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 قانون اساسي 75اصل حقوقي  بررسي مفاهيم

 

 

 

 

 حسين فاتحي زاده، دكتر محمد حسين جعفري

 

 

 

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي يزد.

  آزاد اسالمي واحد ميبد يزد.دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه 

 

 

 

گانه نظام را در قالب سه قوه مقننه، قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، قواي سه 75اصل  :چكيده

 احصاء نموده است و آنها را مستقل دانسته است؛ لكن در عين حال اعمال حاكميت ازمجريه و قضائيه 

بررسي نوع استقالل قوا  به رسميت شناخته است. امت امامت و امر مطلقه واليت نظر جانب آنها را زير

 در ايران، واليت مطلقه و امامت امت از نكات كليدي اين اصل است كه در ادامه شرح داده خواهد شد.

 

 .اليت مطلقه، امامت امت، استقالل قواوواژگان كليدي: 

 

 

 

 

 مقدمه  

قواي حاكم »براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي:  .اساسي ايران استقالل قواي سه گانه از يكديگر را پذيرفته استقانون   

در جمهوري اسالمي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زيرنظر واليت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول 

 «.. اين قوا مستقل از يكديگرندآينده اين قانون اعمال مي گردند

تفكيك قوا در ايران به صورت بر اين اساس ولي علي رغم تصريح به استقالل قوا، موارد متعددي از تداخل قوا وجود دارد كه     

ديگري ار ك در اًو مستقيم داشته باشدشرح وظايف خاص و تعريف شده قانوني  قوه، هر  قوا يعني. استقالل پذيرفته شده استنسبي 

گر اي از وظايف قوه ديپاره ايقوهدر مواردي كه  كند. لذاگيري هر يك بدون نفوذ و يا فرمانبري از ديگري تصميمنيز و  كندلت نادخ
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مجري قوانين مصوب قوه مقننه هستند ولي در  ،قضائيه در عملمجريه و  قواي هرچنددهد در واقع جنبه استثنايي دارد. را انجام مي

 .دارند، استقالل داردكه جنبه تعيين مصداق براي قوانين  نامهنامه و بخشآيينتصويب 

كيك اين است كه اصل تف اصليولي نكته  ؛مطرح نيست چنين اصليدر اسالم  است.اسالمي  احكامزيربناي قانون اساسي ايران 

 . اسالم داراياستتمركز قدرت  ناشي از استبدادبراي جلوگيري از  راهي صرفاً قوا في نفسه در عالم حقوق موضوعيت ندارد بلكه

از ابزارهاي مسدودكننده  است كه در كنار مجلس خبرگان رهبريواليت مطلقه فقيه است كه آن اين هدف براي تحقق روشي 

كيك اصل تف هالبته بيشتر با اين هدف كروش تفكيك قوا را پذيرفته است   57استبداد به حساب مي آيد. قانون اساسي ايران در اصل 

در كشورهاي مختلف براي تنظيم روابط قوا است.  ور و نيز تسهيل در امور حكومتقوا در نظام اسالمي روشي براي تخصصي كردن ام

( در نظام ايران اين 041و  041، ص 0431گذارند. )قاسم زاده، كننده مي. برخي بر آن نام قوه يا نيروي تعديلهايي وجود دارداهرم

ده رهبري گذاشته شده و از آثار آن جلوگيري از تفوق و برتري قواي سه گانه بر يكديگر و توازن بين آنها و نيز پيشگيري امر بر عه

 .باشداز بروز وقوع اختالف مي

ظيفه وبه طور كلي با عنايت به مسئوليت رهبري به عنوان تنظيم كننده قوا و مقام مافوق كه قواي سه گانه زير نظر وي انجام     

 :توان نتيجه گرفت كهمي كندمي

رهبر بر قواي سه گانه نظارت داشته و در صورت عدم اجراي بخشي از قانون به آنان تذكر و دستورات الزم را خواهد داد.     

و محسني،  )نجفي اسفاد «در موارد تخلف هر يك از قوا، مي توان از وي به رهبري مراجعه و شكايت نمود.»برخي بر اين باورند كه 

يك هدايت كلي است و نه يك نظارت اجرايي. كما ، «تنظيم كننده قوا»عبارت وليكن به نظر مي رسد مراد از  (030، ص 0411

اينكه در عمل نيز رويه بر نظارت جامع رهبري بر قواست و نه يك نظارت اجرايي و عملكردي كه اين امر )نظارت اجرايي( نه ممكن 

 .است و نه مطلوب

 شناسنامه اصل -اول مبحث

 نويس دولت موقتپيش -بند اول

قواي ناشييي از اعمال حق حاكميت ملي عبارتند از: قوم مقننه، قوم قضييائيه و قوم مجريه كه بايد هميشييه  » اصللل شللان:د  :

 تمذاكرا مشييروح صييورت) «جمهور برقرار گردد.مسييتقل از يكديگر باشييند و ارتباا ميان آنها بر طبق اين قانون به وسيييل  رئيس 

 (5 ص ،0433 ،3 جلد ايران، اسالمي جمهوري اساسي قانون نهايي بررسي مجلس

 (735 ص  مان،) نويس گروه مربوطه مجلس بررسي نهايي قانون اساسيپيش -بند دوم

، قوه قضائيه -3، قوه مجريه -4، قوه مقننه -2، قوه ملت -0 :قواي حاكم در كشور جمهوري اسالمي عبارتند از»اصل پان:د  : 

 0.«دگرد برقرار مي قوه رهبري و ارتباا ميان آنها بوسيله قوم اخير -7

 مصوبه مجلس بررسي نهايي قانون اساسي -بند سوم 

قواي حاكم در جمهوري اسيالمي ايران عبارتند از: قوم مقننه، قوم قضائيه و قوم مجريه كه زير نظر واليت  »: و هفتماصيل پنجاه  

وسييييل  اين قوا مسيييتقل از يكديگرند و ارتباا ميان آنها به .گرددبر طبق اصيييول آينيده اين قانون اعمال مي امر و امياميت اميت،    

 2(0315 ص ،4جلد همان،) .«گرددجمهور برقرار ميرئيس
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 متن نهايي مصوب -بند چهارم 

قضائيه و قوم مجريه كه زير نظر واليت قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران عبارتند از: قوم مقننه، قوم »و  فت : اصل پنجاه 

وسييييل  اين قوا مسيييتقل از يكديگرند و ارتباا ميان آنها به .گرددامر و امياميت اميت، بر طبق اصيييول آينيده اين قانون اعمال مي    

 (همان) .«گرددجمهور برقرار ميرئيس

 

 متن نهايي مصوب شوراي بازنگري قانون اساسي -بند پنج  

 زير نظر واليت كه قضائيه و قوه مجريه ، قوهمقننه عبارتند از: قوه ايران در جمهوري اسالمي حاكم قواي»: پنجاه و  فت  اصل

 «از يكديگرند. قوا مستقل گردند. اين مي اعمال قانون اين آينده اصول بر طبق امت امر و امامت مطلقه

 

 طه و متم  آناصل مرتبط در قانون اساسي مشرو - شش بند 

 

 «نمايد. قواي مملكت ناشي از ملت است طريق  استعمال آن قوا را قانون اساسي معين مي»: متم اصل بيست و شش  

 

 شود:  سه شعبه تجزيه ميه قواي مملكت ب»: متم اصل بيست و  فت  

حضرت شاهنشاهي و مجلس  شيود از اعلي  وضيع و تهذيب قوانين و اين قوه ناشيي مي  ه قوه مقننه كه مخصيوص اسيت ب   -اول

عدم مخالفت با موازين ه را دارد ولي استقرار آن موقوف است ب حق انشاء قانون أشيوراي ملي و مجلس سنا و هريك از اين سه منش 

دخل و خرج مملكت از مختصات مجلس ه صح  همايوني لكن وضع و تصويب قوانين راجعه به شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح ب

 شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراي ملي است. .شوراي ملي است

محاكم ه محاكم شرعيه در شرعيات و به قوم قضيائيه و حكميه كه عبارت اسيت از تميز حقوق و اين قوه مخصوص است ب   -ميد

 عدليه در عرفيات.

رين دولت به نام نامي اعلي حضرت قوه اجراييه كه مخصيوص پادشياه اسيت يعني قوانين و احكام به توسط وزراء و مأمو    -سييم 

 «كند.شود، به ترتيبي كه قانون معين ميهمايوني اجراء مي

 «قواي ثالثه مزبوره هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهد بود.: »متم صل بيست و  شت  ا

 

 ديگر كشور اي اساسي قانون متناظر اصول -ت  فبند  

 آمريكا متحده اياالت -

 ناس مجلس از مركب متحده اياالت كنگره به اساسي، قانون اين در شده اعطا قانونگذاري اختيارات كليه: »0 بخش -اول ماده»

 «.گرددمي واگذار نمايندگان، مجلس و

 «...دارد قرار آمريكا متحده اياالت جمهوررئيس اختيار در مجريه قوه: »0 بخش -ماده دوم»
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 مايدن تعيين زماني درهر تواندمي كنگره كه تالي دادگاههاي و عالي ديوان به متحده اياالت قضاييه قوه: »0 بخش -سوم ماده»

 (0411 تيرماه جمهوري، رياست حقوقي معاونت) «... گرددمي واگذار دهد تشكيل و

 

 فرانسه -

باشيد. وي با داوري خويش هماهنگي قواي حاكم و همننين استمرار  رئيس جمهور حافظ اجراي قانون اسياسيي مي   -7 ماده»

 .«...نمايدحكومت را تضمين مي

 

 و فرد وكيلي ترجمه) .« ...نمايدرئيس جمهور با همكاري شيوراي عالي قضيايي اسيتقالل قوه قضايي را تضمين مي    -۴۶ ماده»

 (0411 تيرماه اصل، رستگار

 

 فرانسه   9571اوت  6۴اعالميه حقوق بشر و شهروند 

  4.«تفكيك قوا عملي نگرديده است قانون اساسي وجود ندارد ...در آن جامعه كه - 03ماده »

 

 آلمان -

 -6۲ماده»

0. ... 

سييرچشييمه قدرت دولت از ملت اسييت. اين قدرت از طريق انتخابات و اخذ رهي و به وسيييله ارگان جداگانه قوه  .2

 .قانونگزاري، قوه مجريه و قوه قضاييه اعمال خواهد گرديد

 مقررات و قوانين مجموعه،  م) «.و قواي مجريه و قضيياييه پيرو قانون خواهند بودقوه مقننه تابع مقررات قانون اسيياسييي  .4

 (اسالمي شوراي جلس، كشور

3.  

 فنالند -

جمهور  رييس بر عهده مجريه قوه باشيد. اعمال  جمهور مي با رييس و در رابطه پارلمان از طريق مقننه قوه اعمال ... -6اصلل »

وزير و تعداد  از نخست متشكل نيز كه وزيران جمهور، شوراي بر رييس عالوه مملكت امور عمومي منظور اداره ، بهاست شده گذارده

 (همان) ..«.واگذار خواهد گرديد. دادگستري مستقل هايدادگاه به قضاييه قوه خواهد گرديد. اعمال باشد تشكيل را مياز وز الزم

 

 كرواسي -

 .«شوددر جمهوري كرواسي حكومت به سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه تقسيم مي -۶اصل »

 

 



199-704، ص   9911 دی،  9 جلد، 91 شماره،  علوم انسانی اسالمی  

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.i 

     

293 
 

 عراق -

 -01 ماده»

 .«...ندارد برآن حاكميتي كس هيچ قانون جز و است مستقل قضايي دستگاه -0

مجريه و قضيياييه اسييت كه هر يك از آنها براسيياس تفكيك وظايف بين قوا ، قواي حكومت فدرال شييامل قوه مقننه -۶۴ماده »

 .«دهندهاي خود را انجام مي وظايف و ماموريت

 

 پاكستان -

 (: پارلمان) شورا مجلس -71 اصل»

 سيينا مجلس و ملّي مجلس عنوان با ترتيب به كه مجلس دو و جمهوررييساز اسييت مركب( پارلمان) پاكسييتان شييوراي مجلس

 «.شوندمي ناميده

 :كشور مجريه قوه اعمال -11 اصل»

 «....شد خواهد اعمال او تابع مقامات يا او شخص توسط اساسي قانون موجببه و تفويض جمهوررييس به كشور مجريه قوه -0

 ...-0: دادگاهها تشكيل نحوه و صالحيت -057 اصل»

 «.شدخواهد منفك مجريه قوه از بتدريج آغاز روز از سال چهارده ظرف قضاييه قوه -4

 

 75تحليل مفا ي  اصل  -دوم مبحث

 ل قواي حاك  اول بند

 مراد از قواي حياكم در ييك كشيييور هميان اركان و بازوان قدرتمند حكومت اسيييت كه به عنوان مجراي اعمال حاكميت عمل   

حقوقي كنوني  هايهمه نظام –هاي غير مستقيم د. حاكميت، چه منشيأ الهي داشيته باشد و چه منشأ بشري، در دموكراسي  ننكمي

 –از دموكراسيي غير مستقيم بهره مي برند و دموكراسي مستقيم به طور بسيار محدود در كشورهاي انگشت شمار اعمال مي گردد  

است كه به طور طولي از جانب خداوند به مردم تفويض  –الهي، بشري  –جاري اسيت. حاكميت در جمهوري اسالمي ايران دوگانه  

 گزينند.اين مردم هستند كه قواي حاكم را نماينده خود در اعمال حاكميت برمي است و شده

 گردد.  سياسي رابطه قواي حاكم با يكديگر و با منشأ حاكميت )مردم( تعريف مي هايبسته به شكل رژيم

پارلماني، قوه مقننه ) پارلمان ( مسيتقيماً توسيط مردم انتخاب مي شوند و قواي ديگر از جمله دولت ) قوه    هايمعموالً در رژيم

دم در تعيين قواي مجريه و قضييائيه نقش غير مسييتقيم مجريه ( و حتي قوه قضييائيه از پارلمان ناشييي مي شييوند. به عبارت ديگر مر

دارند. رابطه قوا با يكديگر نيز به صورت طولي است، يعني پارلمان در رهس هرم قدرت قرار دارد و قواي ديگر در ذيل آن مي باشند. 

 نمونه بارز يك رژيم پارلماني، نظام انگلستان مي باشد.

رياسييتي، همانند اياالت متحده امريكا، قواي مقننه و مجريه، هر دو به طور مسييتقيم توسييط مردم انتخاب مي   هاياما در رژيم

شوند و به طور مستقل به اعمال حاكميت تفويضي از جانب مردم مي پردازند. در اين نوع رژيم، قوا در عرض هم قرار دارند و معموالً 

 سلطه و برتري نسبت به يكديگر ندارند.
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 ارسطو براي هر حكومت سه گونه قدرت مي شناسد كه عبارتند از:، بحث تعداد قواي حاكمدر 

 الف: قدرت تأمل و مشورت درباره مصالح عام؛

 ب: قدرت فرمانروايي؛

 ج: قدرت دادرسي؛

و بي  متنوعگروسيوس، پوفندرف و ولف، سه تن از نامداران مكتب فطري و بين المللي، تعداد وظايف و اختيار قدرت سياسي را 

مي شيمارند. بنا بر نظر پوفندرف و ولف از قدرت سيياسي هفت بخش   « بخشيي از ظرفيت حاكميت »شيمار مي دانند و هر كدام را  

 گيرد:نشأت مي

. اقتدار اعالم جنگ و عقد صلح و انعقاد 3. قوه قضيائيه،  4. حق برقراري مجازات )ايجاد ضيمانت اجراي قوانين(،  2. قوه مقننه، 0

 . انجام تعليمات عمومي.5. قدرت تعيين وزيران و كاركنان دولت، 3. قدرت تصويب و وصول ماليات، 7دهاي بين المللي، قراردا

اند. ولي چون حاكميت را تقسيييم ناپذير مي دانند و قوه ژان بدن و شيياگردان وي نيز قائل به تمايز پنج تا شييش مظهر حاكميت

 هر حاكميت را ناشي از قوه مقننه مي دانند كه بايد عمالً در اين قوه و زير نظر آن گرد آيند.مقننه را مادر قوا مي شناسند، بقيه مظا

 سه قوه را بايد از يكديگر مشخص نمود:، به عقيده جان الك فيلسوف و متفكر قرن هفدهم، در هر جامعه اي

 قوه مقننه،   –الف 

 قوه مجريه،  -ب

 قوه متحده )فدراتيو(. –ج 

ظر وي، اقتدار اعالم جنگ، عقد صيييلح و انعقاد قراردادهاي بين المللي را برعهده دارد و از قوه مجريه نيز متمايز قوه متحده از ن

 (217 – 411 صص ،0414 سياسي، نهادهاي و اساسي حقوق ،«پناهي شريعت» قاضي) مي باشد.

 هيأت» وي، نظر از اسييت. گرديده بين آنهاقواي حاكم و روابط  متذكر «اجتماعي قرارداد» معروف كتاب در نيز ژان ژاك روسييو

 و اتكلي حد در فقط بايد قانونگذار قوه كه اسييت اين بر روسييو اعتقاد. اسييت واقعي «حاكم» تعبيري بنابر و مقننه قوه همان «مردم

 زمينه در اجرائيه قوه كه حالي در. باشييد كلي و عمومي امور به مربوا او هايبرداشييت و كند تصييميم اتخاذ و اظهارنظر عموميات

 باشد. جدا اجراكننده دستگاه از بايد قانون واضع دستگاه لذا. كندمي عمل و گيردمي تصميم اختصاصي مسائل

 يابد،مي الانتق مجريه قوه به قانونگذار سوي از و مقننه قوه به مردم از حاكميت و قدرت كه فكر اين قبول و روسو نظرات تفسير با

 يكديگر از را ود اين اينكه ضمن يعني. اندانديشيده مقننه به مجريه وابستگي به بيشتري صراحت با مابلي نظير او پيرو متفكران

 مجريه قوه كه دارند گمان اند،كرده فرض ملي حاكميت بخشتجسم  و قوا كليه مادر در واقع را مقننه چون اما پندارند،مي متمايز

 قضائيه قوه رب را خود نظارت بتواند بايد قانونگذار قوه آن بر افزون. شود نظارت و كنترل آن توسط و باشد مقننه قوه مطيع و تابع بايد

 (417 ي 411 صص همان،) .درنگذرند شده ترسيم هايمحدوده از نيز قضات تا كند اعمال نيز

و، راه يافته، دست آورد منتسكي شكل قواي سه گانه اي كه امروز در غرب و بيشتر كشورها رايج شده و به قوانين اساسي مختلف

متفكر و فيلسييوف قرن هجدهم فرانسييه اسييت. وي در كتاب پرآوازه خود يعني روح القوانين، نظريه خود را در باب سييه قوه مقننه،  

 در اًاي پرورانده كه پس از وي اثرات انكار ناپذيري بر مشيي فكري تدوين كنندگان قوانين اساسي و نهايت مجريه و قضيائيه به شييوه  

 (033ص همان،) سياسي غربي بر جاي گذارده است. هايشكل دادن به رژيم



199-704، ص   9911 دی،  9 جلد، 91 شماره،  علوم انسانی اسالمی  

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.i 

     

293 
 

 قوا استقالل ل دوم بند

 دامك هر و كنند دخالت ديگري كار در رهساً و مسيتقيم  طور به توانندنمي آنها از كدام هيچ كه اسيت  اين قوا اسيتقالل  از منظور

 زنجاني، عميد) .گيرد كار به را خود اختيارات و دهد انجام را خود وظايف ديگر قوه نفوذ اعمال از دور به و جداگانه طور به بايد

 (252ص ،0417 تهران، دانشگاه انتشارات ايران، اساسي حقوق عباسعلي،

ك قوا است. منظور از تفكي« استقالل قوا»در مباحث حقوق اساسي بسيار شناخته شده تر و با سابقه تر از « تفكيك قوا»عبارت 

گانه است تا هر كدام بتوانند بدون دخالت و بيرون از نفوذ ديگري در انجام وظايف و تحقق اهداف توازن و تعادل بين قواي سهنوعي 

خاص خود قادر گردد و به هيچ وجه معني تفكيك قوا انفصيييال و پراكندگي و يا حفظ تسييياوي و تقارن مطلق نيسيييت. در حقيقت 

ده، از بندي كرگانه را طبقههاي قواي سهنوعي روش سيياسيي است كه وظايف و مسئوليت   منظور از اصيل تفكيك قوا، دسيتيابي به  

 انفصال مطلق و پراكندگي دستگاههاي حاكم وهم از تمركز قدرت جلوگيري كند.

 توان به ترتيب زير مطرح كرد: هاي موجود در زمينه تفكيك قوا را مينظريه

 تداخل قوا ونفي تفكيك  -0

 تفكيك مطلق قوا -2

 كيك نسبي و تعادل قواتف -4

 (272 صص ،0414سياسي، نهادهاي و اساسي حقوق) تشكيالت برتر هماهنگ كننده. -3

 

 نظريه تداخل قوا  

اند كه استنتاج كلي وي، نوعي اختالف قوا است و به گمان برخي از حقوقدانان از قرارداد اجتماعي روسيو چنين اسيتنباا كرده  

شيود و قواي مجريه و قضاييه كه در واقع منبعث از مردم، ولي از  روسيو حاكميت مردم به نمايندگان آنان در قوه مقننه سيدرده مي  

 كنند.  اي از اين حاكميت را به تبعيت از مجلس نمايندگان اعمال ميگونه رهگذر مجلس هستند هر كدام به

ؤيد نظريه شود مگانه در قوانين اسياسي برخي از كشورها مشاهده مي هاي دسيتگاههاي سيه  تداخل و اختالتي كه در مسيئوليت 

 فوق است. 

 

 نظريه تفكيک مطلق قوا  

گانه است. به اين ترتيب كه هر قوه بخشي از حاكميت را به طور برابر، سهنظريه تفكيك قوا مبني بر تقسيم حاكميت بين قواي 

كند و اين در صيييورتي قابل تحقق اسيييت كه قوه مقننه و رئيس قوه مجريه جداگانه، از طريق ولي بيا طبيعتي جيداگانه اعمال مي  

ين آنها و مجلس به طور غير رسمي انجام پذيرد انتخابات عمومي تعيين گردد و وزراء در رابطه با رئيس جمهور قرار گيرند و رابطه ب

كند و دستگاهها و اندام حكومت از ه ديگر دخالت نمياي در قوشود و قوهو بدين وسيله وظايف تخصصي هر كدام از قوا مشخص مي

دا ان انحالل قوه مقننه را پيرود و باالخره نه قوه مجريه توديگر از ميان مي اي بر قوهكنند و تفوق قوهيكديگر جداو مستقل عمل مي

ها براي تأمين تفكيك مطلق همه قوا، اعضاي كند و نه قوه مقننه قادر به سياقط ساختن قوه مجريه خواهد بود. در برخي از رژيم مي

 شوند.ديوان عالي كشور )قوه قضاييه( نيز توسط آراء عمومي انتخاب مي
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 شرح زير نام برد: به طور كلي عناصر تفكيك مطلق قوا را مي توان به

 هاي كارگزار، تخصصي است و هيچ كدام مجاز به دخالت در كار ديگري نيست.وظايف هر يك از دستگاه .0

 دهند.گانه نوعاً تمامي وظايف خود را به تنهايي انجام ميها يا قواي سهدستگاه .2

از ديگري نبوده و از آن تبعيت هاي عامل قوا كامالً از يكديگر مسيييتقلند و هيچ كدام منبعث ها و دسيييتگاهاندام .4

 نمي كند.

 

 نظريه تفكيک نسبي قوا

اسيتنتاج تفكيك قوا به صيورت مطلق امروزه منطقي نيسيت زيرا اصول اين امر گرچه لزوم تفكيك قوا و مرزبندي وظايف قواي    

ه دست آورد زيرا رابطه متعادل بين توان از آن بكند، ولي مفهوم مطلق تفكيك قوا را نميگانه و اصل عدم مداخله قوا را ثابت ميسه

قوا به دخالت مسيتقيم و غير مسيتقيم هماهنگ شده هر كدام از قوا در ديگري، بدون تفوق و تمركز، معني تفكيك نسبي قوا است.   

ام در كنار اصيييوالً با رودرو قراردادن قوا و احتمال تأثير متقابل و دخالت برابر هر يك در ديگري و اعطاي اختيارات جنبي به هر كد

 سازد.گانه برقرار ميتري را در ميان قواي سهگونكند و تعادل و موازنه هموظايف اصلي، مقاصد و اهداف گذشته را بيشتر تأمين مي

همننين تفكيك مطلق قوا به خاطر پيامد منفي آن كه انفصيال و گسييختگي دستگاههاي حكومت است امري نامعقول به نظر   

 رسد.  مي

 صر تفكيك نسبي قوا عبارتند از:اصوالً عنا

بندي آنها و واگذاري هر دسيييته از اين وظايف كه داراي ماهيتي همگون برقراري تميايز بين وظيايف و دسيييته   .0

 ها.هستند به دستگاهي متمايز: مقننه به پارلمان، مجريه به هيأت دولت و دستگاه اداري و قضاييه به دادگاه

متمايز، جنبه تخصصي كامل ندارند و در بعضي موارد قلمروهاي مشتركي هاي بر خالف رژيم رياسيتي، دسيتگاه   .2

كند و مقننه در اجراي تمام و كمال قوانين در كار مجريه گيري قوانين با مقننه همكاري ميدارند مثالً مجريه در شيييكل

 كند.نظارت مي

 ديگرند.هاي هر يك از قوا داراي وسائل و ابزارهاي تأثير بر يكاندام .4

 پاسخگوي كاركرد خود در برابر پارلمان است.، مان، پاسخگوي مردم و هيأت دولتپارل .3

وع گانه يك نممكني اسييت و عقالً هم قابل قبول نيسييت و بايد بين قواي سييه  گانه امر غيرامروزه تفكيك مطلق بين قواي سييه

ر وه بر اينكه در كار خود مستقل هستند و دتفكيك نسيبي و نوعي وجود داشته باشد و منظور از تفكيك نسبي اين است كه قوا عال 

اما بين آنها نوعي همكاري و ارتباا وجود دارد كه معموالً با اصييطالح   (473 ص همان، قاضييي،؛ )كنندكار قواي ديگر دخالت نمي

در كتب حقوق اساسي وجود دارد و طبق اين نظريه قوا به كلي از يكديگر « ارتباا بين قوا»يا « همكاري قوا»، «تفكيك نسيبي قوا »

 شود.جدا و منفصل نبوده و اراده عموم يكباره، ولي به درجات ظاهر مي

اي اسيت كه در اصل تفكيك  كنيم كه برخي قوا در قوه ديگر مؤثر اسيت ولي اين تأثير درآن دايره اضير مشياهده مي  در عصير ح 

اند، به عنوان مثال در حكومت پارلماني قوه قانونگذاري به وسيييله اختياري كه در وضييع قوانين دارد، نقش نوعي براي آن قائل شييده

كند. همننين به واسطه نظارت بر بودجه و موافقت و عدم موافقت اعي دولت ايفا ميحساس ومهمي در تمام امورات سياسي و اجتم
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با بودجه پيشيينهادي، دولت را تحت تأثير خود قرار داده اسييت و از اين رو بقا يا عدم بقاي هيأت دولت كه نماينده قوه مجريه اسييت 

بق كند و طسري قوانين را تهيه و تقديم پارلمان ميه يكطور قوه مجريمنوا به رضيايت و موافقت نمايندگان پارلمان است، همين 

در ايران شوراي نگهبان است كه مكمل قوه مقننه است نه قوه »كه قانون به او داده است، حق توقيف قوانين را دارد « حق اعتراض»

و تجديد انتخابات را اعالم كند )در تا دوباره پارلمان درآن تجديد نظر كند و همننين حق دارد كه پارلمان را تعطيل كرده « مجريه

ايران تعطيلي در انحالل پارلمان معنا ندارد(. چناننه قضيات كه نماينده قوه قضياييه هسيتند در غالب كشورها از طرف قوه اجراييه    

زد. بهترين شييوند ولي هيأت دولت حق ندارد در امر قضيياوت دخالت نمايد و يا اينكه جريان احكام را موقوف يا معطل سيياتعيين مي

مثال براي اين نوع تفكيك نظام، انگليس و فرانسييه و بسييياري از كشييورهاي اروپايي اسييت. تفكيك نسييبي يا همكاري قوا در رژيم  

پيارلمياني ظهور ييافته اسيييت. در اين نوع تفكيك بيشيييتر تكيه بر اصيييطالح پارلمان اسيييت، برخالف تفكيك مطلق كه تكيه بر     

 است.« جمهوررئيس»

ريزي آننه مسيلم اسيت اين است كه اكثر كشورها ساختار نظام سياسي خود را براساس نظريه تفكيك نسبي قوا پي  به هر حال 

  (413 ي 417 صص همان، قاضي،) اند.كرده

ياد كرده است. دليل آن را شايد تأثيرات و « اسيتقالل قوا »از واژه « تفكيك قوا»قانون اسياسيي ايران به جاي اسيتفاده از كلمه    

 گانه در ايران بهبين آنها دانسييته اسييت. اما به هر تقدير تفكيك قواي سييه ماتر تعامل و همكاري فيتداخالت و يا به عبارت روشيين

ها و ابتكارات عملي وي تعيين گيري اين قوا را سياستصيورت نسيبي پذيرفته شيده است كه نقطه اتصال آنها رهبري است و جهت   

 اول، لدج تهران، سياسي، فقه عباسعلي، زنجاني، عميد) ه برخي از مؤلفين، از آن به سييستم هدايت كند. به همين دليل اسيت ك مي

اند كه با توجه به تجربيات حاصيله در دو دهه گذشيته اسيتعمال چنين اصييطالحي چندان هم    نام برده (210 ص ،0454 كبير، امير

ن است و هاي مختلف، توازن، نتيجه آبيراه نباشد. البته ارتباا و تداخل قوا در يكديگر به طريقي متقابل بوده كه با به كارگيري اهرم

صييل بر اين اسييت كه قوه مقننه داراي وظيفه قانونگذاري و قوه قضييائيه داراي وظيفه غالباً تداخل قوا جنبه اسييتثناء بر اصييل دارد. ا

كردن و قوه مجريه موظف به انجام امور جاري و اجرايي كشور است ولي هر يك از اين اصول داراي استثنائاتي است كه بحث قضاوت

وده ضمن تعيين حدود و ثغور براي قوا، استقالل آنها را سازد. اگرچه قانون اساسي تالش نمتداخل قوا و تفكيك نسيبي را فراهم مي 

توان اي تداخالت را پذيرفته ولي در عمل نيز مواردي از تداخل، به آن افزوده گرديده اسيييت. از جمله ميحفظ نمياييد و خود پياره   

رار گرفته است و جاي بحث زيادي را عمالً در اختيار قوه مجريه ق را نام برد كه امر قضاوت« تعزيرات حكومتي»انگيز برموضوع بحث

   (030 – 032 صص ،0411 محسني، و اسفاد نجفي) نزد حقوقدانان پيدا نموده است.

 

 واليت امرل  سوم بند

« ولي»مراد از واليت امر، حاكم جامعه است. واليت امر از دو واژه واليت و امر تشكيل شده است. واليت در لغت، مصدر از ريشه 

پادشياهي، دوسيتداري، خويشاوندي، قرابت، تولي امر، انجام و پرداختن به كاري است.   ، معناي حكومت فرمانروايي و به كسير واو به 

( و در 33واليت به معني وسيييع و عميق اختيارداري انسييان و جهان، از اصييطالحات قرآني اسييت )هنالك الواليه ه،سييوره كهف،آيه

ه اطاعت كشيياندن او از خصييايصييي اسييت كه خداوند به پيامبران و جانشييينان آنان  مفهوم خاص، اختيار فرمان راندن بر انسييان و ب

واليت عبارت از قدرتي شيرعي و قانوني  اسيت كه به موجب آن هر شخصي    (070 ص ،0455 زنجاني، عميد) تفويض نموده اسيت. 
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مي تواند به انشياي عقود و ديگر تصرفات اعم از مالي يا غير مالي با رعايت ديگر ترتيبات شرعي اقدام كند كه يا بر خويشتن است يا  

 بر ديگري. واليت بر دو نوع است:

 يا افراد خاص.( واليت خاص، عبارت از واليتي است بر فرد 0

اين معنا مد نظر  75( واليت عام، واليتي اسيت بر تمامي افراد جامعه اسيالمي مانند واليت از سوي ولي امر عادل. كه در اصل   2

 است.

واليت به معناي سيرپرسيتي  مي باشيد. والي كه اسيم فاعل از واليت اسيت در لغت عرب به معني حاكم شهر، استاندار، رييس      

شيد. ولي نيز كه صيفت مطلق )بر وزن فعيل( از اين ريشيه اسيت به حاكم به امر، فرمانروا، پادشياه، اولي به تصرف،      .. مي با.كشيور و 

دوسيتدار، خويشاوند، متولي امر و كارساز معني شده است. در فقه، ولي به كسي گفته مي شود كه قدرت شرعي براي تصرفات مالي  

 نفوس ديگران دارد.و غيرمالي با رعايت ترتيبات شرعي در مال و 

 جعفري) امر نيز يعني قدرت عمومي. والت امر)جمع والي( رؤسيياي ممالك اسييالمي اند كه در سييمت خود رعايت شييرع كنند. 

يعني مركز   ...واليت امر و امامت امت»بنا به تعريف شيهيد بهشتي در مشروح مذاكرات قانون اساسي  (4131 ص ،0410 لنگرودي،

 ....«ثقل حكومت و رهبري

السلطان ولي »سيبب اين نوع واليت، امامت اسيت كه همان واليت امام عادل يا جانشين اوست، چناننه در اين معني گفته اند:   

 «.من ال ولي له

طبق روايات در دوره غيبت امام معصيوم )ع( واليت از آن فقيه جامع الشيرايط مي باشيد. كه در فقه شيعه در اصل ثبوت واليت    

در ميان فقهاء وجود ندارد؛ و از نظر دليل، مورد اتفاق همه فقهاسييت و اجماع منقول و محصييل در اين مورد به   براي فقيه اختالفي

 (چاپ زير ،(اساسي قانون بخش) اسالمي انقالب دانشنامه جمهوري، رياست انتشارات) ثبوت رسيده است.

 

 ل امامت امت چهارم بند

كه دارندم آن رياسييت امور ديني و  اسييت رهبري و در اصييطالح به معناي مقاميمامَت، در لغت به معناي پيشييوايي و امفهوم: 

خالفت از خدا و نيابت از رسول)ص( در اعمال واليت بر امت و هدايت معنوي و رهبري دنيوي در  سياسي مسلمانان را برعهده دارد.

مفترض الطاع  و قائم »رياست باشد؛ او  دار امامت كسيي است كه عالم به سياست و شايسته جهت كمال مطلوب شيرع اسيت. عهده  

 و دلسوز بندگان خداست. « بامراه

امامت داراي سه نوع ويژگي است: الف ييي امامت عهده داري واليت از جانب خداست؛ ب ييي امامت در ماهيت، هدايت امت است؛ 

پذير نيست. امامت كه و رسول امكانج ييي امامت موجب اطاعت مطلق است. بر اين اساس امامت جز با عصمت و نصب از جانب خدا 

 يا) از ديدگاه شيعه، منصبي الهي است و مكمل خاتميت رسالت است (54، آيهانبياء، بِاَمرِنا يَهدونَ اَئِمَّ ً وَجَعَلناهُمْ) ريشه قرآني دارد

 جاعِلُكَ اَنّي) و خود از شييؤون رسييالت انبياسييت  (53،مائده، رسييال  بلغت فما تفعل لم ان و ربك من اِلَيك اَنزَلَ ما بَلِّغْ الرَّسييول اَيُّهَا

اي است: مرحل  اول امامت، منصوص با شرا عصمت شود. امامت دو مرحلهرو جز با نص منعقد نميو از اين (023،بقره ،اِماما لِلّناسِ

ست كه از آن به امامت نيابي شود، مرحل  دوم امامت منصوص با شرا فقاهت و عدالت ااسيت كه از آن به امامت باالصياله تعبير مي  

)ع( است با  شيود و در مرحل  دوم كه عصير غيبت امام معصيوم   شيود. در مرحل  اول، امامت با تعيين شيخص منصيوب مي   تعبير مي



199-704، ص   9911 دی،  9 جلد، 91 شماره،  علوم انسانی اسالمی  

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.i 

     

343 
 

تعيين اوصياف نصب نوعي انجام خواهد شد. امامت نيابي فقها در عصر غيبت به دو صورت تقرير شده كه اغلب از آن دو به عنوان دو  

 شود:ه در واليت فقيه ياد مينظري

. نظري  واليت انتصيابي فقيه عادل: فقيه جامع الشيرايط مسيتقيما با نص عام از طرف امام معصوم)ع( به واليت نيابي منصوب    0

شده و حق تأسيس دولت و تصدي امامت را از امام معصوم)ع( كسب كرده است و در مشروعيت امامت وي آراي عمومي مردم نقش 

 تواند در عينيت و تحقق امامت و استقرار آن در جامعه مؤثر و تعيين كننده باشد.نده ندارد. هر چند آراي عمومي ميتعيين كن

. نظري  واليت انتخابي فقها: امضييا و تأييد امام معصييوم)ع( در مورد امامت نيابي فقها در صييورتي اسييت كه قبالً مقبوليت و    2 

   .موافقت آراي عمومي را كسب كرده باشند

 

 گيري  نتيجه وتحليل  -بند دوم

در مذاكرات شييوراي بازنگري قانون اسيياسييي بيشييتر توجهات معطوف به ارتباا بين قوا، نحوه همكاري و هماهنگي بين آنها و  

همننين مرجع هماهنگ كننده بين قوا بوده اسيت و با توجه به تغييراتي كه در سياختار قوه مجريه صورت گرفت، توجهي به بحث   

 ينفرورد مجريه، و مقننه قواي روابط در تقنيني صييالحيت مرزهاي تحليل اجراء و تقنين تفكيكفالح زاده، ) اسييتقالل قوا نشييد.

  (011، ص 0410

 :  رسيد تلقي سه به تواندر بحث استقالل و تفكيك قوا، مي

 به انجام كارها و وظايف انجام در تسييهيل صييرفاً كه در آن حكومتي؛ نهادهاي و قوا ميان وظايف توزيع و كارها تقسيييم نخسيت: 

 .است توجه مورد تخصصي صورت

 اصيخ وظايف كهاين ضمن حكومتي نهادهاي و قوا به طوري كه اين قوا تداخل از جلوگيري و يكديگر از قوا استقالل نوعي دوم:

 .شوندمي منع نيز قوا ساير كار در دخالت از دارند، عهده بر

مي  محافظت مردم هايآزادي و حقوق از طريق اين از .اندك گروه يا يك شخص يك دست در قدرت تمركز از جلوگيري سيوم: 

 غربي ايهانديشه در قوا تفكيك نظريه تاريخي شرايط و بسترها. است هابرداشت ديگر بر مقدم زماني، لحاظ به برداشيت،  اين. شيود 

 . دارد اشاره قوا تفكيك از برداشت همين به

 تعطيلي و استبداد باب بستن اما هدف، مشتمل شود، نيز را آنها تواندمي و ندارد دو برداشت قبل با منافاتي سيوم  برداشيت  البته

 از اين برداشييت. پوشيييد عمل جامه نظريه اين بسييط و طرح با اياندازه تا كه اسييت توتاليتر و خودكامه و خواهتمامت هايحكومت

وذ نف از بيرون و دخالت بدون تواندمي قوا از كدام هر صورت اين در. نمود مشاهده را گانهسيه  قواي بين تعادل و توازن نوعي توانمي

 حفظ يا پراكندگي و انفصييال قوا، تفكيك معناي صييورت اين در ورزد؛ مبادرت خود خاص اهداف و وظايف دادن انجام به ديگري

 ايران، اسالمي جمهوري اساسي قانون مباني و اساسي حقوق: سياسي فقه زنجاني، عميد )عباسعلي .نيست قوا مطلق تقارن و تساوي

 (004 ص ،0454

بودن واليت فقيه مورد حكم قرار « مطلقه»، تنها اصلي است كه در آن به صراحت، 0431قانون اسياسيي مصوب سال    75اصيل  

كه وظايف و اختيارات رهبري را  و ساير اصولي 001گرفته و تأسييس شيده اسيت، لذا به دليل عام بودن اين اصل، مفاد آن بر اصل    
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(، اعم از حل اختالف و تنظيم 75بيان مي كند، حكومت دارد. بنابراين نظارت ولي فقيه بر اعمال قواي سيييه گانه )مذكور در اصيييل 

 روابط قواي سه گانه و حتي حل معضالت نظام بوده و آنها را نيز شامل مي شود.

فقيه وجود دارد. گروهي اعمال واليت را در حيطه اصول قانون « مطلقه»ب واليت همانطور كه پيشيتر بيان شيد دو نظريه در با  

اسيياسييي و نه فراتر از آن مي دانند كه به آن واليت انتخاب نيز مي گويند و حتي مشييروعيت ولي فقيه را ناشييي از مقبوليت مردم و 

ن اساسي ترس از طغيان و سركشي و سوء استفاده از قانون اسياسيي مصيوب آنها مي دانند. يكي از داليل اين واليت محدود به قانو   

 قدرت نامحدود مي باشد. وجود قدرت مافوق قانون اساسي، آن را لغو و عبث مي كند.  

اما در نظريه انتصيييابي واليت، مقبوليت مردم در انتخاب ولي فقيه نقشيييي ندارد، لذا حاكميت ولي فقيه در حدود و ثغور قانون 

ه ولي فقيه شيأن واليي پيامبر اكرم و امام معصوم را دارا مي باشد و حتي حكومت را شعبه اي از واليت  اسياسيي نمي گنجد، چرا ك  

 مطلقه مي دانند. بنابراين چيزي جز احكام شرع مقدس نمي تواند ولي فقيه را محدود نمايد.

ابي تأثير قبول مبناي انتصييابي يا انتخ و از منظر هر يك از اين دو ديدگاه، آثار متفاوتي دارد« واليت مطلقه فقيه»نگريسييتن به 

برتر قيه ف جايگاه ولي؛ واليت انتصابي رهي و بيعت مردم اصالت ندارددر كامال مشهود است.  ،بر اعمال واليت و تفكيك قوا ،در واليت

و اصولي از قانون اساسي  منحل نمودهمجلس( در صورت مصلحت  و قواي حاكم بوده و لذا مي تواند قوه اي را )مثالًاساسي قانون  از

 .تعطيل نمايد يا دائماً اًناديده بگيرد و موقت، يا مصوبات مجلس را

اگر ولي فقيه رهي را كه چ مي خورد،فقيه اگر بخواهد چنين دسيييتوراتي را دهد به واليتش لطمه  ولي والييت انتخيابي  در ولي 

اگر قانون  ،در واليت انتخابي .كرده و از واليت عزل مي شودشيخصي خود را در موضوعات بر مردم تحميل كند از تعهد خود تخلف  

 ،خود اين قانون موضوعيت داشته و همه از جمله فقيه حاكم د،با امضاي فقيه بر تفكيك قوا صحه گذارده باش ،مصوب مردماسياسي  

. طرفداران اين نظر مي باشيييند داراي اسيييتقالل يقواي حاكم در برابر فقيه تا حد لذااند و بدين و چهارچوبآن موظف به عمل در 

 است.« مطلقه»قانون اساسي داراي واليت  001معتقدند كه ولي فقيه در چارچوب اصل 

به نظر مي رسيد نظر دوم به صيالح نزديكتر اسيت، چرا كه مواردي در سياير اصيول قانون اساسي وجود دارد كه نشان دهنده و      

در بازنگري « مطلقه»قانون اساسي براي رهبري مي باشد. اضافه شدن لفظ  001مؤيد مصيداقي بودن اختيارات ذكر شيده در اصيل    

از جمله مصاديق فراتر از قانون  0431تر مشيروح مذاكرات قانون اسياسي به خصوص در بازنگري سال   قانون اسياسيي و از همه مهم  

 اساسي بودن واليت فقيه مي باشد.

با توجه به اينكه شوراي نگهبان مفسر قانون اساسي در موارد ابهام و جمال اصول آن است و شوراي نگهبان نيز در مقام تفسير، 

خود را مقييد به رعايت نظرات حضيييرت امام و مقام معظم رهبري مي داند لذا در موارد اختالفي و ابهامات، بهترين روش براي رفع  

حضرت امام در تبيين نظريه واليت فقيه، آن را  اسيت.  جمهوري اسيالمي )امام خميني( مبدع نظام  شيبهه و اختالف، رجوع به نظر 

مانع ديكتاتوري و اسييتبداد مي دانسييتند. چون عدالت و تقواي دروني، بزرگترين مانع انحراف در رهبري اسييت. البته فقهاي مجلس 

 اعمال رهبر را رصد مي كنند تا به انحراف كشيده نشود. خبرگان رهبري نيز به عنوان نهاد بيروني هر آن، فعاليت ها و

اما در اين خصيوص بايد بين نظارت و دخالت فرق قائل شيد. هر چند واليت فقيه، از نوع مطلقه است وليكن رهبر نمي تواند در   

به طور غير مسييتقيم  امور تخصييصييي قوا دخالت نمايد. به طور مثال قانونگذاري وظيفه خاص قوه مقننه اسييت. رهبر مي تواند چه 

مانع تصييويب نهايي قانوني خاص شييود؛ لكن نمي تواند  3)اعمال نظر از طريق نصييب و عزل فقهاي شييوراي نگهبان( و چه مسييتقيم
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شخصاً به طور مستقيم ابتكار قانونگذاري را كه حق و تكليف مجلس مي باشد به دست بگيرد و مستقالً قانون تصويب نمايد. بنابراين 

نه دخالت   (400ص، ،01جلد امام، صييحيفه. )«برود بيرون خودش مجارى از امور اين نگذارد كه يه، واليت بر امور اسييتواليت فق»

قواي سيه گانه. لذا رهبري تنها در زماني كه عملي توسيط قوه اي انجام شود كه در مسير اهداف نظام نباشد، مانع انجام آن   در امور 

 عمل شده و عمل را ملغي اثر مي نمايد ولي اعتبار حقوقي مقام منشأ عمل را زائل نمي كند.  

گوناگون، در مواقعي كه  هايرهبري نظام در برهه روال عملي نيز در سييابقه سييي سيياله انقالب اسييالمي نشييان داده اسييت كه  

 -مقامات قواي حكومتي  هايو زياده خواهي مصييلحت دانسييته اند از جايگاه نظارت فائقه بر اعمال قواي سييه گانه، جلوي زياده روي

به حكم عزل بني صييدر از را گرفته اند. براي مثال مي توان  -احتمال ظهور و بروز اسييتبداد، بيشييتر در  قوه مجريه ديده مي شييود 

و ملغي نمودن حكم معاون اولي براي آقاي مشييائي توسط رئيس جمهور در  0431رياسيت جمهوري توسيط امام خميني در سيال    

اشياره نمود. درست است كه در اين   5توسيط مقام معظم رهبري  04113و يا جلوگيري از عزل وزير اطالعات در سيال  04117سيال  

رئيس جمهور در قانون اسياسيي پيش بيني شيده اسيت و حكم عزل توسط رهبر پس از حكم ديوان عالي     موارد مذكور امكان عزل 

كشييور به تخلف رئيس جمهور از وظايف قانوني يا رهي مجلس به عدم كفايت سييياسييي وي صييورت مي گيرد؛ اما در اين حالت نيز  

ايد. لذا حكم ديوان عالي و يا رهي مجلس صييرفاً جنبه ، حكم عزل را امضييا ننم«با در نظر گرفتن مصييالح كشييور»رهبري مي تواند 

 طريقيت داشته و نمي توان رهبر را مجاب به امضا نمود.     

كز كند و از تمربر اين اسييياس مي توان درييافيت كيه واليت فقيه به عنوان قوه اي برتر و نيروي فائقه، بر قواي ديگر نظارت مي   

 كند. استبداد جلوگيري ميقدرت در دست اشخاص و نيل آنها به سوي 

در كل مي توان نتيجه گرفت كه برداشت سوم از تفكيك قوا )ممانعت از استبداد و خودكامگي( در ايران به دليل وجود قوه برتر 

رهبري جيايگياهي نيدارد. اسيييتقالل كياميل قوا نيز با توجه به تأكيد حضيييرت امام و مقام معظم رهبري بر همكاري بين قوا و نيز       

 ساير و قوا ميان وظايف توزيع و كارها هايي كه بر اسياس قانون اسياسي هر يك از قوا بر ديگري دارد، مردود است. لكن تقسيم  نظارت

بوده است. لذا برداشت از قانون اساسي و تفسير آن از  توجه مورد تخصصي صيورت  به و كارها وظايف انجام و نيز حكومتي نهادهاي

اين گونه باشيد؛ يعني در حالي كه در انجام وظايف تخصيصي خويش استقالل دارند لكن در راستاي    اسيتقالل و تفكيك قوا نيز بايد 

 نيل به اهداف نظام بايد با يكديگر تعامل و همكاري داشته باشند.  

همنون  قواي حاكم در ايران را سه گانه )مقننه، مجريه و قضاييه( دانسته اما نهادهاي ديگري  75به نظر مي رسيد با آنكه اصل  

شوراي عاي انقالب فرهنگي، شوراها و از جمله آنها شوراي عالي استان ها ، شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشيخيص مصلحت نظام 

وجود دارنيد كيه اعمال حاكميت مي كنند و در قالب هيچ يك از قواي سيييه گانه قرار نمي گيرند. لذا در عمل قواي حاكم در ايران   

 بيش از سه قوه است.

اذعان نمود كه كاسيتي ها و نواقصيي در قانون اسياسيي وجود دارد و نفي نمي شيود. بر اين اسياس با غير محصور دانستن        بايد

اختيارات رهبري در حيطه قانون اسياسي و اصول آن، ابتدائاً جايگاه رهبري از نواقص موجود در قانون اساسي مصون مي ماند و مي  

 ون اساسي، در جهت رفع اين نواقص، از قدرت رهبري در جهت جبران آن استفاده نمود.توان تا زمان اصالح و بازنگري در قان

در جهت حل اختالف بين مجلس شوراي  0433در سال « مجمع تشيخيص مصلحت نظام »ابتكار امام خميني )ع( در تشيكيل  

اساسي شد، همننين  قانون  نهاد وارد اين، 0431قانون اساسي بود و در بازنگري سال  هاياسالمي و شوراي نگهبان كه از بن بست
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ي از رفع نقصييان در قانون اسيياسييي هاينمونه 4/7/0411در تاريخ « گانهسييه قواي روابط تنظيم و اختالف حل عالي هيأت» تشيكيل 

ه اگر چرا ك توسط مقام رهبري با شأن و جايگاه مطلقه بودن واليت از اين منظر است كه ولي فقيه را فراتر از قانون اساسي مي داند؛

محدود و محصور به اصول قانون اساسي بود، با توجه به اينكه قانون اساسي امكان خود ترميمي ندارد مگر با طي فرآيندي طوالني و 

وقت گير، اين نواقص قابل حل و فصل نبود. بنابراين به نظر مي رسد كه نظر فراقانون اساسي بودن رهبري )واليت مطلقه فقيه(، در 

 ويايي نظام اسالمي و قانون اساسي بوده و به صالح آن مي باشد.راستاي پ

 

 

 منابع

 عمومي روابط و فرهنگي امور كل اداره، ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح صيورت  .0 

 ،  0433 ماه تير، اول چاپ، 3 جلد، اسالمي شوراي مجلس

 عمومي روابط و فرهنگي امور كل اداره، ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشيروح  صيورت . 2

 0433 ماه تير، اول چاپ، 0 جلد، اسالمي شوراي مجلس

 عمومي روابط و فرهنگي امور كل اداره، ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح صيورت  . 4

 0433 ماه تير، اول چاپ، 4 جلد، اسالمي شوراي مجلس

 .0411 تيرماه دوم، چاپ دوم، ويرايش جمهوري، رياست حقوقي معاونت آمريكا، متحده اياالت اساسي قانون . 3

 دوم، چاپ جمهوري، رياست حقوقي معاونت مهدي، اصل، رسيتگار  و رضيا  امير فرد، وكيلي ترجمه فرانسيه،  اسياسيي   قانون . 7

 .0411 تيرماه

 شييوراي مجلس هاي پژوهش مركز، تهران، زاده بيگ صييفر ترجمه، فرانسييه حقوقي نظام، كاترين، ورنون و كاترين، اليوت . 3

 .0412 ، حقوقي مطالعات دفتر، اسالمي

  كشور مقررات و قوانين مجموعه نوين، هايفناوري دفتر پژوهشي، معاونت ها، پژوهش مركز اسالمي، شوراي مجلس . 5

  ،0414 بهار يازدهم، چاپ تهران، ميزان، نشر سياسي، نهادهاي و اساسي حقوق ابولفضل، ،«پناهي شريعت» قاضي . 1

 .0417 تهران، دانشگاه انتشارات ايران، اساسي حقوق عباسعلي، زنجاني، عميد . 1

 .0454 كبير، امير اول، جلد تهران، سياسي، فقه عباسعلي، زنجاني، عميد . 01

 .0411 هشتم، چاپ الهدي، انتشارات ايران، اسالمي جمهوري اساسي حقوق محسني، فريد، و مرتضي اسفاد، نجفي . 00

 .0455 تهران، اميركبير، انتشارات ،2ج، سياسي فقه عباسعلي، زنجاني، عميد . 02

 .0410 تهران، ،2چ دانش، گنج كتابخانه انتشارات ،7 ج حقوق، ترمينولوژي در مبسوا محمدجعفر، لنگرودي، جعفري . 04

 جمهوري، رياست انتشارات ،(اسياسي  قانون بخش) اسيالمي  انقالب دانشينامه  تهران، امر، واليت مدخل محمود، ابراهيمي، .03 

 .چاپ زير

 يه،مجر و مقننه قواي روابط در تقنيني صالحيت مرزهاي تحليل اجراء و تقنين تفكيك همكاران، و محمد علي زاده، فالح .07

 .0410 فروردين جمهوري، رياست حقوقي معاونت انتشارات نگهبان، شوراي تحقيقات مركز
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 اپچ كبير، امير تهران، ايران، اسالمي جمهوري اساسي قانون مباني و اساسي حقوق: سياسي فقه زنجاني، عميد عباسيعلي  . 03

 .0 جلد ،0454 سوم،

 .01جلد پنجم چاپ ،(س) خميني امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه تهران، امام، صحيفه اه، روح خميني، . 05

 .KHAMENEI.IR   ايخامنه العظمي اه آيت آثار نشر و حفظ دفتر تارنماي  . 01

 

 :گرفت قرار گيري رأي مورد ذيل شرح به تغييراتي اندك با گروه، پيشنهادي . اصل1

 ارتباط و رهبري، قوه -5 قضائيه، قوه -4 مجريه، قوه -3 مقننه، قوه -2 ملت، مستقيم قوه -1 :از عبارتند ايران اسالمي جمهوري كشور در حاكمه قواي»

 رأي دو و بيست و نمود كسب موافق رأي چهار و سي تنها رأي، شش و شصت ميان از اينكه به توجه با لكن ؛«گردد مي برقرار اخير قوة بوسيله آنها ميان

 . نرسيد تصويب به لذا نمود، كسب ممتنع رأي ده و مخالف

 جلسه در ممتنع راي 4 و مخالف رأي يك موافق، رأي 51 با اصل اين آرا، تعداد همين از كه داشتند حضور نفر 55 اصل اين براي گيري رأي هنگام در. 2

  .رسيد تصويب به 52

 كه دارد را حقوقي رتبه باالترين «اساسي قانون پيكره» بلكه باشد نمي آن هاياصالحيه و 1551 مصوب اساسي قانون متن تنها اساسي قانون از مراد. 3

 توسط شده پذيرفته اساسي اصول و1545 اساسي قانون مقدمه ،1815 شهروند و بشر حقوق اعالميه: بر است مشتمل 1551 اساسي قانون متن بر عالوه خود

 مايه اساسي قانون شوراي 1581 سال ژوئيه 15 مورخ تصميم از رويكرد، اين. است شده اشاره آنها به 1545 اساسي قانون مقدمه در كه جمهوري قوانين

 صليا كنندگان تهيه احتماالً آنكه با. كندمي اشاره«  جمهوري مقررات و قوانين توسط شده پذيرفته بنيادي اصول»...  به 1545 اساسي قانون مقدمه. گيردمي

 اشعقيده اين توجيه راه در را دوپهلو و مبهم عبارت اين اساسي قانون شوراي كنند، تقدير سوم جمهوري كار از داشتند قصد فقط 1545 سال اساسي قانون

 ترجمه انسه،فر حقوقي نظام كاترين، ورنون، و كاترين اليوت،. )است برده كار به دهند،مي تشكيل نيز را اساسي قانون از بخشي مذكور، «بنيادي اصول» كه

  .( 55 – 51 صص ،1312  حقوقي، مطالعات دفتر اسالمي، شوراي مجلس هاي پژوهش مركز تهران، زاده، بيگ صفر

 مقننه قوه بر مستقيماً فقيه ولي كه اين براي است بارزي مثال رهبري معظم مقام توسط ششم مجلس كار دستور از مطبوعات قانون تصويب كردن خارج. 4

  .است نموده ممانعت مطبوعات قانون تصويب از و نموده نظارت

  تعالي بسمه:  »فرمان . متن5

 ايران اسالمي جمهوري محترم رياست-نژاد احمدي دكتر آقاي جناب

 و اختالف موجب و دولت و جنابعالي مصلحت خالف بر جمهور رييس معاونت به مشايي رحيم اسفنديار آقاي جناب انتصاب تحيت، و سالم با

 «  28/44/1311     ايخامنه علي سيد.     گردد اعالم يكن لم كان و ملغي مزبور انتصاب است الزم. شماست به عالقمندان ميان سرخوردگي

 (  KHAMENEI.IR   ايخامنه العظمي اهلل آيت آثار نشر و حفظ دفتر) 

 اطالعات وزير مصلحي االسالمحجت به خطاب انقالب رهبر . نامه5

 الرحيم الرحمن اهللبسم

 توفيقه دام مصلحي آقاي جناب االسالمحجة

 اطالعات محترم وزير

 جامان در پيش از بيش ميخواهم شما از لذا است، اسالمي نظام اقتدار مهم هايپايه از يكي كشور اطالعاتي دستگاه روزآمدبودن و انسجام و استحكام

 و متدين و انقالبي و توانمند انساني نيروي از وزارتخانه آن كه عظيمي يسرمايه با و داده خرج به اهتمام اطالعات وزارت خارجي و داخلي مهم مأموريتهاي

 وظائف انجام در سستي و فترت كوچكترين ندهيد اجازه اطالعاتي نهادهاي ساير همكاري و خدمتگزار دولت حمايت با و است برخوردار روز آوريهايفن

 .           يدباش مؤيد و موفق. ميكنم دعا اطالعات وزارت در امانقالبي عزيز فرزندان يهمه و محترم مديران و معاونان و شما براي. آيد پيش مهم دستگاه آن قانوني
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 1354 فروردين 34              ايخامنه سيدعلي

 (  KHAMENEI.IR   ايخامنه العظمي اهلل آيت آثار نشر و حفظ دفتر)

 قواي اعمال بر مطلقه واليت نظارت جنس از نيز ششم مجلس در مطبوعات قانون تصويب از رهبري معظم مقام ممانعت شد بيان پيشتر كه همانطور. 8

  .است گانه سه


