوع تصويب قانون كار بود 

كه نمايندگان ملـت نظـري متفـاوت بـا شـوراي. ديدميمصوبه را در تعارض با شرع  در حالي

نمونه ديگر نيز در خصوص قـانون اراضـي شـهري در سـال.)76-83: 1384عراقي،( نگهبان داشتند 

و در رابطه 1360 كه بعد از استعالم موضوع توسـط ريـيس وقـت همين قضيه بودبا رخ نمود

به نظر امام مجلس از رهبر انقالب،  مقرر شد هرگاه دو سوم آراي نمايندگان مجلسني خمي بنا

پشتيبان تصويب طرحي باشد كه شوراي نگهبـان بـا آن مخالفـت دارد، چنـين مخـالفتي بالاثـر

.)58: 1380هاشمي،( خواهد بود

د كه دوره مجلس ششم ميزان اختالفات مجلس با شـوراي نگهبـان رشـدر اما بايد دانست

ب چشم و به همين لحاظ سياري از مصوبات مجلس از سوي شوراي نگهبان مـردود گيري يافت

از در يكي از پژوهش. اعالم گرديد  به انجام رسيده است، بـه برخـي كه در اين خصوص هايي

به شرح زير اشاره شده است : اين موارد

به عنوان مغايرت بـا شـرع يـا] بعد از تشكيل مجلس ششم[«  بسياري از مصوبات مجلس
9 مـاده6طرح تفسير تبـصره: شوراي نگهبان رد شد؛ از آن جمله بودند قانون اساسي از سوي

كـه(1348 قانون اقـدامات تـأميني مـصوب سـال13و12قانون مطبوعات؛ طرح تفسير مواد
 طرح تعريف]؛[) هاي جديد شده بود دستاويز قوه قضاييه در توجيه تعطيلي بسياري از روزنامه 

و حـدود نظـارت شـوراي188جرم سياسي در راستاي اجراي اصل  قانون اساسي؛ طرح شيوه
و حمايت سرمايه گذاري خـارجي در كـشور؛ طـرح اصـالح نگهبان بر انتخابات؛ طرح تشويق

 قـانون اساسـي؛ 188نظام گزينش؛ طرح تشكيل هيأت منصفه در جرائم سياسي بر طبـق اصـل 
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در رابطـه بـا مـسؤوليت قانون اساسـي113اليحه تبيين اختيارات رئيس جمهور براساس اصل
و پاسداري از آن؛ اليحه اصالح قانون انتخابات مجلـس  رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي
در رابطه با نظارت استصوابي شوراي نگهبان؛ اليحه الحاق ايران به كنوانسيون لغو كليه اشـكال 

و طرح الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه .)90-91: 1382بشيريه،(»تبعيض عليه زنان؛

به موارد در هـر. توان جديت موضوع را با شـفافيت بيـشتر درك كـردميباالحال با توجه

كه آنچه تاكنون گفته  از. اي اسـت ايم، صرفاً مربوط به تعارضات درون قوه صورت روشن است

به تعارضات ميان قوه به تكميل بحث كمك خواهد كرد اينرو اشاراتي .اي نيز

اي ميان قوهتعارضات)ب
سه نوع تعارض ميان قوه سهبه طور منطقي كه داراي قواي گانه مقننـه، اي را در كشورهايي

و قضاييه هستند، مي  يكي از آنها تعارض قوه مجريه با مقننه، ديگـري.دكرتوان مشاهده مجريه

ا  و مورد آخر نيز تعارض قوه مقننه با قوه قضاييه در اين.ستتعارض قوه مجريه با قوه قضاييه

سه  و چون اين تعارضات گانـه جمهـوري گانه را در ارتباط با قـواي سـه قسمت از بحث، چند

. دهيم اسالمي ايران مورد بررسي قرار مي

و مقننه در ارتباط با  ايران در دوره بعـد از انقـالب بايـد گفـت ايـن تعارض قواي مجريه

خ و ضعف در تمامي مقاطع زماني به چشم شايد اوج اين تعارض. ورده استتعارض با شدت

مي را در زمان رياست جمهوري بني  به عزل بني صدر كه منتهي صدر از مقـام توان سراغ گرفت

و مقداري خفيف  تر از آن را در اواخر دوره رياسـت جمهـوري هاشـمي رياست جمهوري شد

به ناكام ماندن پروژه اصالحات اقتـصاد مي كه اين تعارض نيز منتهي ي وي بـا عنـوان توان ديد

و و بعد از دوره هاشمي در اوايل دوره رياست جمهوري خاتمي برنامه تعديل اقتصادي گرديد

و قوه مقننه  و هفـتم(اواخر اين دوره نيز تعارضات قوه مجريه در خـور توجـه) مجالس پـنجم

 احمدي نژاد نيز عليرغم همسويي آشكار سياسي دولـت دوره رياست جمهوريدر.بوده است 

و تعارض نبوده استو .مجلس، روابط اين دو خالي از تنش

به آن در كه اشاره كه بـرخالف سـاير سودمند استجا ايناما موضوعي  عبارت از اين است

و مقننه ايران، اختالف نظـر قـوه مجريـه صـرفاً كشورهاي دنيا، در بحث تعارض قواي مجريه

و تعارض با مجلس نمايندگان نيـست  بلكـه غيـر از مجلـس، تعـارض بـا. محدود به اختالف

در واقـع حتـي بـسياري اوقـات ايـن. شوراي نگهبان نيز موضوع بسيار در خـور توجـه اسـت 

به تعارض با نمايندگان مجلس دارد  چرا كـه معمـوالً نماينـدگان. تعارض، اهميت بيشتر نسبت

ر  به رأي مردم، ممكن است در برابر به خاطر نياز و وزيرانـي مجلس،  كـه داراي ؤساي جمهور

و نرمش داشته باشند، اما شوراي نگهبـان نظـر پايگاه اجتماعي گسترده هستند، ميل به مماشات
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به اينكه دغدغه خاص از اين جهت نـدارد، در برابـر لـوايح قـوه مجريـه، در صـورت وجـود

البتـه تعـارض شـوراي نگهبـان بـا دولـت. دهـد اختالف نظر، مقاومت بسيار از خود نشان مي 

به  كه زيـر وتوي لوايح آن نيست، بلكه مواردي همچون نقض آراي هيأت محدود هاي اجرايي

و  مي...نظر وزارت كشور در انتخابات مجلس، شوراها مي تشكيل براي. شود شوند را نيز شامل

كه از سوي هيأت  هاي اجرايي براي نامزد شـدن در انتخابـات مثال تاكنون صالحيت صدها نفر

1.، بنا به داليل مختلف از سوي شوراي نگهبان مردود اعالم شده استاند مختلف تأييد شده

و قـضاييه اي، چنانكه اشاره كرديم مورد بعدي تعارض ميان قوه  تعـارض قـواي مجريـه

مي. است كه نوعي عملكرد متعارض ميان رئيس به نظر و قـوه رسد غير از اوايل انقالب جمهور

مي  به نمايش  تعارض در خور توجهي بـين ايـن دو قـوه وجـود 1376گذارد تا سال قضاييه را

و بـه ويـژه 1376اما بعد از سال. نداشته است  كه با روي كار آمدن دولت خاتمي همراه است

مي1378بعد از سال  كـه پايـان دوره1384 تـا سـال شـودكه مجلس نيز با قوه مجريه همگام

و مجريـه پديـدار شـد، تعارضاتي مهم بين قواي قـضاي رياست جمهوري خاتمي است ايـن.يه

تعارض در حمالت لفظي طرفين به عملكرد يكديگر، محاكمه قضايي افرادي كـه قـوه مجريـه 

هاي قوه مجريـه از نحـوه برخـورد قـوه قـضاييه بـا ديد، نارضايتي دليلي براي محاكمه آنها نمي 

آبـاد،رم، وقايع اردوي دفتر تحكـيم وحـدت در خـ 1378حوادث كوي دانشگاه تهران در سال 

و موضوع قتل  جمهور بـه اي، اخطار قانون اساسي رئيس هاي زنجيره دستگيري شهرداران تهران

و همچنـين ناهمـسويي ايـن  دو قـوه در نـوع برخـورد بـا قوه قضاييه، پاسـخ منتقدانـه آن قـوه

از هر چند در هر حال. طلب، تجلي پيدا كرد مطبوعات اصالح  با تغيير دولت اين تعارضات نيز

كه نشان هاي فوق شاخص.ن رفت بي در داد ، ، از حـد متـداول آن مواردي تعارض بين دو قوه

.)92-1382:94: بشيريه(فراتر رفته است

و گانه، نهايتاً سومين نوع تعارض متصور در روابط بين قواي سه تعارضـات قـواي مقننـه

مي. است قضاييه مجلـس شـوراي اسـالمي، تعـارض هاي اول تـا پـنجم رسد در دوره به نظر

شكل. حادي بين اين دو قوه پديد نيامده بود  گيري مجلـس شـشم بـين ايـن دو قـوه نيـز اما با

كه در پاره. تعارضات مهم پديدار شد  و يـا به نحوي اي موارد قوه قضاييه اقـدام بـه دسـتگيري

و اسـتفاده از امكانـ. نمايندگان مجلس نمود بازجويي ات قـانوني خـويش مجلس نيز از انتقـاد

:به نوشته يكي از صاحب نظران. رعليه قوه قضاييه فرو گذار نكردب

و همچنين درخصوص عملكرد شوراي نگهبان84-91: 1382 براي مطالعه موارد ديگري از تعارض مراجعه كنيد به بشيريه،1

.8-9: 1381زاده، تاج: در ارتباط با نظارت بر انتخابات مراجعه كنيد به
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و مقننه ارتباط در[« و]با تعارض قواي قضاييه  مـشهورترين مـورد قـضيه نماينـده همـدان
و نهايتـاً دفتـر رهبـر به مداخله رئيس مجلس كه به اتهام تشويش افكار عمومي بود حبس وي

و قوه مقننه در دوران مجلس شـشم]همچنين[...انجاميد كه ميان قوه قضاييه يكي از اختالفاتي
پيش آمد مسئله انتخاب حقوقداناني بود كه قوه قضاييه به مجلس معرفي كـرده بـود تـا از بـين

مشكل از آنجـا پيـدا شـد كـه هـيچ نـص. نفر به عضويت شوراي نگهبان انتخاب شوند3آنها 
 رئـيس. افراد پيشنهاد شده از جانب نماينـدگان وجـود نـدارد قانوني درباره امكان عدم انتخاب 

 شش نفر را طبق قانون اساسي معرفي كرد اما از بين آنها تنها يـك80قضاييه در مرداد سال قوه
و بقيه رأي نياوردنـد به دست آورد نهايتـاً رهبـر از مجمـع تـشخيص. نفر رأي اكثريت الزم را

خود را درباره انتخاب دو حقوقـدان مـورد نظـر اعـالم مصلحت نظام خواست تا نظر مشورتي 
به موجب آيين. كند نامة داخلي مجلس با رأي اكثريـت براساس اين نظر حقوقدانان بجاي آنكه

سان رأي مجلس در عدم قبول بدين. مطلق انتخاب شوند، براساس اكثريت نسبي انتخاب شدند 
و افراد پيشنهاد شده از جانب رئيس  بي قوه قضاييه در در اقع اثر شد، زيرا كسب اكثريـت نـسبي

و بدين  سان نقشي كه از باب كنترل براي مجلس در قانون اساسي در نظـر هر حال ممكن است
.)95-96: 1382بشيريه،(»گردد گرفته شده بود، عمالً زايل مي

و ميان قوه آنچه تاكنون در ارتباط با تعارضات درون قوه مجموع در  وضعيتاي گفتيم، اي

سه شاخص مي هاي عملكرد متعارض قواي حـال پرسـش. دهـد گانه كشور را تا حدودي نشان

و يـا حـاكي از يـك بحـران  كه آيا اين تعارضـات از سـنخ تعارضـات عـادي اسـت اين است

سه  مي. گانه كشور است ناهماهنگي قواي  ديگـر اختـصاصي رسد با مقايسه دو شاخص به نظر

تـرم بر قواي حاكميت سياسي، پاسخ دادن به اين سوال آسان بحران ناهماهنگي با وضعيت حاك

. خواهد بود

از بحران-3  فقدان سازوكارهاي قانوني خروج
هدف اين قسمت از بحث، بررسي ظرفيت سازوكارهاي حقوقي نظـام سياسـي كـشور مـا،

و احتـراز از كـشيده شـدن ايـن هـاي موجـود ميـان قـواي سـه براي غلبه بر ناهمـاهنگي  گانـه

همچنـين بايـد يـادآوري كـرد كـه براسـاس. ناهماهنگي به سـوي يـك بحـران جـدي اسـت 

و برمبناي تجربـه كـشورهاي مختلـف، مناسـب بررسي به عمل آمده تـرين سـازوكار حـل هاي

و با اتخاذ ايـن سـازوكار مـي  تـوان، بـر اختالفات، پذيرش داوري مردم در اين خصوص است

انـداز نظـري كوشـش خـود را بـراي ارزيـابي با اين چشم حال. ها غلبه نمود بسياري از بحران 

.كنيم وضعيت اين سازوكارها در ايران آغاز مي
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مي ين نكته نخست كه در اين عرصه جلب توجه كند، توجه تدوين كنندگان قانون اساسـي اي

سه«به ضرورت   مـسؤوليت ايـن1358در قانون اساسي مصوب. است» گانه تنظيم روابط قواي

و سيزدهم سابق(ه رئيس جمهور نهاده شده بود امر برعهد اما در بازنگري قـانون). اصل يكصد

و تنظيم روابط قـواي سـه«، اين موضوع تحت عنوان 1368اساسي در سال  » گانـه حل اختالف

و دهم7بند( .)72-73: 1380هاشـمي،(هاي مقام رهبري قـرار گرفـت جزو صالحيت) اصل يكصد

به نظر صاحب اما بايد همين جا يادآور كه نظران حقوق اساسي، انجام اين كار، بايـد بـاي نمود

م  .)73: 1380هاشمي،(ور است، صورت گيردزبرعايت اصول ديگر قانون اساسي كه حاكم بر قواي

ميمي،بنابراين و فـصل توان گفت هر چند دربادي امر به نظر كه سازوكار الزم بـراي حـل آيد

سه  پ اختالفات قواي و تـوان رهيز از بروز بحران در اين عرصه وجود دارد، اما با تأمـل مـي گانه

سه  به حل بسياري از اختالفات قواي كه اين سازوكار، در نهايت قادر در دريافت گانـه حـداقل

. شكل مطلوب آن نخواهد بود

كه اوالً از مدعاي فوق مي در، توان اين گونه دفاع كرد اختيارات الزم بـراي مقـام رهبـري

و فصل اساسي اختالفات مورد بحث، در قانون اساسي پيشج مـثالً. بيني نشده اسـت هت حل

مي مي مي توان پرسيد آيا رهبري تواند رأي تواند رأساً رئيس جمهور را عزل كند؟ يا اينكه آيا او

مي  و آيا رهبري و غيره به انحالل قوه مقننه بدهد؟ ،نياًثا. تواند انتخابات زود هنگام برگزار كند؟

بايد گفت، نظر به اينكه بيشترين نفع يا ضرر اختالف يا هماهنگي قوا، متوجه مردم خواهد بود،

و نهايتـاً اينكـه مـي  تـوان آيا بهتر نيست داوري نهايي اين اختالفات بر عهده خود مردم باشـد؟

و فصل اختالفـات درون قـوه  قـ پرسيد آيا سازوكار موجود، عمالً قادر به حل و بـرون ايوهاي

 موجود بوده است يا خير؟

رسـد نارسـايي سـازوكار موجـود در ايـن عرصـه را آشـكاربه نظر مـي باالپاسخ سواالت

و وظـايف رهبـري. سازد مي در واقع بحث بر سر حذف اين مـسؤوليت، از سلـسله اختيـارات

و افـزايش كـارآيي آن اسـت  بـه ويـژه درخـصوص. نيست، بلكه مقصود تكميل اين سازوكار

مي مش كه در مواردي قـواي سـه كالت عملي اين سازوكار در توان به اين نكته اشاره كرد گانـه

و يا متابعت نكرده  به استقبال بـه. انـد حد انتظار از داوري رهبري درخصوص موضوعات مبتال

مي  به شوراي نگهبان مبني بر تأمين نظر رئـيس عنوان مثال در اين عرصه توان به توصيه رهبري

و  كه جمهور  رئيس مجلس در بررسي صالحيت كانديداهاي انتخابات مجلس هفتم اشاره كرد،

.در حد مورد انتظار از سوي آن شورا مورد تبعيت واقع نگرديد

 تنظـيم پيش بيني شـده در قـانون اساسـي بـراي سازوكار اصلي اشاره به بعد از در هر حال

 خــصوص ابتــدا بايــد بــه در ايــن. روابــط قــوا، نوبــت بررســي ســازوكارهاي تكميلــي اســت

در. بيني شده اسـت اي پيش هاي درون قوه سازوكارهايي اشاره كرد كه براي غلبه بر ناهماهنگي
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به تناسب اينكه مصاديق برجسته تعارضات درون قوه اي، عبارت از تعارضات رئـيس اين زمينه

و نخست  و ناهماهنگي جمهور و شوراي نگهبان بـو وزير ده اسـت، هاي مجلس شوراي اسالمي

.شود به سازوكارهايي كه در اين زمينه انديشيده شده است، اشاره مي

، اساســاً بــا حــذف پــست 1368دانــيم در بــازنگري قــانون اساســي در ســال چنانكــه مــي

شد نخست به انتفاي موضوع اما درخصوص تعارض دوم، با توجه. وزيري تعارض اول، منتفي

و فصل ايـن موضـوع فـراهمبي به اينكه در جريان بازنگري مجال پيش  ني سازوكاري براي حل

و درخـصوص به نام مجمع تشخيص مصلحت نظـام تـشكيل شـده آمده بود، مقرر شد نهادي

و شوراي نگهبان داوري نمايد  و دوازدهم(اختالفات مجلس به اينكه). اصل يكصد اما با توجه

ث112اين مجمع براساس اصل  و اعضاي ازبه دستور رهبري تشكيل شده و متغيـر آن نيـز ابت

در سوي مقام مزبور تعيين مي  و شـوراي نگهبـان، و فصل دعاوي مجلس شود، در حقيقت حل

از. نهايت امر، به مقام رهبري واگذار شده است  كه براي دفـاع به همين لحاظ نيز نقطه نظراتي

به مقـام رهبـري در سـطور قبـل گفتـيم و تكميل سازوكار ارجاع داوري ، در ضرورت اصالح

كنـيم كـه هرگـاه از همين رو ضمن پرهيز از تكـرار، تأكيـد مـي. همين جا نيز قابل طرح است

و شـوراي سازوكار مناسبتر براي اين موضوع پيش  و رفـع اخـتالف مجلـس بيني شود، در حل

.نگهبان مؤثرتر عمل خواهد كرد

و فصل اختالفات ميان قوه  ارتباط با شـقدر. اي است حال نوبت ارزيابي سازوكارهاي حل

و مقننـه و شـوراي نگهبـان(اول اين اختالفات يعني تعارض قـواي مجريـه ،)شـامل مجلـس

چرا كه قانون اساسي بـا. سازوكار موجود، ناظر بر ضرورت عمل براساس رأي قوه مقننه است

و  در نظر گرفتن ضرورت كـسب رأي اعتمـاد از مجلـس بـراي وزيـران، اعطـاي حـق سـؤال

ي كابينه براي مجلس، پذيرش حق نظارت بـر كليـه مـصوبات دولـت، حـق استيضاح از اعضا 

و تفحص مجلس، حق رسيدگي به شكايات مردم از قوه مجريه در كميسيون اصل نـود، تحقيق

به عـدم  نظارت بر نحوه اجراي قانون بودجه از طريق ديوان محاسبات كشور، حق صدور رأي

و مهمتر از همه الز  ام دولت به اجـراي قـوانين مـصوب مجلـس، كفايت سياسي رئيس جمهور

و مجريـه وجـود  كه هرگاه در موضوعي اختالف بـين قـواي مقننـه شرايطي پديد آورده است

مي  و قانوني خود دولـت را موظـف بـه داشته باشد، مجلس تواند با استفاده از امكانات حقوقي

.ن است كـه عادالنـه نيـست اين سازوكار روش.)75-79: 1382بشيريه(متابعت از نظر مجلس نمايد 

كه قوه مجريه را در برابر مجلس، به شدت تضعيف مي . كند چرا

سازوكار فعلي در رابطه بين دو قوه مورد بررسي، در حقيقت امكـان سياسـي الزم را بـراي

و چنانكه در قـسمت مجلس در جهت متوقف ساختن برنامه  هاي قوه مجريه فراهم نموده است

البتـه تفـوق.، اين امر داراي تبعات منفي بسيار مهم براي كشور اسـت بعدي بحث خواهيم ديد 
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كه بخش ديگري از قوه مقننه، يعني قوه مقننه بر قوه مجريه به همين امر خالصه نمي شود، چرا

به شوراي نگهبان نيز در صورت پيدايش اختالف در حوزه  هاي كار مشترك با قوه مجريه، قادر

به قوه مج  هـاي مختلـف انتخابـات نمونه بارز ايـن امـر، در دوره. ريه است تحميل نظر خويش

كه هيأت. تجربه شده است  و قـوي چرا در هاي نظـارت شـوراي نگهبـان، در مرتبـه بـاالتر تـر

مي مقايسه با هيأت  كه زيرنظر وزارت كشور تشكيل انـد شوند، قرار گرفته هاي اجرايي انتخابات

كـه بـالعكس قـضيه بـه هـيچ وجـه آور است، در حاليامهاي اجرايي الزو رأي آنها براي هيأت 

به بحـث.)253-264: 1380هاشمي،(صادق نيست  در هر صورت نقص سازوكار فعلي چندان نيازي

و مجريـه ضـروري بـه نظـر  و تكميل آن براي بهبود روابط قواي مقننه و اصالح طوالني ندارد

.رسد مي

در همـين مـورد. مجريه با قوه قضاييه است اي تعارضات قوه تعارضات ميان قوه،شق دوم

به لحاظ سياسي. نيز قوه مجريه در مرتبه فروتر قرار گرفته است  كه هرگاه قوه قضاييه به نحوي

مييديدگاه به انحاي مختلف به دولت داشته باشند، هـاي تواند، اجراي سياست مخالف نسبت

م. دولت را با دشواري مواجه كند  كه در اكثر كـشورهاي پيـشرفته البته تذكر اين نكته فيد است

به اتهامات مقامات اجرايـي را دارد، از اقـدام متقابـل  كه حق رسيدگي قوه قضاييه در عين حال

و اين امر در واقع به دليل ضرورت اجراي عدالت به طور برابر براي همگان  آنها مصونيت دارد

و نگراني از پيامدهاي اجراي عدالت است  ما نكته مهم ايـن اسـت كـه در ايـنا. فارغ از ترس

كشورها سازوكارهايي انديشيده شده است كه شائبه انجام عمل سياسي از سـوي قـوه قـضاييه، 

بيني حضور هيأت منصفه در محاكمـات، رعايـت اصـول دادرسـي همچنين با پيش. پديد نيايد 

و نصب مقا منصفانه، تفاوت  و سياسي، جلوگيري از عزل مات قـضايي گذاري بين جرايم عادي

و  و مجـازات ... از سوي مقامات اجرايي به داليل واهي بـه محكوميـت تالش شده است فردي

بيني اين سازوكارها در نظام حقوقي ما هنوز از اسـتحكام الزم برخـوردار اما پيش. گرفتار نيايد 

هبه همين لحاظ ممكن است در مواردي قوه مجريه از همين طريق در برابر اقدامات قـو. نيست

.قضاييه، آسيب بپذيرد

كه رئيس جمهور مطابق اصـل به معني غفلت از اين نكته نيست 113البته ذكر مطالب فوق

و مهمتـر از همـه مـسئول قانون اساسي بعد از مقام رهبري عالي ترين مقام رسمي كشور اسـت

به همين لحاظ قادر است بـه قـواي ديگـر در صـورت تخطـي از  و اجراي قانون اساسي است

كه هرگاه بـه اخطـار رئـيس جمهـور. موازين قانون اساسي اخطار صادر كند  اما نكته اينجاست

اعتنايي نشود، وي فاقد هرگونه ابزاري براي وادار ساختن مقام خاطي به تسليم در برابر قـانون 

و بـه تخلـف وي از  كه هرگاه قوه قضاييه رئيس جمهور را محاكمه و اين در حالي است است
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به عزل رئيس119نوني حكم صادر كند، مطابق بند دهم اصلقا وظايف  قانون اساسي، اين امر

.جمهور منتهي خواهد شد

و قـوه مقننـه نهايتاً در خصوص شق سوم تعارضات ميان قوه اي يعني تعارض قوه قـضاييه

بايد گفت، هرگاه اختالفي در ميان اين دو قوه بروز كند، بـسته بـه ماهيـت اخـتالف، سـازوكار 

 بـاالتر قـرار گرفتـهيعموماً در حوزه قوانين، مجلس در جايگـاه. بيني شده متفاوت است پيش

به قـانون خـاص كـه در مجلـس بـه. است كه در يك وضعيت فرضي، هرگاه قوه قضاييه چرا

رغم ميل خويش موظف خواهـد بـود، قـانون تصويب رسيده است، اعتقادي نداشته باشد، علي 

 فراتـر نـسبتةما در حوزه نظارت بر اجراي قانون قوه قضاييه در مرتبـا. مورد نظر را اجرا كند 

در. به قوه مقننه قرار گرفته است و در واقع هر چند مجلس نيز بر اجراي قـوانين نظـارت دارد

و تفحص نيز برخوردار است، ولي ضمانت اجراي آراي مجلـس، بـه  اين عرصه از حق تحقيق

كه قوه قـضاييه در شـأن طور طبيعي بايد از طريق قوه قضايي  و اين در حالي است ه عملي شود

نظارتي خود، هرگاه تخلف از قوانين را مثالً از سوي نمايندگان مجلس مشاهده نمايد، با لحاظ

و مقررات ويژه  كه در اين عرصه محل طرح دارد، قادر اسـت اقـدام بـه احـضار، بـازجويي اي

به خاطر و . تخطي از قانون، مجازات الزمه را تعيين نمايدمحاكمه فرد يا افراد متخلف نموده

و فـصل اختالفـات حال با به دست آمدن تصويري از وضعيت سازوكارهاي حقوقي حـل

سه گانه جمهوري اسالمي ايـران،  قواي سه گانه، زمينه الزم براي ارزيابي وضعيت روابط قواي

مـاهنگي قـواي سـه گانـه از حيث ميزان انطباق يا عدم انطباق با آخـرين شـاخص بحـران ناه 

و بررسـي همـين مطلـب اختـصاص. حاكميتي، فراهم آمده است  قسمت بعدي بحث، به طرح

.دارد

در كاركردهاي نظام سياسي-4  اختالل
كه از بحران ناهماهنگي پايدار ارائه كرده مي براساس تعريفي رسد، شاخصي كـه ايم، به نظر

راني است، همين شاخص يعني پديد آمـدن بيش از همه در خدمت اثبات پيدايش وضعيت بح 

كه ممكن است عملكرد متعارض وجـود داشـته. در كاركردهاي نظام سياسي استلاختال چرا

و سازوكارها هم واجد ايراد باشند، اما كاركرد سيستم اختالل  بديهي است. را نشان ندهدي باشد

و هــاي پديــد آمــده، از نــوع ناهمــاهنگي كــه در ايــن صــورت ناهمــاهنگي هــاي گــذرا اســت

و فصل بحران واجد ايراد اساسي نيست  در. سازوكارهاي حل اما ظهور شـاخص مـورد بحـث

و در صورت عـدم مهـار آن ممكـن اسـت خـسارات  اين قسمت، نشانگر حدوث بحران است

.جبران ناپذيري را پديد آورد
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كـه قـبالً اي، چنان در حوزه تعارضات درون قـوه با همين ديد در خصوص ايران بايد گفت

و نخـست گفته وزيـر در دوره پـيش از بـازنگري قـانون اساسـي، ايم اختالفات رئيس جمهـور

حتـي مـشكل. ها را با مشكل مواجـه سـاخت انتخاب وزير براي انجام بهينه وظايف وزارتخانه 

در دوره بعد از بني. تعيين وزير، براي وزارت امور خارجه در دوره بني صدر هيچگاه حل نشد 

ني  كه نبود وزيـر در صدر و ناگفته پيداست ز، انتخاب وزير همواره يكي از مشكالت دولت بود

.انگيز است اختالل كاركرد وزارتخانه

و شوراي نگهبان نيز به نظر مي رسد بيشترين تأثير خود را در دوره ششم اختالفات مجلس

كه عنـوان  و كاركرد مجلسي را » اصـالحات مجلـس«مجلس شوراي اسالمي بر جاي گذاشت

مجلس اصالحات پيشبرد پروژه توسعه سياسي را در دستور كـار خـود. گرفته بود، مختل نمود

كه شوراي نگهبان با توجه به مخـالفتي كـه بـا ايـن پـروژه داشـت، بـا. قرار داده بود  در حالي

و بـه ايـن  به عناوين مختلـف مخالفـت نمـود مصوباتي كه در خدمت انجام اين پروژه بودند،

هـايب يكي از كاركردهاي نظام سياسي كـه بـسترسازي بـراي توسـعه كـشور در عرصـه ترتي

.مختلف است، دچار اختالل گشت

و نيزاي حوزه تعارضات ميان قوه خصوص در بايد گفت روابطي كه در بين قواي مجريـه

به شرحي كه در صفحات قبلي ديديم، شـكل گرفـت باعـث بـروز مـشكالت جـدي در  مقننه

ايـم ريـشه اصـلي در دوره قبـل از بـازنگري چنانكـه اشـاره كـرده. قوه مجريه شد كاركردهاي 

و نخست  در اختالفات بين رئيس جمهور وزير، در عدم همكاري قوه مقننه بـا رئـيس جمهـور

و در دوره بعد از بازنگري هرگاه قوه مقننـه  به نخست وزير همسو با وي بود دادن رأي اعتماد

ت، اين امر موجب ناتواني قوه مجريه، در عمل بـه وظـايف خـويش اختالفي با قوه مجريه داش 

در دوره رياست جمهوري هاشمي عدم همكاري مجلس با كابينـه وي، در كنـار سـاير.شد مي

كه در اين عرصه نقش آفريني كرد، سياست  هاي تعـديل اقتـصادي وي را بـا شكـست عواملي

ي  و در دوره خاتمي، بخش دوم قوه مقننه هـاي عني شوراي نگهبان براي سياست مواجه ساخت

به وجود آورد  شوراي نگهبان در برابر لـوايحي كـه دولـت خـاتمي بـا. دولت مشكالت جدي

و سياسي كشور ارائه كرد، مقاومت  و دولـت كـر هدف مردمساالرانه كردن مناسبات اجتماعي د

در واقـع. را از داشتن ابزارهاي قانوني الزم براي عمل به شـعارهاي خـويش محـروم سـاخت

 مطبوعات، امنيت اجتماعات، جلـوگيري از نقـض قـانون اساسـي، دولت در حفاظت از آزادي 

به خـاطر و امثال اين موارد كه از جمله بارزترين كاركردهاي دولت است، حفظ نظم اجتماعي

.عدم امكان تعامل بهينه با شوراي نگهبان، با مشكالت بسيار جدي مواجه گشت

اي بـود كـه يكـي از آنهـا دولت خاتمي در اين عرصه، لـوايح دو گانـه ترين لوايح معروف

 قـانون اساسـي در رابطـه بـا113عبارت از اليحه تبيين اختيارات رئيس جمهور براساس اصل 
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و ديگـري اليحـه اصـالح مسؤوليت رئيس و پاسـداري از آن جمهور در اجراي قانون اساسـي

اليحـه اول بـا ايـن. تصوابي شوراي نگهبـان بـود قانون انتخابات مجلس در رابطه با نظارت اس 

به فرد يا نهادي در 113هدف تهيه شده بود كه هرگاه رئيس جمهور مطابق اصل   قانون اساسي

و تأثير عملي داشته باشد . ارتباط با نقض قانون اساسي اخطار دهد، اين اخطار ضمانت اجرايي

كّرات خاتمي به عنوان رئـيس جمهـور اين اليحه در واقع از اين جهت محل طرح يافت كه تذ

و اليحـه مزبـور مـي خواسـت سـازوكار حقـوقي به قوه قضاييه هيچگونه تأثيري در بر نداشت

اليحـه. خاص براي معنادار شدن مسؤوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي تدارك ببيند 

كه  به هنگام نامزد شدن دوم نيز در واقع براي صيانت از حقوق شهروندي افرادي تهيه شده بود

و  و صـرفاً بـا مـدعيات در انتخابات، از سوي شوراي نگهبـان بـدون هيچگونـه دليـل روشـن

كه در هيچ محكمه  مي اتهاماتي به اثبات نرسيده بود، رد صالحيت اين هر دو اليحـه. شدند اي

و با توجه به اينكه اميدي بـه تـصويب آنهـا در  مجمـع با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شدند

.دكرتشخيص مصلحت نظام نيز وجود نداشت، دولت خاتمي، اين دو اليحه را مسترد 

طرح اين دو اليحه نشان از وجود مشكالتي اساسي براي قوه مجريه، در عمل بـه وظـايف

و رد آنها نيز تداوم مشكالت كاركردي براي نظام سياسي را به نمايش گذارد .خويش داشت

كه بي و قوه قضاييه شكل گرفت نيز بايد گفـت پيامـدهن قوه مجري اما درخصوص روابطي

اين روابط نيز كه در صفحات قبلي توضيح داده شد، عبارت از ايجـاد اخـتالل در كاركردهـاي

مي. نظام سياسي بود  در من باب نمونه كه تحوالت قـوه مجريـه، توان گفت تحت تأثير فضايي

و گـسترش يافتنـد، ايجاد كرد، نش 1376دوره بعد از دوم خرداد  امـا. ريات زيادي مجال ظهور

ازكراقدام قوه قضاييه در توقيف آنها، اين نكته را آشكار  د كه كاركرد نظام در عرصه حراسـت

و مـدني دچـار اخـتالل اسـت آزادي و. هاي سياسـي چـرا كـه در ايـن دوره كوتـاه نـشريات

عصر ما، صبح، آدينه، زن، نـشاط، هايي همچون جامعه، توس، آفتابگردان، جامعه سالم، روزنامه

صبح امروز، خرداد، سالم، صبح آزادگان، مشاركت، فتح، ايـران فـردا، گـزارش روز، آزاد، پيـام 

آزادي، آبان، آريا، آفتاب امروز، اخبار اقتصاد، هم ميهن، بيان، توانا، آفتاب، وقايع اتفاقيـه، اقبـال 

و تعطيل شدند  .)94: 1382بشيريه،(و برخي ديگر توقيف

به نظر مي و قوه قضاييه نيز كه قـوه قـضاييه در ارتباط با روابط قوه مقننه رسد، در مواردي

و فـضاي سياسـي  برخالف موازين مردمساالرانه، براي نمايندگان مجلس مشكالتي پديد آورده

و سويي هدايت كرده است كه آزادي نمايندگان در اظهـار  به سمت و را و نقـد عملكردهـا نظر

م  و آزادي غيره  بـا حدود شود، كاركردهاي نظام سياسي كشور در زمينه توسعه سياسـي، امنيـت

.مشكالتي مواجه شده است
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نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظـايف« قانون اساسي86توضيحاً بايد گفت مطابق اصل

و نمي  و رأي خود كامالً آزادند كـ نمايندگي در اظهارنظر ه در تـوان آنهـا را بـه سـبب نظراتـي

انـد تعقيـب يـا اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظـايف نماينـدگي خـود داده مجلس اظهار كرده

كه پيش.»توقيف كرد  ]، نمايندگان[... شغل نمايندگي«بيني اين اصل در واقع از آن جهت است
و متمايز از ساير افراد جامعـه قـرار مـي و. دهـد را در موقعيت خاص اجتماعي وظيفـه خطيـر

و تكـاليف وشتسرن و يـا تغييـر حقـوق و نقش سياسـي نماينـدگان، در تعيـين ساز نمايندگي

و حتي بر مقامات عالي قـوه مجريـه، ايـن  و اقتدار مؤثر آنان بر منافع اقشار مختلف شهروندان

مي  و نيرنگ ديگران مواجه و كينه رو.)124: 1380هاشمي،("سازد گروه را همواره با بغض از ايـن

برخوردار نباشـند،» مصونيت پارلماني«اي تحت عنوانكه نمايندگان از حقوق ويژه در صورتي 

بايـست القاعده مـي علي86در واقع اصل. احراز وظايف نمايندگي با مشكل مواجه خواهد شد 

و  موجبات امنيت خاطر برگزيدگان ملت را در ايفاي وظيفه خطير نمايندگي كه ناظر بـر حفـظ

از.)124: 1380 هاشمي،( است، فراهم آورد حراست از منافع مردم  به اين اصـل اما عدم اعتناي كافي

رسـد كاركردهـاي نظـام سوي قوه قضاييه در دوره ششم مجلس شوراي اسالمي بـه نظـر مـي 

كه تفصيل آن در حـد فرصـت ايـن  ، با اشكاالتي مواجه ساخت سياسي را به طريق غيرمستقيم

به آنچه گفته شد مي در هر حال با نگا.گنجد پژوهش نمي  توان نتيجه گرفـت كـه شـاخص هي

به عنوان آخرين شاخص  در بحران ناهماهنگي«اختالل در كاركردهاي نظام سياسي نيز  پايـدار

سه گانه  قابـل در وضعيت حاكم بر روابط قواي حاكميتي جمهوري اسالمي ايران» روابط قواي

و ميان قـوه يز يكايك روابط درون قوه انگ البته عالوه بر پيامدهاي اختالل.استمشاهده اي، اي

مي كلي مشكالت مجموعه اين روابط نامطلوب نيز،   در كند كـه تر در كاركرد نظام سياسي ايجاد

و بحران مـشروعيت بروز نشانه احتمالبه توانمي اين رابطه  اشـاره هايي از بحران ناكارآمدي

كه در نظام سياسـي هاي اين شاخص در كنار شاخص،در هر حال.كرد قبلي حاكي از آن است

سه گانه وجـود دارد  كشور ما يك پتانسيل قوي براي پيدايش بحران ناهماهنگي در سطح قواي

ميكردو اين بحران در مقاطع زماني خاص فوران  و خسارات بسياري به بار و برنامه. نشانده ها

مي كاركردهاي بسياري تحت  و در مواردي كه اين بحران فـروكش گيرند الشعاع اين بحران قرار

كه كمتر مردمساالرانه مي از اين رو الزم. اند كند، فروكش كردن آن عموماً با سازوكارهايي است

و براي مهار آن چاره است ريشه . انديشي شود هاي پيدايش اين بحران شناسايي

 نتيجه
ن"هدف اين مقاله توصيف نظري وضعيتي بود كه از آن به اهماهنگي پايـدار قـواي بحران

به حـضور.مي توان تعبير كرد"سه گانه حاكميت  حاصل كار عبارت از توصيف بحران مزبور
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كه ناظر بر سه شاخص در روابط بين قواي سه گانه است عملكرد متعارض قـواي)1هم زمان

و نهايتـا)2؛سه گانه  ايش پيـد)3فقدان سازوكارهاي حقوقي كارآمـد بـراي اعـاده همـاهنگي

براي بررسي تجربي اين مدعا نيز از روابط بين قواي. اختالل در كاركردهاي نظام سياسي است 

و كاوش هاي انجام شده نـشان  به عنوان مطالعه موردي استفاده شد سه گانه حاكميت در ايران

و مناسب بـراي بررسـي وضـعيت  كه توصيف نظري ارايه شده، ابزار مفهومي نسبتا كارآمد داد

به دست داده است عيني  از. بحران ناهماهنگي پايدار قواي سه گانه حاكميت كه هيچكدام چرا

و در عـين حـال نيـاز بـه افـزودن شاخـص  به نظر نيامـد ي ديگـر شاخص هاي طرح شده زايد

مي رسد با اين بررسي زمينـه توصـيفي الزم جهـت تبيـين. احساس نشد به نظر به اين ترتيب

و يافتن راه انجـام. كارهاي برون رفت از آن تا حد زيادي فراهم آمده اسـت بحران هماهنگي

به آن پرداخت كه بايد در فرصت ديگري .اين كار، وظيفه اي است
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