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دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت – 1398/1/18 :تاریخ تصویب)1398/5/19 :

چکیده
یکی از مهمترین مباحث بنیادی در سپهر سیاست ،بحث در زمینۀ سازماندهی دولت و تنظیم روابط
قوای درونی دولت است که در این خصوص ،نوع نظام سیاسی و همچنین اصل تفکیک قوا بسییار
تأثیرگذار است ،چراکه براساس نوع نظام سیاسی و پذیرش یکی از انواع تفکیک قیوا ،روشهیای
مختلفی از تنظیم قوای حاکم همچون نظام ریاستی ،پارلمانی و مختلط (نیمهریاستی-نیمهپارلمانی )
مطرح میشود ،که در این زمینه هریک از کشورها ،نظام سیاسی و ساختاری خاصیی را رراحیی و
ترسیم کردهاند .در جمهوری اسالمی ایران ،استقالل قوا پذیرفته شده و در سطح تنظیم روابط قوا و
شکل قوۀ مجریه ،نظام شبهریاستی (نیمهریاستی-نیمهپارلمانی) معین شده است .موضوع اصلی این
پژوهش ،تحلیل و ارزیابی سیاسی تغییر نحوۀ تنظیم روابط قوا و ارزیابی آثار برآمیده از آن اسیت.
این نوشتار با بهرهگیری از روش تحلیل محتوا در پی پاسخگویی به این پرسش است که تغییر شکل
قوۀ مجریه چگونه ارزیابی شده و چه آثاری بر آن بار میشود؟ اجمال یافتههای تحقیق آن است که
تغییر شکل قوۀ مجریه و روابط قوا در جمهوری اسالمی ایران به نظام پارلمانی هم به لحاظ مبیانی
قانون اساسی و هم به لحاظ تجارب تاریخی و آثار سیاسی برآمده از آن امکانپذیر نیست ،چراکیه
در قانون اساسی ،اصول و موازینی از نوع نص وجود دارد که امکان تغییر شکل قوۀ مجریه بهوییژه
حذف پست ریاست جمهوری را با محدودیتهای اساسی مواجه میسازد ،بهویژه آنکه نماد اصلی
جمهوریت نظام ،رئیسجمهور است و از سوی دیگر ،پذیرش نظام پارلمانی بازگشت به چالشهای
متعدد گذشته است که ناکارامدی آنها تجربیه شیده و انقیالب اسیالمی نییز بیرای اجتنیاب از آن
ناکارامدیها به ثمر رسیده که این مسئله عیناً در بیانات مقام رهبری نیز انعکاس داشته است.

واژههای کلیدی
تفکیک قوا ،جمهوریت نظام ،مردمساالری ،نظام سیاسی ،نظام پارلمانی ،نظام ریاستی.
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 .1مقدمه
با وجود روشن بودن مفهوم ،ابعاد و انواع نظامهای سیاسی در پژوهشهای سیاسی و حقوق
اساسی و سیر تحول ،پذیرش و تثبیت نظریۀ تفکیک قوا و انواع آن
)Banker, 2005: 73

(ر.کBailey, 2006:18 :

و تأثیر آن بر نحوۀ سازماندهی دولت (ر.ک )Carla, 1993: 71 :که بهمنظور

تحقق حکومتهای کارامد ،تضمین آزادیها و تحقق اهداف نظامهای سیاسی شکل گرفته
است که در نتیجه به شکلگیری نظامهای ریاستی ،پارلمانی و نیمهریاستی-نیمهپارلمانی
(مختلط) منجر میشود (ر.ک :علوان204 :1431 ،؛ شفیق38 :2007 ،؛ اردان)563 :1389 ،؛ مسئله اصلی در این
نوشتار ،این است که چگونه با حفظ کلیت نظام سیاسی ،میتوان سازماندهی درونی دولت و
روابط قوای درونی نظام سیاسی را بازنگری و تغییر داد .بر این اساس سؤال اصلی پژوهش این
است که از منظر تحلیل مبانی و ارزیابی سیاسی ،امکان تغییر روابط قوا در نظام جمهوری
اسالمی ایران بهویژه تغییر شکل قوۀ مجریه چگونه است و چه آثاری بر آن بار میشود؟ فرضیۀ
پژوهش این است که در جمهوری اسالمی ایران ساختاری در قالب استقالل قوا پذیرفته شده
است که به انتخاب مستقیم رئیسجمهور و نمایندگان مجلس از سوی مردم حکم میکند و
مفهوم تغییرناپذیری و عدم امکان بازنگری «جمهوریت حکومت» مصرح در اصل  177قانون
اساسی نیز بر این مسئله داللت دارد و از سوی دیگر با توجه به تجربۀ استفاده از ساختاری از
استقالل قوا در سالهای پس از انقالب اسالمی در قالب نظام شبهپارلمانی که به چالشهای
متعددی منجر شد ،ازاینرو تغییر شکل قوۀ مجریه بهدلیل اصول و موازین مصرح در قانون
اساسی بهویژه ذیل اصل  177آن قانون ،مبنی بر تغییرناپذیر بودن محتوای اصول مربوط به
«جمهوری بودن حکومت» با محدودیت نصگونه مواجه است ،که این امر ،تغییر تنظیم روابط
قوا را ناممکن میسازد .بر این اساس و با درنظر گرفتن پرسش پژوهش و سؤال و فرضیۀ
تحقیق ،موضوع از ابعاد تحلیل مبانی و ارزیابی سیاسی و با درنظر گرفتن فروض و احتماالت
مختلف بررسی میشود که اهمیت و ضرورت این پژوهش نیز به لحاظ نظام سیاسی و
حکومت جمهوری اسالمی مبتنی بر آن است .این پژوهش با بهرهگیری از روش تحلیل محتوا
و با تبیین ابعاد موضوع و در نهایت با دستیابی به نتایج و یافتههای تحقیق به سامان میرسد.
 .2تحلیل مبانی شکلی نظام سیاسی
شکل قوۀ مجریه تابعی از دو اصل «نظام سیاسی» و «تفکیک قوا» است .هر کشوری برحسب
ماهیت نظام سیاسی حاکم بر آن و برداشت خاصی از تفکیک قوا ،شکل قوۀ مجریه و تنظیم
روابط قوا را ترسیم میکند

(2006: 158

 .)Bailey,بهعبارت دیگر ،شکل قوۀ مجریه و نوع

سازماندهی حاکم بر روابط قوا ،خود براساس شاخص متغیری است که در چارچوب شاخص
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ثابت «ماهیت نظام سیاسی» و براساس برداشت خاصی از نظریۀ تفکیک قوا ،تنظیم میشود و از
آنجا که در نظام سیاسی حاکم بر جمهوری اسالمی ایران نظام «مردمساالری» از نوع دینی
پذیرفته شده

(بهشتی97 :1386 ،؛ اصول  57 ،5 ،2 ،1و  177قانون اساسی)

و شکل خاصی از تفکیک قوا

(استقالل قوا) هم پیشبینی شده است (عمید زنجانی272 :1385 ،؛ هاشمی7 :1377 ،؛ اصل  57ق.اساسی)،
ازاینرو امکان هرگونه تعیین و تغییر شکل قوۀ مجریه در پرتو دو اصل مذکور (نظام
مردمساالری دینی و اصل تفکیک قوا) تحلیل میشود:
 .2 .1نظام مردمساالری دینی

اندیشمندان از دیرباز نظام سیاسی را در اشکالی چون تئوکراسی ،مونوکراسی ،آریستوکراسی و
دموکراسی معرفی کردهاند (ارسطو87 :1349 ،؛ عباسی198-199 :1389 ،؛ شفیق35 :2007 ،؛ قاضی )108 :1377 ،که
در این میان کشور ما از بین نظامهای مذکور ،دموکراسی با رویکرد دینی یا همان جمهوری
اسالمی را پذیرفته است و هر دو رکن آن یعنی «اسالمیت» و «جمهوریت» را تغییرناپذیر دانسته
است .در نظام مردمساالری دینی بر مشارکت سیاسی مردم تأکید شایانی میشود که برخی از
سازوکارهای این مشارکت نیز عبارتاند از :انتخابات ،شورا و مشورت ،امر به معروف و نهی
از منکر ،بیعت ،النصیحه الئمه المسلمین و  . ...در این نظام که ارتباط مردم و حکومت که
برخاسته از حقایق عقلی و نقلی است ،حاکمان نظام اسالمی به نگاه صادقانه به ارزش
مشارکت مردم سوق داده میشوند و آنان ،مشارکت مردم را در امور اجتماعی ،نهتنها امری
دستوپاگیر و تکلفآور نمیدانند -نظیر آنچه در حکومتهای مونوکراسی و آریستوکراسی
وجود دارد -بلکه آن را سفارشی برخاسته از تعالیم دینی میدانند

(جوادی آملی:1387 ،

.)114

ازاینرو نظام دموکراسی دینی ،نه نظام مونوکراسی و تئوکراسی محض و نه نظام دموکراسی
محض است ،بلکه شالودۀ این نظام حقمداری و حقمحوری و مبتنی بودن بر قوانینی است که
حق و ثابت است .از سوی دیگر ،از آنجا که عناصر اصلی تحقق غایات در این نظام ،حضور
فعاالنۀ ملت است ،ازاینرو ساختارها و روشهای مشارکت فعاالنۀ مردم در حکومت تضمین
شده است .البته باید توجه داشت که مردمساالری دینی از حیث شکل نظام سیاسی قالب ثابتی
ندارد و برحسب اقتضا میتواند هریک از اشکال ریاستی ،پارلمانی یا تلفیقی از آنها را برگزیند؛
آنگونه که در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ،شکل قوۀ مجریه از شکل مشابه به
«پارلمانی» به «شبهریاستی» گرایش پیدا کرد.
 .2 . 2تفکیک قوا

تکیه بر تفکیک قوا از تمهیدات سیاسی مرسومی است که در برابر قدرت سیاسی رخ نموده
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است (عباسی .)305 :1389 ،این نظریه بهسرعت در اندیشهها نفوذ یافت و محصول آن سازماندهی
روابط قوا در قالب نظامهای ریاستی ،پارلمانی و نیمهریاستی-نیمهپارلمانی شد

( Carla, 1993:

 .)83بسیاری از اندیشمندان مسلمانی که در خصوص حکمرانی و نظام سیاسی سخن گفتهاند،
نهتنها تفکیک قوا را رد نکردهاند ،بلکه آن را تأیید نیز کردهاند .عالمه نائینی تفکیک قوا را از
وظایف سیاسیه دانسته و معتقد است که اصل موضوع را مورخان از جمشید دانسته و
معصومین (ع) آن را امضا فرمودهاند و لذا آن را از سیاسات اسالمیه دانستهاند
 103و

(ر.ک :نائینی:1385 ،

 .)252امام خمینی نیز ضمن اینکه حکومت اسالمی را منطبق با هیچیک از انواع

حکومتهای متداول غربی نمیدانند ،ولی بهطور ضمنی به تفکیک مجلس برنامهریزی از سایر
نهادهای حکومتی از جمله مجری و حاکم اشاره میکنند (ر.ک :خمینی .)4 :1365 ،همچنین برخی
دیگر تفکیک قوای مملکتی را برای انضباط امور الزم دانسته

(روحانی)85 :1357 ،

حکومت اسالمی را متشکل از سه گروه مشورتی ،اجرایی و قضایی دانستهاند

و برخی،

(مکارم شیرازی ،بیتا:

42؛ نوری65 :1344 ،؛ سعید1399 ،ق )76 :و عدهای دیگر معتقدند که حکومت اسالمی در عصر غیبت
با تشکیل سه گروه به نام مجلس افتا ،مجلس شورا و گروه اجرا محقق میشود

(مشکینی:1357 ،

 .)28با این حال ،برخی صاحبنظران مسلمان تفکیک قوا را از اساس ناصواب دانسته و گفتهاند
براساس اصل مکتب ،تجزیۀ قوا غلط است (حسینی طهرانی.)221 :1373 ،
به هر حال از منظر بیشتر اندیشمندان اسالمی ،تفکیک قوا موضوع ناصوابی نیست ،بلکه
روشی برای تأمین اهداف حکومت اسالمی است ،ازاینرو آن را با همین کارایی فعلی (کارامد
ساختن نظام سیاسی ،جلوگیری از خودکامگی و تضمین حقوق ملت) پذیرفتهاند

(ارسطا:1389 ،

 .)79از این منظر تفکیک قوا یک فرایند و شیوۀ اجرایی برای اعمال قدرت است .البته باید
توجه داشت که مبنای اصلی نظریۀ تفکیک قوا در غرب ،متأثر از تلقی خاصی از قدرت است؛
آنان با تکیه بر اصل تفکیک قوا ،در جهت از بین بردن هراسی کوشیدهاند که از تمرکز
فسادانگیز و خودکامهآفرین قدرت در یک شخص یا گروه عاید میشود .بنابراین گفتهاند که
باید قدرت ،قدرت را متوقف کند (ر.ک :علوان1431 ،ق211 :؛ پروین191 :1391 ،؛ ویژه .)204 :1394 ،این در
حالی است که در متون و نصوص اسالمی قدرت اوالً و بالذات امری ممدوح ،پسندیده و در
برخی موارد الزم و ضروری است .چنانکه در قرآن کریم ،خداوند با صفات اقتدارآمیزی
همچون «ذوالقوه» (ذاریات« ،)58 :القاهر» (االنعام )18 :و اختیاردار «جنود السموات و االرض»

(فتح)7 :

یاد شده و از برخی انبیا همچون حضرت داوود و سلیمان (ع) که صاحب حکمرانی و
حکومت بودند ،با قدرت و اقتدار فراوان یاد شده است .چنانکه آیۀ  79سورۀ مبارکۀ انبیاء
حضرت داوود (ع) را چنین وصف میکند« :و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن و الطیر» (و
کوهها و پرندگان را رام و مسخر کردیم که همواره با داوود تسبیح میگفتند) و آیۀ  10سورۀ
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سبا نیز میفرماید« :و لقد ءاتینا داوودَ مِنّا فضال یجبالُ اَوّبی معهُ و الطیر و النّا له الحدید» (همانا
به داوود از سوی خود فضلی بزرگ عطا کردیم ،ای کوهها و ای پرندگان با او همصدا شوید و
آهن را برای او نرم کردیم) و در خصوص حضرت سلیمان (ع) نیز میفرماید« :و لسلیمان
الریح عاصفه تجری بامره الی االرض».
بنابراین از منظر اسالمی ،دسترسی به قدرت اگر با حکمت ،خلوص نیت و پاکی باطن
باشد ،میتواند در جامعۀ انسانی خاستگاه بسیاری از برکات و خیرات گردد و سعادت دنیا و
آخرت را برای مردم به ارمغان آورد .از این لحاظ قدرت باید ابتدا در معصوم (ع) و سپس در
دست نائب عادل وی قرار گیرد ،چراکه قدرت با عصمت یا عدل ناب رام میشود

(جوادی آملی،

 .)46 :1375به هر حال از منظر اسالمی ،قدرت به لحاظ ماهیت ابزاری که دارد ،اوالً امر مذمومی
محسوب نمیشود؛ ثانیاً با روشهای مختلفی مهار میشود که شاید مهمتر از تفکیک قوا ،تقوا،
ایمان ،خلوص نیت ،پاکی باطن ،و حریت شهروندان باشد .بر این اساس اگر تفکیک قوا در
حکومت اسالمی هم پذیرفته شود ،طریقیت خواهد داشت نه موضوعیت و چون اصل تفکیک
قوا جنبۀ ابزاری و روشی دارد ،ازاینرو سازوکارهای برخاسته از آن نیز مانند نظام ریاستی و
پارلمانی ،جنبۀ ابزاری و روشی دارد و از منظر فقهی و دینی محدودیتی در تغییر آنها وجود
نخواهد داشت؛ چراکه این عناصر جزء ارکان متغیر نظام سیاسی اسالم بوده و در چارچوب
تحقق اهداف و غایات ،تغییرپذیر و جایگزینی است.
 .3بررسی تجربه تاریخی مشروطه و جمهوری اسالمی در خصوص شکل قوۀ
مجریه
با امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدینشاه در 13مردادماه  1285و آغاز فعالیت اولین
دورۀ مجلس شورای ملی در  13مهرماه همان سال و با تصویب قانون اساسی مشروطه و پس
از آن متمم قانون اساسی ،نظام پارلمانی مشروطه عمالً تأسیس شد و شکل و محتوای خود را
بازیافت که به موجب قوانین مذکور قوای مملکت که ریشه در ارادۀ ملت داشت ،میباید به
سه شعبه تجزیه میشدند که عبارت بودند از :قوای مقننه ،قضاییه و اجرائیه (اصول  26و27
متمم) و این قوا همیشه از یکدیگر باید ممتاز و منفصل باشند (اصل  28متمم) و وزرا به
موجب فرمان پادشاه عزل و نصب شده (اصل  46متمم) و نخستوزیر نیز بهعنوان نفر اول
دولت ،مسئول ادارۀ کابینه بوده (اصل  15متمم) و وزرا در برابر مجلسین مسئول بودند (اصل
 44متمم) .اما باید توجه داشت که کودک نوپای نظام پارلمانی مشروطه هرچند آغازین
روزهای تولد خود را پشت سر میگذاشت و چندین برابر بیش از پیرمرد کهنسال استبداد برای
مردم ایران خیر و سعادت همراه آورده بود ،اما این بدانمعنا نبود که این نظام هیچگونه ایرادی
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نداشته باشد ،بلکه بهدلیل فقدان زیرساختهای الزم بومی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی برای
برقراری نظام مشروطۀ پارلمانی از جمله نظام تحزب منضبط و فقدان حاکمیت قانون ،کشور
دچار تزلزل بیبدیلی شد ،بهنحوی که در فاصلۀ بین تصویب متمم قانون اساسی مشروطه تا
واقعۀ  1299ه.ش .یعنی حدود  13سال ،سیوسه کابینه بر روی کار آمدند و منحل شدند و
هیچیک از مجالس قانونگذاری نیز نتوانستند دورۀ قانونی خود را به پایان برسانند و قبل از
موعد قانونی خویش منحل شدند و نظام قانونگذاری کشور دچار ایام فترت شد

(نجفی:1388 ،

 ،)263تا اینکه پس از کودتای  1299ه.ش .سلطنت برخالف صراحت قانون اساسی از خاندان
قاجار خلع و به پهلوی منتقل شد و کشور در کام استبداد کامل فرو رفت و برخالف قانون
اساسی ،اساس مشروطیت که جزئاً و کالً تعطیلبردار نبود ،به محاق رفت و عمالً حاکمیت و
قوای سهگانه در اختیار فردی قرار گرفت که با وجود دارا بودن اختیارات و صالحیتهای
منحصربهفرد از هرگونه مسئولیت و پاسخگویی مصون و مبرا بود (اصل  44متمم) .شایان ذکر
است تزلزل کابینهها مختص دوران قاجار نبود ،بلکه پهلوی دوم نیز بهدلیل برخوردار نبودن از
زیرساختهای الزم برای نظام پارلمانی مشروطه در فاصلۀ کوتاهی سیوهشت کابینه را تجربه
کرد که بسیاری از این دولتها هیچ استقاللی در برابر ارادۀ دربار نداشتند (آبراهامیان.)147 :1388 ،
با پیروزی انقالب اسالمی و بهمنظور احتراز از استبداد پادشاهی« ،جمهوری اسالمی»
بهعنوان شکل حکومت پذیرفته شد که تا تصویب قانون اساسی فردی برای ادارۀ امور اجرایی
کشور توسط حضرت امام خمینی (ره) منصوب شد ،لکن بهدلیل ناهماهنگی در نحوۀ ادارۀ
امور کشور این انتصاب به یک سال هم نکشید تا اینکه با تصویب قانون اساسی و استقرار
نهادهای برآمده از آن نظام شبهپارلمانی از شهریورماه  1359در کشور برقرار شد ،لکن بهدلیل
همان اشکاالت سابق و با وجود حضور مقتدرانۀ امام خمینی(ره) در جایگاه رهبری نظام
اسالمی ،چالشهای متعددی مانند عدم توافق در تعیین نخستوزیر ،اعضای کابینه و غیره
ایجاد شد که برخی از این چالشها کشور را با بحران اساسی مواجه ساخت که در این زمینه و
همچنین برخی از عوامل دیگر که مهمترین آنها اصالح شکل قوۀ مجریه و روابط قوا بود،
فرمان حکومتی امام خمینی(ره) مبنی بر بازنگری در قانون اساسی صادر شد که پس از
برگزاری جلسات متعدد در نهایت نظام شبهریاستی جایگزین نظام سابق شد که این نظام در
مقایسه با نظام شبهپارلمانی سابق چالشهای چندان جدی برای نحوۀ ادارۀ کشور و تنظیم
روابط قوا نداشته است .بنابراین بهنظر میرسد مجموعۀ شرایط و زیستبوم کشور ما چندان با
شکل پارلمانی و شبهپارلمانی همخوانی ندارد.
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 .4ارزیابی سیاسی فروض احتمالی
در جریان بازنگری سال  1368با الحاق اصل  177به قانون اساسی ،محتوای اصول مربوط به
«جمهوری بودن حکومت» بهعنوان مبنایی برای ماهیت سازماندهی روابط قوا ،بهمنزلۀ عنصری
تغییرناپذیر اعالم شد .همانگونهکه «والیت امر و امامت امت» نیز بهعنوان مبنای مسئله رهبری،
امری تغییرناپذیر اعالم شد .به هر حال ،به موجب اصل  177قانون اساسی «جمهوری بودن
حکومت» در ردیف اصول بنیادین و تغییرناپذیر نظام گنجانده شده است و بیشک مسئلۀ
شکل حکومت و روابط قوا که موضوع اصول متعدد قانون اساسی مانند اصول ،60 ،56 ،6 ،1
 114 ،113و  122است ،جدا از «جمهوری بودن حکومت» نبوده و الزم و ملزوم همدیگرند.
ازاینرو بیتردید احترام به محتوای اصول یادشده ،تضمینکنندۀ «جمهوری بودن حکومت»
است .بر این اساس ،تغییر شکل قوۀ مجریه موجود و گرایش به سمت نظامهای اجرایی
احتمالی با محدودیتها و محظوراتی مواجه است .با این همه و با درنظر گرفتن
محدودیتهای مذکور ،در ادامه فروض احتمالی برای اشکال مختلف قوۀ مجریه ،بررسی
میشود .شایان یادآوری است که فروض احتمالی مطرحشده لزوماً برخوردار از حصر عقلی نیز
نیست ،بلکه مبتنی بر نوعی استقرای منطقی است و ممکن است فروض احتمالی دیگری نیز
توسط صاحبنظران قابل طرح باشد .در هر صورت مالک اصلی در رد یا پذیرش فروض
پیشنهادی ،میزان انطباق و عدم انطباق آن با ثابتات قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
مصرح در اصل  177بهویژه عنصر «جمهوری بودن حکومت» است.
 .4 . 1فرض اول :قوۀ مجریه سهرکنی (رهبری ،ریاست جمهوری و نخستوزیری)

اولین فرض احتمالی ،پذیرش قوۀ مجریۀ سهرکنی متشکل از نهاد رهبری ،ریاست جمهوری و
پست نخستوزیری است .در این فرض ضمن استمرار نهاد رهبری بهعنوان رئیس کشور و
پست ریاست جمهوری بهعنوان دومین مقام رسمی کشور ،با اضافه شدن پست نخستوزیری
به این مجموعه ،قوۀ مجریۀ سهرکنی تشکیل میشود .در این حالت رئیسجمهور و نمایندگان
پارلمان از طریق انتخابات عمومی و با کسب آرای مستقیم مردم و نخستوزیر پس از معرفی
رئیسجمهور از سوی پارلمان انتخاب خواهند شد که این شیوه ،منطبق با اصول و روح حاکم
بر قانون اساسی است و مغایرتی با محدودیتهای تعیینشده در اصل  177قانون اساسی ندارد
(هاشمی:1378 ،

 ،)67چراکه با پذیرش این فرض« ،جمهوری بودن حکومت» و «والیت امر و

امامت امت» و نیز «ادارۀ امور کشور با اتکا به آرای عمومی» به هیچ عنوان تغییر پیدا نمیکند.
بنابراین با لحاظ محدودیتهای تعیینشده در قانون اساسی بهویژه اصل  ،177هیچ مانعی برای
حرکت بهسوی چنین نظام سیاسی وجود ندارد.
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اما با ویژگیهایی که در خصوص نحوۀ انتخاب هریک از ارکان قوۀ مقننه و مجریه و
روابط آنها با یکدیگر وجود دارد (ر.ک :قاضی 191 :1377 ،به بعد) ،مشخص میشود که اتخاذ چنین
شیوهای بهنوعی بازگشت به گذشته و چالشهای ناشی از آن است و استقرار نظامی است که
در بازۀ زمانی  1358تا  1368در کشور حاکم بوده است؛ نظامی که بارها چالشهای آن در
توافق بر سر تعیین نخستوزیر تا تشکیل هیأت دولت و نحوۀ تنظیم روابط رئیسجمهور با
نخستوزیر و کابینه و مجلس و قضایایی نظیر «قضیۀ  99نفر» نمود و بروز داشته است

(شادلو،

 .)54 :1386به هر حال این اقدام ضمن آنکه نوعی ارتجاع و عقبگرد در عرصۀ حقوق اساسی
کشور محسوب میشود ،حاوی اشکاالت بسیاری است که در سالهای پس از انقالب اسالمی
و پیش از بازنگری سال  1368میان قوا و نهادهای رسمی کشور حاکم بوده و اساساً وجود این
اشکاالت از اصلیترین مواردی بود که به صدور فرمان بازنگری قانون اساسی از سوی امام
خمینی (ره) منجر شد (عمید زنجانی.)597 :1385 ،
نتیجه آنکه استقرار قوۀ مجریۀ سهرکنی به شیوهای که توصیف آن گذشت ،اگرچه از منظر
اصل  177قانون اساسی با محدودیتی مواجه نخواهد بود ،استقرار چنین نظامی به معنای
بازگشت به مشکالتی است که در گذشته گریبانگیر قوۀ مجریه و قوۀ مقننه در کشور بوده
است و اکنون با این اقدام بار دیگر زمینۀ بروز آن فراهم میشود .بنابراین تعیین مدل قوۀ
مجریه و ساماندهی روابط قوا به این شیوه معقول نخواهد بود و نهتنها گرهای از مشکالت
ساختاری و ناهمگونیهای سیاسی کشور نخواهد گشود ،بلکه خود گرههای بسیاری را که در
گذشته نیز تجربه شده است ،بر مشکالت کنونی خواهد افزود .ممکن است ادعا شود که
بهمنظور جلوگیری از بازگشت به روش و شیوۀ تجربهشده در خالل سالهای ،1358-68
نخستوزیر نه توسط رئیسجمهور ،بلکه توسط رهبری تعیین و برای اخذ رأی اعتماد و
تشکیل کابینه به مجلس معرفی میشود که در برابر چنین ادعایی میتوان گفت که در این
صورت اوالً :چه نیازی به پست ریاست جمهوری خواهد بود؟ ثانیاً :ممکن است در این فرض
مشکالت و ناهماهنگیهایی پیش آید که در فرض سوم به آنها خواهیم پرداخت.
 .4 .2فرض دوم :قوۀ مجریه دورکنی (رهبری و انتخاب غیرمستقیم رئیسجمهور)

دومین فرض احتمالی برای تغییر شکل قوۀ مجریه ،تشکیل قوۀ مجریه دورکنی متشکل از
رهبری و ریاست جمهوری است ،به این نحو که رئیسجمهور بهصورت غیرمستقیم و از
طریق یک هیأت و مجمع ترکیبی انتخاب میشود

(ادارۀ کل امور فرهنگی510 :1381 ،؛ اداره کل امور

فرهنگی ،)1213 :1364 ،که برای مثال میتوان آن هیأت و مجمع را اکثریت مطلق نمایندگان مجلس
یا حد نصاب خاصی از نمایندگان مثالً چهارپنجم مجموع نمایندگان بههمراه اعضایی از سایر
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نهادهای حکومتی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس خبرگان رهبری ،شورای
نگهبان و ...تلقی کرد .در این فرض ،استقرار نظام جدید بهصورت معالواسطه با این ویژگی از
آنجا که نمایندگان پارلمان مستقیماً توسط مردم انتخاب شدهاند و رئیسجمهور نیز با رأی و
انتخاب نمایندگان مردم تعیین میشود ،ازاینرو مغایرتی با «جمهوری بودن حکومت» ندارد و
زمینه برای تحقق حکومت جمهوری مندرج در اصل اول قانون اساسی فراهم است .از سوی
دیگر ،مشابه این وضعیت را در برخی نظامهای سیاسی نیز میتوان مشاهده کرد که ضمن حفظ
جمهوریت ،نظام پارلمانی را مستقر کردهاند .برای مثال در حال حاضر نظام سیاسی کشورهایی
چون لبنان ،یونان ،سوئیس و آلمان فدرال چنین است و قانون اساسی ترکیه پیش از بازنگری از
چنین روشی تبعیت میکرد یا اینکه انتخاب قوۀ اجرایی پس از تعلیق قانون اساسی 1793
فرانسه و همچنین انتخاب رئیسجمهور در جمهوریهای سوم و چهارم فرانسه مبتنی بر این
شیوه بوده است .نظام حکومتی اتحاد جماهیر شوروی (پیشین) نیز اینچنین بوده است که
امروزه چنین نظامهایی بسیار نادر و در حکم عدم است ،چراکه تجربۀ تاریخی بیانگر این امر
است که چنین نظامهایی به مرور زیر سایۀ استبداد قوۀ مجریه پنهان میشود (عباسی.)316 :1389 ،
شایان ذکر است که هرچند این فرض به ظاهر مغایرتی با جمهوریت نظام ندارد ،اما
ترکیب و تحقق احتمالی آن نیازمند ارزیابی دقیقتری است که در ادامه به برخی زوایای آن
میپردازیم:
الف) ترکیب هیأت انتخابکننده
در ارزیابی این شیوه از نظام جمهوری ،اولین پرسشی که با آن مواجه میشویم ،در خصوص
چگونگی ترکیب و سازوکار تشکیل هیأت انتخابکننده و نحوۀ فعالیت آن برای انتخاب
رئیسجمهور است که البته حالتهای متفاوتی را برای ترکیب اعضای این هیأت میتوان
درنظر گرفت که مهمترین و مرسومترین آن انتخاب رئیسجمهور از سوی نمایندگان پارلمان
است .در این روش در واقع پارلمان ضمن اعمال صالحیتهای ذاتی خود در مقام تقنین و
نظارت

(هاشمی:1377 ،

 ،)162بهعنوان هیأت انتخابکنندۀ رئیسجمهور نیز ،ایفای نقش خواهد

کرد .حالت متصور دیگر آن است که هیأت انتخابکننده ممکن است از ترکیبهای متفاوتی
تشکیل شود که در این حالت اعضای آن مشتمل بر اعضای انتخابی و انتصابی از سوی سایر
نهادهای حکومتی خواهد بود .اعضای انتخابی میتواند دربرگیرندۀ اعضایی باشد که مردم با
رأی مستقیم خود و از طریق برگزاری انتخابات عمومی آنها را انتخاب کردهاند ،مانند
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا ،اعضای مجلس
خبرگان رهبری و . ..اعضای انتصابی نیز میتواند اشخاصی را در برگیرد که از سوی نهادهای
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مختلف حکومتی مانند شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،قوۀ قضاییه ،یا رهبری
برای عضویت در هیأت انتخاباتی معرفی میشوند .نکتۀ مهم در این زمینه آن است که هر
اندازه بر شمار و تعداد اعضای انتصابی در ترکیب اعضای هیأت انتخابکننده افزوده شود ،به
همان اندازه از جمهوریت حکومت فاصله گرفته میشود و وصف جمهوری بودن نظام سیاسی
کشور مخدوش خواهد شد.
به هر روی ،فارغ از ترکیب اعضای هیأت انتخابکننده ،نکتۀ مهمتر اشکاالت وارد بر این
روش است .البته باید توجه داشت که این اشکاالت و مناقشات احتمالی که در ادامه بررسی
خواهد شد ،به هر دو حالت و حاالت احتمالی دیگر دربارۀ ترکیب اعضای هیأت انتخابکننده
بازمیگردد و چگونگی ترکیب هیأت انتخابکننده تأثیری در بروز این اشکاالت احتمالی
نخواهد داشت.
ب) ارزیابی فرض دوم
 .1نخستین اشکال وارد بر این روش ،در چارچوب و بستر سیاسی و اجتماعی ایران ،نبود نظام
حزبی منظم و منسجم است .احزاب بهعنوان یک نهاد سیاسی با کارویژههای منحصربهفرد خود
قادرند جریانهای مبارزات انتخاباتی را بهگونهای ساماندهی کنند که در فرایندی معقول و آزاد
و به دور از هیجانات و احساسات کاذب ،کاندیداها برنامهها و طرحهای خود را در معرض
انتخاب مردم بگذارند

(بارنت:1382 ،

 .)196بنابراین در نظام حزبی ،پارلمان بازتابدهندۀ

خواستههای واقعی و به دور از احساسات و هیجانات زودگذر مردم خواهد بود .از آنجا که
تحقق چنین وضعیتی مستلزم وجود نظام حزبی منضبط و کارامد است ،یکی از چالشهای
اساسی برای تغییر شکل قوۀ مجریه از وضعیت کنونی به شکلی دیگر با مشخصات مفروضی
که در باال بیان شد ،بررسی امکان برقراری تحزب در سپهر سیاسی -اجتماعی ایران کنونی
است .پردازش تفصیلی به این چالش نیازمند بررسی دو موضوع اساسی است :نخست آنکه از
منظر مبانی دینی ،تحزب به شیوهای که در بسیاری از کشورها رایج است ،تا چه حد مورد
قبول واقع خواهد شد؟ و دوم آنکه با فرض پذیرش تحزب و عدم مغایرت آن با مبانی دینی،
آیا وضعیت فرهنگی -سیاسی جامعۀ ما در کوتاهمدت میتواند ظرفیت پذیرش این نهاد سیاسی
را با همۀ الزامات خود دارا باشد؟ که بیشک پاسخ تفصیلی به این دو پرسش خود پژوهشی
مجزا را میطلبد ،اما بهاجمال تنها چیزی را که میتوان با قاطعیت گفت ،آن است که کشور ما
در حال حاضر فاقد نظام تحزب منسجم و منظم است.
 .2اشکال دیگری که در مسیر تغییر نظام اجرایی به شیوۀ دیگر با آن مواجهیم ،فقدان نظام
جامع انتخاباتی در انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسالمی است (گرجی .)164 :1388 ،در حال
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حاضر توزیع کرسیها در حوزههای انتخاباتی بهنظر میرسد چندان صحیح و معقول نیست.
برای مثال در شهرهای بزرگ تناسبی بین تعداد کرسیها و جمعیت مستقر در آن شهرها وجود
ندارد یا مجموع کرسیهای شهرهای تک نماینده از مجموع کرسیهای شهرهای بزرگ در
قیاس جمعیت رأیدهنده در این شهرها بیشتر است .این در حالی است که باید کرسیها
برحسب جمعیت و تناسب آنها توزیع شود یا اینکه نمایندگان بهدلیل عدم تعلق به یک حزب
سراسری و بهتبع آن فقدان برنامۀ منسجم و مشخص ،دارای رویکرد واحد و پیشبینیپذیر
نیستند و در اعالم مواضع و برنامهها بسیار سیال عمل میکنند .در نتیجه وجود چنین کاستیها
و خألهایی در مجلس شورای اسالمی و توزیع ناعادالنۀ کرسیهای پارلمانی ،نتیجۀ انتخابات
را از خواسته و ارادۀ واقعی ملت دور میکند و تأثیر ارادۀ برخی را بر ارادۀ دیگر افراد ترجیح
خواهد داد .با این توصیف و با وجود و استمرار دو اشکال مذکور نتیجۀ انتخابات پارلمان
هرچه باشد ،بیشک به دور از خواست و ارادۀ واقعی مردم خواهد بود و این یعنی فاصله
گرفتن از حکومت جمهوری و جمهوریت نظام که براساس ذیل اصل  177تغییرناپذیر بیان
شده است.
 .3اشکال سوم ناظر بر نادیده گرفتن تجربههای سایر نظامهای سیاسی و دیگر
کشورهاست؛ به این معنا که کشورها برای کاستن از اقتدار پارلمان و حرکت بهسوی نظام
منسجم سیاسی ،از اقتدارات پارلمان کاسته و در مقابل به رئیس قوۀ مجریه اقتدارات زیادی را
اعطا کردهاند؛ در این کشورها پس از بروز مشکالت فراوان در اجرای وظایف مربوط به قوۀ
مجریه در نهایت به این نتیجه رسیدند که با دست کشیدن از اقتدار مطلق پارلمانی ،به سمت
فراهم ساختن زمینۀ اعمال بیشتر اقتدار رئیسجمهور حرکت کنند

(گرجی:1388 ،

 .)382نمونۀ

تاریخی چنین اتفاقی را در جمهوری پنجم فرانسه و اصالحات اخیر قانون اساسی کوبا ،ترکیه
و حتی اقدام اخیر انگلستان ( )2019در تعلیق پارلمان برای خروج از اتحادیۀ اروپا میتوان
مشاهده کرد .بنابراین این تجارب مؤید خوبی است بر این ادعا که محدود ساختن بسیاری از
صالحیتهای رئیسجمهور به اجازه و موافقت پارلمان ،فرصت آزادی عمل و تصمیمگیری
صحیح و بهموقع را در بسیاری از موارد از قوۀ مجریه سلب میکند.
 .4عالوهبر اشکاالت مذکور باید یادآور شد که در حال حاضر ،پارلمان اقتدار الزم برای

کنترل قوۀ مجریه را دارد 1و از این اشکاالت مذکور نیز عاری و به دور است .ازاینرو تغییر
نظام موجود به شکل نظام مفروض ،عایدی برای نظام سیاسی کشور نخواهد داشت .بهعبارت
بهتر ،در حال حاضر ظرفیت فعلی موجود در قانون اساسی ،مهار قوۀ مجریه توسط پارلمان را

 .1ر.ک :اصول  133 ،123 ،122 ،90 ،89 ،88 ،87و  ...قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
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پیشبینی کرده است ،چراکه پارلمان میتواند به رئیسجمهور و وزرا تذکر دهد ،از آنها سؤال
کند ،استیضاح کند و مطابق اصل  76قانون اساسی ،مجلس شورای اسالمی حق تحقیق و
تفحص در تمام امور کشور را دارد و از سوی دیگر ،مطابق اصل  77کلیۀ عهدنامهها،
مقاولهنامهها ،قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی ،نیازمند تصویب مجلس شورای اسالمی
است .همچنین گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت
و استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت منوط به تصویب مجلس شورای اسالمی
است .در موضوعات مالیاتی نیز هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود ،مگر به موجب قانون و
تصویب بودجۀ سالیانۀ کل کشور از سوی مجلس .با این اوصاف میتوان نتیجه گرفت که
رئیسجمهور جز در پارهای مسائل اجرایی کشور ،صالحیت اتخاذ بسیاری از تصمیمها را
بدون اجازۀ قانون مصوب مجلس شورای اسالمی نخواهد داشت .بنابراین در حال حاضر نظام
سیاسی در کشور ما ،نظام ریاستی به معنای مصطلح در سایر کشورها نیست ،بلکه میتوان
گفت نظام نیمهریاستی با ارجحیت و اقتدار قوۀ مقننه یا مجلس است .مصادیق فراوانی که در
باال بیان شد نیز بهنوعی مؤید این ادعاست .ازاینرو قوۀ مجریه که از بدو شکلگیری در اخذ
رأی اعتماد تا اعمال صالحیتها در عمل همواره تحت نظارت مجلس از طریق تذکر ،سؤال،
امکان استیضاح و  ...قرار دارد ،یک قوۀ بیمهار و رها نیست.
 .4 . 3فرض سوم :مجریۀ دورکنی (رهبری و مقام منصوب از سوی ایشان)

سومین فرض احتمالی حالتی است که پست ریاست جمهوری حذف میشود و رهبری فردی
را با عنوان صدراعظم یا نخستوزیر یا رئیس هیأت وزرا یا حاکم یا امیر یا هر عنوان دیگری
که میتوان تصور کرد ،منصوب میکند (بابائی مهر562 :1397 ،؛ ادارۀ کل امور فرهنگی .)1249 :1364 ،در
ارزیابی این فرض باید گفت از آنجا که جمهوریت رکن اصلی نظام سیاسی کشور بوده و
تغییرناپذیر است ،ازاینرو اولین شرط برای جمهوریت نظام تناوب قدرت و بهتبع آن موقت
بودن دورۀ زمامداری است و دومین شرط جمهوریت ،این است که یکی از دو رکن قوۀ مجریه
ریشه در رأی مردم داشته باشد ،چراکه در غیر این صورت نظام جمهوری پارلمانی عنوان
صحیحی نخواهد بود .بنابراین در این حالت برای صدق عنوان جمهوری به حکومت ناگزیر
باید یکی از دو رکن از سوی مردم انتخاب شوند و دورۀ زمامداری او موقت و محدود باشد.
اگر این فرض را بپذیریم که رهبری توسط رأی مردم و برای مدت معین انتخاب شود،
پذیرش این فرض با اساس نظریۀ مشروعیت حکومت از منظر شیعه که به نظر مشهور فقها
مبتنی بر نظریۀ نصب الهی است ،در تغایر خواهد بود (خمینی .)16 :1367 ،بر این اساس ،صالحیت
اصلی مجلس خبرگان رهبری ،تشخیص انتصاب و انعزال ولیفقیه است نه انتخاب و عزل او.
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ازاینرو در قانون اساسی (از جمله در اصل  )107عبارت «تعیین رهبر» بر عهدۀ خبرگان است
نه انتخاب رهبر و تفاوت این دو در آن است که تعیین« ،تولی» و انتخاب «توکیل» است.
ازاینرو خبرگان رهبری ،انتصاب ولیفقیه را کشف میکنند نه اینکه فقیه را براساس وکالت،
انتخاب کنند و او را معالواسطه وکیل مردم و بهطور مستقیم وکیل خود قرار دهند .بنابراین
پذیرش این فرض که رهبر بهصورت دودرجهای منتخب مردم است ،با مبانی فقهی و اصول
قانون اساسی مغایر بهنظر میرسد .فرض دوم این است که نحوۀ تعیین رهبری به همان
صورت فعلیاش باقی بماند ،یعنی خبرگان رهبری منتخب مردم ،رهبر را تعیین کنند ،اما
نخستوزیر از طریق انتخابات عمومی برگزیده میشود .این حالت دقیقاً مشابه وضعیت فعلی
است که مجری و حاکم است ،با این تفاوت که بهجای رئیسجمهور کلمۀ نخستوزیر را
جایگزین آن ساختهایم .بنابراین چنین بازنگریای در قانون اساسی صرفاً تغییر الفاظ است و
نتایج جدیدی را بهبار نخواهد آورد.
 .4 . 4فرض چهارم :مجریۀ دورکنی (رهبری و نخستوزیر مورد تأیید پارلمان)

چهارمین فرض احتمالی ،این است که نخستوزیر را رهبری تعیین و برای اخذ رأی اعتماد به
پارلمان معرفی میکند (ادارۀ کل امور فرهنگی .)450-452 :1381 ،این فرض شبیه نظامهای حکومتی
دورکنی در کشورهایی مانند فرانسه ،آلمان ،ایتالیا و ایرلند است .همچنین بهنوعی شبیه نظام
مشروطۀ پارلمانی قبل از انقالب اسالمی است که انقالب اسالمی در راستای مبارزه با آن نظام
شکل گرفته است .در هر حال این فرض نیز اشکاالتی دارد که از جمله میتوان گفت در نظام
جمهوری باید رئیس کشور انتخابی و دورۀ زمامداری او موقت و محدود باشد ،وگرنه آن نظام
«جمهوری» نخواهد بود .البته باید توجه داشت که ممکن است قائالن این فرض ،جمهوریت را
اینطور معنا کنند که صرف ادارۀ امور کشور به اتکا آرای عمومی همان جمهوری است .این
در حالی است که هرچند بین جمهوریت و ادارۀ امور کشور به اتکای آرای عمومی تداخالتی
وجود دارد ،اما با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسالمی میتوان تمایز میان «جمهوری
بودن حکومت» و «ادارۀ امور کشور به اتکای آرای عمومی» را مشاهده کرد ،بهطوریکه در
اصل  177قانون اساسی «جمهوری بودن حکومت» را بهصورت مستقل در کنار سایر عناصر
نظیر «اسالمی بودن نظام» و «ابتنای کلیۀ قوانین و مقررات براساس موازین اسالمی» و «پایههای
ایمانی و اهداف جمهوری اسالمی ایران» و «والیت امر و امامت امت» و «ادارۀ امور کشور با
اتکای به آرای عمومی» و «دین و مذهب رسمی ایران» بهعنوان موارد تغییرناپذیر مطرح ساخته
است .در نتیجه از سیاق نگارش اصل  177میتوان اینطور برداشت کرد که منظور قانونگذار
اساسی از ذکر مستقل این موارد ،وجود تفاوت میان «جمهوری بودن حکومت» و «ادارۀ امور
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کشور با اتکای به آرای عمومی» است .بنابراین صرف اکتفا به ادارۀ امور کشور با اتکای به
آرای عمومی نمیتواند به تحقق جمهوریت نظام منجر شود ،بلکه برای تحقق این امر ضروری
است تا ارکان قوۀ مجریه یا حداقل یک رکن از ارکان آن منتخب مردم باشد.
 .4 . 5فرض پنجم؛ ایجاد نظام سیاسی بدون لحاظ «جمهوریت»

در این فرض توجه خود را معطوف به این مسئله میسازیم که محدودیتهای ذکرشده ذیل
اصل  177که محتوای اصول مربوط به «اسالمی بودن نظام و ابتنای کلیۀ قوانین و مقررات
براساس موازین اسالمی» و «پایههای ایمانی» و «اهداف جمهوری اسالمی ایران» و «جمهوری
بودن حکومت» و «والیت امر و امامت امت» و نیز «ادارۀ امور کشور با اتکای به آرای عمومی»
و «دین و مذهب رسمی ایران» را تغییرناپذیر میداند ،جنبۀ ماهوی و درونساختاری دارد و
صرفاً برای ایجاد ثبات و جلوگیری از تحوالت ناگهانی نظام سیاسی کشور توسط شورای
بازنگری یا نهاد مفسر قانون اساسی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هر نهاد و مرجع

دیگری ایجاد شده است ،1وگرنه درنظر گرفتن چنین شروطی هنگام بازنگری در قانون اساسی
هیچگونه محدودیت و الزامی را برای تغییر شکل نظام سیاسی برای شورای بازنگری یا قوۀ
مؤسس بهوجود نخواهد آورد

(عمید زنجانی:1385 ،

 ،)821بهویژه اینکه به استناد اصل  4قانون

اساسی مفاد این اصل بر اطالق و عموم همۀ اصول قانون اساسی حتی اصل  177نیز حاکم
است و آن را تقیید یا تخصص میزند .البته بهشرطی فرض را بر این میگذاریم که فقهای
شورای نگهبان «جمهوری بودن حکومت» را منطبق با موازین اسالم تشخیص ندهند .با فرض
پذیرش چنین دیدگاهی که نتیجۀ عملی آن عدم پایبندی به شرط جمهوری بودن حکومت و
در مغایرت صریح با اصل  177قانون اساسی خواهد بود ،تحقق فرض چهارم با دو رکن
رهبری و نخستوزیری بهطوریکه نخستوزیر منتخب پارلمان و منصوب رهبری باشد،
امکانپذیر خواهد بود.
بهنظر میرسد با برقراری نظام مندرج در فرض چهارم و با پذیرش دو رکن رهبری و
نخستوزیری در رأس قوۀ مجریه ،بهطوریکه نخستوزیر توسط رهبر تعیین شود و از
پارلمان رأی اعتماد بگیرد ،بهجز مغایرت با نص قانون اساسی ،آثاری نیز در عرصۀ سیاسی و
اجتماعی ایران ایجاد خواهد شد که در برخی موارد نتایج ناخوشایندی را بههمراه خواهد
داشت .از جملۀ آنها میتوان به کاستیهای اجرایی در امور اقتصادی ،فرهنگی یا اجتماعی
 .1هرچند اصل  177حتی برخی از مسائل شکلی را نیز مانند جمهوریت ثابت شناخته است ،لکن امکان تغییر شکل نظام با
حفظ محتوای حاکمیت مردم و اتکا به آرای عمومی وجود دارد .ر.ک :عمید زنجانی ،عباسعلی ( .)1385حقوق اساسی ایران،
ص  821؛ ر.ک :عمید زنجانی ،عباسعلی ( .)1383درآمدی بر فقه سیاسی ،تهران :امیرکبیر.121 ،
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اشاره کرد که در پارهای موارد نارضایتیهایی را در اقشار مختلف مردم ایجاد میکند .هرچند
وجود این کاستیها در همۀ حکومتها اجتنابناپذیر است و تالش همیشگی برای مقابله با آن
و از میان بردن هرگونه ناکارامدی در عرصۀ حکومتداری امری ضروری است ،اما با وجود
دشمنیهای بینالمللی و سازمانیافته از بدو پیروزی انقالب اسالمی تاکنون و محدودیتهای
داخلی و ناکارامدی برخی مسئوالن در دستگاههای مختلف اجرایی ،وقوع مقداری از این
کاستیها را امری اجتنابناپذیر میسازد ،بهگونهای که در وضعیت حاضر هیچگاه نمیتوان
احتمال بروز این کاستیها را در کشور نزدیک به صفر تلقی کرد .در چنین شرایطی با سپردن
تمام مسئولیت قوۀ مجریه به رهبری از طریق انتصاب نخستوزیر از سوی ایشان ممکن است
مسئولیت تمام کاستیها و ناکارامدیها بر عهدۀ رهبری قرار بگیرد.
از سوی دیگر و بهعنوان دومین ایراد ،باید برای احتراز از چنین نظامی از تجربۀ تاریخی
برخی کشورها عبرت گرفت که در کشورها ،بهتدریج رئیس کشور از نهادی مقتدر و دارای
صالحیت عام به نهاد تشریفاتی و فاقد اختیارات مؤثر تبدیل شده است

(قاضی شریعتپناهی:1377 ،

 .)226توضیح آنکه تجربۀ تاریخی نشان داده است در بلندمدت هر کجا که کشورها به چنین
نظامی متوسل شدهاند ،از بین آن دو رکنی که در قوۀ مجریه حضور داشته ،یک رکن
(نخستوزیر و کابینه) که تقریباً برخاسته از مجلس است ،بر رکن دیگر که رکنی برآمده از
ارزشها یا سنتهای آن جامعه است ،غلبه و برتری پیدا کرده است .بهعبارت دیگر ،مجموعه
عواملی دستبهدست هم دادهاند و رکن اول را تشریفاتی ساختهاند ،مانند آنچه در انگلستان رخ
داده است که تاریخ نظام سیاسی انگلستان به ناپدیدی تدریجی شاه منجر شد (عباسی )319 :1389 ،که
در صورت استقرار چنین نظامی در کشور احتمال داده میشود که بهدلیل تقابل بین مجلس
شورای اسالمی و رهبری بر سر ترکیب کابینه ،شخص نخستوزیر ،عملکرد دولت و  ...بهتدریج
والیت فقیه در جامعه به نهاد تشریفاتی فاقد اختیارات مؤثر تبدیل خواهد شد؛ احتمالی که
بیشک ماهیت اساسی نظام در جمهوری اسالمی ایران را با خطر جدی مواجه خواهد ساخت.
نتیجه
در قانون اساسی جمهوری اسالمی اصولی وجود دارد که امر تغییر نظام اجرایی و شکل
ساختارهای سیاسی کشور را با محدودیتهایی روبهرو ساخته است .از جملۀ این موارد
میتوان به اصول  107 ،5 ،1و مهمتر از همه اصل  177قانون اساسی اشاره داشت.
در اصل  1قانون اساسی نوع حکومت در ایران «جمهوری اسالمی» تعیین شده و در اصل
« 177جمهوری بودن حکومت» از جمله موارد تغییرناپذیر در بازنگری قانون اساسی شناخته
شده است.
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در مسیر حرکت بهسوی تغییر نظام اجرایی کشور از وضعیت فعلی به شکلی دیگر ،حاالتی
را میتوان تصور کرد که از آن جمله عبارتاند از :الف) قوۀ مجریه سهرکنی (شامل رهبری،
ریاست جمهوری و نخستوزیری)؛ ب)قوۀ مجریۀ دورکنی (شامل رهبری و انتخاب غیرمستقیم
ریاست جمهوری)؛ ج) قوۀ مجریۀ دورکنی (شامل رهبری و مقام منصوب از سوی ایشان).
استقرار مجریۀ سهرکنی به شیوهای که توصیف شد ،اگرچه از منظر اصل  177قانون اساسی
با محدودیتی مواجه نخواهد بود ،اما استقرار چنین نظامی به معنای بازگشت به مشکالتی است
که در گذشته گریبانگیر قوۀ مجریه و قوۀ مقننه در کشور بوده است و اکنون با این اقدام بار
دیگر زمینۀ بروز آن فراهم میشود .بنابراین استقرار نظامی به این شیوه معقول نخواهد بود و
نهتنها گرهی از مشکالت ساختاری و ناهمگونیهای سیاسی کشور نخواهد گشود ،بلکه خود
گرههای بسیاری که در گذشته نیز تجربه شده است ،بر مشکالت کنونی خواهد افزود.
استقرار نظام مبتنی بر فرض دوم نیز از آنجا که نمایندگان پارلمان با رأی و انتخاب مستقیم
مردم روی کار آمدهاند و رئیسجمهور توسط آنان و بهصورت دودرجهای انتخاب میشود،
مغایرتی با «جمهوری بودن حکومت» پیدا نمیکند .اما تشکیل این نظام سیاسی الزامات و
آثاری را بههمراه خواهد داشت (از جمله نظام تحزب و نظام انتخابات دقیق و  )...که با بررسی
آنها مشخص شد برای حل مشکالت ساختاری در کشور چندان راهگشا نخواهد بود.
در فرض سوم نیز اولین شرط برای تحقق نظامی از نوع «جمهوری» این است که
زمامداری رئیس کشور ریشه در رأی مردم داشته و دورۀ زمامداری او موقت باشد ،چراکه در
غیر این صورت نظام «جمهوری» عنوان صحیحی نخواهد بود .بنابراین در این حالت برای باقی
ماندن حکومت بهصورت جمهوری ناگزیر باید یکی از مقامات (نخستوزیر یا رهبر) از سوی
مردم انتخاب شوند.
پذیرش این فرض که رهبری با انتخابات مردمی و برای مدت محدود تعیین شود ،با مبانی
فقهی و شرعی قانون اساسی مغایر بهنظر میرسد .وجه دوم نیز که انتخاب نخستوزیر از
طریق آرای مستقیم مردم باشد ،دقیقاً مشابه وضعیت فعلی است ،با این تفاوت که بهجای
رئیسجمهور کلمۀ نخستوزیر را جایگزین آن ساختهایم .بنابراین چنین بازنگریای در قانون
اساسی چندان نتایج جدیدی را حاصل نخواهد شد.
با وجود فروض ممکن که ذکر شد ،میتوان فرض کرد که محدودیتهای مطرحشده در
اصول  1و  177قانون اساسی جنبۀ درونساختاری و شکلی دارد و صرفاً برای ایجاد ثبات و
جلوگیری از تحوالت ناگهانی نظام سیاسی کشور توسط شورای بازنگری یا هر مرجع دیگری
ایجاد شده است ،وگرنه درنظر گرفتن چنین محدودیتهایی هنگام بازنگری در قانون اساسی،
هیچگونه الزامی را برای قوۀ مؤسس و شورای بازنگری بهوجود نخواهد آورد .با فرض پذیرش
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چنین دیدگاهی که نتیجۀ عملی آن عدم پایبندی به شرط جمهوری بودن حکومت خواهد بود،
تحقق فروض سوم و چهارم کامالً ممکن خواهد بود.
البته استقرار نظام جدید با پیروی از فروض سوم و چهارم نیز به دو دلیل ،شیوۀ معقول و
راهگشا نخواهد بود؛ نخست آنکه با وجود دشمنیهای بینالمللی شکلگرفته از بدو پیروزی
انقالب اسالمی تاکنون و محدودیتهای داخلی و ناکارامدی برخی مسئوالن در دستگاههای
مختلف اجرایی ،وقوع مقداری از این کاستیها امری اجتنابناپذیر است ،بهگونهای که در
وضعیت حاضر هیچگاه نمیتوان احتمال بروز این کاستیها را در کشور نزدیک به صفر تلقی
کرد .در چنین شرایطی سپردن تمام مسئولیت قوۀ مجریه به رهبری بهگونهای که با انتصاب
نخستوزیر از سوی ایشان چنین تصوری در جامعه ایجاد خواهد شد ،امری ناصحیح و به دور
از مصلحت خواهد بود .دوم اینکه :تجربۀ تاریخی نشان داده است در بلندمدت هر کجا که
کشورها تقریباً به سمت نظام دورکنی رفتهاند ،از بین آن دو رکن قوۀ مجریه ،یک رکن که
تقریباً برخاسته از پارلمان است ،بر رکن دیگر که رکنی برآمده از ارزشها یا سنتهای آن
جامعه است ،غلبه و برتری پیدا کرده است که تحقق این حالت یعنی تضعیف تدریجی نهاد
والیت فقیه و تشریفاتی ساختن آن در عرصۀ سیاسی -اجتماعی خواهد بود .بنابراین بازنگری
در قانون اساسی بهمنظور تحقق یکی از فروض مورد بررسی در این نوشتار ،با محدودیتهای
نصگونۀ اصل  177قانون اساسی مواجه خواهد شد.
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