
 

 

 

 

 

 بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسالمی ایران

1شیاری علی
 

2فرهنگی حسین محمد
 

 چکیده

در حا    شا  یر یاسا  یر ما  یو ن یو پارلماان  یاسا  یر یاسا یس ینظام هاا 

تعااد  واوا و مراار      یجامع  داش   و از طر یملت و اراده عموم تیحاکم

باشاد  هرنناد    یاز تمرکز وادرت ما   یریودرت توسط ودرت بدنبا  جلوگ

باشاند اماا در   یان خابات ما   یبر اراده ملت از طر ینظام ها مب ن نیتمام ا

 -یفیباا روش تو ا    یا تحق نیا دارناد  ا  باا ها    ییروش و ابزار تفاوت ها

امکاا  تحقا  نظاام     ایا باشد ک  آ یسئوا  م نیدر دد پاسخ ب  ا یلیتحل

بار آ     یا تحق یهاا  اف  یوجود دارد   را یا یاسالم یدر جمرور یپارلمان

 ی یمواج  اسات  تفااوت مااه    یو شکل ی یاست ک  تحق  آ  با موانع ماه

 یاست با نظام هاا  ینید یبر آموزه ها یک  مب ن را یا یاسیسآ  ب  نظام 

گاردد و از طار     یاست برم یس یبر نگرش اومان یغرب ک  مب ن یاسیس

الزم، احازاب   یاسا یناو  فرهناس س   یآ  با  ماوارد   یمشکل شکل گرید

در واانو    یودرتمند، نظاام ان خاباات م ناسا  و مواناع ساا  ار      یاسیس

 وجود ندارد  را یدر ا یتحق  نظام پارلمان  فلذا امکا گرددیبرم یاساس
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 یدیکل واژگان

 یاسیفرهنس س ،یاسیووا، ان خابات، احزاب س کیتفک ،ینظام پارلمان

 مقدمه

 وی علت عقب مانالدگ  غر در  یشمهدانیاند ،نهضت رننانس  یدایو پ نایکل تیپس از دوران حاکم

از  یریجلالیگ  ینهالاد خالاد داننالتهد و بالرا     ایشخص  اریخفقان میجید در آن را تمرکز قدرت در اخت

 شالمهدان یافراد کاله باله اند   نیا .نمیدند را ارائهعمیم مردم  نیقدرت در ب پخ  شههادیاستبداد پ تکرار

چین اراده  یاتینظر طرحو با  ملت قرار دادند اریرا در اخت تیحق حاکم دمعروف شدن یاجتماع قرارداد

 .کردند یمل تیکردن حاکم زهیدر تویر یسع ... و یاق کیتفک ی،عمیم

 یهالا ¬نظالام از  یمختلفال  یهالا  گیناله  یپارلمان مهین یاستیر مهیو ن یپارلمان ی،استیر یها¬نظام

بر خیاست و اراده  یمبته ها¬نظام نیتمام ا شالیده. ملت دارد تیدر حق حاکم شهیر است که یاسیس

 نیال ا تفالاوت . ردیال گیصیرت مال  میمنتق ریغ ای میانتخابات به طیر منتق قید که از طرباش¬میمردم 

د و هر کالدام بالا تیجاله باله     باش¬میاعما( قدرت تیسط مردم  یها و ابزارها صرفاً در روش ها¬نظام

از  یریجلالیگ  یبالرا  یخاد حکالیمت  یها یهیدر استفاده از ش یسع یاسیس یها¬نظام متفاوت طیشرا

 نیال تمالام ا  .سالت ها¬نظالام  نیال در هدف ا راکاست اشت یاتیح و هد آنچه مهمباش¬میتمرکز قدرت 

 گالر یدر کهتالر( د  یتعاد( و تیازن قیا سع قیبیده و از طر قدرتط به دنبا( مهار قدرت تیس ها¬نظام

 .ندردا یاسیس گرانیباز

 ی،پارلمالان  ماله ین یاستیر مهیو ن یپارلمانی، استیر یها¬نظام یمقاله تمش دارد ضمن بررس نیا

قرار  یو بررس لیرا میرد تحل ینبه پارلما رانینظام ا لیمیانع تبد ،ها کدام از آن هر نقاط قیت و ضعف

 .دهد

 یاستینظام ر

کالدام از   چیکاله هال   ید به نحیباش¬میمطلق قیا  کیبر تفک یمبته یاستیر یها¬نظامو اساس  مبها

 بالارز   مصالداق  132، 133۱ ،زاده  قاسالم نرا نداشته باشالهد   گریدخالت در کار قیه د حق سه گانه یقیا

بر آن بیده که بالا پخال  قالدرت در     ینظام سع نیدر ا .دباش¬می کایمتحده آمر االتیا ی،نظام نیچه

 اسالت یمثالل ر  رنالد یگیتمرکز قدرت شیند لذا تمام نهادها قدرت خید را از مالردم مال   مانع سطح مردم

...  انجمن شهر و شالهردار و  ی،التیفرماندار ا ی،التیمجلس ا ،سها مجلس، هدگانیمجلس نما ی،جمهیر



     88         جمروری اسالمی ایرا بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در 

وجید نداشته باشد مطلق قیا  کیبر تفک یکه مبته ینظام چیعمل هباورند که در  نیبر ا یبرخ هرچهد

 یبه قیا میمنتق ریسه گانه دارند حق دخالت را به طیر غ قیایکه  یاراتیکه در عمل اخت چرا و ندارد

آورد یدر م قیتعل جمهیر که مصیبات را به حالت سیشده است به طیر مثا( حق وتی رئ داده سه گانه

است که از  یجمهیر سیرئ اریدولت در اخت استیکشیر و ر استیر ی،استیوجید در نظام ر نیا با ... و

 .گرددیمردم انتخا  م یآرا قیطر

حق  یو اراتیاخت نیاز جمله مهمتر که دباش¬می ادیالعاده زفیق جمهیر سیرئ اراتیاخت رو نیا از

 اراتیرغم اختیجمهیر عل سیرئ دباش¬میمنلح  یروهاین یمصیبات مجلس و فرمانده قیتعل ایوتی 

جمهالیر   سینمید هرچهالد رئال   عز(تیان آن را ینم یحت و نداشته یبه نهاد یخاص ییگی فراوان پاسخ

  .31۱، 1369 ی،قاضن را ندارد نیمجلن ایهم حق انحم( مجلس 

 و نتهدیدر مقابل مجلس پاسخگی ن ءوزرا دباش¬میی نیرئ کیکه در واقع نظام  یاستینظام ر در

از آنان با نظالر   یا  برخصانت هرچهد، جمهیر باشهد سیعملکرد خید در قبا( رئ یپاسخگی دیصرفاً با

اسالت   یجمهیر سیگنترده رئ اراتیاخت نیهم لیبه دل دیشا و ردیگ یصیرت م زیمیافق مجلس سها ن

 .است دهیاطمق گرد یاستیها نظام رنظام نیکه به ا

 یشکل متمرکالز از اراده مالردم بالرا    نیبارزتر هیقیه مجر سیرئ یاستیتیان گفت در نظام ریم لذا

مالردم   رمتمرکالز یاراده غ یمقههه که تجل  در کهار آن قیه و دباش¬می هیبر قیه مجر تیرینظارت و مد

  .1۱3، 1399 ،زاده فیسن است نیقیان نییتع یبرا

 یاستینظام ر یایمزا (الف

 هیو تداوم قوه مجر ثبات. 1

 پاسالخگی  در مقابل مجلالس  ید و حترجمهیر و وزرا را ندا سیعز( رئ ققیه مقههه ح هکهیتیجه به ا با

 .دباش¬می شتریلذا ثبات دولت بف نتهدین

 گریکدیقوا و استقالل قوا از  کیتفک. 2

 رو اسالتقم(  نیال د از اباشال ¬میمهار قدرت تیسط قدرت  کیدمیکرات یها¬نظامفلنفه  هکهیبه ا نظر

 هالد یعمالل نما   یخالی  فیخید به وظالا  یقانین یهاتا با استفاده از اهرم دینمایامر کمک م نیبه اقیا 

 و ننپالروی  هالد ینمایدخالالت مال   گریکالد یکالار  در قالیا در عمالل    نیا یلینماند که بها به دال ناگفته البته

 . 197، 1372 ی،اصمن
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 یگذاراستقالل پارلمان در قانون .3

قالانین  ههیدر زم یکه مجلس نق  کمرنگ و معتدل یپارلمان یهابر خمف نظام یاستیر یهانظام در

تیان ادعا کرد که در یدر واقع م  129 ،1372 ی،دزفیل یانصارنکههده است  نییتع اریبن ،دردا یگذار

 .دینمایم فایرا ا هیقیه مجر یبرا یگذارلینقشه ر یپارلمان به مفهیم واقع یی،هانظام نیچه

 آن یبروز اختالف در اجراها و عدم یسازمیثبات در تصم. 4

فالراوان   اراتیال دولت و به تبع آن اخت سیکشیر و رئ سیبیدن رئ یکیبا تیجه به  یاستیر یهانظام در

 یطیشالرا  نیچهال . گالردد یرا اعمم نمیده و مانع بروز اختمفات در جامعه م یینها ، حرفجمهیر سیرئ

تیانالد باله عهالیان مرجالع     یمال  برخیردار نباشالهد  یدار و قی که از احزا  شهاسهامه یمخصیصاً در جیامع

 . 232، 1399 ی،انیاندر یگرجن قلمداد شید زیکههده و داور ن نییتع

ی پارلمانی وارد است و در پراکهدگی قدرت، تمرکالز بالر تصالمیم   ها¬نظامبهابراین انتقادی که بر 

ستی عممً مهتفی مالی ی ریاها¬نظامشید، در گیری مختل شده و زمیهه برای تیتالیتارینم فراهم می

 گیرند.وار ، عممً درون نظام شکل میای اجتماعی اتمیزه نذرههشید و حرکت

 یاستینظام ر بیمعاب( 

 و مقننه هیتقابل مجر احتمال. 1

و مقههاله   هیال متفالاوت در قالیه مجر   تیال اکثر یریال گ احتمالا( شالکل   یاستینظام ر رادیا نیمهمتر دیشا

حالز    کیال  یمختلف ممکن است در مقطع یانتخابات در فیاصل زمان یتیجه به برگزار با دباش¬می

را به خید اختصاد دهد  تیاکثر بیحز  رق ی،اما در انتخابات پارلمان رندیبگ اریرا در اخت هیقیه مجر

دو قالیه خیاهالد    یرا سخت و سبب هدر رفتن انرژ یریگمیتصم ،تقابل دو قیه شده باعث امر نیکه ا

 .شد

 از صحنه ءو حذف کامل رقبا ییگرا انحصار. 2

باشالد   داشالته  اریو مقههه را در اخت هیحز  هر دو قیه مجر کیکه  یزمان ژهیبه و یاستیر یهانظام در

-از صالحهه قالانین   یکلال  طیر شده و آنان به بیاحزا  رق یهاباعث عدم تیجه به مطالبات و خیاسته

تالیان کهتالر( قالیه     ،بالیدن  تیال اقل در لیال در قیه مقههه باله دل  یحذف خیاههد شد حت اجراییو  یگذار

 .را از دست خیاههد داد و در آن صیرت حز  حاکم فعا( کامل خیاهد بید هیمجر
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 ییو عدم پاسخگو یخودمحور . 3

 اراتیال است فلالذا اخت  یکیدولت  سیرئ و کشیر سیاست که درآن رئ رکهی کی ینظام یاستیر نظام

باله مجلالس    جمهیردرقبالا( اقالدامات خالید    سیرئ گریطرف د از است و جمهیر سیبه شخص رئ قائم

 هالر  منالتعد  ینظالام  نیجهت چهال  نیراندارد از ا یو یمجلس حق برکهار ید وحتباش¬مین پاسخگی

 نیچهال  یبالرا  ید اماراهکالار خاصال  باش¬میمردم  یپاسخگی هیچهد قیه مجرهر  است خید راییگینه 

 . 232 ،1399 ی،انیاندر یگرجن مشخص نشده است یپاسخگی

 یپارلمان نظام

 د بالدان مفهالیم کاله   باشال ¬مالی مطرح  یقیا به طیر ننب کیاست که در آن تفک ینظام یپارلمان نظام

 دخالالت  حق یقانین یهااما در صیرت لزوم با حفظ چارچی  هدباش¬میمنتقل  گریکدیقیا از  هرچهد

-یاطالمق مال   زیال قیا ن یهمکار اصطمحاً ییها¬نظام چهین به فلذاداشت  خیاههدرا  گریدر کار همد

د و تمام باش¬میملت در مجلس  نیو مهتخب هدگانینما اریدر اخت یقدرت واقع ینظام نیدر چه .گردد

 یاگالر نظالام پارلمالان    ژهیدر پارلمان است به و روزیپ ایحاکم و  حز  اریدر اخت یهیو تضم ییامیر اجرا

عالدم   لیال عمالدتا باله دل   یچهد حزب یپارلمان یها¬نظاماست در  یهیبد .باشدی میردنظر نظام دو حزب

 نیو همال  شالیند  یم یائتمف یهادولت لیبه تشک مجبیر الزم تیسط حز  واحد احزا  تیکنب اکثر

تیان گفت در نظام یم یگردد به طیر کلیپارلمان و دولت م در عامل باعث کاه  قدرت حز  واحد

 .برخیردار است یبرتر گاهید و از جاباش¬می ادیپارلمان ز قدرت نق  وی، پارلمان

 ماتیتصالم  هیپا بر و دولت  39، 1396 ،انیکاتیزن پارلمان است ماتیتصم ،مهبع حقیق نیترمهم

 ایاز عملکرد دولت و  پارلمان تیپارلمان قرار دارد و در صیرت عدم رضا یاسینظارت س ریپارلمان و ز

 ،یبالیدن نظالام پارلمالان    یرکهال  با تیجه به دو نیآنان روبرو خیاههد شد. همچه اعتماد عدم یوزرا با را

 اراتیال   هر چهالد اخت 199، 1399 ی،نقاضگردد ¬می میدولت تقن سیکشیر و رئ سیرئ نیب اراتیاخت

 هاله یکاب لیکد کاله تیسالط پارلمالان مالامیر تشال     باشال ¬میکشیر  سیاز رئ شتریدولت به مراتب ب سیرئ

 نیال کهد از ایم ه یرا در پارلمان بدست آورده را گز تیرا که اکثر یحزب ریالبته پارلمان دب گردد¬می

وجالید   ی،در کشالیر  یدارد و در واقع الزمه نظالام پارلمالان   یاژهیو گاهی، احزا  جایرو در نظام پارلمان

معها و مفهالیم نخیاهالد    یارلماننظام پ ،د و بدون وجید احزا باش¬میکارآمد و قدرتمهد  ،ینظام احزاب

مردم حق انتخالا  دولالت را باله احالزا  و پارلمالان       ینمید که در نظام پارلمانعان ذا دیداشت. البته با

مردم  نیگزیو احزا  جا کههد¬مین فایا یدولت نقش سیکههد و در واقع مردم در انتخا  رئیواگذار م
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 ینظام پارلمان یایمزا

 پاسخگو بودن دولت در قبال پارلمان: . 1

 یتداوم کار خید به را یو وزرا تیسط پارلمان انتخا  و برا ریوزدولت اعم از نخنت هکهیتیجه به ا با

پارلمان حالق   هصیرتیا ریپاسخگی باشهد در غ دیهنتهد لذا در مقابل پارلمان با ازمهدیاعتماد پارلمان ن

  192 ،1372 ی،اصمن و نینپرو ز( آنان خیاهد داشت.ع

 مختلف یها استفاده از احزاب و گروه. 2

ه وجالید دارد. بال   یاسالت یها بر خمف نظالام ر ها و گروهتیامکان استفاده از تمام ظرف ،یظام پارلمانن در

 د بید.هخیا یدولت ائتمف لیمجبیر به تشک ،باشد یچهد حزب یاگر نظام پارلمان ژهیو

 دولت و پارلمان نیکاهش اختالف ب. 3

پارلمان و دولالت از حالز  واحالد     ،گردد¬میمان انتخا  لپار تیدولت تیسط حز  اکثر کهی آنجائ از

و مقههه در خصالید میضالیعات مختلالف     هیدو قیه مجر ییجهت همنی نیاز ا و خیاهد شد لیتشک

 .شیدمیباعث اننجام در امیر 

 ینظام پارلمان بیمعا

 اراده ملت: یاحزاب به جا ینیگزیجا. 1

را پیشال  دهالد امالا     یخالا  عالیام در دمیکراسال   از انت یناش راداتید اتیان¬میاحزا   تیچهد تقی هر

 میو تصالم  گالردد ¬مالی احزا ، سبب انتقا( قالدرت از اراده ملالت باله اراده احالزا       شتریب افتنیقدرت 

 احزا  خیاههد بید نه مردم. یینها رندهیگ

 ثباتیب یها دولت لیتشک. 2

هالر   لیال دل نیمجلس تیان انحم( دولالت را دارد باله همال    ،یداده شده در نظام پارلمان حیتیض چهانکه

 یچهد حزب یپارلمان یها¬نظامدر  ریگدولت را ساقط خیاهد نمید از طرف د د،یمیقع پارلمان اراده نما

از ائتمف  ا ائتمف و خروج احز انیاختمف در م جادیبا ا ابدییم لیتشک یائتمف یها¬دولتکه  نیز
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هالا   دولالت  یثباتیبه ب زیمیضیع ن نیهم شید ومی دیائتمف و دولت جد لیشاهد سقیط دولت و تشک

 کمک خیاهد نمید.

 یپارلمان مهین یاستیر مهینظام ن

حاکم  یهد نظام دو رکهباش¬میکه مصداق بارز آن فراننه  یپارلمان مهین یاستیر مهین یها¬نظام در

کاله بالا    ریو نخنت وز شید یاز طرف مردم انتخا  م مایجمهیر که منتق سیرئ نیب اراتیاست و اخت

جمهالیر چالین از طالرف مالردم      سینظام رئ نیتقنیم شده است. در ا گردد¬میپارلمان انتخا   یرا

پاسالخگی اسالت و    در قبا( پارلمان ریوزاما نخنت دباش¬میشده در مقابل پارلمان پاسخگی ن نتخا ا

خالاطر    پارلمالان نباله   یپاسخگی وزیر بایددلیل نخنتبه همین  وزیر را دارد.پارلمان حق عز( نخنت

 ماله ین یاسالت یر ماله یملت . در نظام ن آرایخاطر   جمهیر نبه سیرئ یاعتماد  باشد و هم پاسخگی یرا

 یرویال کالل ن  یفرمانالده  ،یعمالیم  یهایگذاراستیجمهیر گنترده است؛ س سیرئ اراتیاخت یپارلمان

در میاقالع حنالاس، اسالتفاده از     میمنتق یگذار¬قانینانحم( پارلمان  ،یخارج استیس نییمنلح، تع

 ... و یاضطرار طیالعاده در شرا فیق اراتیاخت

و  جمهالیر   سیبه انتخا  مالردم دارد. اگالر رئال    یدولت و مجلس بنتگ ییهمنی ها¬نظام نیا در

خیاههد شد اما اگر مالردم دولالت و    یاستینظام ر هیحز  تیسط مردم انتخا  شیند شب کیپارلمان از 

 یحزبال  چیاگالر هال   نی. همچهشیند¬می ینظام پارلمان هیشب هدیمجلس را از احزا  متفاوت انتخا  نما

 .شیدمی یدولت ائتمف لیدست آورد مجبیر به تشکه را ب تیاکثر دنتیان

 یپارلمان مهین یاستیر مهینظام ن یایمزا

 حاکمان توسط مردم میانتخاب مستق . 1

جمهالیر   سیو رئال  هدینما یو پارلمان را انتخا  م جمهیر  سیرئ میمردم به طیر منتق ها¬نظام نیا رد

 .هدینما یدولت م لیرا بدست آورده باشد را مامیر تشک تیرا که در پارلمان اکثر یحزب ریدب

 مختلف یها استفاده از احزاب و گروه. 2

 نیبا تیجه به وجید احزا  مختلف، مردم حالق انتخالا  بال    ،یپارلمان مهین یاستیر مهین یها¬نظام در

 یهالا  تیسالط حالز  واحالد، دولالت     تیو در صیرت عدم کنب اکثر کههد یم دایمختلف را پ یها ههیگز

 .شید یاستفاده م زیاحزا  ن هیبق یها یو از تیانمهد لیتشک یائتمف
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 یپارلمان مهین یاستیر مهین یها¬نظام بیمعا

 جمهور  سیرئ ییعدم پاسخگو. 1

در مقابل نهاد خاد  جمهیر،  سیگنترده رئ اراتیاخت رغمینظام در آن است که عل نیعمده ا اشکا(

ممکالن اسالت عالدم     لیدل نی. به همدباش¬میمردم  لهیوسه آن انتخا  ب لیو دل دباش¬میپاسخگی ن

 شید. لیتبد یو خید کامگ یبه خید محیر جمهیر  سیرئ ییپاسخگی

 پارلمانانحالل . 2

که خالید   نتیدرحال نی. ادباش¬می، انحم( پارلمان ها¬نظام نیرئیس جمهیر در ا اراتیجمله اخت از

ز( عال چاله رسالد باله     دباش¬میپاسخگی ن ینهاد چیمردم به ه میبه خاطر انتخا  منتق جمهیر  سیرئ

حالز    کیال و پارلمان از  جمهیر  سیکه رئ یامکان وجید دارد که در میاقع نیا ها¬نظام نی. در ایو

 تحت فشار قالراردادن پارلمالان سالیء    ایو  فیخید جهت انحم(، تضع اراتیاز اخت جمهیر  سیرئ باشدن

 .دیاستفاده نما 

 رانیا یاسینظام س

صالیرت   یهالا  شالرفت یغر  و مشالاهده پ  یایبا دن رانیمعاصر پس از میاجه جامعه ا یاسیس خیتار در

صالیرت   یها برآمدند. پس از تمش رانیا یماندگعلل عقب افتنی یدر پ یرانیگرفته از آن، نخبگان ا

از  هکال  هالد یاسالتفاده نما  رانیا شرفتیپ یتمدن غر  برا یتا از دستاوردها دندیرس جهینت نیگرفته بد

 نیال قاجار بید. در ا دورهدر  ینظام سلطهت انینظام مشروطه و پا یریگها، شکل تمش نیا جینتا نیاول

از نظام فرانناله   یصیرت گرفت که در واقع الگی بردار رانیدر ا یقانین اساس نیچارچی  بید که تدو

 یدئیلیژیال ا و اعتقاداتها، مشروطه عدم تیجه به باور یقانین اساس نیبیده است. اشکا( عمده در تدو

م مشالروطه و  دهه از تجربه نظالا  نیبید. با گذشت چهد رانیمتفاوت میجید در جامعه ا طیحاکم و شرا

شالکل   یانقالم  اسالمم   ران،یال جامعه ا یازهایبه ن یامظن نیچه ییو عدم پاسخگی رانیدر ا یسلطهت

بالید.   یدر نظام جهان جیرا یمتفاوت از الگیها یو ارائه الگی یهیدر آن، وجه د زیگرفت که نقطه متما

اسالت   شالده  یخالاد اسالتفاده مال    یاسال یها و نظام ساز ابزار دیبا زین یقانین اساس نیتدو در رو نیاز ا

شده اسالت   یرویپ یغرب یاسیس یها¬نظامدر  جیرا یاز ابزارهاهم  ،تحلیل گراننظر  ازکه  یدرحال

کالردن   ادهیال پ یچگینگ میمختار هنت»به آن داده شید.  زین یهیو د یتا چارچی  شرع دهیگرد یسع و

، 1391 ی،نقاض «میدلخیاه انجام دهم  و طبق رن پارلمان را با و هیقیا و نیع رابطه قیه مجر کیتفک
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3۱ . 

 ماله ین ،یپارلمالان  ،یاسالت یآننر یالی اجرا یها یهیو ش یدر غر  بهام دمیکراس جیرا یاسینظام س در

 ینهالاد خاصال   ایال از استبداد و تمرکز قالدرت در فالرد    یری  فلنفه حکیمت جلیگیپارلمان مهین یاستیر

و  یهال یدر نظالام د  کاله یمهم هنتهد. درحال نیبه ا دنیخ  قدرت در صدد رسپ قید و از طرباش¬می

حکیمالت   یریال گدر نحیه و فلنفه شکل یآشکار یها شکل گرفته بر اساس آن تفاوت یمردم ساالر

 خیاسالت و اراده مالردم شالرط الزم    یغرب یدمیکراس یها¬نظام برخمف ینظام نیوجید دارد. در چه

 گالر یاز طرف د دباش¬میاراده مردم  خیاست و ،اساس یدر نظام غرب که یدرحال نتین یاما کاف بیده

ه سعادت کبل دباش¬مین یبه رفاه ماد دنیتهها  رس ،یغرب یها¬نظامبر خمف  یهیفلنفه حکیمت د

از اسالتبداد و   یریجلیگ یفلنفه دمیکراس ،یدر نظام غرب گریکههده است. از طرف د نییتع زین یاخرو

ن، امکالان اسالتبداد و   آبرآمده از  یو مردم ساالر یهیدر نظام د کهیدرحال دباش¬میحاکمان  ییخیدرا

 را از دست داده تیحاکم طید چرا که در آن صیرت حاکم شراباش¬مین ریحاکمان امکان پذ ییخیدرا

خالید   هیبا اهداف عال رانیا یقانین اساس رسد یاوصاف به نظر م نیا ا. بگردد یو خید به خید مهعز( م

حکیمت و  یساختار تی. وضعکرد یبه نکات فیق استفاده م لیخاد جهت ن یهااز ابزارها و متد دیبا

 دارد یبنالتگ  ردیال گ یکه دولت از آن نشأت مال  ییو ههجارها یاجتماع تیبه وضع یشکل قانین اساس

 . 2۱، 1397مین رباط، دنا

اثرگالذار اسالت و    یدئیلیژیفرههگ و ا است،یهمچین اجتماع، س یقدرت، عیامل مختلف عیتیز در

، 1399نره پیالک،   داده شید یکه چه مقدار از قدرت به چه نهاد کهد یعیامل مشخص م نییع امجم

نظالام   یمبهالا  بالر  ،69و اصمحات صالیرت گرفتاله در سالا(     19سا(  یوجید، قانین اساس نیبا ا . 62

قالیا بطالیر    کیال تفک رانیال ا یقالانین اساسال  در صیرت گرفته است.  یپارلمان مهین یاستیر مهین یاسیس

شالده   دهیگهجان یامر و رهبر تینظر وال ریسه گانه ز یقرار گرفته و استقم( قیا رشیمیرد پذ یننب

 دباش¬میبر عهده شخص رهبر  رانیکشیر در ا استیر یطبق قانین اساس بهابراین  19است. ناصل 

در اصالل   69 یرا بخصید در قانین اساس یا و گنترده عیوس اراتیاخت هرویا از.  2۱7، 139۱ ،ینمدن

و رهبر به عهیان مقام حاکم بر کل امالیر و شالوین کشالیر نظالارت،      واگذار شده است. یبه رهبر 112

از میانالع   رو نیال ا از  9 ،1391 ،ی  دارد. نهاشمییو قضا یذیتهف ،یعیاشراف و سلطه همه جانبه نتشر

 ینظالام پارلمالان   د درباشال ¬مالی کشالیر   سیرئ اراتیاخت نیهم ران،یدر ا ینظام پارلمان یو جد یاساس

کشالیر   سیرئال  رانیال در ا که یدرحال دباش¬مین یخاص اراتیاخت یبیده و دارا یفاتیکشیر تشر سیرئ

 .دباش¬میگنترده  اراتیاخت یدارا
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بالا   رانیدولت در ا استیر گاهیاست اما جا یجمهیر  سیکشیر با رئ ییاجرا استیر ،یاز رهبر بعد

 یدولت با را استیر رانیمتفاوت است. در ا یپارلمان مهیو ن یاستیر مهین یو حت یپارلمان یها¬نظام

 ماله ین یهالا ¬نظامپارلمان و در  قیاز طر یپارلمان یها¬نظامدر  که یدرحال دباش¬میمردم  میمنتق

دولت در مقابالل پارلمالان پاسالخگی     استیر رانیمردم است. در ا میمنتق یبا را یپارلمان مهین یاستیر

 اسالت یر یدر نظام پارلمان که یدرحال گردد یتیسط پارلمان عز( م ییاست و در صیرت عدم پاسخگی

را دارا  لمالان حق انحالم( پار  زیدولت ن استیر گریدولت در مقابل پارلمان پاسخگی بیده اما از طرف د

 ماله یو ن یاسالت یر ماله ین یهالا ¬نظالام امکان انحم( پارلمان وجالید نالدارد. در    رانید که در اباش¬می

 زیال میارد ن گریامکان عز( دولت تیسط پارلمان وجید دارد. در د ودولت پاسخگی بیده  سیرئ یپارلمان

و  یپارلمالان  مهین یاستیر مهین یها¬نظامبا  یجمهیر  استیر اراتیدر خصید اخت یجد یها تفاوت

حل اختمفالات   ژه،یو اراتیمنلح، اخت یرویکل ن یفرمانده ریوجید دارد نظ یپارلمان یها¬نظام یحت

 کاله  یبیده درحال یرهبر اراتیعمیما جز اخت رانی.... که در ا و یپرسقیا، ارجاع مصیبات به همه انیم

ه داشت که جتی دی. البته بادباش¬می رینخنت وز ایو  جمهیر  سیرئ اراتیاز اخت یغرب یها¬نظامدر 

و  فیظالا اسالت و متهاسالب بالا و     مطرح بالیده  زین ییبحث پاسخگی ،یرهبر اراتیدر کهار اخت رانیدر ا

 گالر یددر  کاله  یگهجانالده شالده اسالت درحالال     یدر قانین اساسال  زین ییپاسخگی یرهبر یهاتیمنویل

 .نتهدین ییکشیر میظف به پاسخگی سیرئ یپارلمان مهیو ن یاستیر مهیو ن یپارلمان یها¬نظام

 رانیا یاسینظام س یایمزا

 گریکدیقیا و استقم( آنان از  کیتفک .1

 عدم امکان انحم( پارلمان .2

 میطیر منتقه ب انتخا  حاکمان تیسط مردم عمیماً .3

 دولت سیکشیر و رئ سیرئ ییپاسخگی .۱

 یو اخرو یییتیامان سعادت دن رشیپذ .1

 رانیا یاسینظام س بیمعا

 الزم یاسیو فرههگ س ه یفقدان ب .1

 و انتخا  ه یدر گز یفقدان نگاه کمن و مل .2

 و میثر یکارآمد، قی یفقدان نظام حزب .3
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 بیها و احزا  رقعدم استفاده از گروه .۱

 یاسال یس انیال جر کیال هرکدام از قالیا از   که یزماننو مقههه  هیقیه مجر یعدم هماههگ .1

 تیسط مردم انتخا  شده باشهد 

 و راهکارها موانع

قابل طرح  رانیدر ا یدر خصید میانع تحقق نظام پارلمان یبه آنچه گفته شد سیاالت متعدد باتیجه

 یباله نظالام پارلمالان    دنیرس یها براامکان اصمح ساختار یفعل طیدر شرا ایآ هکهیجمله ا از دباش¬می

و  یاسال یباله مصاللحت نظالام س    یفعل طیدر شرا یتحقق نظام پارلمان یهاههیهز ایآ د؟باش¬میفراهم 

باله   رانیال نظالام ا  رییکشیر، تغ یاسیتهها راه کارآمد ساختن نظام س ایآ هکهیا تاینها و د؟باش¬میکشیر 

-یم یبه پارلمان یاسینظام س رییاز تغ ریغ گرید یاز راهکارها تیان یم هکهیا ایاست و ی نظام پارلمان

 بهره گرفت؟ تیان 

و میثر بیده و  دیمف رانیا یاسینظام س یبرا یباورند که نظام پارلمان نیبر ا یراستا برخ نیهم در

شده و تیازن قالدرت را مطلالی  تالر خیاهالد نمالید و از       یاسیدر ساختار نظام س شتریب یسبب هماههگ

را  ینظالام پارلمالان   یساختار و رفالتن باله سالمت و سالی     رییتغ یبرون رفت از مشکمت فعل یبرا هرویا

از لالیازم نظالام    یلیکه خ یفعل طیحداقل در شرا یدگاهید نیچه رسد ی. اما به نظر مدههد یم شههادیپ

قالل در کیتالاه مالدت و تالا فالراهم شالدن       اال یراتییتغ نیچه جادیا دباش¬میفراهم ن رانیدر ا یپارلمان

میجالید از   یهاءها و خمپر کردن ضعف یو برا دباش¬میبه مصلحت ن ینظام نیترها و لیازم چهنب

نظام  یماهی یهابه تفاوت ایبهره گرفت. ثان تیان یها مها و نگرشهیرفتارها، رو یاصمح برخ قیطر

 را ارائه نمید. یعمل یتیجه نمید و بر اساس آن راهکارها دیبا زین یغرب یها¬نظامبا  رانیا یاسیس

 فالراهم شالید   یکار نیانجام چه طیتا شرا ردیصیرت پذ رانیدر ا دیبا زین اساسی جمله اقدامات از

 میازات اقدامات کیتاه مدت، به

افکالار و فرههالگ    دیال اب ران،یال احالزا  در ا  تیاز فعال هانهیببد و  یبا تیجه به سابقه مهف .1

صالیرت   یکالار  نیچهال  کاله ینمید و تالا زمان  رانیدر ا ینظام حزب رشیجامعه را آماده پذ

   فراهم نخیاهد شد. یامکان حرکت به سمت نظام پارلمان ردینپذ

باله علالت کمرنالگ بالیدن      گالر ید یو از سالی  رانیاحزا  در ا تیبه فعال هانهینبید نگاه خیش ب در

 ران،یال و برنامه محیرنبیدن احزا  درا یاسینخبگان و اقشار س نیتنامح در ب و  ، متاهلحزفرههگ ت

 نیال ا از  1-22 ،1391 ی،نبخشعل ندارد وجید یدربرهه کهین یاحزا  واقع لیتشک یبرا یکاف تیظرف
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 .ردیصیرت بگ رانیدر ا یحزب تیاحزا  و کار و فعال یالزم برا یاسیفرههگ س دیبا رو 

باله نظالام    رییال قبالل از تغ  دیال اسالت کاله با   یساختار راتییتغ ازمهدین یکار نیانجام چه .2

 یبالا را  جمهیر  سیانتخا  رئ یشید از جمله در قانین اساس دهیشیاند یاچاره یپارلمان

 سیانتخالا  رئال   یدر نظالام پارلمالان   کاله  یشده است درحال دیمردم ق میو منتق یمخف

کشالیر بالا    سیرابطاله رئال   گرید از طرف دباش¬میمردم ن میمنتق یآرا قیدولت از طر

کشالیر   سیرئ یچرا که در نظام پارلمان ردیقرار گ یهیمیرد تیجه و بازب دیدولت با سیرئ

 اراتیگفته شده از اخت که یهمانطیر رانیدر ا که یداشته درحال یفاتینق  تشر شتریب

 برخیردار است. یاگنترده

 ریال میانالع گفتاله شالده نظ    کاله یو تالا زمان  یفعل طیدر شرا رسد یتیجه به آنچه گفته شد به نظر مبا

کارآمالد و مالیثر فالراهم نشالده      ،یالزم، وجید احزا  قی یاسیس ه یفرههگ و ب ،یمشکمت ساختار

-یآن مال  یخیاهد داشت و به جالا  یرا در پ یتیریو مد یتیفراوان حاکم یهاههیساختار هز رییباشد تغ

 ،یاسال یفرههالگ س  تیال کشالیر، تقی  یقالانین  یهالا تیاستفاده از ظرف ران،یرفتار مد رییتغ قیاز طر تیان 

بالر   دیال نتاک انتخابالات  نیقالیان  رییتغ ،یمخالف، حرکت به سمت نظام حزب دیتحمل عقا هیروح  یافزا

اهل و نال ت هیال روح تیال مرحلاله نمالیدن آن  تقی   کیو  یو قیم یمحل تیحاکم یبه جا یمل تیحاکم

 قرار داد. یاسیامات نظام سرا در سرلیحه اقد نیعمل به قیان تینقد سازنده و در نها رشیذو پ تنامح

 یریگجهینت

 یملال  تیال در حق حاکم شهی  ریپارلمان مهین یاستیر مهین ،یپارلمان ،یاستینر یاسیس یها¬نظام تمام

 .دباشال ¬مالی اعما( قدرت تیسط مردم  یهاها و ابزار صرفا در روش ها¬نظام نیدارند. و تهها تفاوت ا

 یهالا افتهی. دباش¬می رانیا یاسمم یدر جمهیر یتحقق نظام پارلمان یمقاله، امکان سهج نیا هدف

وجالید   ی،و تا زمان مرتفع نشالدن میانالع سالاختار    یفعل طینگر آن است که حداقل در شراانش قیتحق

 یتیفراوان حاکم یها ههیساختار هز رییالزم، تغ یاسیس ه یفرههگ و ب تیکارآمد و تقی ،یاحزا  قی

 یه جابصیرت گرفته  یهاپژوه  یبر خمف برخ قیتحق نیخیاهد داشت. در ا یرا در پ یتیریو مد

 ،یاسال یفرههالگ س  تیال کشالیر، تقی  یقانین یهاتیاستفاده از ظرف ران،یرفتار مد رییتغ ،یساختار رییتغ

 بالات، انتخا نیقالیان  رییتغ ،یسمت نظام حزبه و مخالفان، حرکت ب گرانید دیتحمل عقا هیروح  یافزا

 د.باش¬می دیمیرد تاک نیمل به قیانعزنده و سا نقد رشیاهل و تنامح، پذنت هیروح تیتقی
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