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  فقه و حقوق معاصرتخصصی  ـ یعلم فصلنامه

  1399ششم، شماره سیزدهم، پاییز  سال

  41تا  21صفحات  

قوت  جمهوري اسالمی ایران؛ نقاطتاثیر تفکیک قوا بر عملکرد 

  1و ضعف

  2سجادي ساداتمرضیه                                                                     

  3سید احمد موسوي                                                                                        

 :چکیده

که تفکیک قوا (نقاط قوت و ضعف آن) چه تاثیري بر بوده  به این سوال این پژوهش در پی پاسخ

رهایی براي رفع تعارضات عملکرد جمهوري اسالمی داشته است و هدف اصلی آن پیشنهاد راهکا

به روش  فرضیه طرح شده نیز با عنایتمیان قوا و افزایش کارآمدي نظام سیاسی ایران بوده است. 

ساز وکارهایی جهت حفظ تعادل نظام  ایراندر نظام است؛ تحلیلی چنین رویکرد توصیفی  اسنادي و

به کار برده شده توسط سایر نظام هاي سیاسی  تمهیدات حقوقی و سیاسیوجود دارد که آن را از 

. در پایان رساندرا می ایران قوت نظام سیاسی ،ي قدرتکنترل و مهار دوگانهکند، متمایز می

 ایران و روش ترکیبی کنترل قدرتنظام در  ي تعدیل قواي عمدهخصیصه رجوع بهایم با گرفتهنتیجه

رهبر  توسط سیستم هدایت از بیرونبا  یک بار سیستم با کنترل و تعدیل متقابل قوا و بار دیگرکه 

هاي ها بین دستگاهنظرو رفع اختالف افزایش کارآمديموجب این امر  شودهدایت می منتخب مردم

ها و اصول قانون اساسی که برخی از حوزه در ايتعارضات میان قوه رودانتظار میشود و یم اجرایی
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حل و شود که در مقاله  به آن اشاره میی یبا راهکارهازدایی قانونی است نیازمند بررسی و ابهام

   گردد.فصل 

 تفکیک قوا، عملکرد، جمهوري اسالمی ایران، قوت، ضعف: کلیدي واژگان
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 مقدمه

از جمله مفاهیم بنیادین پذیرفته شده و  )Separation of Powers(استقالل یا تفکیک قوا

این اصل که به تفکیک ، هاي حکومتی استشده در سازماندهی کالن بسیاري از نظامسازيپیاده

ي لهتا به وسیکند راهکار و روشی را ارائه می شودي حاکم منتج میگانهکارکردي و سازمانی قواي سه

استفاده از قدرت از بین آن شرایط تمرکز قدرت سیاسی در یدي واحد از میان رفته و امکان سوء

 هاى حقوقى داراى منزلتى استدیدگاهر تفکیک قوا، امروزه د اصل) 160ص، 1395 ،قاضی .(برود

، سازيبیشتر در مورد چگونگی پیاده مسألهشود، کمتر در مورد ضرورت این نظریه تردید میو 

نظام تفکیک قواي را به . قانون اساسی ایران است آناز تمرکز قدرت و افزایش کارآمدي  پیشگیري

بر اساس این اصل هر یک از قوا متصدي امور مربوط  ؛پذیرفته است ي خاصطور نسبی و با شیوه

  ).113، ص1373،زنجانیعمید( کنندمیگردند و قسمتی از حاکمیت را اعمال به خویش می

 )Relative separation of powers(کنار اصطالح تفکیک نسبی قوادر نظام ایران 

 شودمطرح می )Relationship between forces(ارتباط بین قوا اصطالحات همکاري قوا و

کلیت حاکمیت  ،درعین تمایز کهند دبا تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده ش سه قوه، و

طبق قانون اساسی قواي حاکم در جمهوري اسالمی ایران سه قوه مقننه،  سازند.میملی را نمودار 

اند و طبعا این استقالل، استقالل مطلق نیست بلکه مجریه و قضاییه هستند که از یکدیگر مستقل

در عین حال نوعی تداخل در کار یکدیگر، با مشخص کردن حوزه صالحیت هر یک از این قوا و عدم

) و گاه انجام وظیفه یک قوه 356، ص1ج ،1370،قاضیها وجود دارد(تعامل و همکاري بین آن

نظرهایی در زمینه نحوه تعامل و کند نوعی دخالت در کار قوه دیگر داشته باشد و اختالفایجاب می

  ). 12،ص 1394مهرپور، حوزه صالحیت هریک از این قوا بروز کند(

بر عملکرد نظام ایران  هاروابط سه قوه با یکدیگر و تاثیر آنحاضر در این است که  اهمیت پژوهش

راهکارهایی براي تقویت  تا تعارضات میان قوا و عدم هماهنگی رفع شود و ارائهکند را تبیین می

تحقیقات بسیار  و پژوهشبا توجه به مطالب پیش گفته، در این زمینه نقاط قوت آن ارائه شود. 

توان ها در حوزه تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران را میاغلب پژوهشاست.  صورت گرفته ناچیزي

بیشتر در جهت آشنایی با حقوق ، ، تألیفات پیرامون حقوق اساسیگروه اول :گروه تقسیم کرد 3در 

) 57ک قوا (اصل و صرفا به شرح و تفسیر اصل تفکی و قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران است

به  مولفان نگاه تاریخی دارند و با آگاهی از تاریخچه تدوین اصل تفکیک قوا گروه دوم،پرداختند. 

هایی پژوهش ،گروه سوم پرداختند. .منتسکیو و.. جان الك، بررسی نظریات ارسطو، افالطون،
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در  حقوق اساسی تطبیقی و مقایسه شکلی و محتوایی قوانین اساسی و اصل تفکیک قوا پیرامون

   فرانسه و... است.، ایران ،آمریکا

در پی پاسخ به این سوال بوده که  ،تحلیلی -به روش اسنادي و با رویکردي توصیفیاین پژوهش 

تمرکز این پژوهش بیشتر روي تفکیک قوا چه تاثیري بر عملکرد جمهوري اسالمی داشته است. 

است که در صورت بروز ناهماهنگی بین قوا باعث تاخیر در اجراي امور  هاي مشتركمدیریت حوزه

تا مشکالتی گانه حکومتی است سه قوايشود و به دنبال راهکار و نهادینه کردن همکاري بین می

شود جلوگیري و در نهایت به ها میگیر سیستم تفکیک قوا و تداخل وظایف و عملکرد آنکه دامن

  ثبات و یکپارچگی بیشتر این نظام منجر گردد.

  تفکیک قوا در قانون اساسی مشروطیت ایران و متمم آن

هاي مختلف مطرح گردید و در تدوین اولیه قانون در ایران، اندیشه تفکیک قوا ابتدا توسط شخصیت

ستقالل آن از یکدیگر پذیرفته و به شمسی اصل تفکیک قوا و ا1286اساسی و متمم آن در سال 

 ).260، ص1389علوي و صادقیان، ) (متمم قانون اساسی 27و  26(اصول .نحو خاصی مطرح شد

نماید: قوه متمم قانون اساسی مشروطیت ایران قواي کشور را به سه قوه تفکیک می 27 اصل

 )judicial branch(قوه قضائیه(شامل شاه و دو مجلس)،  )Legislative power(مقننه

 شاه است. که مخصوص )Executive power(قوه اجرائیه(شامل محاکم شرعیه و عدلیه) و 

کند و در عین حال، شاه را معرفی می این قانون، قوا را همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل 28اصل 

، به رغم بعالوه ) 71، ص1393،شعبانی( شماردهم در قوه مقننه داراي حق می قوه مجریههم در 

 57ظر گرفته شده است (اصل اختیارات محدودي که براي شاه در قانون اساسی مشروطیت در ن

اند، متمم قانون اساسی در برابر دو مجلس مسئول 67ـ64و  61ـ60هاي متمم) و وزرا بر اساس اصل

قانون  45برخی اختیارات شاه مانند اختیار انتصاب نیمی از نمایندگان مجلس سنا بر اساس اصل 

به قانون اساسی  48اصل  1328اساسی و اجازه انحالل دو مجلس که بر اساس اصالحیه مصوب 

هاي عالی قوه قضائیه، اختیارات او در انتصاب مقام و همچنین) 6، ص 1390محمودي، او داده شد(

خواست مشروطه ایران، پارلمانی تک مجلسی بود که می باعث مخدوش شدن تفکیک قوا شده بود.

تفکیک عمودي قوا درآن برقرار باشد و سایر قوا ذیل مجلس باشند. اگرچه دخالت زیاد مجلس در 
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آیین از ایرادات آن بود، اما به عنوان نقطه آغاز گامی همه امور و انتظارات بسیار مردم از این نهاد نو

گفت مشروطیت ایران دچار بحران ناهماهنگی پایداربود؛(  توانشود. میبزرگ تلقی می

عملکرد متعارض داشتند و از طرف دیگر  گانهسه) یعنی از یک طرف قواي 297، ص1389قریشی،

کار قانونی براي برون رفت از این تعارضات وجود نداشت و همین باعث اختالل در کارکرد ساز و

 شد.نظام سیاسی می

  جمهوري اسالمی ایراناساسی تفکیک قوا در قانون 

تهیه  1358با استقرار نظام جمهوري اسالمی، قانون اساسی مشروطه لغو و قانون اساسی جدید سال 

) در 260-261،ص 1389مورد بازنگري قرار گرفت؛( علوي و صادقیان،  1368و تنظیم شد و سال 

نظر قانونگذار و به جاي دقت این اصطالح با اصل پنجاه و هفتم قانون، استقالل قوا پذیرفته شد.

اصطالح تفکیک قوا انتخاب شد تا مفهوم استقالل قوا با نوعی از همکاري و تعامل میان قوا همراه 

در تفکیک قوا اصل بر جداسازي و انفکاك وظایف ) 358،ص 1394زاده،قطبی و حبیبشود.(

امور، تقسیم وظایف صورت ؛ بر اساس تخصصی بودن قوا اما در تفکیک نسبیقواي حکومتی است، 

 ).342(همان، ص شودگیرد و در عین حال نیز برخی ارتباطات میان قوا، به رسمیت شناخته میمی

نظر والیت  قواي حاکم عبارت است از قوه مقننه، مجریه و قضاییه که زیر 57اصل با توجه به 

 ترین مقامبر به عنوان عالىره .کنند این قوا مستقل از یکدیگرندمطلقه امر و امامت امت عمل می

ها نظارت دارد؛ رهبر در قوه مقننه از طریق )، برآن57) و از باب والیت بر قوا (اصل 113(اصل 

) و در 110اصل 10جمهور (بند ) در قوه مجریه از طریق عزل رئیس91اصل  1شوراى نگهبان (بند 

. ) اشراف دارد110اصل  ند ببو  157 قوه قضاییه از طریق نصب و عزل رئیس قوه قضاییه (اصل

کنند ولی در چارچوب وظایف قانونی مختار و اگر چه قواي حاکم تحت نظر والیت امر فعالیت می

  ). 121-122، ص1391زاده و آجرلو، باشند(حبیبمستقل می

  :کنیممی هگذارند اشارترین تاثیراتی که قواي حاکم بر هم میدر ادامه به اصلی
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 اقتدار قوه مقننه -1

ي مقننه در ایران ابزار نظارتی بر دو قوه دیگر را دارد که این نظارت را در دو عنوان بررسی قوه

  کنیم:می

توان گفت این قوه از اقتدار کامل مقننه می قوه یقانون با توجه به اختیارات :تاثیرات بر مجریه

دادن راي  .1کنیم:ها اشاره مینمونه از آني مجریه برخوردار است، در ذیل به چند نسبت به قوه

مسئولیت اعضاي مجریه  .3اختیارسوال، استیضاح و عزل وزیران  .2اعتماد به وزیران و هیئت وزیران

ظارت استصوابی  .5کفایت سیاسی وي جمهور و اعالن راي عدماستیضاح رئیس .4در مقابل مقننه 

جراي قوانین مصوب مجلس توسط . ا8اختیارات وزرا قانونگذاري در جهت حدود  .7نظارت مالی  .6

   دولت

مقننه از یک اقتدار نسبی در مقابل قوه قضائی برخوردار است، در  ه: قوقضائیه تاثیرات بر قوه

. رسیدگی 2راي مستند به قوانین توسط قضات ر .صدو1کنیم: ها اشاره میذیل به چند نمونه از آن

  ).118-120، ص1382رفیعی،( یسیون اصل نود مجلسبه شکایات از قوه قضائیه در کم

  اقتدار قوه قضائیه -2

مجلس متشکل از نمایندگان منتخب و مستقیم مردم است  از آنجا که: تاثیرات بر قوه مقننه

از اقتدار و نظارت قوه قضاییه بر قوه  در ذیل به چند نمونه شود،نظارت می هاکمتر بر اعمال آن

حق تفسیر قضایی(وحدت  .2تصویب لوایح قضایی و ارسال آن به مجلس  .1 :شودمقننه اشاره می

سیدگی به جرائم کیفري نمایندگان مجلس(احضار، بازجویی و محاکمه افراد متخلف و ر .3رویه) 

نظارت قوه قضاییه بر اجراي قانون نسبت به قوه مقننه (ضمانت اجراي  .4تعیین مجازات الزمه) 

  ).118-120،ص1382رفیعی،( شود)ضاییه عملی میآراي مجلس، از طریق قوه ق

ي مجریه نظارت اجراي صحیح قانون بر قوه به عنوان ناظر	: قوه قضائیهتاثیرات بر قوه مجریه

 .2هاي دولتی خالف قانون توسط قضاتنامهها و آییناجراي تصویب نامهعدم .1دارد با ابزار ذیل:
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نظارت سازمان بازرسی کل  .3ط دیوان عدالت اداريهاي خالف قانون دولت توسنامهابطال آیین

رسیدگی به جرائم اعضاي دولت با اطالع  .4هاي اداريکشور براجراي صحیح قوانین در دستگاه

  		.جمهور توسط دیوان عالی کشور. محاکمه رئیس5مجلس

   اقتدار قوه مجریه -3

  موارد ذیل اشاره کرد:توان به از مصادیق اقتدار و نفوذ قوه مجریه بر سایر قوا می

   هاي مستقل اجرایینامهتصویب آیین .2تقدیم لوایح براي تصویب  .1:ي مقننهتاثیر بر قوه

   تعیین بودجه قوه قضائیه .2تصویب لوایح قضایی توسط هیئت دولت  .1:تاثیر بر قوه قضائیه	

پردازیم و نقاط قوت و می بعد از انقالب به تاثیر تفکیک قوا بر عملکرد جمهوري اسالمیدر ادامه 

  کنیم.بررسی می ضعف آن را

  تفکیک قوااهمیت و نقاط قوت اصل 

اند در نظام ایران حامیان اصل تفکیک قوا براي نشان دادن اهمیت آن به وجوهی استدالل کرده

 که اهم آن عبارتند از:

  است کننده و حل اختالفقوه تعدیلکه  گانهفقیه بر قواي سهنظارت والیت - 1

الشرایط فقیه جامعولی ،در دوران غیبتایران اسالم در ساختار نظام سیاسی  هاي دینبا توجه به آموزه

طرف و فوق سایر بی )Moderator(يکنندهو قوه تعدیل در راس هرم نظام سیاسی قرار گرفته

در صورت  گانه؛). هنگام بروز اختالف بین قواي سه141،ص 1388،نجفی اسفاد و محسنی قواست(

 حل روشن قانونی، تدبیر مقام رهبري در حل اختالف و تنظیم رابطه نقش اساسی دارد (نبودن راه

 ).128،ص 1394مهرپور،

از  1368گانه در اصالحات شوراي بازنگري قانون اساسی سال وظیفه تنظیم روابط قواي سه

قانون  110اصل  7گرفت(بند هاي رهبري قرار ولیتئجمهور گرفته شد و جزء اختیارات و مسرئیس
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در نظر گرفته  يکه قانون براي رهبر عدالت و قوابا توجه به مشخصات و صفاتی چون ت ).اساسی

هاي بیرونی نظیر نظارت خبرگان، لزوم مشورت حاکم با نخبگان جامعه، امر است و نیز سایر کنترل

ناشی از دیکتاتوري شدن نظام را و نگرانی  استفاده از قدرتبه معروف و نهی از منکر، امکان سوء

  . کندرفع می

                                                        تخصصی شدن کارها و افزایش کارآمدي نظام -2

مبادرت به تقسیم قواي  ،تسهیل در انجام وظایفو براي افزایش کارآمدي  ایران نظام سیاسی

یا  )Division Of Labor(تقسیم کار ؛هاي تخصصی نموده استحکومتی در قالب سازمان

(علوي و  هاستکارآمدسازي سازمان راه )Roles Specialization(هاتخصص نقش

ها قائل باشیم، خود به خود به تقسیم کار یا تخصص نقش در صورتی که ). 267،ص 1389صادقیان،

خواهیم رسید. افتراق ساختارها یا تولید  )Structure Differentiation(به افتراق ساختارها

هاي تخصصی در شود که فعالیتساختارهاي تخصصی مانند قضایی، تقنینی و اجرایی موجب می

  د. هاي خاصی متمرکز گردسازمان

  دپرهیز از تمرکز قوا و جلوگیري از خودکامگی  و فسا -3

اند، آن است که تفکیک قوا یکی دیگر از وجوهی که براي نشان دادن اهمیت تفکیک قوا برشمرده

باشد و از رشد استبداد و خودمحوري و اساس تاسیس حکومت مردمی و دموکراسی و حفظ آن می

تفکیک قوا روشى است که از  ).267،ص 1389صادقیان،(علوي و  نمایداستفاده پیشگیري میسوء

قدرت بنابر ازآنجا که  ،کندایجاد قدرت متراکم در دست یک شخص و یک گروه جلوگیرى مى

  را محدود کرد. طبیعت خود، میل به سرکشی دارد بنابراین باید آن

  تقسیم کار و ایجاد نظم -4

ی و سهولت انجام شود و هر مسئولی پاسخگوي شود تا کارها به آسانسبب می تقسیم قواي حکومتی

ها مشخص گردد و ترمیم و مشکالت و کمبودهاي مربوط به حوزه وظایف خود باشد تا کوتاهی

  .تر و بهتر انجام شوداصالح سریع
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  کشورمفکرى و مشورت در سطح کالن ه -5

پرهیز از خودمحورى در سطح کالن و  تقویت فرهنگ مشارکت ،نقاط قوت اصل تفکیک قوااز دیگر 

  .شودمنجر به رعایت مصالح کشور بر منافع و مصالح فردي و گروهی میکه جامعه است 

  نقاط ضعف اصل تفکیک قوا

رسد توضیح کوتاهی در این و به نظر می هماهنگی بین قواستکارکرد منفی اصل تفکیک قوا، عدم

  بارتند از:خصوص به شفافیت بحث کمک خواهد کرد؛ اهم آن ع

 مناسب براي جلوگیري از فساد نیست   یتفکیک قوا، خود به خود مکانیسم -1

تنها از تمرکز فساد در  ،مکانیسم مناسب براي جلوگیري از فساد نیستیک تفکیک قوا، خود به خود 

 قدرت اگر همراهگردد.  موجب تقسیم فساد میان سه قوهتواند بنابراین می کندیک نهاد جلوگیري می

شود چه قلمرو آن محدود باشد که تفکیک قوا گامی سازي و تهذیب نباشد، موجب فساد میبا خود

، پس این اصل به تنهایی روش موفق و کاملی نخواهد بود ،در این جهت است و چه گسترده باشد

ها هاي مخصوص و مناسب خود را الزم دارد که یکی از آنگیرندهپیش استبداد و فساد سیاسی

  است.ک قوا تفکی

  

  هاي کالن در صورت عدم هماهنگی قواگیريکند شدن فرآیند تصمیم -2

باید مورد وفاق دولت و  و است، بررسی الیحه بودجه در روابط میان قوا یکی از موضوعات مهم

و  کندمی کند گیري و اجرا را در کشوریند تصمیمآفر ؛ که در صورت عدم هماهنگیمجلس باشد

  ایم.بارها در جمهوري اسالمی شاهد آن بودهو  است هاي فراوانی به همراه داشتههمواره چالش

آن  منافات ونیروهاي مسلح جزء قواي حاکم با فرماندهی خارج از قواي حاکم  -3

 ا اصل تفکیک قواب
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ما طبق قانون اساسی نیروهاي مسلح جزء قوه مجریه است(مبحث دوم فصل نهم قانون اساسی) ا

)، بهتر است نیروهاي مسلح 110لاص 4بیرون از قوه مجریه است(بند با مقام رهبري و  فرماندهی آن

مانند نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام که زیر  دهندرهبري قرار  مجموعه را یک نهاد مستقل زیر

  مجموعه رهبري قرار دارد.

  گانه ناهماهنگی قواي سه -4

آید که قوا بنا به دالیل مختلف با یکدیگر اختالفات جدي زمانی پیش می گانهناهماهنگی قواي سه

ها قوه ها و فعالیتکنند در برابر برنامهکنند و با استفاده از امکانات قانونی موجود سعی میپیدا می

ها، قبل از تأثیرگذاري الزم از سوي قوه در این صورت بسیاري از سیاستمخالف خود مقاومت کنند. 

  ).300،ص 1389( قریشی، شودقواي مخالف خنثی مییا 

است؛  گذاشتهقواي حاکمیتی ایران، از ابتداي انقالب تاکنون، دو نوع عملکرد متعارض را به نمایش 

ــت و عملکرد نوع دوم، عملکرد متعارض میان   عملکرد نوع اول عملکرد متعارض درون قوه  اي اسـ

  پردازیم.نوع عملکرد میبه اختصار به مطالعه این دو  اي است.قوه

  ايتعارضات درون قوه 4-1

  تعارض در چارچوب  قوه مجریه1-1-4

توان در روابط بین را می سیاسی ایران  اي در نظام عملکرد متعارض درون قوه داقمص ترین برجسته 

هاي اولیه انقالب مشــاهده کرد. ناهماهنگی بین وزیري در ســالجمهوري و نخســتمقام ریاســت

شهید به عنوان رئیسصدر  بنی سال  رجایی به عنوان نخست جمهور و  سنخ   1359وزیر در  از همین 

شبرد امور قادر به همراهی با وي نبود، آ  بود. بنی شان در  از ن دو صدر براي پی  ابتدا تا انتهاي حضور

ــیاري از امور    ینظرها رأس امور اجرایی جامعه با هم اختالف    ــتند که بسـ را مختل   مملکت  ی داشـ

شه اختالفات  کرد.می شور و اختیارات و        و دیگريیکی فکري  هاآن ری سی ک سیا ساخت نظام  به 

سئولیت   ) 294-295، ص 1380،نوذري، (شد وزیر مربوط میجمهوري و نخست هاي قانونی رئیسم

سی    سا ست    ،1368سال   تا اینکه در زمان بازنگري قانون ا ست نخ تعارض در قوه وزیري با حذف پ

  .مطلوبی مرتفع گردید سبتاًبه نحو نمجریه 



 31/ ضعف و قوت نقاط ران؛یا یاسالم يجمهور عملکرد بر قوا کیتفک ریتاث /99پاییز  /13فقه و حقوق معاصر/ ش 

 

  تعارض در چارچوب قوه مقننه4-1-2

اي، تعارضات مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان دومین مصداق برجسته تعارضات درون قوه

گردد. مطابق اصل گذاري برمیکار قانون اساسی براي فرآیند قانونواست که ریشه قضیه به ساز

هفتاد و دو و اصل نود و چهارم قانون اساسی، مصوبات مجلس الزم است از سوي شوراي نگهبان 

  ها با اصول و احکام اسالم و همچنین قانون اساسی احراز شود. تعارض آنشده و عدم بررسی

در مجلس ششم میزان اختالفات مجلس با شوراي نگهبان رشد چشمگیري یافت و بسیاري از 

مصوبات مجلس به عنوان مغایرت با شرع یا قانون اساسی از سوي شوراي نگهبان مردود اعالم 

اي را در رغم اینکه شوراي نگهبان مصوبهي، علیبسیاردر موارد ). 305ص ،1389گردید (قریشی، 

خلق  موجبتعارض با شرع تشخیص داده، تشخیص این شورا مورد اعتراض نمایندگان و این امر 

  شد.  ها و نارضایتیتنش

مصوبه مجلس شوراي اسالمی را شوراي ، در صورتی که 1368قانون اساسی سال  در بازنگري

 با در نظر گرفتن مصلحت نیز و مجلس دانستمینگهبان خالف موازین شرع و یا قانون اساسی 

اي مجلس براي حل اختالف درون قوه در این وضعیت ،کردمینظر شوراي نگهبان را تأمین ن ،نظام

تشخیص مصلحت  ر عهده مجمعحل نهایی بتشخیص مصلحت نظام و ارایه راه و شوراي نگهبان،

  ).قانون اساسی 112(اصل  نهاده شد نظام

  

  ايتعارضات میان قوه4-2

؛ به اختصــار به مطالعه این شــوداي دیده میدر نظام جمهوري اســالمی ســه نوع تعارض میان قوه

  پردازیم.می تعارضات

  قواي مجریه و مقننه اتتعارض4-2-1

توان گفت این تعارض با شدت و ضعف  در ارتباط با تعارض قواي مجریه و مقننه می بعد از انقالب،

مجلس در صورتی که با دولت اختالف داشته باشد، از تصویب     در تمامی مقاطع وجود داشته است.   

کند و متقابالً دولت نیز در اجراي مصوبات مجلس به انحاي مختلف تعلل  لوایح دولت خودداري می

  ارد اختالف عبارتند از:، موورزدمی
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انتخاب هاشمی با که  ،1359سال  وزیراختالف دولت و مجلس بر سر انتخاب و معرفی نخست

وزیر به یک معضل سیاسی تبدیل شد رفسنجانی به ریاست مجلس مساله معرفی و انتخاب نخست

الشعاع سائل را تحتهمه م 1359خر شهریور آرفت به طول انجامید و تا نچه که انتظار میآو بیشتر از 

صدر جمهوري بنیها را در زمان ریاست) و اوج این تعارض106، ص1382گلوجه، راعی(خود قرار داد

جمهوري و عزل وي از مقام ریاست صدرمنتهی به راي عدم اعتماد مجلس به بنیتوان دید که می

  ).1360تیر 7، (روزنامه اطالعات شد

ست  ضات قوه مجریه و قوه مقننه(مجالس پنجم و هفتم)   در دوره ریا شاهد تعار  جمهوري خاتمی نیز

شــوراي نگهبان در برابر  هســتیم کهعدم تعامل بهینه با شــوراي نگهبان(بخش دوم قوه مقننه)،  و

سنیم،    نمودمیکرد، مقاومت میلوایحی که دولت خاتمی ارائه  سایت خبرگزاري ت  در). 29/4/1393(

رغم همسویی آشکار سیاسی دولت و مجلس، روابط این دو     علی ،نژادجمهوري احمديدوره ریاست 

  .تخالی از تنش و تعارض نبوده اس

نظر قوه مجریه با بحث تعارض قواي مجریه و مقننه عالوه بر اختالفنظام ســیاســی ایران، در  در 

ست.      ضوع در خور توجه ا شوراي نگهبان نیز مو صادیق آن،   مجلس، تعارض با  صالحیت  از م رد 

، هاي اجرایی تأیید شـده ها از سـوي هیأت کاندیدهایی از سـوي شـوراي نگهبان که صـالحیت آن   

شد.  می شت، این    با ساسی هرگاه قوه مقننه اختالفی با قوه مجریه دا در دوره بعد از بازنگري قانون ا

  شد. امر موجب ناتوانی قوه مجریه، در عمل به وظایف خویش می

  قواي مجریه و قضاییه اتتعارض4-2-2

اي، تعارض قواي مجریه و قضاییه است، غیر از اوایل انقالب که مورد بعدي از تعارض میان قوه

تعارض در خور  1376جمهور و قوه قضاییه وجود داشت تا سال نوعی عملکرد متعارض میان رئیس

و به ویژه 1376آمدن دولت خاتمی سال با روي کار توجهی میان این دو قوه وجود نداشته است. اما 

شود، تعارضاتی مهم بین قواي قضاییه و که مجلس نیز با قوه مجریه همگام می 1378بعد از سال 

تعارض در حمالت لفظی طرفین به عملکرد یکدیگر، محاکمه قضایی افرادي که ؛ مجریه پدیدار شد

هاي قوه مجریه از نحوه برخورد قوه قضاییه دید، نارضایتیها نمیقوه مجریه دلیلی براي محاکمه آن

آباد، دستگیري ، وقایع اردوي دفتر تحکیم وحدت در خرم1378تهران سال  با حوادث کوي دانشگاه

جمهور به قوه قضاییه، اي، اخطار قانون اساسی رئیسهاي زنجیرهشهرداران تهران و موضوع قتل

طلب، دو قوه در نوع برخورد با مطبوعات اصالحپاسخ منتقدانه آن قوه و همچنین ناهمسویی این 
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ا عنایت به اهمیت استقالل ب). 307،ص1389،قریشی ( تجلی پیدا کرد و برخی توقیف و تعطیل شدند

تضعیف باعث  وضوحبه ي یک قوه علیه دیگر قوا و نهادهاي قانونی،قوا در قانون اساسی، هجمه

   .کندمیاخالقی و  جامعه را دچار تشتت، نگرانی و بی شودمی سایر قوا و نهادهاي برآمده از انقالب

  

  تعارضات قواي مقننه و قضاییه4-2-3

در گانه تعارضــات قواي مقننه و قضــاییه اســت. ســومین نوع تعارض متصــور در روابط قواي ســه

اما با  هاي اول تا پنجم مجلس شوراي اسالمی، تعارض حادي بین این دو قوه پدید نیامده بود  دوره

بین این دو قوه تعارضات مهمی ایجاد شد. قوه قضاییه در مواردي اقدام    گیري مجلش ششم،   کلش 

ــتفاده از امکانات قانونی              ــتگیري و یا بازجویی نمایندگان مجلس نمود و مجلس نیز با اسـ  به دسـ

  ).29/7/1392(سایت باشگاه خبرنگاران جوان، علیه قوه قضاییه اقدام کرد خویش بر

ــات درون قوه  ــعیت  اي و میان قوهدر مجموع آنچه تا کنون در ارتباط با تعارض ــد، وض اي گفته ش

  دهد.گانه کشور را تا حدودي نشان میهاي عملکرد متعارض قواي سهشاخص

  ف قوه مجریه مقابل قوه مقننه (شامل مجلس و شوراي نگهبان)یضعت -5

اساس رأي قوه مقننه است. قانون اساسی با در  در تعارضات قواي مجریه و مقننه ضرورت عمل بر

ضرورت کسب رأي اعتماد از مجلس براي وزیران، اعطاي  نظر گرفتن موارد ذیل براي مجلس مانند

حق سؤال و استیضاح از اعضاي کابینه براي مجلس، پذیرش حق نظارت بر کلیه مصوبات دولت، 

قوه مجریه در کمیسیون اصل نود،  حق تحقیق و تفحص مجلس، حق رسیدگی به شکایات مردم از

کفایت نظارت بر نحوه اجراي قانون بودجه از طریق دیوان محاسبات کشور، حق صدور رأي به عدم

امکانات  با تواندمی مجلس ؛جمهور و الزام دولت به اجراي قوانین مصوب مجلسسیاسی رئیس

ازوکار قوه مجریه را در برابر مجلس، این سخود وادار نماید  از نظربه تابعیت  دولت را ،قانونی خود

  این امر داراي تبعات منفی براي کشور است. و کندبه شدت تضعیف می

هاي کار مشترك با قوه مجریه، رکن دیگر قوه مقننه، یعنی شوراي نگهبان در موارد اختالف در حوزه 

هاي مختلف انتخابات قادر به تحمیل نظر خویش به قوه مجریه است. نمونه بارز این امر، در دوره

-250،ص2ج ،1380هاشمی،( که بالعکس قضیه به هیچ وجه صادق نیستدر حالی، تجربه شده است
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در هر صورت نقصی درسازوکار فعلی روابط قواي مقننه و مجریه وجود دارد و اصالح و تکمیل  ).253

  .رسدآن ضروري به نظر می

  ف قوه مجریه مقابل قوه قضاییهیضعت -6

به نحوي که  ،تعارضات قوه مجریه با قوه قضاییه، قوه مجریه در مرتبه فروتري قرار گرفته است در

هرگاه قوه قضاییه به لحاظ سیاسی دیدگاه مخالفی نسبت به دولت داشته باشند، به انحاي مختلف 

جرایی قوه قضاییه حق رسیدگی به اتهامات مقامات ارا مانع شود.  هاي دولتتواند، اجراي سیاستمی

 جمهور را محاکمه و به تخلف وي از وظایفرا دارد، هرگاه قوه قضاییه (دیوان عالی کشور)رئیس

قانون  110اصل  10( بند شودمیجمهور منتهی این امر به عزل رئیس قانونی حکم صادر کند،

  .اساسی)

من جمله  به همین لحاظ قادر است به قواي دیگر جمهور مسئول اجراي قانون اساسی استرئیس

جمهور . اما هرگاه به اخطار رئیسدهددر صورت تخطی از موازین قانون اساسی اخطار  قوه قضاییه،

اعتنایی نشود، وي فاقد هرگونه ابزاري براي وادار ساختن مقام خاطی به تسلیم در برابر قانون است 

  .قانون اساسی) 113(اصل 

  

  گانهقواي سه میانهماهنگی فقدان سازوکارهاي حقوقی کارآمد براي اعاده  -7

هاي مختلف قدرت سازي بخشبا تبدیل قدرت متمرکز به قواي متکثر، مسئله چگونگی هماهنگ

آید که ناهماهنگی قواي حاکمیت به در حرکت به سوي تحقق اهداف نظام سیاسی پدید می

حل اختالف گانه تحت عنوان تنظیم روابط قواي سه .شودگیري یک بحران سیاسی منتهی میشکل

هاي مقام رهبري قرار گرفته صالحیت ءاصل یکصد و دهم) جز 7گانه (بند و تنظیم روابط قواي سه

گانه اما این سازوکار، قادر به حل بسیاري از اختالفات قواي سه). 72-73،ص2،ج1380هاشمی،( است

  سازد.ر مینارسایی سازوکار موجود در این عرصه را آشکا و  در شکل مطلوب آن نخواهد بود

بینی در قانون اساسی پیش فصل اساسی اختالفات مورد بحث،ورهبري جهت حل اختیارات الزم براي

تواند رأي به جمهور را عزل کند؟ یا اینکه آیا او میتواند رأسا رئیسآیا رهبري میکه  نشده است

سازوکار موجود، عمالً قادر  هنگام برگزار کند؟تواند انتخابات زودآیا رهبري می دهد؟ مجلسانحالل 

بحث بر سر در اینجا اي موجود بوده است یا خیر؟ اي و برون قوهفصل اختالفات درون قوهوبه حل
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ولیت، از سلسله اختیارات و وظایف رهبري نیست، بلکه مقصود اصالح و تکمیل این ئحذف این مس

توان به این نکته زوکار میدرخصوص مشکالت عملی این سا؛ کارآیی آن است سازوکار و افزایش

از داوري رهبري درخصوص موضوعات مبتال،  گانه در حد انتظارقواي سهکه اشاره کرد در مواردي 

 و مدیریت تنش است. ند نیاز به تمهید مکانیسمی براي کنترلمتابعت نکرد

  

  ناهماهنگی قوا رایطدرشنظام  و بحران مشروعیت کارآمدي بحران -8

حاکمیتی، نظام سیاسی قادر به انجام وظایف و کارکردهاي خویش  يناهماهنگی بین قوا در صورت

این امر خود به  گرفتار خواهد آمد و به بحران کارآمدي و حداقل در شکل مطلوب آن نخواهد بود

مردم  وانجامد می  )Crisis of Legitimacy(پیدایش بحران دیگري با نام بحران مشروعیت

کنند. مشروعیت و کارآمدي دو شرط اصلی در صالحیت نظام سیاسی براي مدیریت امور تردید می

بنابراین در یک نظام سیاسی از اهمیت حیاتی برخوردار است و فقدان آن  ،حکومت است بقاي هر

درخصوص ). 75- 78،ص 1382کاظمی،( اخوان شودمی مدت به از دست رفتن نظام منجر در دراز

در  ايقوهو عملکرد متعارض درون گانهگانه در ایران عملکردهاي متعارض قواي سهابط قواي سهرو

در کارکرد  ايعدیدهمشکالت که  شده استاسالمی، به وضوح مشاهده  جمهوريمقاطعی از تاریخ 

 کرد.نظام سیاسی ایجاد 

  

  سی جمهور در اجراي قانون اساتداخل اصل تفکیک قوا با مسئولیت رئیس -9

) هر کدام از قوا مستقل هستند و مسئولیت 57اصل  قانون اساسی( در طبق اصل تفکیک قوا

جمهور با استناد به اصل یکصد مسئولیت رئیسی از طرف است. يرهبر عهده ها برهماهنگی بین آن

 بینی شدهسیزدهم قانون اساسی در مورد اختیارات و وظایف وي یکسري کلیات پیش و

وظیفه  دوجمهور که جزئیات آن مشخص نیست. طبق این اصل رئیس )211، ص 1392(نیکونهاد،

مسئول  جمهور بایدرئیس وظیفه نخست که ریاست قوه اجرایی کشور است و وظیفه دوم؛ بزرگ دارد

 .اجراي قانون اساسی کشور باشد

اخطار قانون اساسی بدهد چون تواند به روساي دیگر قوا تذکر یا جمهور هم میبر این اساس رئیس

اند و هر کدام وظایف و اختیارات تواند چون قوا مستقلمسئول اجراي قانون اساسی است و هم نمی

جمهور از نظر قانون رئیس ،اي دارند. با این حال این مشکل حقوقی همچنان الینحل ماندهجداگانه
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براي انجام این کار در صورت  ،باشد مسئول اجراي قانون است و باید پیگیر اجراي قانون اساسی

تخلف سایر قوا از قانون هم اهرمی جز تذکر و اخطار ندارد، باید سازوکار حقوقی خاصی براي معنادار 

 ).4،ص 1380(مهرپور،جمهور در اجراي قانون اساسی تدارك دیدولیت رئیسئشدن مس

  تعدیل مجموعه قوه مقننه توسط دو قواي دیگر و تعارض با توازن قوا عدم -10

یعنی قوا باید قدرت متوازن داشته باشند که یکی بر  توازن قوا است ،یکی از اصول تفکیک قوا

دیگري برتري نیابد. مجموعه قوه مقننه (شامل مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان) توسط دو 

شود تا توازن قوا مطابق اصل تفکیک قوا برقرار ) کنترل و متعادل نمیهاییقوه دیگر (مجریه و قض

بماند و مجلس شوراي اسالمی تنها نهادي است که قابل انحالل نیست و نیز در برابر قوه قضاییه 

شود و این امر موجب برتري قوه مقننه کدام کنترل نمیول نیست و از طرف هیچئو قوه مجریه مس

هرچند مجلس توسط نهاد شوراي نگهبان و در مرتبه باالتر توسط مجمع  گردد.سایر قوا می بر

شود، موضوع بحث شده در زمینه کنترل و نظارت متقابل قوا بر تشخیص مصلحت نظام کنترل می

  د.شویکدیگر نقطه ضعف محسوب می

  

  عدم جامعیت تفکیک قوا  -11

 محور حول زیرا ؛که تفکیک قوا جامعیت نداردکاستی دیگر اصل تفکیک قوا در نظام ایران این است 

قانون اساسی که قواي حاکم در نظام ایران را  57اصل  رغم ظاهرعلی گردد ومیمطرح سه قوه 

گیري را در مراکز تصمیم دیگر داند ولی به موجب اصول دیگر قانون،محصور در همین سه قوه می

ها و نهادهاي گانه، دستگاهدر کنار قواي سه است. یابیم که منافی این انحصارنظام حقوقی ایران می

آن  ازکنند تحت عنوان نهادهاي خاص اعمال حاکمیت خاص و مستقلی نیز حاکمیت را اعمال می

وسیما، شوراي عالی امنیت ملی و مجمع  مجلس خبرگان، شوراها، صداجمله شود من یاد می

گیرد گانه قرار نمیه هیچ یک از قواي سهنهادهاي مزبور کامال زیرمجموع .نظام تشخیص مصلحت

،ص 1391،ملک افضلی اردکانی( کنندبلکه هر یک مستقال در اعمال حاکمیت ایفاي نقش می

    ).234و119
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  گیرينتیجه

گانه قواي حکومتی هاي نفوذناپذیر بین مظاهر سهبنا بر آنچه گذشت تفکیک مطلق قوا و ایجاد دیواره

توان به روشنی و وضوح مرزهاي قوا آنگونه که در تئوري مطرح است را نمیعملی نیست زیرا حدود 

گانه از حیث ماهیت عمل و اقدام یکی نیستند، هر کدام از آنجا که وظایف قواي سه رسم کرد. از

بایست به طور اي جز ورود به قلمرو دیگري ندارد و الزاما میهاي متصدي قوا در عمل چارهدستگاه

 رمستقیم با یکدیگر مشارکت کنند. بدیهی است تفکیک قوا براي وصول به اهدافشمستقیم یا غی

استفاده قدرت و سوءها و حقوق فردي و جلوگیري از تمرکز رو، حفظ آزاديکه ایجاد حکومت میانه

هیچ دو قوه یا نهادي دهد گرچه باشد، بدون ایجاد تعادل قوا معنی واقعی خود را از دست میاز آن می

عین  اما در دباشن توان یافت که نسبت به یکدیگر استقالل کامل و یا وابستگی کامل داشتهنمیرا 

تواند مجلس می ،مجلس شوراي اسالمی است که دست برتر را دارد این ايحال در تعامالت بین قوه

اساسی به اصول قانون  عزل نماید درحالیکه درهیچ یک از جمهور را استیضاح وحتی رئیس وزراء و

   اي نشده است.انحالل مجلس اشاره

کند، دیوان کشور شود، مجلس او را استیضاح میهاي مختلفی کنترل می، از راهنیز جمهوررئیس

ل است، دوره ریاستش چهارسال ئومردم مس و کند، در برابر رهبريتخلفات قانونی او را پیگیري می

بیشترین نظارت بر روي قوه  کند وور را مهار میجمههایی است که رئیسها اهرمهمه این است،

  و این به نوعی باعث تضعیف قوه مجریه در برابر سایر قواست. شودمجریه اعمال می

ها طلبی هر کدام از آنبنابراین باید قواي منفصل شده در سطحی از موازنه باشند که نیروي برتري

د، در غیر این صورت همیشه برد با طرف به وسیله اسباب تعبیه شده در طرف مقابل خنثی گرد

  نیرومندتر است و اگر چنین نشود نتیجه نهایی باز همان تمرکز قدرت خواهد بود.

ساز وکارهاي اصلی جهت حفظ تعادل  ایراندر نظام توان گفت می گفتهبا عنایت به مطالب پیش

به کار برده شده توسط سایر نظام هاي  تمهیدات حقوقی و سیاسینظام وجود دارد که آن را از 

بار سیستم یک  یک روش ترکیبی است کنترل قدرت در ساختار حقوقی ایران کند؛سیاسی متمایز می

ي شود. خصیصهي یک نهاد برتر هدایت میبا کنترل و تعدیل متقابل قوا و یک بار دیگر به وسیله

است که توسط رهبر منتخب مردم بر قواي  ي تعدیل قوا در ایران سیستم هدایت از بیرونعمده

داراي پیوستگی و و کارکردهاي جداگانه  در عین تمایزسه قوه از آنجا که  شودگانه نظارت میسه
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هاي پس از خود را کنترل ، رتبهکه همان مقام رهبري استتردر این رابطه رتبه عالی تداخل هستند

ي قدرت قوت کنترل و مهار دوگانهاگرچه  .کندها جلوگیري میاز تضاد و اصطکاك آن و کندمی

اما این اصل خالی از عیب نبوده و در برخی حوزه هاي مشترك نیاز  رساندیک نظام سیاسی را می

بازنگري قانون ز اصل تفکیک قوا در نظام جمهوري اسالمی قبل ا باشد.زدایی و بازنگري میبه ابهام

جمهور و قوه مجریه بین رئیسدرتعارضات درونی قوا (ن آاز نقاط ضعف  1368اساسی سال 

تعارضات میان  رودانتظار می ه است وقوه مقننه بین مجلس و شوراي نگهبان) بود و در وزیرنخست

ها و برخی از حوزه. حل و فصل شود شودکه در ذیل به آن اشاره می اي با راهکارهاي عملیقوه

  باشد:می ذیلزدایی قانونی است به شرح و ابهاماصول قانون اساسی که نیازمند بررسی 

تا الزم است  قانون اساسی دادگاه عالی مانندنهادي تشکیل ، در بازنگري دوم قانون اساسی -1

، نهادي که قضایی نباشد، ولی ماهیتا کار قضایی انجام دهد ؛بینی کندقانون یک دادگاه عالی پیش

، استقالل ؛ در غیر این صورتدر عرض سه قوه و مستقل باشد وبیرون از دستگاه قضایی  نهادي که

دار ضمانت اجرا اصول قانون اساسی بینی شود که عهدهیک نهاد عالی باید پیش. شودقوا نقض می

مصلحت، یا خود قوه  مثل مجمع تشخیص؛ رهبري یا نماینده رهبري در راس آن قرار بگیردو  باشد

  .االتباع استالخطاب و الزمراي آن براي تمام افراد فصل و کندقضاییه که رهبري تعیین می

بایستی به درستی با اصول همکاري، نظارت و پاسخگویی قوا  )57(اصل  رابطه اصل استقالل قوا -2

  تر گردد.و در عمل روشن

باید  ،هاي ويجمهوري و اختیارات و مسئولیتمربوط به رئیس، 122و  107و  113اصول   -3

جمهور در اجراي قانون اساسی تدارك ولیت رئیسئسازوکار حقوقی خاصی براي معنادار شدن مس

این جمله لغو است و باید آن را » ول اجراي قانون اساسی استئمسر جمهورئیس«که  این. دید

ز ؛ نیاآورده شوداین اصل، باید چیزي به دنبالش به عنوان ضمانت اجرا در صورت ابقاي برداشت. 

، این جمله یک جمله در غیر این صورت در قانون اساسی اصلی به این جهت افزوده شود است

  . تشریفاتی است
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مناقشات و  از تواند به بسیاريمی و است مربوط به وظایف و اختیارات رهبري ،110اصل   -4 

 بنابراین الزم است براي شفاف شدن حوزه اختیارات رهبري حاصل پایان دهدمنازعات سیاسی بی

  و یا توضیحاتی به دنبالش آورده شود. به این جهت افزوده شود لیاص

باید دقیقاً مشخص گردد که آیا این مجلس، ، ، مربوط به مجمع تشخیص مصلحت112اصل   -5

براي آن برشمرده ـ یعنی  اي که قانون اساسیمجلسی مشورتی یا قانونگذار است و غیر از وظیفه

داوري میان مجلس و شوراي نگهبان بر اساس تشخیص مصلحت نظام و مشاوره دادن به رهبري 

  براي ایفاي بهینه وظایف ایشان ـ اختیار یا وظیفه دیگري هم دارد یا خیر؟

و تقنین و تنجیز شفاف حوزه نظارت ، ، مربوط به نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات99اصل   -6 

پیشگیري از تنش میان عملکرد شوراي نگهبان و وزارت کشور و  باعث اجراي این شورا درانتخابات

هاي فراوانی را بر نظام هر انتخابات خواهد بود که همواره هزینهدر ها هاي ادواري آنکشمکش

  کند.تحمیل می

، 158، 156دادگستري (اصول هاي وزیر اصول مربوط به روابط قوه قضاییه با مجلس و مسئولیت -7

روابط قوه قضاییه با مجلس و دولت نیز نیازمند کارآمدسازي است. باید در  و...) 168، 163، 160

قانون مشخص شود که اختیار و مسئولیت وزیر دادگستري چیست و قوه قضاییه با چه سازوکاري در 

برابر مجلس پاسخگو نیست، مقابل ملت و نمایندگان آن پاسخگوست؟ اگر رئیس قوه قضاییه در 

  وکار آن چیست؟ پاسخگوست. سازی پس در مقابل چه مرجع
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