ازتفکیکقواتاساختارهای
سیاسیواجتماعیایران

بررسی نظامهای حقوقی دنیا
توگو با سید محمد هاشمی
در گف 
استاد حقوق اساسی

یوسف ناصری

روزنامه نگار

بهطورکلی،حقوقبهدوبخشحقوقعمومیوحقوقخصوصیتفکیکشــده
است.درحقوقعمومی،قواعدمیاندولتومردمموردبررسیقرارمیگیردوحقوق
خصوصــی،مربوطبــهقواعدمیانافرادجامعهاســت.حقوقعمومی،شــاخههای
مختلفــیازجملهحقوقاساســی،حقوقاداریوحقــوقکاررادربرمیگیردوحقوق
اساســی،رابطهمیانحکومتومردمراتنظیمکردهووظایفنهادهاودســتگاههای
توگوی«ایران»بادکترسیدمحمدهاشمی،
دولتیوحاکمیتیرامعینمیکند.درگف 
حقوقدانواســتادبرجســتهحقوقاساســی،نظامهایسیاســیرایجدردنیاازمنظر
حقوقاساســیبررسیشــدهوتاحدامکانوضعیتســاختارهایحقوقیوسیاسی
توگویماباایناستادحقوقاساسیو
موجوددرایرانبهبحثگذاشتهشدهاست.گف 
مؤلفکتابهای«حقوقاساسیجمهوریاسالمیایران»و«حقوقبشروآزادیهای
اساسی»رامیخوانید.
 ëëموضــوعبحثمادربارهپارلمانونقشآنوهمینطوررأیمردماســتوازآنجا
که جنابعالی در حوزه حقوق اساســی صاحبنظر هســتید میخواهیــم در این زمینه
نکاتی مطرح شــود .ریشــه کلمه فرانســوی «پارلمان» از صحبت کردن گرفته شده و
امروزه هم در مجلس یا پارلمان کشــورهای مختلف ،همیــن صحبت کردن و اظهار
نظرنمایندگاناحزابوشخصیتهایسیاسیراجعبهموضوعاتمختلفاهمیت
دارد .به نظر شــما ،به چه علــت با گذر زمان ،اظهــار نظر و تبادل فکــری در مجلس و
پارلمان،اهمیتزیادیپیداکرد؟
درجریــانتاریخ،حکمرانــیتحتتأثیرتدابیرقــراردادیوعقالییقــرارگرفتهو
حکومتتکنفره،بهحکومتجمعیتبدیلشدهاستاماچونسؤالشماراجعبه
پارلمانونظامپارلمانیاست،منبعداًآنراموردتأکیدقرارمیدهم.
مااولبایدمشخصکنیمکهتفکیکقواچهچیزیاستوچهپیامیدارد.تفکیک
قوایعنیتکهتکهکردنوتقســیمقدرتحاکمبرجامعهوبهایندلیلمطرحشــدکه
وقتیحاکمدررأسقدرتقرارمیگیرد،اگریکهتازباشدوهمهقدرتبهیکجاختم
شــود،تبدیلبهاستبدادمیشــود.درسدههایگذشتهمتفکرانکشــورهایفرانسهو
بریتانیامتوجهبودندکهقدرت،فســادمیآورد.ازاینرو،منتســکیومتفکرفرانســوی
بهطورمشخصموضوعتفکیکقوارامطرحکردواعتقادداشتبهوسیلهقدرت،باید
جلویقدرتراگرفت.باتحوالتیکهدراروپاییهاایجادشــدبهایننتیجهرسیدندکه
وقتیقدرتفسادمیآوردبایدباتفکیکقوا،باآنمقابلهکرد.
بنابراین،درابتداتفکیکقوادراروپامتداولشدوبعداًدرکشورهایدیگررواجپیدا
کــرد.بااینحال،درکشــورهایمختلف،تفکیکقواازنظرترتیبی،شــکلیورفتاری،
متفاوتبودهونظامهایسیاسیمتفاوتیایجادشدهاست.
بهطورکلیدردنیا،سهنوعنظامسیاسییعنی«نظامریاستی»«،نظامپارلمانی»
و«نظامهیأتمدیره»وجوددارد.برایمثالدرنظامریاستی،رئیسجمهوریمرکز
قدرتبودهوقوهاجراییدراختیاریکنفراست.
ëëدر همان نظام ریاســتی و مثالً نظام سیاسی ایاالت متحده ،رئیس جمهوری وجود
داردامادومجلسنمایندگانوسناهمفعالیتکردهوقدرتمندهستند.
بلــه.االنهمــهکشــورهایدنیــادارایچنینحالتیهســتندومجلــسدارند.اما
درنظامهــایریاســتی،مدیــراجرایــیکشــور،رئیــساســتودرایننظــام،معموالً
رئیسجمهوریرئیساست.ازنظرهنجاری،تقسیمقواالزمبودهوخوباست.چرا
کهقدرت،ذاتاًموجبفســادمیشــودوبرایجلوگیریازفســادکهحقمردماســت،
قــدرتراتفکیــکمیکننــدوتفکیکقــوادراکثرکشــورهایدنیا،زینــتبخشنظام
سیاسیشدهاست.
اوالًهر قوه ،کاری را انجام میدهد و یک قوه ،قوه تقنینی یا مقننه است که وظیفه
آن ،تصویــب قانــون و راهنمای جامعه اســت و جامعه باید نماینده داشــته باشــد.

مــردم ،نماینــدگان خود در پارلمــان را انتخاب کرده و آنها قانــون و ضابطه و معیار
تصویب میکنند .اما فعالیتهای اجرایی شامل کارهای مختلف از جمله کارهای
پلیســی و مرتبط با مالیات و دارایی اســت و یک عده باید مسئولیت انجام این کارها
را به عهده داشــته باشــند و یک قوه دیگر ،قوه قضائیه است .تفکیک قوا ،اوالًاز فساد
قدرت،جلوگیریمیکندوثانیاًمنطقیهمهست.یعنیکارهابهصورتتخصصی
انجــام میشــود .چرا که تدویــن قانون با اجرای قانــون با همدیگر فــرق دارند یا امر
قضایی با امر اجرایی با همدیگر فرق دارند .بر این اساس است که تفکیک قوا ،پیام
دارد و ماحصــل و نتیجــه آن ،پدیداری قوای حاکم یعنی مقننــه (تدوین و تصویب
قانون) ،مجریه (اجرای قانون و مدیریت جامعه) و قضائیه است .از نظر ساختاری
هم ،یعنی تفکیک قوا باشد و مردم آرامش داشته باشند .از لوازم و الزامات آن ،این
اســت که مردم ،حاکــم را انتخاب کنند و حاصل این قضیه ،دموکراســی اســت .لذا
دموکراســی ،نعمتی اســت که بر اســاس آن مردم ،حکمرانان خودشان را انتخاب
میکنند.
اماتفکیکوظایفاقتضامیکردقوایمقننهومجریهکهریشــهمردمییاقانونی
دارند،هرکداموظیفهخودشــانراانجامبدهند.اماچونظلموســتماتفاقمیافتد
بایدنظامقضاییهموجودداشتهباشد.
ëëعالوه بر نظام ریاستی که به آن اشاره شد ،به نظر شما نظامهای سیاسی پارلمانی و
هیأتمدیرهایچهویژگیهاییدارند؟
درنظــام پارلمانی،رئیستحتنظرمجموعهحکومتیمردمســاالریاباریشــه
مردمیاســتکــهپارلماننــامدارد.کارپارلمــان،تدوینقوانینوتدابیریاســتکه
راهنمایادارهکشوراست.
درنظامپارلمانیمثلانگلستان،تصمیمگیرندهوتدوینکننده،پارلماناست.
یکنوعدیگرحکومت،نظامهیأتمدیرهاست.ازآنجاکهگاهیاوقاتچندگروهدر
قدرتباشــندیکهیــأتمدیرهایجادمیکنند.درنظامهیــأتمدیره،یکهیأتبه
ادارهجامعهمیپردازد.
 ëëاروپا چه تجربهای را از سر گذرانده که پارلمانهای این قاره ،نقش مهمتری دارند و
نقشپارلماننسبتبهقوهمجریهبرجستهتراست؟
دربعضیکشورها،قوهمجریهقویتراستودربرخیکشورهانیزقوهمقننهقویتر
است.اماآنچهمسلماستاینکهمردم،اصلهستند.چراکهادارهامورجامعه،ازآن
مردماستیعنیحکومتبرمردم وبرایمردماست.
ëëدرتجربهقارهاروپا،عالوهبراینکهپارلمانهرکشــوربهنوعیتقویتشــدهونقش
برجســته تری در اداره کشــور دارند ،پارلمان اروپا هم تشکیل شــده و یک نهاد رسمی
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