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باشند. در های سیاسی و حقوقی تابعی از یك ساختار سیاسی واحد میتمام نظام هدف: و زمینه 

باشد و در کشور آمریکا نیز به می پارلمانینیمه –ریاستی کشور ایران ساختار نظام به شکل نیمه

شود. هدف این تحقیق پاسخ به این سوال اساسی است که آیا وحدت مقام شکل ریاستی اداره می
رهبری و مقام اجرایی بهتر است یا تعدد آن؟ یعنی در آمریکا وحدت این دو )رهبری، اجرایی( 

گانگی )دو ارگانی قوه اجرائیه( که شکل گرفته، این یگانگی )قوه مجریه انفرادی( بهتر است یا دو

 در ایران حاکم است.

گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار تحلیلی، و با بهره -این مقاله توصیفی  ها:روش و مواد

 برداری تهیه و تدوین گردیده است.فیش

پارلمانی ی نیمهریاستها حاکی از این است که؛ نظام حاکم در ایران نظام حاکم نیمهیافته ها:یافته

نظام  و نظام ریاستی هاینوعی نظام حکومتی است که ویژگی ریاستینظام نیمه باشدمی

و در نظام حقوقی آمریکا )قانون اساسی( آمریکا کشوری است  اند.در آن تلفیق شده پارلمانی

نوع  گانه دارد قوه مجریه فدرالی که ازهای محلی پنجاهفدرالی که یك حکومت ملی و حکومت

 ریاستی است.

داری تهیه و از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانت مالحظات اخالقی:

 تدوین گردیده است.

های مثل نظام پارلمانی که در ایران حاکم است،نیمه -ریاستینیمهدر این مدل  گیری:نتیجه

تخابات عمومی به قدرت رسیده و جمهوری است که در انبر عهده رئیس ریاست کشور ریاستی

شود و از مسئولیت سیاسی در برابر پارلمان مبراست، اما بر مظهر حاکمیت ملی محسوب می

با دریافت رأی اعتماد از  هیئت وزیران های پارلمانیهای ریاستی و به شیوه نظامخالف نظام

برابر پارلمان مسئولیت های خود در کند و در جریان فعالیترسمیت پیدا می مجلس نمایندگان

 .هیئت دولت را از قدرت ساقط کند رأی عدم اعتماد سیاسی دارند و پارلمان قادر است با
تك  در مدل ریاستی که نمونه آن در ساختار سیاسی آمریکا حاکم است، در مدل ریاستی معمولا 

رئیس  ،است مجریه در اختیار رئیس جمهور نهادی است و همه اقتدارات اجرایی و عوامل قوة

 جمهور بالترین مقام رسمی کشور است و از اختیارات تام برخوردار است.
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 مقدمه. 1

ی هااین تحقیق در نظر دارد اثبات کند که کدام یك از قوه

 ربکم که در حال حاضر با توجه به نظام حقوقی حا اجرایی بال

رند، داکشورهای ایران و آمریکا قدرت سیاسی را در دست 

یه ند. قوه مجرتر هستتر و مطلوببرای مردم و کشورشان مفید

 خواهیم بدانیممی است؟ ترمطلوب ر وکدام کشور کارآمدت

تحقیقات . است تروه مجریه در جهان معاصر پاسخگوکدام ق

یان با گانه رمختلفی از قوه مجریه یگانه و دو انجام شده ابعاد

و  ه به تحولت جهانیتوج رسد بااند ولی به نظر مینموده

بال رفتن سطح مطالبات  بینی نشده بشری وتغییرات پیش

 کردندی که تاکنون کشورها را اداره میمردم قوای مجریه

 کارایی و اقتدار لزم را جهت پاسخگویی به مطالبات نسل

 یزانممان با تحولت موجود بایست همزامروزی را ندارند و می

اف ن اوصـبا ای د.ـزایش یابـهم افرایی ـوای اجـاختیارات ق

وقی خواهیم برآوردی داشته باشیم که با توجه به نظام حقمی

ا و مریکآدر آینده قوای مجریه یگانه و دوگانه در  این دو کشور؛

 ا بهبایست میزان اختیارات خویش را افزایش دهند یایران می

 همین میزان اختیارات فعلی کافیست.

ال اساسی است که آیا ه این سؤهدف این تحقیق پاسخ ب

؟ مقام اجرایی بهتر است یا تعدد آنوحدت مقام رهبری و 

 ،ل گرفتهشک (اجرایی ،نی در آمریکا وحدت این دو )رهبرییع

 دودوگانگی ) این یگانگی )قوه مجریه انفرادی( بهتر است یا

میزان . ( که در ایران حاکم استارگانی قوه اجرائیه

 ،ام سیستم اجرایی بیشتر استاز کد رضایتمندی مردم

مشکالت و اختالفات  تر است.آمدی کدام سیستم مناسبکار

 ل واحتمالی جامعه و نظام حاکم در کدام نظام حقوقی قابل ح

 تری دارد.حل مناسبراه

 

 . مالحظات اخالقی2

ایم ودهای پایبند باصول اخالقی و حرفه در نگارش این مقاله به

 ت وه اصول صداقـه با پایبندی بـمقالو از ابتدا تا انتهای 

 داری این مقاله تهیه و تدوین گردیده است.امانت

 

 

 ها. مواد و روش3

ی و گیری از روش اسنادلیلی، و با بهرهحت -این مقاله توصیفی 

 . دربرداری تهیه و تدوین گردیده استاستفاده از ابزار فیش

 شده است ازواقع زمانی که کتابی را بعنوان مرجع مطالعه 

ام های لزم فیش تهیه گردیده است و به این روشن اقدقسمت

 ایم.به نگارش و تدوین مقاله نموده

 

 ها. یافته4

مشخص گردید  با مطالعاتی که در این زمینه صورت پذیرفت

اشد و بپارلمانی مینیمه –ریاستی که نظام حقوقی ایران نیمه

و در باشد. میمریکا به شکل ریاستی در نظام حقوقی آ

 امهای پیرو نظخصوص تفکیك قوا در نظام ایران و دیگر نظام

ریاستی هرچند به صورت شکلی تفکیك قوا رعایت نیمه

مر اآید که در ماهیت این گردیده است ما در مواردی پیش می

 گردد. محقق نمی

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

المی نون اساسی جمهوری اس(، قا1386حسینی نیك، ) -1

 ابطهرای که در قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه»ایران، آمده: 

ط و واببه منظور رسیدن به ر با اجرائی احکام و مقررات اسالمی

عادلنه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله ناسبات م

سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد حیاتی در زمینه

 «می باشد.داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسال

که:  خوانیممی (، حقوق اساسی حکومت،1385بوشهری، ) -2

ه بترین اقتدارات قوه مجریه حکومت فدرال ممکن است عالی»

 رادیرا قوه مجریه انفن یا یك گروهی واگذار شود. اولی یك ت

 «و دومی را قوه مجریه دست جمعی گوییم.

ه مدنین اساسی کشورهای جهان، آ(، قوا1385ال مدکس، ) -3

 وانین اساسی قوه، کلیه قجز در چند مورد استثنائی»که: 

و اعمال قوانین و  اجرائی دولت ملی، یعنی قدرت اجرائی

تی س جمهور یا موقعیها را در اختیار پادشاه یا رئیسیاست

یار وزیر و کابینه و یا در اختمشابه پادشاه در کنار نخست

 «دهد.اش قرار میو کابینه رئیس جمهور
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 نوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشابه. 5-2

در  ای که ذکر گردید با توجه به اینکهبا عنایت به پیشینه

، یا وااز تفکیك ق تحقیقات انجام گرفته صرفاا به ارائه کلیاتی

 و تحقیقی که ریاستی پرداخته شدهنظام ریاستی و یا نیمه

و در دتی را ریاستی و ریاس، نظام نیمهبصورت جامع و مانع

 ریکا مورد مطالعه قرار دهد یافتمنظام حقوقی ایران و آ

ین انکردید بنابراین این تحقیق از نوآوری در خصوص مقایسه 

 باشد.دو نظام حقوقی می

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 3-5

جود و امریکدر آ قوه مجریه انفرادی(تصریح کاربرد نظام یگانه )

 وفاه ر همیت که مزایا وبا این ا ،قوه مجریه دوگانه در ایران

ست خدمات کدام قوه مجریه برای اتباع خویش بیشتر و بهتر ا

تر تر و خرسندو تابعان کدام سیستم از قوه مجریه خود راضی

 ضرورت تبیین و توضیح یگانگی ریاست در آمریکا و. هستند

ی مل اقتدار خدماتی که از ناحیه این یگانگی نصیب منافع ملی،

و  گانگی قوه مجریه در ایران که چه مزایاگردد و یا دومی

 محاسن و معایبی ممکن است برای نظام سیاسی داشته باشد.

 سوالت اساسی را برای محققین و این پژوهش نکات مبهم و

 دهد.صوص هر دو قوه مجریه را توضیح میپژوهشگران در خ

و  رسینوع قوه مجریه موجود در کشورهای ایران و آمریکا را بر

 کند.گران سیاسی معرفی میتر را به کنشبهتر و مطلوب نمونه

تی ریاسه مجریه ریاستی و قوه مجریه نیمهمعایب و محاسن قو

 .کندیکا و ایران را تحقیق و قضاوت میپارلمانی در آمرنیمه

ه و های قوه مجریه تك ارگانی و دو ارگانی را برشمردتفاوت

ن هشگراتم را برای پژوکاربرد هر دو سیس مزایا و قوه اجرایی و

 کند.بیان می

 

 پژوهش  یهاتیمحدود. 5-4

رو بودیم این هایی که ما در این تحقیق با آن روبهمحدودیت

بود که جهت نگارش مقاله به منابع دسته اول دسترسی 

نداشتیم و به ناچار برای نگارش این مقاله اقدام به خرید کتبی 

داشته  ها دسترسیتابخانهدر ک توانستیم به آنهانمودیم که می

ع با عنایت به اینکه نظام که قسمتی از این منابباشیم ضمن این

مریکا را نیز مورد مطالعه قرار داده بودیم کمیاب و حقوقی آ

 نایاب بودند.

 

مریکا با تاکید بر . مقایسه نظام حقوقی ایران و آ5-5

 تفکیک قوا 

به  یتکا با عنامریه بین دو نظام حقوقی در ایران و آدر مقایس

( در دو ریاستیحاکمیت دو نظام مختلف )ریاستی و نیمه

 در .حاظ ساختاری و ماهوی با هم دارندهایی از لکشور تفاوت

ا وا رقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نظام تفکیك قایران، 

 ( تحت نظارت ولیت فقیه پذیرفته است که این57)در اصل 

م به عنوان یکی از اصول نظارت خود منبعث از اصل پنج

ظام ز نبنیادین است، بنابراین جهت تأمین استقالل قوا، نوعی ا

ریاستی شکل گرفته است؛ چرا که از طرفی طبق اصول نیمه

ابل وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مق 89تا  87

رئیس  114باشند و از طرف دیگر طبق اصل آن پاسخگو می

 سرئی 113شود و اصل مومی انتخاب میقوة مجریه با آرای ع

 د. دانجمهور را بعد از رهبری بالترین مقام رسمی کشور می

آمریکا کشوری است  (نظام حقوقی آمریکا )قانون اساسی در

گانه های محلی پنجاهفدرالی که یك حکومت ملی و حکومت

جمهوری  دارد قوه مجریه فدرالی که از نوع ریاستی است.

تك نهادی است و همه اقتدارات اجرایی و  ریاستی معمولا

رئیس جمهور  ،مجریه در اختیار رئیس جمهور است عوامل قوة

از اختیارات تام برخوردار  بالترین مقام رسمی کشور است و

شود معاون رئیس جمهور مقام دوم اجرایی محسوب می .است

ر مستقیماا رئیس جمهو ،جود نداردوزیری وو پست نخست

شود و وزراء و انتخاب میم از طریق آرا عمومی توسط مرد

ند )بند اول اصل دوم قانون نمایندگان او کارگزاران وی هست

هور جز ( برابر بند سوم قانون اساسی آمریکا رئیس جماساسی

فرمانده کل قوا است عزل و  ،در صورت خیانت مسئول نسیت

 ،. )بند دومنصب وزراء بدون دخالت کنگره در اختیار اوست

استه از اصل ساختار تك نهادی قوه مجریه برخ اصل دوم(

تفکیك قواست که بدنه اجرایی را از دسترس مستقیم پارلمان 

یات اصل تفکیك قوای مطلق )ریاستی( دارد. خصوصدور می

 -2گزار تخصصی است های کاروظایف دستگاه -1: عبارتند از
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 -3دهد میتمامی وظایف خود را به تنهایی انجام  هر قوه نوعاا

از یکدیگر مستقل  های عامل قوا کامالادستگاههای اندام

 کنندیهستند و هیچ کدام منبعث از دیگری نبوده و تبعیت نم

(1). 

ر ی انتخابیش سراسر کشو( حوزهقوه مجریه انفرادی )یگانه

ای هحوزهکه از گذاری . احتمال برخورد آن با قوه قانوناست

ی لمانهای پاراند زیاد است. اگر بیان گروهدیگر برگزیده شده

انه قوه مجریه یگ ،به احزاب سیاسی اختالف بروز کند وابسته

ست یری در وحدت ملی اناپذکه نماینده جامعه و مظهر تجزیه

ونه ی دوگانه در حل و فصل این گتر از حوزهدر موضوعی مهم

در نظام یگانه چون رئیس  اختالفات قرار خواهد داشت.

و مردم آنها همان نماینده ایالت  (حکومت )رئیس جمهور

لی لملااتی و مراسم سنتی و در روابط بیناست و در امور تشریف

احساس یگانگی( در ایجاد وحدت کند این وظیفه )شرکت می

ثر است. از طرف دیگر وظایف دیگری رئیس میان ایالت مؤ

را اندیشی خود به مورد اججمهور دارد که بر تشخیص و صالح

ت ، به علت دفاع از قانون اساسی در آمریکاگذارد. جهمی

برای اداره امور یك  «دو تن»مشکالت عملی در انتصاب 

 وعه ل اینکه وظایف سیاسی مورد مرافسازمان اجرایی و به دلی

 ی سنتی و تشریفاتی دارد در این کشوراختالف نبوده و جنبه

 سیس مقامی دیگر را ایجاد کند و یك تنچندان نیست که تأ

 .(2)اند را برای تصدی هر دو مقام کافی دیده

 ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایراندر هیچ یك از اصول 

 از تعبیر 57اصطالح تفکیك قوا بکار نرفته است فقط در اصل 

قوا آیا مقصود از استقالل  .استفاده شده است« استقالل قوا»

ا دقت در اصول قانون اساسی ب .(1)؟ همان تفکیك قواست

تفکیك مطلق ماند که در این قانون جای شك باقی نمی ،ایران

. یعنی چنین نیست وظایف تقنین قوا پذیرفته نشده است

بر عهده قوه مقننه و یا همه وظایف اجرایی بر عهده قوه  تماماا

ای از وظایف تقنینی بر عهده ارهبلکه پباشد. مجریه می

نهادهای دیگر گذاشته شده یا برخی از وظایف اجرایی بر عهده 

توجه به  ابا تفکیك نسبی قو .(1)قوه مقننه گذاشته شده است 

عناصر . اصول متعدد قانون اساسی در ایران پذیرفته شده است

برقراری تمایز بین  -1 :مهم تفکیك نسبی قوا عبارتند از

م ریاستی ـر خالف رژیـب -2دی آنها ـبنوظایف و دسته

های اندام -3های متمایز جنبه تخصصی کامل ندارد دستگاه

پارلمان  -4ثیر بر یکدیگرند ابزارهای تأ هر قوه دارای وسایل و

برابر پاسخگوی مردم و هیات دولت پاسخگوی کارکرد خود در 

گردد گیری میبا توجه به موارد بال نتیجه .(1)پارلمان است 

اگر قوه مجریه  .یه در ایران از نوع دو گانگی استکه قوه مجر

را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم شامل نهاد ریاست 

شود ارکان اجرایی سراسر مملکت می ،هیات وزیران جمهوری،

جریان و حتی م ...بخشداران و ،فرمانداران ،از جمله استانداران

 دو عاملی که بر حسب قوانینیعنی  شود،ساده را هم شامل می

 سیاسی و اجرائی دولت ،جاری کشور در سلسله مراتب اداری

اگر مقام رهبری را از قوه  .واقع شده در حوزه قوه مجریه است

را بدلیل بخش  و آن ق.ا.ج.ا.ا( 110مجریه تفکیك نکنیم )اصل 

ریه بشناسیم پر واضح است مهمی از اجرائیات در رأس قوه مج

مشخصات دوگانگی مجریه در  .که دوگانگی مجریه حاکم است

ئیس جمهور است که مقام رهبری دیگر ر ایران یکی رهبری و

و عنوان )ولیت امر و  س همه امور و شئون و تشکیالتدر رأ

 57،110،112را دارد. رهبر بر اساس اصول امامت امت( 

 امور اجرایی کشور را در غالبااعهده دارد که  ظایفی را برو

قانون اساسی تصریح  113ر اصل گیرد و به همین دلیل دمیبر

ترین مقام عالی رئیس جمهور ،پس از مقام رهبری»شده که 

در اموری که به رسمی کشور است و ریاست قوه مجریه را جز 

یس جمهور در ایران ئر و ر عهده دارد.رهبری مربوط است ب

به دلیل وابستگی هیات . اختیارات استدارای حد متوسط 

گویی هیات وزیران در برخی موارد به پاسخ وزیران به مجلس و

قوه قضائیه و لزوم تنفیذ حکم رئیس جمهور از سوی مقام 

 .(3)« رهبری

دو  عدم وابستگی قوه مجریه در ایران از منظر وابستگی و

وابسته ولی هیات وزیران وجهی است زیرا رئیس دولت غیر

اجرایی  باشد قوه مجریه بالترین قدرت اداری ووابسته می

ای را تواند نمایندگان ویژهرئیس جمهور می ،باشدکشور می

افقت خود با هماهنگی هیات دولت انتخاب که نیاز به مو

قوه مجریه دوگانه به  مجلس ندارد. کلییت دولت و رهبری و

 گیرند. وپارلمانی قرار می های وابسته ونوعی در ردیف دولت
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ترین مقام رسمی عالی رئیس جمهور دارای شخصیت حقوقی و

ایران  ترین مقام مجریه دردر مجریه دوگانه عالی است.دولت 

وسط مجلس خبرگان مستقیم تباشد به طور غیرکه رهبر می

یس جمهور به طور مستقیم از سوی مردم ئانتخاب ولی ر

یس ئوزیران با پیشنهاد ر. همچنین هیات شودبرگزیده می

گیری در نتیجه از. (4)شوند یید مجلس انتخاب میتأ جمهور و

گردد که دخالت رهبر در یمورد بحث بال چنین استنباط م

ایران در قوه مجریه به شکل نهادی است یعنی با مجمع 

جانبه تشخیص مصلحت مشورت کرده که تأثیر وسیع و همه

جمهوری  در در امور مختلف کشور دارد و به همین دلیل رهبر

کننده است. یعنی سس و قوه تعدیلاسالمی ایران مظهر قوه مؤ

امعه که به ج ر بروز حاکمیت درترین مظهاینخستین و پایه

گیری ارکان فرین قبل از شکلآپایهساز و عنوان قوه نهاد

سپس  موجب ولدت قانون اساسی و ،گانهمربوط به قوای سه

وه ـقشود. و رایی و قضایی میـگذار و اجونـنهادهای قان

طرف است فوق سایر قوا است. حال کننده که نهادی بیتعدیل

عامل  ()دو ارگانی ر نظام حقوقی ایرانرهبری نه تنها د

اختالف احتمالی قوا و هرگونه بروز  مزاحمی نیست بلکه از

سیاسی و اقتصادی با اختیارات وسیعی که  بحران اجتماعی و

رسد چنین سیستمی با کند به نظر میفصل می دارد را حل و

توجه به نوع جامعه ایرانی و بافت دینی و مذهبی و فرهنگی 

است. هرچند نظام یگانه مجریه گشگره ناسب وموجود م

 حال حاضر امد و قابل ستایش است ولی برای جامعه ما درکار

 تر است.همین دوگانگی قوه مجریه مناسب

 

 یران او تشخیص نظام حاکم بر ریاستی نظام نیمه .6-5

های ریاستی و پارلمانی ای از نظامزهآمیریاستی نظام نیمه

جمهوری به طور مستقیم از سوی  رئیس در این نظام، .است

عی و ـهای واقالحیتصشود و دارای مردم انتخاب می

ای نسبت به رئیس جمهوری منصوب از سوی پارلمان گسترده

زیران با پیشنهاد رئیس جمهوری و و هیاتهمچنین، . دباشمی

با توجه به مباحث . (5) گرددشکیل میرأی اعتماد پارلمان ت

ظام ـظام سیاسی ایران با نـرسد نه نظر میـمطرح شده، ب

بیشتر تطابق دارد. از یك طرف  پارلمانیتی و نیمهریاسنیمه

اسالمی با نظام  وریتوان استدلل کرد که نظام جمهمی

پارلمانی، قوای مقننه و ام پارلمانی تفاوت دارد؛ چرا که در نظ

د، در حالی که در ر دو اختیار انحالل یکدیگر را دارنمجریه، ه

م رط حاکم نیست. همچنین نظانظام جمهوری اسالمی، این ش

کل اش به شهمجری هوپارلمانی، نظامی است که رئیس ق

پارلمانی آید اما در نظام نیمهمیمستقیم از پارلمان بیرون 

 رئیس ،1368اصالح قانون اساسی در سال ایران تا پیش از 

 .(6)شود جمهوری با رأی مستقیم مردم انتخاب می

توان نمی گر، نظام جمهوری اسالمی ایران رادیاز سوی 

 آورد. در این باره، عدم اعطای حق ساب ریاستی محض به ح

 وتوی تعلیقی به رئیس جمهوری خود مؤید این نکته است که

های تفکیك قوا در جمهوری اسالمی ایران به سبك نظام

 انجمهوری در برابر پارلمدر این نظام رئیس  .ریاستی نیست

از رئیس  سوالالحیت ان صپارلم .تصد در صد مسئول اس

های جمهوری یا استیضاح او را دارد موضوعی که در نظام

ررسی نظام سیاسی بنابراین، در ب. ریاستی وجود ندارد

را  ه اگرچه این نظامتـوان نتیجه گرفت کیجمهوری اسالمی م

 زا پارلمانی محض دانست، عناصر مهمی اتوان ریاستی ینمی

 .(7)توان یافت ر دو رژیم را در آن میه

 

های نظامتفکیک قوا در  به مربوط هاینظریه .5-7

 ریاستی ریاستی و نیمه

 فرد اصالت نظریه .5-7-1

 اساسی موجودیت اولی و حقیقت که است فرد دیدگاه این در

 نسانا است، فرد نیز اجتماعی حیات محور. دهدمی تشکیل را

 اام نموده، عمل قرارداد طریق از سیاسی جامعه تشکیل برای

ست، ا نبوده اهداف و نیازها کنندهتأمین اجتماعی، حیات صرف

 ادقرارد موجب بود، که ضروری نیز دیگری اجرایی ضمانت بلکه

 برای حکومت بنابراین. شد حکومت و دولت تشکیل برای دوم،

 آمده پدید فردی حقوق تضمین ویژه به خاص اهداف تأمین

 و منافع به خدمت حکومت، کارکرد دیگر به عبارت است،

 .(7) است شانآزادی ارتقای و شهروندان یکایك الحمص

 که اجتماعی عالیق از: حفظ است عبارت زمامداران وظایف»

 .(8) «است لزم انسان هر تکامل و نمو برای
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 طبیعت قانون و اصالت .5-7-2

 ظرن به که معتقدند نامکتوبی قوانین به یونانی اندیشمندان

 یناست، ا نهفته آدمی نهاد در ویژه به و طبیعت در هاآن

 هوسیل به که است، شده تلقی هنجاری نظمی عنوان قوانین به

 یقوا در یا و شده توصیه و ایجاد ماوراء طبیعی قدرت نوعی

 است موجودی نیز انسان. است فتهنه آدمی خرد و عاقله

 زندگی و بوده، رشد آدمی لزمه زندگی و اجتماع اجتماعی؛

 رشما به تحقق و تأیید قابل نیز مطلوب و آرمانی اجتماعی،

 .رودمی

 و تغییرناپذیر غیرتاریخی اصول برخی دارای زندگی اما»

 توانیممی ما اخالقی، اصول این موجب به که است، عقالنی

 .(9) «کنیم ارزیابی را ودخ رفتار

 و قوانین رعایت به موظف است، و قیمومیت یك حکومت

 و کشف را حقوق این نتواند چنانچه است، طبیعی حقوق

 خیر» به عمل از حقیقت در. نماید حراست و حفظ و اعمال

 کل قانون چارچوب در جامعه رهبری و اداره و «عمومی

 مردم و دهد،می دست از را خود مشروعیت لذا. است بازمانده

 لیعم برای دولت کارگزار حکومت،. براندازد را آن ددارن حق

 .است طبیعی حقوق بر مبتنی مردم، اجتماعی اراده کردن

 

 خداوند حاکمیت و اصالت. 5-7-3

. است انسان و موجودات هستی، خداوند، خالق نگرش این در

 او اوست، دست به موجودات همه هدایت و تربیت رشد، ایجاد

 به او کند، تصرف خویش خلوقاتم شئون تمام در تواندمی

 رد و واقف، انسان و جهان آینده و حال و دنیا و دین مصالح

 قوانین توانندمی پیامبران و. است آگاه حکم تشریع و خلقت

 حقوقی حاکمیت تجسم ایشان کنند، و دریافت را الهی

 در بایستی دولت افعال و قواعد تمام خداوندند، بنابراین

 .گردد تنظیم ارسالی قواعد این چهارچوب

 

در  صل تفکیک قواپردازان در قبال اگاه نظریه. دید5-8

 ریاستی ریاستی و نیمه نظام

برخی دانشمندان  ارسطو و حکمای یونان مانند افالطون و

ثار خود به طور مانند گروسیوس، پوفندرف، بدن در آمتأخر 

برجسته و گریخته درباره قوای مختلف حکومتی، و محاسن 

اند، لکن گذاری از امر اجرایی عقایدی ابراز داشتهك قانونتفکی

هیچکدام از این عقاید از وضوح و روشنی لزم برخوردار 

تنها نظریه جامع و کامل در باب تفکیك قوا متعلق به  نیستند،

فیلسوف و متفکر مشهور انگلیسی و شارل  1جان لک

 .(10) حقوقدان مشهور فرانسوی است فیلسوف و 2منتسکیو

 ایاساس نظریه تفکیك قوا بر این فکر استوار است که عده

 ،های افرادمعتقدند که خطر بزرگ وجدی برای حقوق و آزادی

 خودکامگی است، و از ناحیه قدرت متمرکز یعنی استبداد و

ز و موثرترین مکانیسم حکومتی برای جلوگیری اترین اساسی

وپا این نظریه در قرن هیجدهم در ار تفکیك قواست. این خطر،

ر در افکا و منتشر و رایج شد. های جان لک،بر اثر نوشته

ك تفکی بین،سیاسی اثر عمیقی بخشید تا آنجا که مردم روشن

 16ماده  کردند.از لوازم آن تلقی می قوا را خاص آزادی و

 1789رانسه مورخ ـبشر و مشهور فوق ـاعالمیه مشهور حق

 ای که در آن حقوق افراد نشده باشد وجامعه» گوید:می

 .(11) «تفکیك قوا برقرار نباشد آن کشور قانون اساسی ندارد

 باشد.می« عقالئی سیاسی سازمان منطقی و»یعنی فاقد یك 

 لت متحده آمریکا و درایا 1787نویسندگان قانون اساسی 

رانسه با ـف 1791ون اساسی ـقاند، واضعان ـد سال بعـچن

ل گیری از این نظریه اساس حکومت را بر مبنای استقالبهره

 بنای امروزه تفکیك قوا سنگ ریزی کردند،قوای ثالثه طرح

ل های غربی و آزاد جهان را تشکیدموکراسی ،ساختار سیاسی

 دهد.می

 

 نظریه جان الک. 1-8-5

ای در باب حکومت رساله»جان لک در کتاب خود به نام 

با الهام از سازمان سیاسی انگلستان در عصر خود،  3«مدنی

                                                        
1 John Locke 
2 Montesquieu 

ک ول، لاله اره حکومت است، در مقااثر معروف لک تشکیل شده از دو مقاله درب 3

ی ود برابپردازد که کوشیده ای به نام روبرت افالیمر میبه رد ادعای نویسنده

به  حکومت دینی را توجیه کند. مقاله دوم راجع سلطنت حق الهی قائل شود و

 فی آنتوجیه فلس حکومت مدنی و شرح و بسط و تبیین عقائد لک درباره آزادی و

 باشد.می
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قوه مجریه از یکدیگر بحث  درباره لزوم تفکیك قوه مقننه و

گوید داند، وی مین را ضامن آزادی در کشور میآ کند ومی

ی باشد، چه قوه مجریه در دست شخص واحد اگر قوه مقننه و

لذا وی   استفاده از  قدرت، وسوسه خواهد شد وبسا که به سوء

از نظر ست. مقننه، مجریه، فدراتیو، برای دولت سه قوه قائل ا

ریه و آن قوه مج ای است جدا از)متحده( قوه وی قوه فدراتیو

های هـنامعهد رارداد وـن قـجنگ، بست ح وـوه صلـشامل ق

ء زآن ج والمللی، ایجاد روابط دیپلماتیك با خارج است بین

لک قوه قضائیه را خارج از عملکرد  باشد،اختیارات پادشاه می

 آورد واز آن بحثی به میان نمی و داندمی و حکومتیسیاسی 

بدین  سپارد وفراموشی میبه دست  عمداادر واقع آن را 

دو قوه مققنه و قوه گانه را در عمل به ترتیب، لک قوای سه

کند و معتقد است که برای حفظ آزادی باید میمجریه محدود 

این دو  از یکدیگر جدا باشند، لک در عین  اینکه اختالط این 

انگیز بودن قدرت، های انسان و وسوسهدو را به سبب ضعف

آنها را با یکدیگر لزم و ولی همکاری  ند،دامی خطرناک

شمرد، از نگاه جان لک هر کدام از این دو قوه در ضروری می

گیرند، پس چگونه از نیروی جامعه بهره می عملکردهای خود،

توان نیروی جمهوری را در اختیار کسانی گذاشت که از می

 مستقل باشند و از هم اطاعت نکنند، یکدیگر مجزی و

قوه مجریه و قوه فدراتیو هر کدام به تنهایی و جدا از همچنین 

ودن وحدت فرماندهی موجب ایجاد یکدیگر اعمال شوند. نب

 .(12) زیان خواهد بود نظمی وبی

 

 نظریه منتسکیو. 2-8-5

همانگونه که منتسکیو، حقوقدان مشهور فرانسوی در سال 

ل در اثر مشهور خود به نام )روح القوانین( به تفصی 1748

 .درباره تفکیك قوا از جهات حقوقی و سیاسی بحث کرده است

هدف منتسکیو از طرح این نظریه، در واقع کوشش برای یافتن 

ود داشته باشد، با این نوع حکومتی است که در آن آزادی وج

ماعی کشورها اجت هدف منتسکیو به بررسی اوضاع سیاسی و

مشاهدات خود  ها ووی از بررسیپردازد، به ویژه انگلستان می

گیرد که اگر در این کشور آزادی وجود دارد، چنین نتیجه می

اصل تفکیك  به جهت آن است که در حکومت انگلستان عمالا

این رو منتسکیو تفکیك قوا را ضامن از  ،شودقوا رعایت می

شود، داند و معتقد است که آزادی زمانی تأمین میآزادی می

قضاوت از یکدیگر مجزاء و هر  اجرا و گذاری،که وظایف قانون

 های مختلف قرار گیرد.کدام در اختیار ارگان

گوید، به تجربه ثابت شده است که وقتی همه منتسکیو می»

وقتی یك فرد دارای  د متمرکز است،در دست یك فر قدرت،

استفاده از آن یعی او به سوءقدرتی است، میل و گرایش طب

است، و برای اینکه چنین وضعی پیش نیاید، باید قدرت را 

 هر بخش از آن را به ارگانی سپرد تا قدرت، تقسیم کرد، و

حقوق افراد  ، تا بدین ترتیب آزادی و1دیگر را مهار کندقدرت 

گیرد که نتسکیو از بیان خود چنین نتیجه میم حفظ شود،

 )مقننه، برای حفظ آزادی باید رابطه بین سه قوه  حکومتی

ای ترتیب داده شود که یکدیگر را به گونه قضاییه( مجریه،

گوید ممکن است کسانی تصور او می محدود و خنثی کنند.

کنند که هدف از محدود کردن متقابل قوا، عدم دخالت هر 

وظایف و امور قوه دیگری است، لکن تنها دخالت  قوه، در

کند، زیرا این امر نکردن قوا در یکدیگر نظر را تأمین نمی

 ممکن آنها را به سوی استبداد و خودکامگی سوق دهد و

کند که سه قوه با لذا وی پیشنهاد می آزادی به مخاطره بیفتد،

 ویکدیگر را خنثی  یکدیگر تماس و ارتباط داشته باشند و

محدود نماید تا بر اثر برخورد متقابل آنها، حکومتی متعادل 

 .(10) «بوجود آید

ن ا ایرو وجود دارد امآزادی سیاسی تنها در دموکراسی میانه»

 ،شودرو نیز دیده نمیهای میانهامر همیشه حتی در حکومت

اما  پذیر است که از قدرت سوءاستفاده شود،بلکه زمانی تحقق

ی قدرتاند که هر انسان صاحب های همیشگی نشان دادهتجربه

یش د، پس آنقدر به پاستفاده کنگرایش دارد تا از قدرت سوء

مند حتی فضیلت نیز نیاز تازد تا به حد و مرزی بر خورد،می

 .(11) «حدود است

های منتسکیو اصطالح تفکیك قوا باید در نظر داشت در نوشته

تعادل  به صراحت نیامده بلکه تکیه کالم او بیشتر در توازن و

                                                        
1  Le pouvoir arête Ie pouvoir 
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قانون تفکیك قوا بعدها توسط نویسندگان  اصطالح قواست.

 اساسی در فرانسه و کشورهای دیگر متداول گردید.

 

 یگیرجلو برای ریاستی نظام در موجود راهکارهای .5-9

 (ماهوی شدن همسان: )قوه دو شدن همسان از

 تثنااس حالت ریاستی نظام در حالت این گفتیم که طورهمان

 در را احتمال این با مقابله راهکارهای این، وجود با است، اما

 که است حالی در این. کنیممی بررسی ریاستی نظام

 نیهمسا با مقابله برای پارلمانی نظام در موجود راهکارهای

 کامالا همسانی صوری که،  پارلمانی نظام در زیرا) اهویم

 .است محدود بسیار( است مشهود

 برای ابزاری داخلی، سیاست و خارجی سیاست رویکرد -1

 برتر حزب تازییکه از جلوگیری

 .کرد جستجو آمریکا یریاست نظام در توان کامالامی را ابزار این

 قوه هدهع به خارجی سیاست که افتد،می اتفاق زمانی امر این

 نظام در. باشد پارلمان عهده به داخلی سیاست و مجریه،

 حزب، یك از باید پارلمان و مجریه قوه اینکه علت پارلمانی به

 قوه ارجیخ سیاست تواندنمی باشند، طیف یك از عبارتی به یا

پارلمان  در اکثریت حزب خارجی سیاست از متفاوت مجریه

 رأی پارلمان در پیروز حزب به که مردمی بنابراین .باشد

 نهند ردنگ هم حزب آن خارجی هایسیاست باید به اند،داده

(13). 

 هایسیاست مردم مواقع بیشتر در که است حالی در این

 اما دارند، قبول را خود نظر مورد حزب داخلی یك

 ماا. برعکس یا آن حزب را قبول ندارند، خارجی هایسیاست

 هایسیاست که حزبی به توانندمی مردم ریاستی نظام در

 مورد در و دهند، رأی هاست،آن قبول مورد آن داخلی

 رنظ مورد حزب مخالف که دیگر به حزب خارجی، هایسیاست

 ستا آن از حاکی خود این دهند، رأی است پارلمان در هاآن

 و پیروز حزب الزاماا  مواقع بیشتر در ریاستی نظام در که

 جمهور سرئی به متعلق حزب با تواندنمی پارلمان در اکثریت

 .باشند حزب یك از

 حزب فعالیت نهمیا در جمهوری ریاست انتخابات وجود -2

 (تقنین دوره میانه در) پارلمان در اکثریت

 نظام در قوه ود شدن همسان توان ازمی که هاییراه از یکی

 دش پارلمان تازییکه مانع همچنین و کرد، جلوگیری ریاستی

 یتفعال دوره میانه در جمهوری ریاست انتخابات که است، این

 صورتی در طریق این از چون پارلمان باشد، در اکثریت حزب

 برخالف مردمی و تمایالت خالف پارلمان در اکثریت حزب که

 مردم قبول مورد هایشسیاست و کنند حرکت مردم خواست

 الفمخ که جمهور انتخاب رئیس با بتوانند مردم آنگاه نباشد،

 هایسیاست با را خود مخالفت است، پارلمان در اکثریت حزب

 نظام در که است حالی در این .کنند ابراز اکثریت حزب

 و گرفته دست در را پارلمان اکثریت حزبی، اگر پارلمانی،

 نمایندگی دوره یك برای حداقل بگیرد، دست در را قدرت

 و پارلمان چون کند را ابراز مخالفت خود تواندنمی قدرتی هیچ

 جز تنها هم اقلیت و. است اکثریت حزب دست در مجریه قوه

 اتتصمیم با مقابله توان اکثریت، بحز علیه ابزار تبلیغاتی

 .ندارد را اکثریت حزب

 جمهوری ریاست انتخابات در حزبی رقابت عدم  -3

 همسانی از کند، تواند جلوگیریمی که هاییراه از دیگر یکی

 ریاست انتخابات که است این( ریاستی نظام در) قوه دو

 دو شدن همسان از تا کرده، خارج حزبی حالت از را جمهوری

 رئیس اینکه امکان دیگر حالت این در. شود جلوگیری قوه

 وجود باشند، حزب یك از پارلمان در اکثریت حزب و جمهور

 .(13) نیست چنین این پارلمانی نظام در اما. ندارد

 در پارلمان در اکثریت بودن حزب گوپاسخ عدم دلیل به -4

 ریاستی نظام

 از جلوگیری برای ندانیم کافی را قبلی مورد سه اگر حتی

 اگر هم باز ریاستی، نظام در قوه دو ماهوی شدن همسان

 در. باشند حزب یك از پارلمانی اکثریت حزب و جمهور رئیس

 جمهور از رئیس و پارلمان در اکثریت حزب اگرچه حالت این

 به مجریه، قوه بودن ناکارآمد صورت در اما هستند، حزب یك

 کامالا  پارلمان، در اکثریت حزب بودن گوپاسخ عدم علت

 قرار مجریه قوه و جمهور رئیس مقابل در نقطه تواند،می

 رئیس انتخاب در سهمی هیچ هاآن اینکه دلیل به گیرند،

 خود مجریه قوه بودن کارآمدنا صورت در و اندنداشته جمهور

 برای حداقل کنند،می مبری مجریه قوه اقدامات از کامالا را
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 اقدامات از را خود کامالا خود، عملکرد و خود حیثیت از دفاع

 در که اتفاقی گیرد،می قرار آن مقابل درنقطه و مبرا مجریه قوه

 پارلمانی نظام در که است حالی در این. داده رخ بارها آمریکا

 کامالا مجریه قوه و اکثریت استثنایی حزب و نادر موارد در جز

 قوه که مواقعی در حتی و هستند، همسو و هماهنگ یکدیگر با

 آن، از انتقاد چون کندنمی انتقاد آن از باشد، ناکارآمد مجریه

 .است خود از انتقاد

 انهمس از جلوگیری برای ریاستی نظام برای که راهکارها این

 جلسیم دو پارلمان راهکار غیر از به کردیم عنوان هقو دو شدن

 .است بررسی قابل نظام دو هر در راهکار این چون بود،

 

م سیاسی پارلمانی نظاریاستی نیمهدالیل نیمه .10-5

 ایران 

ر دمبتنی بر ولیت فقیه، نخستین بار  نظام جمهوری اسالمی

سیس اندیشه شیعه، همراه با پیروزی انقالب اسالمی و تأ

( به رهبری امام خمینی ش 1357جمهوری اسالمی ایران )

د. هر چند از زایش و تحولت ( ظاهر ش1281-1368)ره( )

ما اگذرد، این نظریه در تفکر شیعه کسی بیش از چهار دهه می

 یاسیای در تاریخ اندیشه و زندگی سآثار و پیامدهای گسترده

 اییهیان نوشتهست. به همین لحاظ، در مشیعه بر جای نهاده ا

ت که پس از انقالب دربارة نظام سیاسی جدید منتشر شده اس

یت شود که در خصوص رابطة ولآثار و بسیار اندکی یافت می

 گویفقیه با الگوی حکومت جمهوری داوری نکرده باشد. اما ال

توان به روش تقسیم قوا در جمهوری اسالمی ایران را می

ط ائیه که در محیقننه و قضتفکیك قوا به سه قوة مجریه، م

و این مهمترین ادارة رهبری شکل گرفته و تعامل دارند 

 خصوصیت نظریه تفکیك قوا در جمهوری اسالمی ایران است.

ها از یکدیگر تمایز و تفکیك در این رژیم در عین اینکه دستگاه

دارند، میان آنها نوعی وابستگی وجود دارد و باید در برابر 

اند، پاسخگو مسئول ن کسب قدرت کردهدستگاهی که از آ

باشند و به همین علت قوا بر روی یکدیگر تأثیرگذار خواهند 

حق نظارت »ابستگی و همبستگی موجب پیدایش بود. این و

گردد. زیرا که نمایندگان در در روند امور کشور می «پارلمان

برابر مردم مسئول بوده و عوامل اجرایی نیز باید در برابر 

گان جوابگو باشند. در قانون اساسی جمهوری اسالمی نمایند

ایران از آنجائی که رئیس جمهور مستقیماا با رأی مردم انتخاب 

بایست از شود، نظام شأن ریاستی و از آن جهت که وزرا میمی

مجلس رأی اعتماد بگیرند شأن پارلمانی دارد، به این جهت 

گویند که در آن پارلمانی میریاستی و نیمهاین نظام را نیمه

نظر مجلس قرار خواهد گرفت. دولت تا حدودی زیاد تحت

ها و مرزهای قدرت اینکه بررسی چگونگی تداخالت صالحیت

پردازیم و مرزهای یگانگی و دوگانگی در این رژیم سیاسی می

 .(14) و قدرت را ترسیم خواهیم کرد

 

 ریاستی مزایا و معایب نظام نیمه .11-5

 مزایای نظام ریاستی در آمریکا .1-11-5

ا کننده حکومت ریاستی این است که بعامل اصلی تقویت -

 های داخلی ایجادجداسازی قوة مقننه از قوة مجریه، تنش

های فردی مؤثر است د که در پیشبرد حقوق و آزادیشومی

(15). 

اشتند گذار قانون اساسی آمریکا را که قصد دپدران بنیان -

ا بر مانع از غلبه حکومت ریاستی، شبیه پادشاهی بریتانی

 خطر استیالی قوة مجریه باعثشوند به همین علت  کشورشان

 ها به کنگره تفویض شود. ای از قدرتگردید تا مجموعه

ا رها انکنگره حق اعالن جنگ و افزایش مالیات را دارد. پیم -

 تأیید.را های رئیس جمهور ممکن است تصویب و دیدگاه

 تواند رئیسگان( می+ مجلس نمایند : سناکنگره )در مجلس -

 جمهور را متهم به خیانت و او را تحت تعقیب قرار دهد. 

ا سیاستمداری : رئیس دولت و رئیس کشور تنهرئیس جمهور -

 شود.است که در سطح ملی انتخاب می

 د. شوبخشی ملی و وفادار به میهن محسوب می نماد وحدت -

 شود کهتقسیم قدرت میان بخش اجرایی و مقننه سبب می -

 تر باشد. یكحکومت دموکرات

 وـها پاسخگهای اقلیمل چالشـحکومت ریاستی در مقاب -

 .(15) سازدمی

رهبری جمهور این امتیاز را دارد که ـ  مکتب برتری رئیس -

ها قابل مشیخطها و سیاست ـسازد شخصی را ممکن می

گیرند. ستند، زیرا شکلی مشخصی به فرد میتر هتر و دقیقفهم
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تر از تك نهاد سیاسی مانند کابینه جامعه با یك شخص آسان

کند. توانایی رئیس جمهور برای یا حزب سیاسی همکاری می

تبدیل شدن به یك شخصیت برجسته ملی و سمبولی از 

منسجم نیز به همین ریاست سیاسی و تشریفاتی بر یك ملت 

وضعیت مربوط است. ممکن است که رؤسای جمهور در دوران 

های اقتصادی و جنگ، بسیج تجهیزات و نیروها را رسماا بحران

 اعالم کنند.

م را تمرکز قدرت اجرایی در دست یك مقام شفافیت و انسجا -

ی لاصوالف نارضایتی و شاید توافقات غیرخکند )بر تضمین می

 .(ای جمعی استلتی با کابینهخمیرة دوکه 

های فردی و حقوق قانون اساسی ایالت متحده آزادی -

شهروندی را تضمین و هیچ قوة حق تعرض و تجاوز به حقوق 

ن مردم را ندارد. در نتیجه ایالت متحده همچنان به عنوا

 ر برابر مداخالت حکومتنظامی که مدافع حقوق فردی است د

 .(15) شودشناخته می

 

 معایب نظام ریاستی آمریکا. 2-11-5

ی در جهان لیبرال ـ دموکراسی، حکومت ریاستی جایگزین اصل

تی های ریاسحکومت پارلمانی است. با این حال، تعداد حکومت

 لمانی است. های پاربیسار کمتر از حکومت

ایالت متحده یك مثال قدیمی از سیستم ریاستی است که 

اند. مریکای لتین آن را نپذیرفتهآ بسیاری از کشورهای

هایی نظیر فرانسه توان در دولتریاستی را میهای نیمهسیستم

کنندة حکومت و فنالند مشاهده کرد. عامل اصلی تقویت

قننه از قوة مجریه، ریاستی این است که با جداسازی قوة م

وق و ـکند که در پیشبرد حقهای داخلی ایجاد میتنش

. همچنین این تمایل به اصطالح ثر استدی مؤهای فرآزادی

قانون اساسی ایالت متحده بود که قصد  «گذارپدران بنیان»

داشتند مانع از غلبة حکومت ریاستی، شبیه پادشاهی بریتانیا، 

ت متحده، خطر استیالی قوة بر کشورشان شوند. در ایال

ها به کنگره تفویض ای از قدرتمجریه باعث گردید تا مجموعه

شود. به عنوان مثال، کنگره حق اعالن جنگ و افزایش 

ها را تصویب و ها را دارد، سنا ممکن است پیمانمالیات

د، و دو مجلس ـوری را تأیید کنـهای ریاست جمهدگاهـدی

یکدیگر، رئیس جمهور را متهم کنند و توانند، با پیوستن به می

تحت تعقیب قرار دهند. رئیس جمهور امتیازات زیادی دارد. 

وی رئیس دولت و رئیس کشور و نیز تنها سیاستمداری است 

که در سطح ملی انتخاب شده است و نمادی از وحدت بخشی 

شود. همچنین، تقسیم ملی و وفاداری به میهن محسوب می

گذاری این امکان را فراهم یی و قانونقدرت میان بخش اجرا

ا که آن را در تر باشد؛ بدین معنکند تا حکومت دموکراتیكمی

 سازد. گو میها پاسخبرابر چالش اقلیت

نداشته های ریاستی ممکن است کارآمدی تمسبا این حال، سی

میان بخش  1«کشمکش ناگریز»باشند، زیرا گرفتار یك 

به عنوان مثال، در انتقاد از سیستم اند. گذاریاجرایی و قانون

 هشود کحکومتی ایالت متحده این بحث مطرح می

گره چیزی بیش از پیشنهادات ریاست جمهوری و تمایالت کن»

زمانی این  «بست قانونی یا حکومتی نیست.نمایش یك بن

شود که کاخ سفید و عمارت کنگره در کنترل احتمال زیاد می

همچنین زمانی که، مانند دوران احزاب رقیب قرار گیرند؛ 

را در اختیار  (، حزب واحدی هر دو قوه1981-1977) کارتر

ای به گونه ریاستی های نیمهداشته باشد. ساختار در سیستم

های بوده که این مشکل رفع شود. با این حال، این گونه تنش

دهد که رئیس قانونی مشابه، در فرانسه، زمانی رخ می

ای از حزب یا احزاب  با نخست وزیران و کابینهجمهورها به کار 

به  «همخانگی»در نتیجه، پدیدة رقیب مجبور شده باشند که، 

وجود عرضی و هم در سطح کارکردی پراکنده شده است؛ 

بدین معنا که ارتباطی چند وجهی بین دو سطح دولت وجود 

فدرالیسم »های پارلمانی اغلب آنچه دارد. با این حال، نظام

کنند )به ویژه کانادا و شود، ایجاد مینامیده می« ییاجرا

ها، تعادل فدرال تا حد زیادی را روابط که، در آن استرالیا(

شود. در های اجرایی هر دو سطح دولت نعیین میمیان بخش

رایی ـه فدرالیسم اجـو اتریش آنچد آلمان ـهایی مانندولت

، دولت ه، در آنشود کنامند، در چارچوبی به کار گرفته میمی

های ایالتی و دولتگذاری اصلی است سیاست مرکزی

 .(15) ها را دارندمشیمسئولیت اجرای خط

                                                        
1 inviation to struggie 
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ا نظام بنظام ریاستی آمریکا  تطبیقیمقایسه . 12-5

 لمانی ایرانپارریاستی نیمهنیمه

مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با هیچ 

بینی شده در قوانین اساسی دیگر کشورها یك از مقامات پیش

قابل مقایسه نیست. رهبری مقامی است سیاسی، دینی، 

اجرایی که در طول تاریخ شیعه در لسان فقها با عنوان ولی 

و اخبار در زمان غیبت بینی شده و بر اساس روایات، فقیه پیش

دار باشد. امام عصر، باید زمام امور جامعه اسالمی را عهده

س بی یاسی مشخص اسالمی است که رد رأرهبری مقام مذه

 گیرد، اما نه شاه و نه رئیس جمهورهرم حاکمیت قرار می

اساس شرایط است و ادامه اقتدار او هم  پذیرش رهبر بر

رزترین این شرایط تقوا و عدالت بستگی به ادامه شرایط دارد، با

است. مقام رهبری با مقام سلطنت قابل مقایسه نیست. شاه در 

مسئول، کند، مقامی است غیرکشورهای سلطنتی سلطنت می

سلطنت موروثی است، هیچیك از شرایطی که برای رهبر لزم 

بینی و ضروری است در مورد سلطنت ضرورت ندارد، و پیش

فوق مخصوص جامعه اسالمی است. با  نشده، رهبری با شرایط

العاده سعت فوقدارات و اختیارات رهبر گسترش و واینکه اقت

دارد، اما تابع احکام و موازین اسالم است، رهبر مثل دیگر افراد 

شود، با جامعه مسئولیت دارد، رهبری با وراثت منتقل نمی

یك از افراد خاندان او حقی به عنوان  درگذشت رهبر هیچ

کند. با احراز شرایط، شخص ثت بر جامعه اسالمی پیدا نمیورا

گیرد و با فقدان شرایط بقای رهبری رهبر در این مقام قرار می

جایز نیست. اختیارات رهبر بر اساس موازین اسالمی مطلق 

گیری شده است. و بر محور صالح و مصلحت جامعه نتیجه

که اراده  یاسالمی و امت مسلمان باید استفاده شود. در حال

به لحاظ اینکه قدرت  های سلطنتی استبدادیشاه در حکومت

های رفته محدودیتی ندارد، و در سلطنتس قرار گدارد و در رأ

مشروطه محدود به قانون اساسی است. در جمهوری اسالمی 

ایران برابر قانون اساسی همه اقتدارات مسئولین به نحوی به 

رماندهی کل قوای مسلح را گردد، رهبر فقام رهبری مربوط می

دارد، بخش یا از امور اجرائی کشور را مستقیماا اعمال کمی 

نماید، و سه قوه قضائیه و تقنینیه و اجرائیه زیر نظر رهبری 

 .(16) دهندوظایف خود را انجام می

ه و زیدفقهای شورای نگهبان با احراز شرایط، از جانب رهبر برگ

د شوند. تصمیمات شورای عالی امنیت ملی با تدییمنصوب می

رت مشو کند مسائل بغرنج نظام بارهبر قابلیت اجرا پیدا می

شود و عفو مجمع تشخیص مصلحت با تصمیم رهبر حل می

 پذیرمحکومین احکام قطعی قضائی فقط از جانب رهبر امکان

 است. 

 برکناری رئیس جمهور چه به عنوان اعالم عدم کفایت سیاسی

از ) از طرف مجلس( یا به صورت تخلف از انجام تکالیف قانونی)

 1قام رهبری عملی استطرف دیوانعالی کشور( تنها با حکم م

خب ملت ـتـبرگان منه عنوان مجلس خـرچه نهادی بـگ

بینی شده تا پیوسته تصمیمات رهبری از حیث موازین شپی

اسالم و رعایت شرایط در سنجش داشته باشند و در واقع 

قدرت را کنترل کنند. در صورت احراز فقدان عدالت و انحراف 

لحاظ نداشتن سابقه  از اصول اعالم عزل نمایند. موضوع به

عملی دربوته آزمایش است در این رابطه سؤوالت بسیاری 

 مطرح است.  

های عمده نظام سیاسی آمریکا، که به بررسی دقیق ویژگی

های ساختار آن پرداختیم، بر سازمان و عملکرد ی جنبههمه

گذارد. در واقع، به جای ی حکومت نیز تأثیر میی مجریهقوه

ی متحد و سلسله مراتبی بسیار هماهنگ از ی تصویرارائه

متمرکز، واگرا و توان غیردستگاه اجرایی، این دستگاه را می

ی آمریکایی تقریباا آنار شیك نامید. تفکیك قوا، که در نمونه

آن تکامل یافته، ابزارهای اجرایی را مطیع خواست رئیس 

الت جمهور قرار نداده و در عمل به کنگره اختیار و آمادگی دخ

                                                        
بینی شده اعضای آن با شرط مجلس خبرگان نهاد رهبری، در قانون اساسی پیش 1

شوند، این مجلس در هر سال انتخاب می 8اجتهاد از جانب مردم برای  عدالت و

اقع لزم هائی وضع رهبری را تحت نظر و مراقبت دارد، تا در مودوره طی اجالس

بتواند به وظیفه انتخاب یا برکناری رهبر طبق موازین اقدام نماید، در قانون اساسی 

شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان 

به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شده، تا هر گاه رهبر بر اثر 

اا از انجام وظایف رهبری ناتوان باشد، شورای مذکور بیماری یا حادثه دیگری موقت

وظایف را موقتاا انجام دهد، و اگر زمانی تا انتخاب رهبر جدید رخ دهد و وظایف 

معطل نماند. )به نقل از کتاب حقوق اساسی تطبیقی: بانضمام قوانین اساسی 

ری جمهو - مریکاایالت متحده آ - فدراسیون روسیه - جمهوری اسالمی ایران

، ، تهران: جنگل جاودانه1316، امپراتوری چین، مدنی، جالل الدین –ترکیه 

1388.) 
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اجرایی را داده است. ساختار نظام  ی دستگاهدر امور روزمره

کند دستگاه اجرایی فدرال با مقامات ایالتی و فدرال ایجاب می

محلی سراسر قاره کار نماید. این ساختار اقدامات دستگاه 

ی مختلفی قرار حکومتی فدرال را در معرض فشارهای عمده

تر ه بیشـدولتی، کی کارکنان دهد که از سوی مجموعهمی

کنند و نیز از جانب مقامات ها خارج از واشنگتن فعالیت میآن

اجرایی که مجبور به هماهنگی با سناتورها و نمایندگان کنگره، 

مداران ایالتی و محلی هستند و برای فرمانداران و سیاست

اعمال نظراتشان بر رئیس جمهور و زیردستان او در پایتخت 

شود. در واقع، تکثرگرایی سیاست ال میاند، اعمجمع شده

آمریکا در ساختار و عملکرد دستگاه اجرایی منعکس شده 

 .(16) است

 

اختالفات قوه مجریه ریاستی آمریکا با قوه . 13-5

 پارلمانی ایرانریاستی ـ نیمهمجریه نیمه

ك یبطور یکجا و کامل به صالحیت قوه مجریه در آمریکا  -

ه جریارگان( واگذار شده ولی در ایران صالحیت قوه مدستگاه )

 شده است.به دو نهاد رهبری و رئیس جمهوری سپرده 

در آمریکا ریاست دولت و حکومت به یك ارگان )شخص(  -

ست کشور با رهبر و که در ایران ریا سپرده شده در حالی

= هیأت وزراء( به  دولت در معنای خاصریاست حکومت )

 رئیس جمهور سپرده شده است.

ید قهای قوه مجریه در قانون اساسی در آمریکا محدودیت -

کننده نیروهای سیاسی که متعادل گردیده است که از طرق

ران گردد ولی در ایروند اعمال میقدرت و دولت به شمار می

ه عالوه بر قانون اساسی، نهاد رهبری و مجلس در کنترل قو

 مجریه دخالت دارند.

یا یك ارگانی « Moniste مونیست»قوه مجریه در آمریکا  -

ا دو ی« Dualistدوآلیست »هست ولی در ایران قوه مجریه 

 رهبر ـ رئیس جمهور( است.ارگانی یا اثنانی )

و حذف  68در ایران بعد از اصالحات قانون اساسی در سال  -

بر وزیران،  وزیری و ریاست مستقیم رئیس جمهورپُست نخست

که  صورتی تبدیل شده، در "تك ارگانی"قوه مجریه مونیست 

نوان قوة ما رهبری را به عنوان اقتداری جدا و فوق سه قوه و بع

کننده بشناسیم که وجود چنین نهادی در کننده و متحدتعدیل

 .(17) سیستم ریاستی آمریکا وجود ندارد

در آمریکا، قانون اساسی تمامیت قدرت سیاسی مخصوص  -

که در ایران قدرت سیاسی  رئیس جمهور دانست در حالی

 تقسیم شده و از آن رهبر و رئیس جمهور است.

در آمریکا نویسندگان قانون اساسی به افکار عمومی  -

رئیس جمهور منتخب، ترسیدند که خوشبین نبودند و می

ای تشکیل دهد به همین جهت او را رئیس حکومت ظالمانه

 نونایالت متحده نامیدند نه رئیس جمهور، ولی در ایران قا

اساسی با محوریت ولیت فقیه ترسی از دیکتاتوری شدن 

 رئیس جمهور نداشتند. چنانکه در قضیه اولین رئیس جمهور

 بنی صدر( دیده شد.)

 ارم ایالت عضو فدرال منتخبین رئیس جمهور در آمریکا مرد

ن گزینند ولی در ایرامیانتخاب و آنها رئیس جمهور را بر

نامزدی که از صافی شورای نگهبان عبور کرده و شرایط 

اختصاصی ریاست جمهوری را داشته باشد با رأی مستقیم و 

ده بدون واسطه مردم، در تاریخ اعالن شده در یك روز برگزی

شد در آمریکا اگر اکثریت مطلق در دور اول حاصل نشود. می

بر مجلس نمایندگان یا مجلس سنا است که از میان 

کاندیدهایی که بیش از همه رأی آوردند رئیس جمهور را 

 ی کهکند ولی در ایران دو نفر از میان کاندیدهایانتخاب می

 د وکننحائز بیشترین رأی شدند یك هفته بعد با هم رقابت می

دست بیاورد رئیس جمهور ـبی را بدیدی که اکثریت نسکان

 .(17) شودمی

 1924ر آمریکا برای انتخاب کاندیدای حزبی مثالا در سال د

یدند اخذ رأی را تکرار کرد تا به توافق رس 103حزب دموکرات 

های سیاسی در صورت عدم توافق بر ولی در ایران گروه

 شوند و علمکاندیدای واحد بطور مستقل وارد انتخابات می

 کنند.مخالفت با گروه سیاسی را بلند می

ریکا: معاون اول رئیس جمهور با انتخاب خاص و در آم -

جداگانه از طرف منتخبین برگزیده شود؛ از قید قدرت مستقیم 

رئیس جمهور آزاد است و چون رئیس جمهور معاون تعیین 

کند، گاهی همکاری بین آن کند و حزب به او تحمیل مینمی

خاب ـرای چهار سال انتـماید و معاون هم بـندو مشکل می
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ود؛ ولی در ایران معاون اول رئیس جمهور با نظر مستقیم شمی

و شخص رئیس جمهور انتخاب و کسی در انتخاب معاون 

کند و هرگاه از لحاظ سیاسی به رئیس جمهور او را مجبور نمی

کند، مشکل برسند فوراا رئیس جمهور معاون اول را برکنار می

جمهور  اما در آمریکا رئیس جمهور حق برکناری معاون رئیس

 اش را ندارد.تا پایان دورة چهار ساله

رگ، ی و در صورت مدر ایران معاون رئیس جمهور دستیار و -

ما ؛ اگردد.... با موافقت رهبری جانشین وی میاستعفا ـ عزل و

 شد،در آمریکا معاون رئیس جمهور قبل از آنکه دستیار او با

 قائم مقام و جانشین احتمالی او است.

را  معاون رئیس جمهور ریاست قانون مجلس سنا در آمریکا -

ق بر عهده دارد و جز در هنگام تساوی آراء در مجلس سنا ح

 هوررأی ندارد. در ایران هیچگونه سمتی برای معاون رئیس جم

 جزء جانشینی بعد از عزل و استعفاء و فوت و یا غیبت با

 بینی نگردیده است.موافقت رهبری برای وی پیش

، ر دارد: اقتدارات اجرایی در کف رئیس جمهور قرادر آمریکا -

 دهد کهای مسئول قرار میالوصف در رأس هر وزارتخانهمع

تقیم ع مسها اقتدار خاصی ندارند، بلکه تابرؤسای این وزارتخانه

رئیس جمهور هستند و وی آنها را با صالحدید مجلس سنا 

وی کند و ممکن است که آنکه معرفی شده از سانتصاب می

رئیس جمهور از سوی سنا رد شوند؛ در ایران هم اقتدار 

أی راجرایی از آن رئیس جمهور است و وزراء را او برای اخذ 

اعتماد به مجلس شورای اسالمی معرفی و ممکن است که از 

سوی مجلس با رأی عدم اعتماد روبرو گردند. در آمریکا 

ی ادار انتخاب وزراء بیشتر بدلیل تخصص آنها و جنبه فنی و

 گردد ولی درآنهاست و کمتر بر نقش سیاسی آنها تکیه نمی

ز ار ـه سیاسی آن پر رنگتـران انتخاب وزراء اصولا جنبـای

 های فنی و تخصصی و اداری آنهاست.جنبه

در آمریکا وزیر دادگستری یا دادستان کل در واقع مشاور  -

عهده ها را بحقوقی رئیس جمهور است و مسئولیت ادارة زندان

شوندگان از دارد؛ اما در ایران وزیر دادگستری از میان معرفی

سوی رئیس قوه مجریه توسط رئیس جمهور به مجلس معرفی 

و حکم رابط بین قوه قضائیه و قوه مجریه را دارد و مشاور 

حقوقی رئیس جمهور بطور مستقل از سوی ایشان معرفی و 

ا که زیر نظر هها هم تحت پوشش سازمان زندانادارة زندان

 شود.وزارت دادگستری است اداره می

ن  در آمریکا؛ تشکیل جلسات کابینه اجباری نیست و ممک -

 وای نداشته باشد است که رئیس جمهور اصالا جلسه کابینه

کند و صورت مجلس هم جلسه مابینه اتخاذ تصمیم نمی

ظر نو  شود و کابینه فقط مرکزی برای تبادل اطالعنوشته نمی

؛ جلسات کابینه بطور منظم و قابل است؛ اما در ایرانمت

هیأت دولت( گردد و تصمیمات کابینه )پیوسته برگزار می

 ومحل قانونی و حقوقی دارد و تصمیماتش برای کشور حیاتی 

 با ودر امر ادارة کشور ضروری است و صورتجلسات آن مکتوباا 

 گردند.قواعد خاص اداری یادداشت و بایگانی می

صی ر آمریکا دفتر اجرایی رئیس جمهور ستاد اجرایی شخد -

او را تشکیل و دفتر کاخ سفید که همکاران شخصی رئیس 

جمهورند در حقیقت وقتی که منزل رئیس جمهور و مشاوران 

 در در آن استقرار دارند منزل مسکونی رئیس جهمور است؛ اما

 وه دایران دفتر رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری قرار دار

ه بکند و فقط مجاز را اداره می رئیس دفتر رئیس جمهور آن

ت استفاده در امور اداری از امکانات دفتر در مدت مسئولی

های سیاسی و اداری و تصمیمات خویش هستند و هماهنگی

ل او ضروری با سایر وزرا از سوی این دفتر با هماهنگی معاون

 گیرد.صورت می

های که بر انطباق سیاست در آمریکا، شورای ملی است -

اما  رد.گیداخلی و خارجی نظارت دارد. غالباا جای کابینه را می

ب در ایران به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقال

اسالمی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، به ریاست رئیس 

ه گردد و کار اصلی آن اتخاذ تصمیم شایستجمهور تشکیل می

ور دفاعی و امنیتی است یعنی حاصل برای اجرای صحیح ام

کار شورا یك تصمیم اجرایی عالی امنیتی است و هیچگونه 

د و دارارتباطی با کار هیأت دولت و کابینه در مفهوم عام آن ن

تصمیماتش جدا از تصمیمات کابینه یا هیأت دولت ممکن 

 است عملیاتی شود.

لتی دارد در آمریکا در ایالت یك فرماندار دارد که ریاست دو -

گردد؛ اما در ایران، و از سوی مردم همان ایالت انتصاب می
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استاندار با معرفی رئیس جمهور و تصویب هیأت دولت و حکم 

 گردد.وزیر کشور انتصاب می

ر یست. هندر آمریکا، قانون انتخابات واحدی بر ایالت حاکم  -

ایالت برابر سوابق و مقررات و ضوابط مخصوص خودش 

 4ا ت 2کند و دورة تصدی فرماندار بین انتخاب میفرماندار 

سال است و شرایط انتخاب شدن برای فرمانداری هم یکسان 

ی و ر یکباشد؛ اما در ایران، قانون انتخابات در سراسر کشونمی

دی شود و دورة تصها بطور یکسان اجرا میبرای تمام استان

از  شوروزیر کاستاندار زمان معینی ندارد و به کارایی و رضایت 

دی وابستگی دارد و شرایط انتصاب به استانداری هم برای تص

 سابقه و داشتنرعایت شرایط عمومی و نداشتن سوء این پست

حُسن خدمت و متعهد به رعایت ضوابط و مقررات قانونی 

است. از سوی دیگر همسویی با رئیس جمهور و طیف سیاسی 

 .(17) حاکم از شروط اصلی انتخاب استاندارد است

 می مرددر آمریکا هر ایالت دو مجلس ایالتی دارد که با رأ -

 شوند، مردم برای انتخاب شهردار و برخی قضاتانتخاب می

ذاری گها فاقد مجلس قانوندهند؛ اما در ایران استانرأی می

هستند و قانون مصوب مجلس شورای اسالمی برای سراسر 

کشور حکم واحد را دارد و مردم برای انتخاب شهردار به 

را  دهند و شورای شهر شهرداراعضای شورای شهر رأی می

ئیه کند، در چنین قضات در ایران از سوی قوة قضاانتخاب می

 منصوب و مردم در گزینش آنها هیچ نقشی ندارند.

در آمریکا، توضیح قوانین ایالتی و همچنین خود وتوی این  -

از ایالتی است و اگر در مرتبه دوم، دو سوم  قوانین با فرماندار

ه توشیح و سوی مجالس ایالتی تصویب شوند وی متخلف ب

ابالغ است؛ اما در ایران استانداران و هیچگونه حق اعاده 

ها و نامهها و یا آئینبررسی قوانین و یا مصوبات و بخشنامه

های اجرایی را ندارند، مگر اینکه از سوی حتی دستورالعمل

هیأت دولت تفویض اختیار شده باشند. در آمریکا برخی از 

بر کلیه ارکان اداری ریاست  فرمانداران دارای قدرت زیاد و

دارند ولی برخی از فرمانداران هم فقط رئیس رسمی و ظاهری 

هستند و چندان اقتداری ندارند؛ در ایران هم بواسطه کوچکی 

ها و یا ها و یا بدلیل موقعیت استراتژیك استانو بزرگی استان

ها؛ اقتدار استانداردها هم بدلیل جمعیت بیشتر برخی استان

است و همگی از یك قدرت برخوردار نیستند،  متفاوت

 های بزرگ از اعتبار و وثاقت بیشتری اگر براستانداران استان

اساس منافع ملی تصمیم بگیرند و مورد اعتماد دولت باشند 

های کوچك که اعتراضات آنها کمتر برخوردار هستند تا استان

 شود.تشکیل می

 هدهعورای نگهبان بر در ایران امضاء قوانین بعد از تأیید ش

و د هردر آمریکا بعد از تصویب کنگره ) رئیس جمهور است؛ اما

 مجلس نمایندگان و سنا( رئیس جمهور حق امضاء و یا وتوی

ر دقوانین را دارد ولی در ایران حق وتو برای رئیس جمهور 

 .(18) نظر گرفته نشده است

 

 گیری . نتیجه6

مریکا دو نظام گفته شد در نظام حقوقی ایران و آ همانطور که

وه ـه شیـران بـه ایـحاکم است ک ریاستی و ریاستیهـنیم

که در  گردد.مریکا به شیوه ریاستی اداره میریاستی و آنیمه

گردد صورت شکلی رعایت میام اصل تفکیك قوا به دو نظ هر

 های قوا را در اموراما به صورت ماهوی همچنان دخالت

گردد که حاکی از این است که یکدیگر به ندرت مشاهده می

گردد. هر اصل تفکیك قوا بصورت جامع و کامل رعایت نمی

ل رعایت ـك قوا بصورت کامـظام ریاستی تفکیـد در نـچن

ر این بین نظام پارلمانی نیز وجود دارد که تمام قوا گردد دمی

س جمهور ی، در نظام ریاستی رئگیرندمشی میاز پارلمان خط

شوند و و نمایندگان پارلمان در دو انتخابات مجزا برگزیده می

قبل از اتمام دوره  تواند دوره نمایندگان رایس جمهور مینه رئ

قبل از مهلت توانند قانونی پایان دهد و نه نمایندگان می

به عمر دوره ریاست جمهوری پایان دهند  قانونی و پایان دوره

پارلمانی نیمه –ریاستی در نظام حقوقی ایران، نظام حاکم نیمه

های نظام ریاستی و نظام باشد و به گونه است که ویژگیمی

پارلمانی در آن تلفیق گردیده است. در این نظام بر اساس 

شود و بر خالف س جمهور انتخاب مییرئانتخابات عمومی 

ینه ریاست جمهوری قانونی که در نظام ریاستی وجود دارد کاب

ن این قدرت را دارد ی اعتماد بگیرد و پارلماباید از مجلس رأ

ی عدم اعتماد به هئت دولت آنها را از قدرت که با دادن رأ

 آمریکا (یکا )قانون اساسیساقط نماید. و در نظام حقوقی آمر
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های کشوری است فدرالی که یك حکومت ملی و حکومت

ریه فدرالی که از نوع ریاستی گانه دارد قوه مجمحلی پنجاه

تك نهادی است و همه  جمهوری ریاستی معمولا .است

مجریه در اختیار رئیس جمهور  اقتدارات اجرایی و عوامل قوة

و از رئیس جمهور بالترین مقام رسمی کشور است  ،است

 رات تام برخوردار است.اختیا

 

 . تقدیر و تشکر7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله مساعدت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 . سهم نویسندگان8

ن نواعنویسنده دوم بعنوان نویسنده مسئول و بقیه مولفین، به 

 اند.همکار در تدوین مقاله ایفای نقش نموده

 

 افع . تضاد من9

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: All political and legal systems are a function of a 

single political structure. In Iran, the system structure is in the form of a semi 

- presidential - parliamentary form and is run in Presidential. the purpose of 

this study is to answer the question whether the unity of leadership status 

and executive authority is better or the multiplicity of it? that is, in the united 

states, the unity of the two (leadership, executive) has been formed, it is best 

(individual executive power) or duality (two branches of executive power) in 

iran. 

Materials and Methods: This paper is descriptive analytical, and it has been 

developed using documentary method and taking note of note tools. 

Results: The findings indicate that the ruling system in Iran is a semi - 

parliamentary system, a system of governance that is integrated with the 

administrative system and the parliamentary system. And in the US legal 

system (the constitution) of the United States, a federal government, which 

has a national government and a double government, is the federal 

executive of the Presidential Administration. 

Ethical considerations: From the beginning to the end of the article, it is 

formulated and formulated by adherence to the principles of honesty. 

Conclusion: In this semi - presidential - presidential model that is ruling in 

Iran, such as Presidential Presidential systems, it is responsible for the 

Presidency of the Republic, which represents a national sovereignty and 

enjoys political responsibility to the parliament, and parliament is capable of 

overthrowing the government with a vote of confidence. in the presidential 

model, which is a model in the political structure of the united states, the 

Presidential model is usually the single entity and all executive powers and 

executive powers are available to the president, the president is the country's 

highest official and enjoys his authority. 
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