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 پیشگفتار :

 ایران را می توان به دو دوره تقسیم کرد : نظام سیاسی جمهوری اسالمی

 1368تا سال  1358از سال  .1

 تا کنون که ادامه دارد  1368از سال  .2

اد وی با انتخاب نخست وزیر و رای اعتم، در دوره ده ساله اول ریاست جمهوری 

از مجلس شورای اسالمی ، رئیس جمهور دارای مسئولیتی بیشتر نظارتی و 

ای روزیر در حقیقت رئیس هیئت دولت که در این شرایط تشریفاتی بود و نخست 

و  ر ماینده مستقیم و بی واسطه جمهومستقیم مردم به رئیس جمهور بود و وی ن

یز نمی آورد  از مجلس نخست وزیر معرفی شده از سوی ایشان که رای اعتماد را

 به صورت غیر مستقیم دارای آراء ملت از طرف نمایندگان آنان بود .

ریاست جمهوری شهید رجایی و نخست  دوره کوتاه به جز ده ساله ن دوراندر ای

بین این دو شهید بزرگوار تقریبا هیچگونه اختالفی نبود، که وزیری شهید باهنر 

در بقیه ادوار این دوره ده ساله هیچ رئیس جمهوری با نخست وزیر منتخب خود 

ادامه داشت  وضعیتن و ملت هماهنگ نبود و در دوران سخت دفاع مقدس نیز ای

یر قانون اساسی به و شاید یکی از دالیل مهمی که حضرت امام خمینی )ره( با تغی

باشد را  وزراام یعنی رئیس جمهور منتخب ملت ، رئیس هیئت صورت ریاستی ت

البته مسیر قانونی آن و نهایتا رای مثیت مردم به تغییر اصل مذکور )  پذیرفتند 
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تا شاید مشکل اختالف نظر رئیس جمهور و  ( گرفت شکل به صورت قانونی نیز

 نخست وزیر برای همیشه در نظام سیاسی ما حل شود .

خرین ساله داشته ایم )البته آ 8دوره ریاست جمهوری  4تا کنون  1368از سال 

شد( ساله خود می با 8رئیس جمهور یعنی دکتر حسن روحانی در سالهای پایانی 

ام نتایج ت کشور پرسید که آیا نظام ریاستیو مسئولین  که باید از مردم و دولت ها

 مثبتی در پی داشته است ؟

ئیس ، رورد عالقه خود را انتخاب می کردند مردم با تمام توان رئیس جمهور م

بغرنجی  تا اثبات کند شرایط بسیارمیکرد سعی خود جمهور در دو سال اول فعالیت 

ی مختلف دو سال دوم را به افتتاح ها تحویل گرفته است ،از رئیس جمهور قبل را 

ردم اثبات میگذراند تا دور دوم ریاست جمهوری را بدست بیاورد و البته تا کنون م

آنان رای  کرده اند که برای فرصت دادن به رئیس جمهور خود ، دوره دوم را نیز به

 داده اند.بیشتر از دوره اول 

داره کشور میپرداختند ارهای عادی ادو سال اول فعالیت خود را به کدر دوره دوم ، 

به معرفی خود به روسای جمهور محترم شروع و در دوسال آخر حکومت داری ، 

به  تمام تقصیر های عدم پیشرفت را و  پرداختندعنوان یک دولت بی اختیار می 

، در تمام چهار دوره گذشته این نهادهای خارج از اختیار خود هدایت می کردند 

کامل رخ داده است که این نوشتار به دنبال رد یا اثبات این موضوع اتفاق به طور 

نمی باشد و تنها یک پرسش وجود دارد و آن این است که آیا نظام ریاستی 

 مشکالت کشور را مرتفع کرده است؟
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وال طبیعتا نارضایتی مردم از وضعیت موجود نشان دهنده پاسخ منفی به این س

 می باشد .

 ؟اما راه چاره چیست 

ید و شما سعی می کند تا نظام پارلمانی را به کشور معرفی نما یجزوه پیش رو

یر را به ختجزیه و تحلیل اینکه این نظام میتواند جایگزین نظام ریاستی باشد یا 

 عهده کارشناسان ، تحلیلگران و مردم میگذارد .

 با تشکر

 سید احمد نبوی

 دبیر کل حزب همدلی مردم تهران

 )همت(
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 مقدمه :

 جمهوری نظام تغییر مزایای و فرصتها بحث که است مدتی

 حقوقی و محافل سیاسی در پارلمانی به ایران اسالمی

 رسمی، مراجع از نیز گاهی و است شده آغاز کشور

 رهبر راستا همین در .میشود مطرح شورای اسالمی، مجلس تریبون مخصوصاً

 1390 مهر 24 در تاریخ کرمانشاه استان دانشگاهیان با دیدار در انقالب معظم

 :فرمودند تصریح

 

 رئیس و وزیر نخست اساسى قانون در روزى یک ما بفرمایید فرض

 که داد نشان ما به تجربه بعد خاصى؛ شکل یک با ، داشتیم جمهور

از  ملت، خبرگان از گروهى دادند دستور امام .نیست درست این

 و برجستگان از اسالمى، شوراى مجلس از روحانیون، از دانشگاهیان،

 .بدهند تغییر را آن است، نیاز بر طبق که آنچنان و بنشینند نخبگان

هم  آینده در  .جور همین قضا زمینه در یا  .کردند هم را کار همین

  . است تغییر قابل اینها

 خودشان مستقیم رأى با مردم یعنى است؛ ریاستى نظام ما نظام امروز

تجربه  و خوب بسیار شیوه هم االن میکنند؛تاانتخاب  را جمهور رئیس

 احتماالً نزدیک که یا دور هاى آینده در روزى یک اگر است. ایی شده

 به که بشود احساس نمىآید پیش چیزى چنین نزدیک، هاى آینده در
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 بعضى در اینکه مثل است مطلوب پارلمانى نظام مثالً ریاستى نظام جاى

 اسالمى جمهورى ندارد؛نظام اشکالى هیچ است معمول دنیا کشورهاى از

 تبدیل کند؛ هندسى دیگر خط این به را هندسى خط این میتواند

 به متکى باید هم تغییر همین البته. قبیل این از و نمیکند تفاوتى

 ناظر بایستى هم بازسازى و نوسازى و دوباره نگاهِ همین .باشد اصول

 فرض مثالً .باشد اسالمى اصول از برخاسته و برگرفته باشد؛ اصول به

 این به ساالری شایسته که بشود احساس ساالری شایسته بفرمایید

 پیدا تحقق بهتر شکل، اینبه  عدالت، یا میکند؛ پیدا تحقق بهتر شکل

 .میکند

 

 روندکاوی همچنین موجود در دنیا،  نظامهای بررسی ضمن گزارش این در

 نیز رلمانیپا نظام معایب و مزایا مهمترین به بریتانیا، در پارلمانی نظام پیدایش

 .میشود اشاره
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  سیاسی : نظامهای انواع

 
 سیاسی نظامهای سیاسی، علوم مطالعات در

 این هدف به توجه با ولی .دارند وجود مختلفی

 نظام مزایای و معایب بررسی ضمن گزارش

 دنیاتمام نظام های حکومتی موجود در  به مختصر صورت به پارلمانی،

 .میشود اشاره

 

 ریاستی : نظامهای

سیاسی جهان با توجه به شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهای عمومی نظام 

و قوانین حاکم بر آنها از همدیگر تفکیک می شوند و دارای انواع گوناگونی هستند. 

سیاسی ریاستی در مقابل  نظامیکی از انواع دسته بندی های نظام های سیاسی، 

ریاستی را این گونه می توان نظام نظام سیاسی پارلمانی است. به طور خالصه 

 تعریف کرد:

نظامی است که در آن تفکیک قوا به طور مطلق در قانون اساسی اعالم » 

شده و قوه مجریه در دست رئیس جمهور که مستقیما از طرف ملت 

رئیس جمهور و وزیران در برابر  انتخاب می شود، متمرکز باشد و شخص

 « قوه مقننه یا پارلمان مسئولیت ندارند.
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 : سیاسی، حاکمیت ملی در دو نوبت تجلی می یابد نظامدر این نوع از  

برای انتخاب متصدی اصلی قوه مجریه که رئیس جمهور می باشد  اول

 . و برای مدت معینی با رای همگانی برگزیده می شود

له مردم یندگان قوه مقننه در انتخاباتی جداگانه به وسیانتخابات نما دوم

 .که آن هم برای مدت مشخصی است، تعیین می شوند

ه به سایر سیاسی ریاستی در دنیا، نظام سیاسی آمریکا است ک نظامبارزترین نمونه 

ی از کشورهای او حتی پاره  -معدودی از آنها  به جز تعداد -کشورهای قاره آمریکا 

که در  آفریقایی نیز سرایت کرده است. عنوان ریاستی از این حیث رایج شده است

ت داشتن مهور به مناسبنظام تفکیک انعطاف ناپذیر قوا بویژه در آمریکا، رئیس ج

 نقش دوگانه ) رئیس جمهور + رئیس الوزراء( مهمترین کلید کاربردی نظام

ل را به آمریکایی است و در راه بردن سیاست و فرمانروایی به کشور نقش درجه او

که  ، 1787عهده دارد. نظام ریاستی آمریکا براساس قانون اساسی این کشور ) 

ی این موارد افزوده شد( استوار است. در آن قانون اساسبعدها متمم هایی نیز به آن 

 :وجود دارد

 جمع شدن قدرت واقعی در دست رئیس جمهور؛ -1

یک رئیسی بودن قوه مجریه و نبودن رئیس دیگر برای هیات   -2

 وزیران؛
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 قانونگذاری مرکب از دومجلس ) سنا و نمایندگان( ؛ -3

 .قوه قضائیه مستقل از دو قوه دیگر -4

ک سطح یوجودی که در نظام های ریاستی، دو قوه ) مجریه و مقننه( ظاهرا در با 

انند دوره قرار دارند و دارای پشتوانه مساوی هستند و هیچکدام از دو قوه نمی تو

در است نه حکومت قا -کارکرد قوه مقابل را از راه انحالل یا سقوط، کوتاه کنند 

رئیس  لمان توانایی آن را دارند کهپارلمان را منحل کند و نه نمایندگان پار

جلوه می نماید که  و بدین صورت -جمهوری و وزرای او را از کار برکنار نمایند 

( و ) مجریه       تفکیک قوای مطلق حاکم است، اما در عمل میان رئیس جمهور

بت به کنگره ) مقننه( پیوند بسیار تنگاتنگی وجود دارد. زیرا رئیس جمهور نس

نیز  وب کنگره حق وتوی تعلیقی ) مخالفت و نه گفتن( دارد و کنگرهقوانین مص

را تصویب  -ور مالی بویژه در ام -می تواند الیحه های پیشنهادی رئیس جمهور 

صطالح انکند. موارد دیگری نیز وجود دارد که باعث شده است عده ای از کاربرد 

وای قی نظیر تفکیک تفکیک قوای مطلق خودداری کنند و به جای آن از اصطالحات

 . انعطاف ناپذیر و کم انعطاف استفاده کنند

 

 شبه ریاستی : نظام های

 دوورژه موریس»  توسط بار اولین برای ریاستی شبه نظام اصطالح 1987 سال در

 مصداق بارزترین فرانسه .شد گرفته کار به فرانسه جهوری پنجم توصیف برای« 

 جمهوری اساسی قانون تصویب اکتبر با چهارم از که است ریاستی شبه نظام



 حزب همدلی مردم تهران )همت(                      فرصت ها و تهدید های نظام پارلمانی       

 

 
11 

 اداره پارلمانی نوعی نظام با آن از پیش تا فرانسه .میشود اداره شیوه این با پنجم

 توسط راحتی به ها دولت و بود شده رعایت آن در نیز قوا تفکیک که میشد

 رئیس انتخاب بر معضل این حل برای دوگل ژنرال .میشدند پارلمان سرنگون

 دامنه اساسی، قانون اصالح با شد موفق در نهایت و تأکید مردم رأی با جمهور

  .دهد گسترش را جمهوری ریاست اختیارات

 رلمانیپا نظام و ریاستی نظام ویژگیهای پارلمانی، شبه یا ریاستی شبه نظام در

 هدهبرع دولت ریاست ریاستی، نظام همانند الگو این در .شدهاند تلفیق هم در

 حاکمیت مظهر و رسیده قدرت به عمومی انتخابات در که است جمهوری رئیس

 خالفبر اما مبراست، پارلمان برابر در سیاسی مسئولیت از و میشود محسوب ملی

 أیر دریافت با وزیران هیئت پارلمانی، نظامهای شیوه به و ریاستی نظامهای

 برابر در وزراء یا جمهور رئیس و میکند پیدا رسمیت پارلمان نمایندگان از اعتماد

 یئته اعتماد، عدم رأی با قادرند نمایندگان و دارند سیاسی مسئولیت پارلمان

 در ستنی پارلمان از برآمده چون دولت طرفی از .کنند برکنار قدرت از را دولت

 رد امر این که میدهد نشان مقاومت خود از قانونگذاران مصوبات برخی برابر

 بهش های نظام در .میدهد افزایش را قوه دو بین سیاسی تنشهایی مواقع، برخی

 یستن تشریفاتی مقام یک صرفاً کشور رئیس پارلمانی، های نظام برخالف ریاستی

  .است برخوردار فراوانی اختیارات از و
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 : )محوری مجلس نظام( پارلمانی نظام

 می تشکیل ار   پارلمان را قلب تپندهء دموکراسی گفته اند و یکی از ارکان دولت

 بنیاد بر  را ها دولت ماهیت توان می که است مهم ییا اندازه به امر این. دهد

 .شناخت آنها پارلمان گی چگونه و انتخابات گی چگونه

ی یک نظام غیر دموکراتیک و غیر مومن به اصول دموکراسی هیچوقت اجازه نم

گی کند دمان دموکراتیک که بتواند به گونه واقعی از مردم نمایندهد که یک پارل

 .به وجود آید

لکه باز همین جا می توان گفت که پارلمان ویژهء نظام های دموکراتیک نیست؛ 

 .پارلمان ها در نظام های غیردموکراتیک و استبدادی نیز وجود دارد

لمان اما مشروعیت چنین پارلمانهایی همواره زیر سوال است . برای آن که پار

   .رای مردم به دست می آورد مشروعیت خود را مستقیماً از اراده و

قه و خود مانع راه یابی شخصیت های مورد عال در صورتی که دولت ها با مداخله

د را از اعتماد مردم به پارلمان شوند در این صورت اراده و رای مردم اهمیت خو

صیت های مورد شخ جای به  دست می دهد . در جهت دیگر چنین دولت های

 .ان خود را به پارلمان می فرستنداعتماد مردم ، گماشته گ

ت رهبری پارلمان و تعیین کمیته های تخصصی در ئزمانی هم که انتخابات هی

 با تواند می  دولت و ندارند مستقیم نقش مردم دیگر جا این در شود، می آغاز  آن

 .تغییر دهد خود نفع به را وضعیت خویش گان گماشته از  استفاده
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یری دولت در انتخابات یک امر بسیارمهم و گ چگونه گی انتخابات و موضع بنا

 .حیاتی است

 تقلب زا امکان حد  هدف از موجودیت ناظران ملی و بین المللی نیز همین است تا

  .آید عمل به جلوگیری انتخابات در دولت ء مداخله و

 این به امر این. کنندمی یاد نیز مردم خانه نام به سیاسی ادبیات در  پارلمان را

 او از و هداد کسی به آزادی و رضایت ، آگاهی با را خود اراده مردم که است مفهوم

 .ثیل کندتم را آنها یاراده تا خواهد می

لت و دیگر دووابسته به دولت در اثر مداخله  مردم افراد زمانی که بر خالف اراده 

ا از دست رمنابع قدرت به پارلمان راه می یابند در این صورت پارلمان مفهوم خود 

 .یی در دست نیروی اجراییه قرار می گیرداداده و به وسیله 

ر است ؛ اما اجتماعی کشو -پارلمان جایگاه بحث در پیوند به مسایل مهم سیاسی

ن را ن است که پارلماست. چنیمسوولیت عمده و اساسی پارلمان تصویب قوانین ا

 .قانونگذار نیز یاد کرده اند به نام قوه

ته به این که این قوانین چقدر به نفع مردم و یا حاکمیت است ، این امر وابس

یشتر از مجریه ب ن که پارلمان های وابسته به قوهماهیت پارلمان می باشد.برای آ

 .می باشنداین که خدمتگذار مردم باشند ، خدمتگذار حاکمیت 

تند. مشروع نیسدریک کالم می توان کفت که پارلمان های وابسته، پارلمان های 

 .مردم را تمثیل نمی کنند برای آن که اراده
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ن امربه شمار نماینده گان در پارلمانهای کشور های گونان از هم فرق دارد . ای

 .تناسب نفوس کشور های نیز وابسته نیست

 300 ات 100 میان در  نماینده گان در پارلمان های مختلفبه گونهء عمومی شمار 

 .است بوده تن

ان ایاالت تن عضو داشته اند .مجلس نماینده گ 600پارلمانهای قدیم در اروپا تا  

 .تن عضو دارد 435متحد امریکا 

راتیک همان گونه که پیش از این گفته شد پارلمانها همیشه به یک پیمانه دموک

 است ودهنب یکسان همواره انتخابات در  ن که میزان مشارکت مردمنبوده اند . چنا

 در  توانستند نمی داشت وجود که قیودی بر بنا جامعه از بخشی آغاز در. 

ر رخورداب مدنی برابر حق از  گان همه نظر نقطه این از. کنند اشتراک  انتخابات

 نمی آمدند، می پدید شرایطی  چنین موجودیت در که پارلمانهای  نبودند.

 .باشند تبلورارادهءمردم  توانستند

 تا شد آن امرسبب این.  یافت کاهش ها قیود و ها محدویت  اما با گذشت زمان

 در  ارندهبازد شرایط و قیود هرقدرکه که آن برای.  برود باال مردم مشارکت میزان

 – سیاسی های پروسه و  انتخابات در  ری و مشارکت مردمگی سهم جهت

 وکراتیکدم کیفیت بیشتر پارلمان اندازه همان به شود برداشته میان از  اجتماعی

 .کند می پیدا  تری
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 و نندک می اشتراک انتخابات در مردم بیشتری شمار  حالت این در  برای این که

 .می دهند رای خود اعتماد قابل و دلخواه نماینده به

تواند معیار اشتراک در انتخابات نمی البته امروزه دیگر مسایل مربوط به مذهب، نژاد

 و  رلمانیباشد. البته این امر به این مهفوم نیست که در ارتباط به انتخابات پا

 هر که  آن برای. ندارد وجود شرایطی هیچگونه پارلمانی انتخابات در نامزدی

 شرایط لیهک که شود می  نین انتخابات آن کشور راه اندازیقوا اساس بر  انتخاباتی

 .باشد می مشخص  قوانین درآن انتخاباتی موازین و ها معیار ،

 

 : تک حزبینظام 

شیوه ای از حکومت حزبی است که در آن یک حزب سیاسی مشخص حکومت 

کند و هیچ حزب دیگری اجازه معرفی نامزد برای انتخابات ندارد. بعضی می

زاب وابسته و احکنند اما به های تک حزبی احزاب مخالف را تحمل نمیحکومت

 .دهندزیر مجموعه خود اجازه فعالیت می

های این نوع حکومت را در چین، کوبا و سوریه )پیش از جنگ داخلی( نمونه

کند. در سوریه حزب توان یافت. در چین و کوبا حزب کمونیست حکومت میمی

زب های وابسته به این حبعث طبق قانون اساسی حزب حاکم بود، اما احزاب و گروه

 .اجازه فعالیت محدود داشتند



 حزب همدلی مردم تهران )همت(                      فرصت ها و تهدید های نظام پارلمانی       

 

 
16 

 : سلطنت مطلقهنظام 

ط حکومتی است که شاه یا ملکه در آن بر تمام شئون زندگی رعایای خود مسل

رخی است. بعضی مقامات مذهبی در این نوع حکومت قادرند مقام سلطنت را از ب

اسی وجود اساما قانون  ها پایبند باشد،رود به سنتاعمال باز دارند و از او انتظار می

شود. هر ندارد و از نظر تئوری هیچ محدودیتی بر قدرت مقام سلطنت اعمال نمی

های اجتماعی، قدرت سلطنت را محدود چند در عمل وزن و نفوذ برخی گروه

 .کندمی

 .توان دیدنمونه این نوع حکومت را در عربستان سعودی و برونئی می

 

 : مشروطه نظام

که در آن یک پادشاه یا ملکه شخص اول کشور  نوعی از حکومت سلطنتی است

کند. اکثر کشورهای مشروطه است اما قدرت او را قانون اساسی محدود می

 .سلطنتی نظام پارلمانی دارند

توان یافت که در آن سلطنت تقریبا مقامی نمونه این نوع حکومت را در بریتانیا می

 .را به عهده داردتشریفاتی است و دولتی پارلمانی اداره امور کشور 
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 پراکندگی حکومت ها : 
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   سابقه پیدایش نظام پارلمانی :

 اجتماعی سیاسی تاریخ به پارلمانی نظام پیدایش سابقه

 به فرآیند ذیل در اینرو از  .است خورده گره بریتانیا

 :است شده اشاره بریتانیا در پارلمانی نظام پیدایش

 

 تا هفتم قرن بین ویزنگاموت شورای ایجاد ؛ اول مرحله

 :یازدهم

 شاه .بودند بریتانیا جزیره به مهاجران میالدی،  1066تا  550 از آنگلوساکسونها

 witan )ویتان عنوان با مشورتی شورایی وا ، نمیکرد حکومت تنهایی به ساکسون

 یاری او به حکومت در که داشت( Witenagermot )   ویزنگاموت یا    (

 وارد نُرمنها که هنگامی .میکرد انتخاب را جدید پادشاه حتی گاهی و میرساندند

 جایگزین را خودشان نظام و برچیدند را نظام این از بخشی شدند، کشور این

 باب انگلیس به نُرمنها ورود با استبداد و بردگی که تصورند این بر برخی .نمودند

 . شد
 

 ورود با متمرکز و قدرتمند پادشاهی ایجاد ؛ دوم مرحله

 : بریتانیا به نُرمنها

 تضعیف و محلی حکومت تقویت به دلیل آنگلوساکسون پادشاهی که درحالی

 میشد، فرض آزاد نظام یک فئودالیسم، نظام رشد ضعیف و پادشاه قدرت
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 تیحکوم سنت اگرچه .شد پادشاه منجر در قدرت شدید تمرکز به نُرمنها ورود 

 که این بود آن دلیل .نشد نابود هرگز اما شد، سرکوب شدیداً آنگلوساکسونها

 متخاصم سرزمین یک و تصرف تحت کشور یک در زندگی به مجبور نُرمنها

 سخت اند، درآورده سلطه تحت که جدیدی مردم بر آنها نمیتوانستند .بودند

 را تیهمزیس سیاست« ویلیام اول »  همین دلیل به .کنند ستم آنها بر و بگیرند

 را قدرتمند وجود پادشاهان از تفکری نُرمنها سالها این طی در  .کرد اتخاذ

 .بود دولت به بیشتر قدرت اعطای رقیب و مخالف که پادشاهی نمودند، تقویت

 

 : پادشاه گسترده اختیارات علیه بارونها اتحاد ؛ سوم   مرحله

 لیو داشت زیادی اقتدار فئودالها به نسبت همواره انگلیس پادشاه که درحالی

 طبقه و ملت زیرا شد . او بعدی ضعف سرچشمه قدرت پادشاه ظاهر، برخالف

 .شدند معترض پادشاه اختیارات علیه و متحد  )نجبا ( بارونها با متمول

 

 : 1265  سال در پارلمان عنوان ایجاد ؛ چهارم مرحله

 شکل» شاه تیولداران مجمع»  عنوان با تشکلی انگلیس در وسطی قرون در

 آنان به را گرفتن مالیات حق و اعالم آنان به را خود نظریات و آرا شاه که گرفت

 هک داشت نام انگلیس » کبیر شورای»   آغاز در مجمع این  .بود کرده واگذار

 .بود هوابست دربار به و میشد تشکیل اجرایی مقام عالی منصبان صاحب و نجبا از

 . یافت تغییر پارلمان به مجمع این عنوان میالدی،  1265سال در
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 سال در بورژوازی جمهوری دولت استقرار ؛ پنجم مرحله

 : میالدی 1649

 رافاش .بود گسترش به رو سرمایه ساالرانه اقتصادی مناسبات هفدهم ، قرن در

 ندداشت سعی و آمده گردهم پارلمان، در داران نمایندگان سرمایه از بخشی و

 اصلی حامیان از فئودال مقابل ، اربابان طرف در .کنند محدود را پادشاه قدرت

 ای سنگینمالیاته تا بود ساخته ناگزیر را داران سرمایه پادشاه ، .بودند پادشاه

 یهسرما از حمایت با میالدی 1640 سال در پارلمان دلیل همین به .بپردازند

 گرفت . موضع فئودالها و پادشاه بورژواها ، علیه و داران

 مقدمات امر این .میدانستند الهی موهبت را سلطنت او فئودال حامیان و شاه

 انقالب «  اول مرحله و کرد فراهم انگلیس در را شورش سراسری یک بروز

 به موفق اما ، کرد صادر پارلمان را انحالل دستور شاه  .شد آغاز« بورژوازی 

معروف  » طوالنی پارلمان « به که داد ادامه کارش به پارلمان و نشد آن اجرای

 نفع به روستاییان و مالکان خرده وران، پیشه بورژواها، سال، همین در .است

 دلیل همین به  .شدند پادشاه قدرت کردن محدود خواهان و شده مسلح پارلمان

 فرماندهی .میشود آغاز پارلمان ارتش و پادشاه بین جنگ میالدی، 1642 ازسال

 نظام مخالف که بود « کرامول الیور« نام به مالکی خرده با پارلمان ارتش

 استوارت چارلز «و  خوردند شکست جنگ این در پادشاه حامیان  .بود فئودالیته

 در زندان سال دو به نزدیک تحمل از پس و دستگیر، پادشاه انگلیس « اول 

 و اسقف سه ، کنسول سه از کرامول جمهوری .شد زده گردن   1649  ژانویه
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 در و میکرد تعیین وی را آنان تمامی که بود شده تشکیل پارلمان نماینده  30

 جمهوری نظام سال همان در کرامول  .داشت قرار کرامول خود آنها، تمامی رأس

 .کرد اعالم را

 شیوه .میدانند انگلیس رئیس جمهور آخرین و را اولین» کرامول الیور «

 هب میالدی 1685 سپتامبر سوم در مرگش زمان تا و بود استبدادی او حکمرانی

 ردم،م توده خواسته به توجه عدم دلیل به ولی ، یافت ادامه داران سرمایه نفع

 .شد پیریزی 1688 سال انقالب وقوع سیاسی بستر

 
 

 1660  سال در اعیان مجلس مجدد احیای ؛ ششم مرحله

 : میالدی

 به عوام مجلس و شد منسوخ » کرامول الیور «حکومت  زمان در اعیان مجلس

صت  کرامول  از مرگ پس .درآمد کرامول کنترل  طلبان سلطنت  تجدید « نه

 .کرد احیا را لردها مجلس و پادشاهی 1660 در سال » انگلیس

 

 : 1688 سال در آرام انقالب وقوع ؛ هفتم   مرحله

 اطالق سیاسی و نظامی درگیریهای از مجموعهای به» انگلیس داخلی جنگهای «

 انسلطنت طلب و » گرایان پارلمان »بین  1651 تا 1642 سالهای  در که میشود

 کاوالیر « به که ایرلند و اسکاتلند انگلیس، (  وقت پادشاه ) اول چارلز طرفدار

 .افتاد اتفاق بودند معروف»
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 داده دست از حقوق میکرد تالش سلطنتی دستگاه انگلیس، داخلی جنگ سه در

 الس در شدند موفق پارلمان گرایان داخلی، جنگهای در ولی احیا کند، را خود

 »  عناوین ، با 1688  سال انقالب از .تغییر دهند را سلطنتی سلسله 1688

 .برندمی نام » خونریزی بدون انقالب « یا » آرام انقالب» ،  » باشکوه انقالب

 « به جای  » دوم ماری ملکه « و   » سوم ویلیام شاه» شد موجب انقالب این

 نهاد اختیارات کرد موافقت جدید پادشاه .برسند سلطنت به » دوم جیمز شاه

 1688 سال .شود تقویت پارلمان قدرت و اختیارات عوض در و محدود سلطنت

 . آورد شمار به محدود سلطنت استقرار آغاز میتوان را
 

 : نخست وزیری مقام ایجاد ؛ هشتم مرحله

 به عنوان 1714 سال در » لوئیز جرج «به  معروف » هانور اول جرج « لوسج

 یک رفته رفته شاه .بخشید سرعت را پارلمانی نظام تشکیل روند بریتانیا، پادشاه

 انگلیس، داخلی تحوالت با همزمان .کرد پیدا صرف تزئینی و تشریفاتی نقش

 قدیمی عقاید آن اثر در و کرد حرکت فکری رنسانس و نوزایی سمت به نیز اروپا

 جایگزین ملتها حاکمیت حق به اعتقاد و متروک پادشاهان الهی حقوق به مربوط

 در .کرد ایفا پارلمانی نظام تثبیت در را کاتالیزوری نقش امر این که شد آن

 در » نخستوزیر « نقش قدرت، هرم در پادشاه نقش شدن کمرنگ با نتیجه

 پارلمانی نظام مفقوده های حلقه تدریج به و شد پررنگتر انگلیس سیاسی ساختار

 موتور هفدهم، قرن در سیاسی احزاب توسعه با همزمان .گرفتند قرار هم کنار در
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 در پارلمانی نظام پیدایش نتیجه در .شد روشن پارلمانی نظام تثبیت محرکه

 و فئودالها شکست و سیاسی احزاب توسعه فکری، نوزایی مولود انگلیس،

 . است بوده 1651 تا 1642 سالهای داخلی جنگهای در سلطنتطلبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حزب همدلی مردم تهران )همت(                      فرصت ها و تهدید های نظام پارلمانی       

 

 
25 

   ن :ساختار پارلما

هیچ پارلمانی نمی توانند به تصمیم مشترکی برسد تا زمانی 

 هر. نگیرد قرار سازمانی ساختار یک در آن اعضای  که

 .تشکیالتی خود را به وجود آورد ساختارمعینی باید پارلمان

یکی از نخستین وظایف پارلمان این است که اعضای خود 

 هییت انتخاب به گام نخستین در باید یعنی. قراردهد  سازمانی ساختار یک در  را

  .بپردازد خود تخصصی های کمیته و رهبری

ها در نخستین روزهای گشایش خویش الیحه وظایف داخلی به همین گونه پارلمان

 این و پرداخته ساختارخویش  سازد. چنین است که پارلمان به ایجادخود را می

 یک ناقص ساختار یک.سازد مشخص را پارلمان عملکرد ء پایه تواند می ساختار

 ساختار به وابسته هرعملکردی که آن برای. داشت خواهد پی در را ناقص عملکرد

 پارلمان عملکرد صورت آن در  اگر در پارلمان ساختار پویا و زنده پدید نه آید.است

 . بود خواهد ناموثر و ناقص

 شاًن و برابر حقوق دارای که  را آن اعضای  ساختاری پارلمان است کهاین شبکه 

 همه حال این با. دهد قرارمی متفاوت اداری های موقعیت در اند مساوی گینمایند

این تقسیم کار در حقیقت سلسله  .هستند مساوی رای حق دارای گاننمایند

 .مراتب قدرت را در پارلمان به وجود می آورد
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جلس . ماست دایمی های کمیته ایجاد ها  یکی از بخش های مهم ساختار پارلمان

ای اروپایی هکمیته دارد. در پارلمانهای کشور  22نماینده گان ایاالت متحد امریکا 

 .دارد وجود  از ده تا بیست کمیته ء تخصصی دایمی

هوم ، زمانی کمیته ها در پارلمان انگلستان غالباً کمیته های موقت اند. به این مف

و دیگر   تماعی ، فرهنگی . اقتصادیکه مشکلی در یکی از عرصه های اج

 آن لح به موظف را یی کمیته آنها آمد، پدید جامعه  گی زنده به مربوط  مسایل

 می منحل نیز کمیته آن گردید، حل پارلمان ء وسیله به  مشکل چون. سازند می

لمان انگلستان کار شناسان این امر را یکی از نقیصه ها و نقطه ء ناتوانی پار .گردند

 .کنند می تلقی کشور آن دولت  انیدیو  رهبران و دستگاه برابر در

 این. ستها وزارتخانه برکارکرد نظارت اعمال  یکی از وظایف کمیته های پارلمانی

 هک گفت توان می که ؛چنان است مهم بسیار امر یک پارلمان برای  البته امر

 .نیست قانونگذاری اهمیت از کمتر صورت هیچ به موضوع این اهمیت

 از  امریکا شماریه در بسیاری از کشور ها و از جمله در ایاالت متحد

 می یاری و کمک را  پارلمانی تخصصی های کمیته ، ومتخصصان  کارشناسان

 های مشورت ها کمیته این به داد قرار یک  چنین افرادی در چارچوب .کنند

 .رسانند می یاری و کنند می  ارائه تخصصی
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 : نظام پارلمانی و ریاستیشاخصه های 

  تاریخ طوالنی تفکیک قوا کهتقریبا همه دانشممممندان علوم سمممیاسمممی معتقدند 

سکیو  وتاهی روحالقوانینکمحدود به مبدعی به  ست و نظامهای حکو  منت متی  ، نی

عیت  مشرو قدرت وهای مختلفی از تفکیک و تجزیه  از همان ابتدای پیدایش گونه

به   های         دهکررا تجر حال نظری به هر  ما  ند. ا جد   که ا مه ی اول قرن ه هم  در نی

ک قوا میالدی توسط بارون دو منتسکیو، اندیشمند شهیر فرانسوی، پیرامون تفکی    

وه  حکومت با سمممه ق   ه را در قالب  پس از آن این نظری  که ارایه شمممد و تحوالتی  

میتی، عمومیت بخشممید، مرجعی برای مطالعات سممیاسممی جدید به حسمماب   کحا

 .آیدمی

تای  در راس کهند کیتی را میان سه بخش تقسیم میکمنظریه تفکیک قوا، نظام حا

ن تفکیک  ، ناگزیر از اسمممتقالل از یکدیگر خواهند بود و نوع رایج ای نترل قدرتک

دو شاخه    نظریه تفکیک قوا به  .، مقننه و قضاییه انجامیده است   به قوای اجراییه

 ؛   منشعب شد

سه  اول شوند و در   طور مطلق از یکد باید به گانه آنکه قوای  یگر متمایز 

نون به عنوان   کلیتهای همدیگر، مداخله نکنند. آنچه ا      ئوحیطه ی مسممم 

ساسی آمریکا اعمال شده          ،   سیستم ریاستی مطرح میشود و در قانون ا

ظام  نتیجه این نظریه اسمممت    جمهوری و   نقش ریاسمممت   ، . در این ن

جمهور در یک انتخاب   ییسصدراعظمی هر دو بر دوش یک نفر است. ر  
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ای برای چهار سال انتخاب میشود و همه وزیران را او انتصاب   دو مرحله

 د.  کنمی

گانه  رابطه میان قوای سه کهنظریه تفکیک قوا، بر این اندیشه است  دوم

 داردنیک رابطه ارگانیک است. بنابر این تفکیک قوا به شکل مطلق امکان 

تان شورهایی چون انگلسکدر  کهانی است پارلمنظام نتیجه این نظریه  .

 ه یا رییسقوه مجریه بر دو پایه پادشا نظامو فرانسه اعمال میشود. در این 

بینه را بر دوش کاصدراعظم ریاست   .جمهور و صدراعظم استوار است

ام دارد و در مقابل پارلمان باید پاسخگو باشد. از حیث نظری، در نظ

ت قوه مجریه در راس دولت و در راس حکوم  ، جمهوری مبتنی بر ریاست

قرار دارد و اقتدار نمادین و قدرت عملی در وجود یک شخص جمع 

ان رییس ، اقتدار نمادین و قدرت واقعی می . اما در نظام پارلمانی میشود

جمهور یا پادشاه ( و رییس  رییس ) معموال تشریفاتی است کهدولت 

 میشود.  وزیر ( تقسیم قدرتمند حکومت ) نخست

آن نقدهایی به های حکومتی نواقصی وجود دارد و به تبع  در هر دوی این سیستم

، معموال این  مثال در خصوص نظام ریاستی گفته میشود.  دام وارد شده استکهر

گیریها نسبت به نظامهای پارلمانی  متری در تصمیمکها از ثبات  گونه نظام

نقش همان پادشاه  کهمنتخب دولت برخوردارند. در نظامهای پارلمانی رییس 

عنوان  ، فراتر از جر و بحثهای حزبی و گروهی قرار دارد و به دکنمشروطه را ایفا می

رغم اینکه فاقد قدرت اجرایی به حساب میآید، نمادی از آرامش  یک مقام عالی به
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به دلیل عدم پاسخگویی به  کهشور است کو سکون نظام سیاسی و سمبل ملی 

ند. کآفرینی می ور، نقشکش، به عنوان نماد خدشه ناپذیر اتحاد و ملیت یک  مجلس

خصوص اگر  ، به ثبات و نااستوار باشند های پارلمانی نیز ممکن است بی اما نظام

. هرگاه هیچ حزب  گذاری میان حزبهای سیاسی متعددی تقسیم شود هیات قانون

الف دو حزب یا بیشتر ئتثریت قاطعی در مجلس نداشته باشد، بدون اکواحدی ا

نمیتوان دولتی تشکیل داد. اگر تعدادی از احزاب ضعیف نتوانند به توافق برسند، 

بست حتمی است. نظامهای پارلمانی پیش از جنگ جهانی دوم در  احتمال بن

بستهای  آلمان، ایتالیا، اسپانیا و بسیاری از آشورهای اروپای شرقی به دلیل بروز بن

شارل دوگل  1958. همین طور در سال  حزبی فرو پاشیدند کناشی از تعصبات ت

های سوم و چهارم فرانسه را به نظامهای پارلمانی چند حزبی  ثباتی جمهوری بی

ناالیق و دارای عمری  کههایی برخاستند  ابینهکها  . از این جمهوری نسبت داد

 رییس کهرد ک، نظام مختلطی ابداع  ، برای درمان این درد دوگل  .تاه بودندکو

مقتدر با نخستوزیر و دستگاه قانونگذاری در قدرت سهیم بود. این اصالحات  جمهور

 .ار آیندکتر و پایدارتر بر سر  دولتهایی الیق کهموجب شد 

شدن قدرت در  کزهای ریاستی وارد میآید متمر غالبا بر نظام کهانتقاد دیگری 

 ؛ به دانشگاهی ندارد . این بحث فقط جنبه نظری و دست یک شخص واحد است

راسی از اعتبار بیشتری برخوردار ک، دمو تر باشد ندهک، قدرت هر قدر پرا طور آلی

جمهور معموال  ، روسای . در واقع تر انگاشته خواهد شد است و دولت مشروع

 بر ریاست های مبتنینظام در  . متر از رییس دولت در نظام پارلمانی دارندکقدرتی 

، تخصیص منابع مالی و  ، تصویب بودجه برای توشیح قوانین، اختیار  جمهوری
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خود معموال  کهجمهور و قوه قانونگذاری ) رتبه بین رییس انتصاب مقامهای عالی

، برعکس، معموال  های پارلمانینظام .  به دو مجلس تقسیم میشود( توزیع میشود

هایی خاص خود را  وزیر و هیات دولت امکان میدهند راه اند و به نخست یکپارچه

ریتی پارلمانی وابسته باشد، کثبه ا کهوزیری  برای قانونگذاری داشته باشند. نخست

شورهای کالمنافع انگلستان و تعدادی از  شورهای مشترککثر کرایج در اوضع  که

جمهور  متر از رییسکی بسیار بیشتر و محدودیتی بسیار ، قدرت قاره اروپاست

هور طبق قانونی اساسی میتواند فقط پیشنهاد دهد و جم . هر رییس قانونی دارد

 .مجلس هم درباره آن تصمیم بگیرد

 

 تفاوت نظام ریاستی با نظام پارلمانی چیست؟

عریف . طبق ت در ابتدا برای تبیین موضوع باید به تبیین برخی تعاریف پرداخت

،  قلمرو،  لت ( واحد سیاسی است که دارای استقالل و حاکمیتم -دولت ) دولت

ین امپراطوری ها ملتها جایگز -در دوران مدرن دولت  . جمعیت و حکومت است

ی یک ملتی( دارا - ) دولت . طبق تعریف هر دولت و نظامهای سنتی شده اند

-. رییس دولت لت( و هم چنین یک رییس حکومت استم -رییس دولت ) دولت

 ده اختالفات استملت یا رییس کشور مظهر وحدت ملی و هویت ملی و حل کنن

ده . رییس حکومت در واقع رییس قوه مجریه است و ریاست هیات دولت را برعه

 .دارد
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، رییس کشور یا رییس جمهور ، رییس حکومت /هیات  نظامهای ریاستیدر 

ومت دولت هم هست و مسوولیت اجرایی دارد. در واقع ریاست کشور با ریاست حک

ریکا ملت/کشور/جمهور ام -م رییس دولت. مثال رییس جمهور امریکا ه یکی است

 نظام های ریاستی به صورت . است و هم رییس هیات دولت/قوه مجریه امریکا

ه مجریه جمهوری اداره می شوند. در این نظام ها بین قوا تفکیک وجود دارد و قو

 .. تا حد زیادی مستقل از قوه مقننه است

 

وت به نوعی بین ریاست کشور و ریاست هیات دولت تفا نظام های پارلمانیدر 

و حل  وجود دارد. در واقع در این کشورها رییس کشور نقشی نمادین و تشریفاتی

خست ولت ، صدر اعظم یا نکننده برخی تعارض های قوا را دارد و رییس هیات د

ه دو ا ب. روسای کشورها تا کنون در دنی لیت اجرایی را بر عهده داردئووزیر مس

ه رییس چ. در این مدل  . یا رییس جمهور هستند و یا شاه و ملکه گونه بوده اند

حدت وجمهور و چه شاه )ملکه( دارای قدرت باالی اجرایی نیستند و نوعی نماد 

قدرت  ملی و حل برخی تعارضات را دارند. اما نخست وزیر و یا صدر اعظم دارای

در   . ستپیروز در انتخابات پارلمانی ا. او در واقع عمدتا رهبر حزب  اصلی است

 : واقع ما با دو گونه نظام پارلمانی روبرو هستیم

 مشروطه سلطنتی) انگلستان ، جاپان و ناروی ( .1

در این گونه مدل ها قوه  .( جمهوری با نظام پارلمانی) هند و یا ترکیه .2

 .مجریه بر آمده از دل قوه مقننه است
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 مقابل نظام ریاستی چیست؟ویژگی هایی نظام پارلمانی در 

لس در نظام های پارلمانی مجلس اهمیت زیادی دارد چون قوه مجریه محصول مج

ظارت می است و مجلس رییس قوه مجریه را انتخاب می کند و بر رفتار او و وزرا ن

ود شکند و در نظام های سیاسی ریاستی معموالٌ وقتی رییس حکومت انتخاب می 

یت برخوردار است و عالوه بر ریاست قوه مجریه شخصاز قدرت اجرایی باالیی 

 لمانیمحوری نظام سیاسی محسوب می شود. در نظام های نیمه ریاستی و نیمه پار

ی که رییس ، پارلمان در نظارت بر رییس قوه مجریه و وزرا نقش دارد اما از آنجای

قوه مجریه مستقیما از طرف مجلس انتخاب نمی شود از استقالل بیشتری 

تند رخوردار است و گاهی تیغ نظارت مردم که سمبل آنها نمایندگان مجلس هسب

گرفته  در مقابل او کند می شود. در قانون اساسی اختیاراتی برای مجلس در نظر

؛ اما  ندشده که بتواند به نمایندگی از طرف مردم بر رفتار رییس جمهور نظارت ک

به  ؛ و به این دلیل اغلب ورمیکانیزم آن سخت است مانند استیضاح رییس جمه

مجلس ورود پیدا نمی کند و باعث می شود که رییس جمهور احساس استقالل 

 .ودشبیشتری بکند و گاهی اوقات تخلفات قانونی او از مصوبات مجلس زیاد می 

در پاسخ به این پرسش که در نظام پارلمانی صالحیت از مردم گرفته شده 

واقع این مسیله به معنای کمرنگ شدن  و به پارلمان داده می شود و در

نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور است باید گفت: همان طور که مردم 

رییس جمهور را انتخاب می کنند همان مردم نمایندگان مجلس را هم 

انتخاب می کنند و نمایندگان مجلس منتخب مردم هستند نمی توان گفت 
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نظارتی مردم بر قوه مجریه که نقش مردم کمرنگ می شود. اتفاقا حوزه 

 .قوی تر می شود

 

 مزایا و معایب نظام پارلمانی :

 مزایا :

 :از عبارتند پارلمانی نظام مزایای مهمترین

 پارلمانی : دیپلماسی هموارتر توسعه .1

 مچنینه و دولتمردان پارلمانی فعالیتهای سوابق به دلیل پارلمانی نظامهای در

 ایفض خارجه، امور وزارت داران سکان با ملی امنیت نزدیکتر کمیسیون تعامل

 .است فراهم دیپلماسی پارلمانی توسعه برای مساعدتری

 

 ممتنع : آرای کاهش .2

 لمانپار صحن در ممتنع آرای بودن پایین چابک ، پارلمانهای ویژگیهای از یکی

 و رحط قبال در نمایندگان رویکرد اینکه به دلیل پارلمانی نظامهای در .است 

 به ممتنع آرای تعداد طبیعی به صورت میشود ، حزب مشخص درون در لوایح

 .مییابد کاهش حداقل
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 برنامه : مبتنی بر نظام .3

 در بحز برنامه های ترسیم پارلمانی ، نظام در احزاب مهم مأموریتهای از یکی

 ایانهفردگر سیاستهای جایگاه میشود باعث امر این  .پارلمان است فعالیت دوره

 شود. پررنگ جمعی خرد برعکس جایگاه و تر کمرنگ پارلمانی نظامهای در

 

 انتخابات : برگزاری هزینه های کاهش .4

 یک فقط اساسی ، قانون در شده مشخص زمانی فواصل در پارلمانی نظام در

 ظامن در که درحالی میشود انجام پارلمان و دولت تعیین ترکیب برای انتخابات

 ننمایندگا تعیین برای ییا انتخابات جداگانه ریاستی، شبه یا ریاستی های

 رگزاریب برای دولت های هزینه امر این که میشود برگزار جمهور رئیس و پارلمان

 .میدهد افزایش را جداگانه انتخابات

 

 اتحادیه های مدیریتی پُستهای در قانونگذاران حضور تقویت .5

 پارلمانی :

 فعالیتهای حوزه در شده انباشته تجارب دلیلبه  پارلمانی نظام دارای کشورهای

پارلمان  نمایندگان با خارجه امور وزارت نزدیک طرفی همکاریهای از و دیپلماتیک

 از  .برخوردارند ریاستی های نظام قیاس با در قویتری پارلمانی دیپلماسی از ،

 پارلمان آرایش سیاسی در را مهمی نقش برنامه ، دارای و منسجم احزاب طرفی

اتحادیه  مدیریتی کرسیهای سیاسی ترکیب و آرایش بررسی .میکنند ایفا اروپا

 حوزه در یای ارزنده تجارب دارای که افرادی میدهد نشان نیز های پارلمانی
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 های کرسی در حضور برای مساعدتری از موقعیت پارلمانی اند حزبی فعالیتهای

 .بودهاند برخوردار مدیریتی

 

 درخواستهای با قیاس در کالن و ملی درخواست های افزایش .6

 منطق های :

 گرایش که طوری به .است کالن و ملی دغدغههای به بیشتر احزاب نگاه

 و محلی دغدغه های سمت به اینکه پارلمانی به جای های نظام در نمایندگان

 این .میشود ملی متمایل های دغدغه سمت به بیشتر شود معطوف منطق های

 کاهش نیز را دولت از غیرضروری سؤاالت تعداد غیرمستقیم، صورت به امر

 .میدهد

 

 پارلمانی: نظارت کیفیت ارتقای .7

 یمنف تأثیر مجریه با مقننه قوه روابط بر پارلمان در سیاسی احزاب فقدان

 یگروه و حزبی گیری های موضع با اینکه رئیس جمهور به جای زیرا .میگذارد

 گرفتار ننمایندگا با تک تک بی پایان و دامنه دار های بحث دام در باشد ، درگیر

 یشماریب تعداد به دادن جواب از ، گروه یک برابر در بودن پاسخگو طبعا  .میآید

 .است راحتتر دارند، جداگانهای چندوجهی تقاضاهای و ادعاها هریک که افراد از
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 مسئول : و مقتدر حکومت .8

 حال عین در و مقتدر حکومت که است این پارلمانی نظام اصلی قوت نقطه

 تماداع بر که است اتکایی بابت از حکومت اقتدار .وجود میآورد به را مسئولی

 پارلمان رد لوایح اش تصویب از مواقع میتواند اکثر در ترتیب بدین و دارد پارلمان

 داعتما باشد که کار سر بر میتواند زمانی تا حکومت .باشد داشته اطمینان

 این و است پارلمان دست در برتر قدرت زیرا .کند حفظ خود به را پارلمان

 .دارد را )مجریه قوه( حکومت نصب و توانایی عزل قدرت،

 

 پارلمانی : دمکراسی ترویج .9

 دمکراسی که چرا .میشود قلمداد دمکراسی مروج غالباً پارلمانی، حکومت

 انپارلم که است نمایندگی مبتنی بر و مسئول از حکومت نوعی موجد پارلمانی

 .میشود قلمداد و دیدگاهها افکار تبادل برای مرجعی به عنوان آن در

 

 مجریه : قوه استبداد از جلوگیری .10

 به جریهم قوه استبداد احتمال پارلمان، نهاد با مجریه قوه عمیق ارتباط به دلیل

 را نپارلما در ملت نمایندگان نظر باید مورد هر در دولت .مییابد  کاهش شدت

 فرض جریهم قوه استبداد برابر ترمزی در به عنوان پارلمان اینرو ، از و کند جلب

 .میشود
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 حزبی : نظام تقویت .11

 تتقوی و ایجاد موجب است ، متکی حزبی کارکرد بر اینکه به دلیل نظام این

 برنامه عمومی انتخابات در میتوانند سیاسی احزاب آنجا که از .میشود حزبی نظام

 در اکثریت کسب که آنجا از و عرضه کنند شهروندان به را خود سیاستهای و ها

 گیزهان این نظام در لذا میباشد، دولت و مجریه قوه تصاحب معنای به پارلمان

 .دارد وجود انتخابات در رقابت جهت سیاسی احزاب برای بیشتری

 

 پارلمان : و دولت بین همسویی تقویت .12

 ینب هماهنگی تقویت کشور، جاری امور اداره تسریع و تسهیل ملزومات از یکی

 و مجلس بین تعامل تقویت  .آنهاست از کدام هر دقیق وظایف تفکیک با قوا

 افزایش  . گذاشت خواهد بر جامعه مستقیم صورت به را خود بازتاب دولت،

 را هر دو هزینه های میتواند مستقیم به صورت نیز مجلس و دولت بین تنش

 .دهد افزایش

 به فیطر از .میشود پارلمان تشکیل متولی اکثریت جناح پارلمانی، های نظام در

 انقانونگذار سیاسی سایش مجریه، و مقننه قوای ییا رویه همسویی فکری دلیل

 مانیپارل های نظام در .است کمتر ریاستی – های نظام با قیاس در دولتمردان و

 ایسایش ه سمت به بیشتر باشد مجریه و مقننه قوای بین اینکه جای به رقابت

از  .ندمیک پیدا بروز اقلیت و اکثریت احزاب بین رقابت و پارلمانی درون سیاسی

 نعقادا برای نیز هموارتری فضای کابینه، و پارلمان حزبی همسویی دلیل به طرفی

 .است فراهم اجرایی دستگاههای و دولت بین نامه های راهبردی تفاهم
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 صحن و کمیسیونها جلسات در نمایندگان غیبت آمار کاهش .13

 پارلمان :

 در را مهمی نقش نیز حزب اداری، نظارتهای از جدا پارلمانی نظامهای در

 اشتهد مکرر غیبت های که نمایندگانی و میکند ها ایفا غیاب و حضور ساماندهی

 به صورت امر این .قرار میگیرند بازخواست مورد نیز حزب طریق از باشند

 .میدهد ارتقا نیز را پارلمان صحن و کمیسیونها جلسات نظم غیرمستقیم ،

 

 : قانونگذاری نظام های کاستی با دولتمردان آشنایی .14

 خابانت کسانی میان از مواقع اغلب در کابینه وزرای پارلمانی، های نظام در

 ایه حوزه در شده انباشته تجارب دارای نمایندگی، سابقه دلیل به که میشوند

 کالن سیاستهای در است شده باعث امر این .اند نظارت و تقنین با مرتبط

 .شود لحاظ نیز قانونگذاران مالحظات اجرایی،

 

 :سیاسی نظام پویایی .15

 موقعیت میتواند کابینه ناکارآمدی یا شکست هرگونه پارلمانی، های نظام در

 مواجه مخاطره با را آینده انتخابات در پارلمان کثریتا ائتالف یا حزب سیاسی

 کارآیی ارتقای برای تالش بیشترین ندا ناچار کابینه اعضای دلیل همین به .کند

 فشار تحت اکثریت حزب طرف از تا دهند قرار توجه مورد را اجرایی سیاستهای



 حزب همدلی مردم تهران )همت(                      فرصت ها و تهدید های نظام پارلمانی       

 

 
39 

 شفافیت و چابکی ، پاسخگویی ، پویایی غیرمستقیم صورت به امر این .نگیرند قرار

 . میکند تقویت را پارلمانی های نظام در دولت

 

 : یکدیگر با قوا بیشتر هماهنگی و اختالفات کاهش .16

 قننهم و مجریه قوای همکاری و ائتالف بر مبتنی کابینهای یا پارلمانی حکومت

 مرداندولت بین جدی اختالفات بروز از مانع میتواند زیادی حدود تا لذا و است

 نتوا بیشتر متجانس محیط یک در حکومت پارلمانی شکل  .شود قانونگذاران و

  .  دارد شکوفایی

 

 : ساالری شایسته بیشتر تحقق امکان .17

 یعلم کافی صالحیت با و متعهد و متخصص افراد از باید که مجلس نمایندگان

 خصش انتخاب به بهتری شناخت و بیشتر توانایی با میتوانند باشند شده تشکیل

 .کنند اقدام اجرایی اول

 

 : استعدادها شناسایی .18

 سبب نیرو، جذب و مردم سیاسی آموزش برای آنها تالش و احزاب گستردگی

 رایب متخصص نیروهای ترتیب این به .میشود آنها تربیت و استعدادها شناسایی

 .مییابند افزایش اجرایی پستهای دریافت

 

 :  قوا دیگر برابر در مجریه قوۀ خودکامگی از جلوگیری .19
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 حزب باشد، کارآمد و سالم آنکه شرط به )مخالف حزب( اقلیت حزب وجود

 یهمجر قوۀ خودکامگی راه سر بر مانعی و میدارد نگه صحیح مسیر در را حاکم

 یسانگل پارلمان در اقلیت سازنده حزب و مشاوره نقش اهمیت مثال برای .است

 نظام  « در .میبرند نام  » سایه در کابینه»  عنوان با آن از که است حدی به

 متبوع حزب نظر اقلیت، حزب سخنگوی انتخاب با مخالف حزب » مینستر وست

  .میکند اعالم را پارلمان در مطروحه موضوعات پیرامون خود

 : موضوع یک مختلف ابعاد تر تخصصی بررسی .20

 در موضوعات ،)سنا مجلس( علیا مجلس وجود دلیل به پارلمانی نظامهای در

 قوانین کیفیت مستقیم، صورت به که میشود بررسی تری تخصصی مجمع یک

 .میدهد ارتقا نیز را

 

 معایب :

 :از عبارتند پارلمانی نظامهای معایب مهمترین

 حزبی : حکومت به پارلمانی حکومت تبدیل .1

 .دارد بستگی سیاسی فرهنگ و حزبی نظام ماهیت به پارلمانی حکومت عملکرد

 .شود حزبی حکومت نوعی به تبدیل است ممکن حکومت پارلمانی نمونه، برای

 شود تشکیل واحد حزب یک از که حکومت میدهد رخ هنگامی چیزی چنین

 ازسوی مستقیم برمبنای مأموریت و بوده منسجم سازمانی و شکلی لحاظ از که

میشود  باعث امر این . کند عمل پارلمانی اقتدار برمبنای نه و دهندگان رأی

 .شوند واقع مغفول کشور اجرایی مدیریت در اقلیت حزب تنظار
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 : مجریه قوه سلطه احتمال .2

 «،استا ر این در .دارد مالزمه مجریه، قوه سلطه معضل با پارلمانی حکومت غالباً

 .کرد توصیف» انتخابی دیکتاتوری «به عنوان را بریتانیا نظام  » شام هایل لرد

 خود یحزب انضباط بتوانند و باشند  برخوردار اکثریت از حکومتها که صورتی در

 و تنزل  یافته «  چانه زنی دکان « به است ممکن پارلمان کنند، حفظ نیز را

 . شوند مبدل » نفوذ اعمال مهرههای«به  صرفاً آن اعضای

 

 چندحزبی : پارلمانی های نظام در سیاسی بی ثباتی .3

 .است رت پایین ریاستی نظام با قیاس در پارلمانی نظام در دولتها ثبات و قوام

 قانون در که مشخص زمان مدت یک تا دولتها های ریاستی، نظام در برعکس

 منظا در سیاسی قوام بودن پایین .میمانند باقی قدرت در شده تعیین اساسی

 1996 تا 1945 از ایتالیا مثال برای .است تر پایین چندحزبی پارلمانی های

  .بود حکومت 52 از بیش شاهد

 

 مجریه و مقننه قوای بین توازن فقدان .4

 میداند پارلمان اکثریت حزب یا جناح وامدار را خود دولت پارلمانی، نظامهای در

 پارلمان نظر زیر سیاسی عنصر به مجریه قوه که است محتمل آسیب این و

 تأمین را حزبی مقاصد دولت، بر فشار اعمال با نمایندگان برخی و شود تبدیل

 میداند ملت منتخب را خود جمهور رئیس ریاستی، های نظام در برعکس .نمایند



 حزب همدلی مردم تهران )همت(                      فرصت ها و تهدید های نظام پارلمانی       

 

 
42 

 همین به .میکند تعریف شهروندان حقوق از صیانت را خود رسالت از بخشی و

 سطح درخصوص پارلمان و دولت بین ریاستی های نظام در مواقع برخی در دلیل

 .میشود ارائه متفاوتی تفسیرهای یکدیگر وظایف

 

 : چندحزبی پارلمانی های نظام در سیاسی نبسته  ب افزایش .5

 .باشد چندحزبی یا دوحزبی حزبی، تک صورت به میتواند پارلمانی های نظام

 متصمی در سیاسی انسداد افزایش چندحزبی، پارلمانی نظام های آسیب از یکی

 دولت، ترکیب در مختلف احزاب وجود دلیل به زیرا .است راهبردی گیریهای

 یطور به مییابد افزایش کشوری، مهم گیریهای تصمیم برخی در مواضع اختالف

 یبرگزار و سیاسی انسداد باعث که است حدی به مواقع برخی در آن دامنه که

 زبیچندح پارلمانی های نظام در دولت چابکی امر این .میشود زودرس انتخابات

 .میدهد کاهش محسوسی طور به را

 

 : دهندگان رأی برابر در انضباط و پاسخگویی فقدان .6

 ریاستی، های نظام با قیاس در نظامها این که باورند این بر پارلمانی نظام منتقدان

 قبال در مسئولیت زیرا .برخوردارند کمتری پاسخگویی و مسئولیت از ذاتاً

 قبال در مسئولیت با قیاس در جمعی کابینه یک توسط متخذه تصمیمات

 ائتالف که زمانی مخصوصاً موضوع این .است کمتر انفرادی متخذه تصمیمات

 زیرا .است ساز مسئله بسیار میدهند، تشکیل را مجریه قوه متعددی های
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 فرض، این در است، بوده غلط سیاستهای مسئول کسی چه که امر این تشخیص

 .است دشوار بسیار دهندگان رأی برای

 

 مخالف : حزب استعدادهای شدن گرفته نادیده .7

 داداستع با اشخاص تا میشود سبب پارلمانی، های نظام در اکثریت حزب حاکمیت

 زبح انحصارگرایی و خودکامگی به آن پی در و شوند نادیده گرفته مخالف حزب

 کنمم که همانگونه حزبی نظام درواقع .بینجامد مجریه قوۀ و مجلس در پیروز

 نیز را موجبات خودکامگی میتواند شود خودکامگی از جلوگیری سبب است

 .کند فراهم

 

 گذاریها : سیاست در استمرار فقدان .8

 استهاسی استمرار پارلمانی، های نظام در دولتها سریع و مستمر تغییر دلیل به

 .شود مواجه چالش با اجرایی میتواند های حوزه در

 

 بحران : مواقع در عمل سرعت فقدان .9

 در عمل سرعت و اجرایی های دستگاه با تنگاتنگ رابطه دلیل به جمهور رئیس

 برای اجرایی نهادهای سازی هماهنگ در را نقش مهمی گیریها، تصمیم

 رقابت که درحالی .دارد غیرمترقبه های بحران گسترش و ایجاد از پیشگیری

 کمرنگ را بحران مهار در کابینه عمل ابتکار میتواند پارلمانی های نظام در احزاب

 میشود، انتخاب پارلمان طرف از مجریه قوه رئیس اینکه دلیل به طرفی از .نماید
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 گروههای و احزاب وامدار را خود جمهور رئیس که است محتمل آسیب این

 حوزه در دولتمردان مالحظات میتواند امر این که بداند مجلس اکثریت سیاسی

 .دهد افزایش را اجرا
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  جمهوری اسالمی ایران :
که نظام ایران از پارلمانی به ریاستی و در  68از سال 

جرییان بازنگری قانون اساسی تغییر یافت، هیچ حرفی 

« نظام ریاستی»و « نظام پارلمانی»یا بد بودن درباره خوب 

مقام معظم  90مطرح نشد تا اینکه برای اولین بار در سال 

 . رهبری در سفر به کرمانشاه، این موضوع را طرح کردند

 

وزیر و ما یک روزی در قانون اساسی نخست»ایشان در این خصوص فرمودند: 

به به ما نشان داد که این رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجر

درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از 

روحانیون، از مجلس شورای اسالمی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان 

که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینه قضا 

 « .  همین جور

 

این گونه « نظام پارلمانی یا ریاستی؟»نان رهبر معظم انقالب درباره موضوع سخ

ها قابل تغییر است. امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ در آینده هم این»ادامه یافت: 

کنند؛ تا االن هم یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می

های دور یا است. اگر یک روزی در آیندهه ای بودشده شیوه بسیار خوب و تجربه

نزدیک احساس شود به جای نظام ریاستی مثالً نظام پارلمانی مطلوب است هیچ 



 حزب همدلی مردم تهران )همت(                      فرصت ها و تهدید های نظام پارلمانی       

 

 
46 

تواند این خط هندسی را به این خط اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسالمی می

 « . کنددیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی

 

از  تغییر نظام ریاستی هایی در مورد چرایی طرح مسئلهگمانه

 :سوی مقام معظم رهبری

 

ژه اصحاب اظهارات رهبر معظم انقالب اسالمی به دالیلی خاص مورد توجه وی

سیاست قرار گرفت و هر یک از منظری به شرح چرایی طرح این موضوع پرداختند. 

در این باب حداقل سه نظر مطرح گردیده که مبتنی بر آن، شاهد ارائه دیدگاه 

 .گروه در این زمینه هستیم چندمختلف  های

 

از منظر گروه اول، محور سخنان رهبری معظم انقالب، طرح مسئله  .1

ظرفیت های نظام اسالمی و نسبت آن با تحوالت و مقتضیات زمان بوده 

له در آن اظهارات، ضمن توضیح این مسئله که آنچه در نظام که معظم

توانند سازوکارها و نهادها می اسالمی ثابت است، اهداف و آرمان هاست و

دستخوش تحول و تغییر قرارگیرند، به شرح مثالی پرداخته و به مسئله 

واقع، موضوع تغییر نظام پارلمانی ساختار سیاسی نظام اشاره کردند و به

 .و ریاستی تنها یک شاهد مثال بوده است
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ستی مبتنی بر این دیدگاه، سخن اصلی رهبری نه مسئله تغییر نظام ریا

به پارلمانی، بلکه بررسی ظرفیت باالی نظام در نوسازی سیاسی و امکان 

تحول و تعالی است و مباحث مطرح شده از سوی عناصر سیاسی درباره 

 . ای و گاه انحرافی بوده استاین موضوع، اغلب حاشیه

 

افزایند که با دقت در گران، با پذیرش نظر اول میدسته دوم از تحلیل  .2

زمینه ذهنی رهبری پی برد. طرح مسئله نظام توان به پسمیمثال فوق 

پذیری نظام اسالمی حکایت عنوان مثالی بر تحولپارلمانی به -ریاستی 

از آن دارد که وجود برخی اشکاالت پیش آمده از جمله اختالفات جدی 

حلی برای این اختالفات به یکی دولت و مجلس، و تالش برای یافتن راه

له تبدیل شده که در برخی حاالت و اظهارات، ی ذهنی معظمهااز دغدغه

توان مشاهده کرد. طرح این مثال نیز حکایت از آن های آن را مینشانه

له به تغییر نظام ریاستی به پارلمانی به عنوان یکی از دارد که معظم

 اند.ها توجه داشتهگزینه

 

و از منظری دیگر معتقدند اما دسته سوم پا را از این نظر نیز فراتر نهادند  .3

طرح این مثال و این ایده از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی، آگاهانه و 

هدفمند مطرح شده است. مبتنی بر این نظر، مسائل و اختالفات پیش 

 دهه طول در ریاستی نظام که معضالتی کنار در اخیر های¬آمده در ماه

 هایدغدغه از یکی به را مسئله این است، داده نشان خود از 80 و 70
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 این طرح با نیز لهمعظم. است کرده تبدیل اسالمی انقالب معظم رهبر

ر صدر توجه مراکز عملی و پژوهشی و د را آن تا است تالش در مسئله

پردازی قرار دهد تا ابعاد های نظریهانجمن های آزاداندیشی و کرسی

اجماع کارشناس  مختلف مسئله آشکار شود و آنگاه راهکار مناسبی که به

  امر رسیده است، ارائه گردد.

 

گروه دیگر با دسته سوم موافقند که رهبرمعظم انقالب اسالمی این مسئله  .4

اند؛ اما معتقدند این مسئله با هدف را آگاهانه و هدفمند مطرح ساخته

فشار آوردن به دولت برای تغییر رفتار و تمکین به قانون بیان گردیده و 

رد که اگر دولت رفتار خود را تغییر ندهد، راهکارهایی برای این پیام را دا

واقع، این اظهارات رهبری هشدار و خط و محدودکردن آن وجود دارد. به

ها نشانی است به دولت و جریان انحرافی که در صورت عدم توجه، با آن

 . برخورد خواهد شد

 

 و کشور خارج ضدانقالب جانب از اغلب نیز دیگری های¬برداشت .5

 پرداختن از نوشتار این در که شده مطرح زمینه این در بیگانه هایرسانه

 در بیگانگان که شبهاتی به تا دارد ضرورت اما شود؛¬می نظرصرف آن به

 .شود داده پاسخ اند،¬کرده طرح نظام علیه تحلیل، این سایه
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به فکر بازگشت به نظام پارلمانی  می توانیم سال 28چرا بعد از 

 ؟باشیم

چرایی تبدیل شدن نظام ریاستی جمهوری اسالمی به نظام پارلمانی پس از گذشت 

سال از تغییر نظام پارلمانی سابق به نظام ریاستی از مسائل و موضوعاتی است  28

که ذهن بسیاری از کارشناسان و مردم عادی را به خود معطوف کرده است. اگرچه 

از بین سیاسیون و حقوقدان ها شناسان بسیاری رتاکنون نمایندگان مجلس و کا

در این خصوص اظهار نظر کرده اند، توجه به این نکات هم الزم است که اگر در 

بحث بازنگری احتمالی قانون اساسی مساله تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی 

 .سال دوباره طرح و پیگیری شده است 28مطرح شد، چرا چنین مساله ای پس از 

 

اگر این موضوع دنبال شود، فارغ از اینکه کشور مهیای آن هست به نظر می آید 

یا خیر و اینکه مردم به آن رأی می دهند یا نه، طرح این مسأله دارای ریشه در 

قانون اساسی است. اولین ریشه که البته میان مدت است مربوط به اختالفات 

ایم، این مجلس و رییس جمهور است و در دوره های مختلف هم شاهد آن بوده 

است که در نظام های ریاستی معمول دنیا مانند آمریکا به نوعی تفکیک میان 

هیات دولت و کنگره آمریکا وجود دارد و رئیس جمهور آمریکا دارای اختیارات 

زیادی است. اما در قانون اساسی ایران علی رغم نظام ریاستی و تفکیکی که بین 

جلس دارای اختیارات زیادی است و قدرت قوا بر اساس قانون اساسی اعمال شده، م

 .و اختیارات زیادی برای اعمال نظارت بر عملکرد قوه مجریه است

 

این قدرت باالی مجلس در برابر دولت که آسیب های زیادی را هم به همراه داشته 
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و دولت های مختلف برای عدم بهره گیری نمایندگان از قدرت نظارتی شان به 

رای تامین نظر نماینده روی آورده اند، در حالی است که روش های غیرقانونی ب

دولت برآمده از مجلس نیست. همان طور که گفته شد یا وزیران و اعضای دولت 

برای تأمین نظر و خواست نمایندگان و جلوگیری از اعمال قدرت نظارتی روی به 

ند دوره روش های غیر متعارف می آورند و از طرفی در عمده موارد به ویژه در چ

اخیر دولت و شخص رئیس جمهور هم به دلیل اینکه قدرت خود را از مجلس 

نگرفته و رأی مردم را به صورت مستقیم کسب کرده است در برابر قوانینی که 

 .موافق خواستش نیست، تمکین نمی کند
 

 : نظرات صاحب نظران در باب نظام پارلمانی 
 

نظر چند تن از کارشناسان و فعالین سیاسی موافق با نظام ** 

 : پارلمانی  

 :محمد سعید احدیان مدیر مسئول روزنامه خراسان 

در مجموع اعتقاد دارم نظام پارلمانی در دراز مدت و با رعایت الزاماتی 

تواند برای ما مناسب باشد، کاهش اختالفات میان قوای مختلف، می

پذیری را به عنوان مهمترین رکن حکمرانی خوب، پاسخگویی و مسئولیت

اند را از ها کم و بیش دچارش بودهگریزی که همه دولتکاهش قانون

توان نظام پارلمانی برشمرد و افزود: همچنین با نظام پارلمانی می محاسن

ها مشیهای کالن و خطگیریهای سیاسی در تصمیمامیدوار بود که نگاه
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بینیم امروز این اختالفات سیاسی به نیز کاهش یابد چرا که می

های کالن کشور لطمه جدی وارد کرده ضمن اینکه به دلیل گیریتصمیم

های بندیها و جمعهای سیاست در ایران، مرجعیتدن دورهبوکوتاه

 تغییر شاهد و نداریم …های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی وروشنی از عرصه

 .ها هستیما تغییر دولتب همزمان هاسیاست

و نظام  می باشد مهمترین مشکل ساختاری کشور شخص محوری 

 .پارلمانی کمک زیادی خواهد کرد تا شخص محوری به حاشیه برود

شرط اصلی استفاده از این محاسن آن است که یک نظام حزبی قوی و 

واقعی در کشور ایجاد شود زیرا بدون تحزب، نظام پارلمانی یک اسم است 

های اگرچه حزب در نظام .که مشکالت زیادی را به همراه خواهد داشت

انی و ریاستی مهم است اما در نظام پارلمانی اصوال دولت بر مبنای پارلم

پذیر نیست چون احزاب گیرد و نظام بدون حزب امکانحزب شکل می

 .هستند که باید با ائتالف یا به تنهایی دولت را تشکیل دهند

 

 :سعداهلل زارعی فعال سیاسی اصولگرا 

ریاستی نسبت به یکدیگر قائل به ترجیح یکی از دو نظام پارلمانی یا 

ها ساله هر دو نوع این نظام 40معتقدم در کشور در این دوره  م ونیست

پارلمانی ریاستی و نیمهرا تجربه کردیم و االن هم نظام فعلی، نظام نیمه

 .است
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ولی اگر تصور کنیم مسئله کشور مسئله نوع نظام حکومتی پارلمانی یا 

این دچار مشکل می شویم. مشکل ریاستی است به نظر من برای اثبات 

های تشکیل دولت قوی را نداریم که یکی از مسائل ما این است که بنیه

نامه محکمی داشته مهم آن حزب است، احزاب قوی و مسئول که اساس

باشند و تفکیک حاکمیتی خاصی را در کشور نمایندگی کنند در کشور 

 .نداریم

 است ،و غیرمسئول در کشور احزاب انتخاباتی  یکی ازمشکالت ما وجود

گذارند اما هیچ آیند و درانتخابات تاثیراتی میکسانی به اسم حزب می

پذیرند و خارج از انتخابات هیچ بروز و ظهوری ندارند. مسئولیتی را نمی

مشکل اصلی ما در جمهوری اسالمی این است که احزاب قوی نداریم که 

ایبندی به قانون در کشور ما مسئولیت بپذیرند و مسئوالنه عمل کنند، پ

ضعیف است؛ مجلس و دولت و قوای نظارتی اختیاراتی دارند که از آن 

 .استفاده نمی کنند

کنم با این وضعیت نظام پارلمانی تطبیق بیشتری و کمک بهتری فکر می

برنگردیم؛ به عنوان مثال  60کند، اگر به نظام پارلمانی با عیوب دهه می

پست ریاست جمهوری به کل نداشته باشیم و اساسا یکی از موارد اینکه 

کار در مجلس شکل بگیرد و نخست وزیر بتواند کامل بر کابینه احاطه 

با رفع عیوب  .ای که نگران فشارهای مجلس نباشدداشته باشد به گونه

یک نظام پارلمانی مسئول و قوی در کشور داشته  60نظام پارلمانی دهه 

 .باشیم
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 سیاسی ؛ پژوهشگر حقوق عمومی  : ؛ فعالدکتر محبی 

هایی دارند همانطور که های پارلمانی و یا ریاستی هرکدام مزیتحکومت

های پارلمانی در اداره امور داخلی طبق گزارشات موجود در جهان نظام

های ریاستی در سیاست خارجی تر هستند و از سوی دیگر نظامکارآمد

 .موفقیت بیشتری دارند

  ام سیاسی ما نه به ریاستی شبیه است و نه به پارلمانیدر حال حاضر نظ

. 

برای مشروعیت نظام سیاسی از یک طرف و مشارکت مردم در تعیین 

 .سرنوشت خود سیستم پارلمانی با کشور ما سازگارتر است

در یک نظام انتخاباتی نسبی تقسیم قدرت به شکلی است که هیچ گروهی 

 .در قدرت مشارکت دارند ماند و تمامی گروه هانصیب نمیبی

تعیین انتخابات نسبی و ایجاد نظام پارلمانی به همراه تقویت احزاب 

کند سازوکارهای حقوقی است که نظارت بر نمایندگان مردم را بیشتر می

 .و پاسخگویی را افزایش می دهد

 

 ؛ استاد دانشگاه ؛ فعال سیاسی :وحید دکتر مجید 

کارآمدی نظام شده است، ما باید یک نظام ریاستی سبب از بین بردن 

نظام یک دست داشته باشیم چراکه تنها نظامی در جهان هستیم که 

 .های مختلف یکدیگر را قبول ندارندبخش
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سال باید کنار  8یا  4گوییم به کسی رای دهند که بعد از ما به مردم می

گذاشته شود و سطح عوض شدن افراد را به سطح ریاست جمهوری 

ایم و همیشه منتظریم دوره فردی تمام شود تا فرد دیگری جایگزین آورده

 .شود

اینکه یک مجلس باشد تا پاسخگو باشد بنده موافق نظام پارلمانی هستم . 

کند و اختیارات نخست وزیر مشخص باشد این موضوع ایجاد مشارکت می

 .شودشود که رای مردم مفید واقع چرا که مشارکت در صورتی ایجاد می

مشارکت در صورتی باال است که منجر به نتیجه شود و تا زمانی که 

تغییراتی در این سطوح ایجاد نشود مشارکت افزایش نمی یابد چرا که 

گذاری امکان موفقیت را ایجاد گذاری موضوع تداوم سیاستدر سیاست

گذاری در ایران تداوم پیدا کند که با نظام پارلمانی این سیاستمی

 .دکنمی

نظام ما نظامی منحصر به فرد است که موضوع کارآمدی در آن بسیار 

دست شدن به سمت کارآمدی خواهد اهمیت دارد و این نظام ما با یک

 .رفت

 

 کارشناسان مخالف نظام پارلمانی چه می گویند؟** 

هرچند برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی بازگشت به نظام پارلمانی 

باعث ایجاد فسادهای زیادی به ویژه در مجلس خواهد شد و با این شرایط نخست 

وزیر تنها بازیچه دست نمایندگان مجلس خواهد بود. این کارشناسان بر این عقیده 
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مطلوب جمهوری اسالمی خواهد  هستند که برقراری چنین نظامی تنها در شرایطی

بود که تحزب به شکل واقعی در ایران نهادینه شود و احزاب قوی میدان دار عرصه 

سیاست شوند تا هم شرایط برای پاسخگویی پس از قدرت مهیا باشد و هم 

تصمیمات بر اساس منافع سیاسی کشور و احزاب اتخاذ شود نه بر اساس منافع 

 .افراد

 

ان عقیده دارند این است که تنها عرصه جدی ظهور و بروز آنچه کارشناسان بد

قدرت رأی مردم در شرایط فعلی کشور انتخابات ریاست جمهور و تعیین رئیس 

جمهور به دست مردم برای تغییر شرایط کشور است، لذا اگر هم چنین موضوعی 

از سوی مجلس به تصویب برسد، قطعا مردم این قدرت انتخاب را از خود سلب 

 .ی کنند و به اعمال چنین تغییراتی در قانون اساسی رأی مثبت نخواهند دادنم

 

 : صادق زیباکالم، استاد دانشگاه تهران

برخی کشورها مانند ژاپن؛ آمریکا و فرانسه نظام ریاستی اداره می شوند  

اند و برخی دیگر همچون انگلستان نظام پارلمان تاریستی را انتخاب کرده

وی تاکید کرد: مساله اساسی در این کشورها این نیست که مردم ساالری 

ارد و وزیر توسط مردم دوام بیشتری دبا بودن پارلمان و انتخاب نخست

کننده رییس جمهور به طور مستقیم باشند یا اینکه مردم انتخاب

 .شودساالری متبلور میمردم

ساالری بینید و هم در هند مردمساالری را میشما هم در انگلستان مردم

بینید و از هند هم مردم کند اما از انگلستان مردم ساالرتر نمیجلوه می
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لی این است که تحقق و تجلی اراده یابید اما مساله اصساالرتر نمی

دهندگان به دهندگان به نخست وزیر و چه رایدهندگان )چه رایرای

کند چرا که زمانی که مردم، اراده و رییس جمهور( در کدام جلوه می

 .آیدخواست آنها باشد مشکلی پیش نمی

شدن سیستم سیاسی مشکالت کشور را حل رفتن به سمت پارلمانی

پذیری و شفافیت در جمهوری اسالمی متاسفانه مسئولیت. کند مین

شدن مشکل حل است و با رفتن به سمت پارلمانیدار شدهخدشه

 .شودنمی

 

نگاری برای بازنگری در قانون اساسی چه هدف نمایندگان از نامه

 بود؟

بعد از فرمایش های رهبر معظم انقالب، عده ای از نمایندگان مجلس نیز برای 

ار این موضوع را در قوه مقننه مطرح کردند و بر این عقیده بودند که نخستین ب

بهتر است تکلیف این طرح نهایتا به بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم 

موکول شود، اما برخی هم بر این اعتقاد بودند که رهبری صرفا در این خصوص 

ه دور بوده نه شرایط فعلی. نکته ای را متذکر شده اند و اشاره ایشان هم به آیند

اما حاال و در ابتدای شکل گیری دولت دوازدهم، بار دیگر مجلس به این مسأله 

 گفته، برای بازنگری در قانون« عزت اهلل یوسفیان مال»ورود کرده و آن طور که 
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اساسی هم برخی نمایندگان نامه ای را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کرده 

 .اند

نامه داخلی مجلس از ارسال نامه رئیس کمیسیون تدوین آیینالبته هرچند 

درخواست برای بازنگری در قانون اساسی سخن به میان آورده و از طرفی هم 

اگر انتخابات پارلمانی داشته باشیم، سیستم نخست »برخی نمایندگان گفته اند: 

نون اساسی شود که به نفع کشور و الزمه آن تغییر قاوزیری و پارلمانی احیا می

و تحلیلگران هم چه موافق و چه مخالف به بررسی این مسأله پرداخته اند، « است.

اما همان طور که منبع اصلی اعالم این خبر یعنی یوسفیان مال گفته، هدف از 

بازنگری اصالح برخی موارد دیگر از قانون اساسی است و ممکن است در این بین 

 .را دنبال کنند« رلمانینظام پا»برخی نمایندگان هم مسأله 

 

 : دلیل اختالفات رؤسای جمهور با مجلس

در دوره احمدی نژاد به کرات این مسإله مشاهده شد و ماجرای یکشنبه سیاه، 

حاصل همین دوگانگی در قدرت بود و از طرفی هم پرونده های بسیاری در 

خصوص عدم تمکین رئیس جمهور به نظرات مجلس شکل گرفت که برخی از 

آنان هنوز جزو اتهامات احمدی نژاد محسوب می شود و قرار است در قوه قضائیه 

پیگیری شود. روحانی هم که خود را فرزند مجلس می داند، اگرچه تالش زیادی 

کاک با نمایندگان انجام داده و با برقراری ارتباط حسنه حبرای جلوگیری از اصط

هایی که احمدی نژاد وارد شد، با رئیس مجلس تالش می کند، از طریق او به فضا
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ورود پیدا نکند، اما به هر حال همه می دانند و خود او هم بارها نسبت به فراخوانی 

وزیرانش به مجلس برای پاسخگویی انتقادات زیادی کرده و برخی قوانین مصوب 

 .را معطل گذاشته است

ت. از طرف عمال این تضادها برخی فعالیت های اجرایی را دچار اختالل کرده اس

دیگر رئیس جمهور در ایران فاقد برخی اختیارات مانند فرماندهی نیروهای مسلح 

و یا انحالل پارلمان است که اختیارات او را در حد نخست وزیر کاهش داده است. 

همین مسائل سبب شده است که طرح مسأله تغییر نظام ریاستی صورت بگیرد و 

 .نی برگشتن به نظام پارلمانی تالش شودسال قبل یع 28برای بازگشت به شرایط 

 

 چطور می توان در قانون اساسی بازنگری کرد؟

پس از پیشنهاد و تأیید  پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانهمه

 مردم تصویب به رای ٪97٫5با  1368مرداد  6ها در هیئت بازنگری در تاریخ اصالح

 .رسید ایران

 امام ،1358در سال  اسی جمهوری اسالمی ایرانقانون اس پس از تصویب اولین

آیت ال... خامنه  حضرت ای خطاب بهدر نامه 1368در سال  خمینی

را مأمور بازنگری و  اهلل مشکینیآیت جمهور وقت هیئتی به ریاسترئیس ایی

  .اصالح قانون اساسی نمود که ریاست این گروه را برعهده داشت

 1368مرداد  6، قانون اساسی بازنگریسته در  خمینی وفات امامسه ماه بعد، پس از 

با اکثریت  پرسیدر همه (جمهوریریاست انتخابات ٔ پنجمین دوره زمان با)هم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ، در موارد ضروریایران اسالمی جمهوری اساسی در قانون بازنگری

 :گیرد می زیر انجام ترتیب به

 

 حکمی طی نظام مصلحت با مجمع تشخیص از مشورت پس رهبری مقام

 شورای را به اساسی قانون یا تتمیم جمهور موارد اصالح رئیس به خطاب

 نماید؛ زیر پیشنهاد می با ترکیب اساسی قانون بازنگری

 نگهبان شورای اعظای .1

 گانه سه قوای رؤسای .2

 نظام مصلحت مجمع تشخیص ثابت اعضای .3

 رهبری خبرگان مجلس تن از اعضای پنج  .4

 رهبری مقام انتخاب تن به ده .5

 وزیران تن از هیأت سه  .6

 قضائیه تن از قوه سه .7

 اسالمی شورای مجلس تن از نمایندگان ده  .8
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 کند. مصوبات می معین را قانون و شرایط آن انتخاب کار و کیفیت شیوه

 آرای عمومی به مراجعه باید از طریق رهبری مقام از تأیید و امضای شورا پس

 ذیل برسد. رعایت پرسی در همه کنندگان شرکت مطلق اکثریت تصویب به

 الزم "اساسی در قانون بازنگری" پرسی در مورد همه و نهم پنجاه اصل

گوید: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی،  می 59اصل . »نیست

پرسی و مراجعه اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه

مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید 

مربوط  اصول به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. محتوای

 اسالمی موازین بر اساس و مقررات قوانین کلیه و ابتنای ظامن بودن اسالمی به

 حکومت بودن و جمهوری ایران اسالمی جمهوری و اهداف ایمانی های و پایه

 و دین آرای عمومی امور کشور با اتکا به و نیز اداره امت امر و امامت و والیت

 « .ستتغییر ناپذیر ا ایران رسمی و مذهب

 

باید منتظر ماند و دید که نامه نمایندگان به مقام معظم رهبری برای صدور 

دستور بازنگری در قانون اساسی با چه دستوری از سوی ایشان مواجه خواهد 

 شد؟ اینکه آیا دستور بازنگری صادر می شود یا نه و اینکه در صورت بازنگری

در نهایت آیا مردم به نمایندگان در چه موارد بازنگری خواهند کرد و 

اصالحات صورت گرفته از سوی مجلس در قانون اساسی رأی مثبت خواهند 

 .داد یا خیر، از موضوعاتی است که در آینده مشخص خواهد شد
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