Doi:
10.22034/MRAL.2020.132067.1051
حقوق اداری
فصلنامه علمی پژوهشهای نوین
1399.06.17
پذیـرش:
 /شمـــــاره تـاریخ
1399.05.09
پاییز 1399
چهارم /
ارســال:ــال دوم
تـاریخ ســ

ِ
استثنای حاکمیت قانون
شرایط استثنایی و
ِ
(مورد پژوهشی رویکرد خبرگان قانون اساسی به
وضعیتهای اضطراری)

علی مشهدی*
علی دارایی**
صدیقه قارلقی***

چکیده
ایــده حاکمیــت قانــون رکــن رکیــن حقــوق عمومــی در پهنــه حقــوق اساســی و حقــوق اداری
گســترده شــده و کاربــرد خــود را دارد .ایــن ایــده افــزون بــر مؤلفههــای شــکلی و ماهــوی کــه
دارد ،بــه معنــای قانونــی بــودن تمامــی تصمیمــات و اختیــارات مقامــات اداری و سیاســی اســت.
امــا یکــی از اســتثناهای حاکمیــت قانــون شــرایط اســتثنایی اســت کــه در مواقع خــاص بحرانی،
اعمــال قانــون بــا تعلیــق و تزلــزل روب ـهرو میشــود و از کیفیــت اجرایــی در شــرایط نرمــال
برخــوردار نیســت .پرســش اساســی در مقالــه حاضــر ایــن اســت کــه خبــرگان قانون اساســی در
مقطــع تعلیقــی و اضطــراری خــاص  1358چــه دیدگاههــا و برداشـتهایی از شــرایط اســتثنایی
داشــتهاند؟ مقننــان اساســی اصــول نهــم ،شصتوهشــتم ،هفتادوهشــتم و هفتادونهــم را بــا
محتــوای شــرایط اســتثنایی تصویــب نمودنــد .نویســندگان بــا روشــی توصیفــی ـ تحلیلــی بدین
نتیجــه رســیدهاند کــه گرچــه قرائتهایــی موســع و بــا مواضــع تحدیــد حقــوق و آزادیهــای
بشــری در مجلــس مؤسســان وجــود داشــت ،لکــن نگــرش نهایــی و اکثریتــی خبــرگان قانــون
اساســی پذیــرش شــرایط اســتثنایی در مواقــع مختلــف بــا رویکــردی معقــول و منضبــط بــود.
کلیدواژهها:

اســتثنای حاکمیــت قانــون ،اصــول بنیادیــن حقــوق اداری ،شــرایط اضطــراری ،خبــرگان قانــون
اساســی.
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مقدمه
قریــب بــه ســه قــرن اســت کــه حاکمیــت قانــون کــه منشــأ پیدایــش آن در انگلســتان بــود،
بــر حاکمیــت شــخص یــا حاکمیــت سیاســی تفــوق یافتــه اســت 1.در برداش ـتهای نویــن امــروزی،
حاکمیــت قانــون ربــط وثیــق و پیونــد ماهــوی و دائمــی بــا پدیــده قانــون اساســی و نظــام اداری-
سیاســی برقــرار کــرده اســت .در یــک برداشــت کلــی و حقوقــی ،هــدف غایــی قانــون اساســی کــه
محصــول جنبشهــای مشــروطهخواهی یــا قانــون اساســیگرایی اســت ،عبــارت اســت از تحدیــد
و تنظیــم قــدرت و ارکان آن و تعییــن و تضمیــن حقــوق و آزادیهــای شــهروندان 2.از ایــن منظــر،
3
حاکمیــت قانــون در قرائــت شــکلی و ماهــوی آن بهطــور دقیــق پدیــدهای نیســت ،جــز قانــون اساســی.
بــه عبارتــی بهتــر ،از زاویــه و معنایــی کالن ،حاکمیــت قانــون و قانــون اساســی بــار مفهومــی مترادفــی
دارنــد .بهنحویکــه اغلــب خواســتها و پیامدهــای هــر دو همراســتا هســتند و همآینــدی نزدیکــی
بــا یکدیگــر دارنــد.
ایــده حاکمیــت قانــون بــه علــت گســتردگی چتــر آن بــر حقــوق عمومــی ،افــزون بــر پوشــش قلمرو
حقــوق اساســی ،بــر قلمــرو حقــوق اداری نیــز ســایه افکنــده اســت ،بــه گون ـهای کــه کلیــه قوانیــن و
تصمیمــات موجــود در حیطــه حقــوق اداری و عملکــرد مقامــات و دســتگاههای اداری بایســتی منطبــق
بــر ایــن قاعــده بنیادیــن باشــند 4.در حقیقــت ،در گســتره حقــوق اداری بــر اســاس حاکمیــت قانــون
صالحیتهــا بــه مقامــات و دســتگاهها اعطــا میشــود و بدیــن طریــق صالحیتهــای اختیــاری نیــز
6
تحدیــد میگــردد 5.عــاوه بــر ایــن ایــده حاکمیــت قانــون ریشــه اداری و ســازمانی نیــز یافتــه اســت.
اندیشــه حاکمیــت قانــون بهرغــم پیامدهــای مثبــت و کارایــی کــه دارد ،در هنگامــه اجــرا ممکــن
اســت بــا موانــع و محدودیتهــای غیرقابــل پیشبینــی و درعینحــال ضــروری مواجــه شــود.
اهمیــت ایــن مســئله در ســپهر حاکمیــت قانــون یکــی از مباحــث اساســی آن محســوب میشــود.
 .1زولــر ،الیزابــت ،درآمــدی بــر حقــوق عمومــی ،ســید مجتبــی واعظــی ،چــاپ دوم ،تهــران ،جاودانــه ،1391 ،صــص
.112-113
 -2هاشــمی ،ســید محمــد ،حمایتهــا و تضمینــات حقــوق بشــر در حقــوق داخلــی و نظــام بیــن المللــی،
تحقیقــات حقوقــی ،پاییزوزمســتان  ،1382شــماره  ،38ص .77
 -3ویبــر ،فرانــک ،دموکراســی غیرانتخابــی و تفکیــک قــوای جدیــد ،علیاکبــر گرجــی ازندریانــی و همــکاران ،جــاپ
اول ،تهــران ،خرســندی ،1394 ،ص .98
 -4مؤتمنی طباطبایی ،منوچهر ،حقوق اداری تطبیقی ،چاپ پنجم ،تهران ،سمت ،1394 ،صص .453-460
 -5هداوند ،مهدی ،حقوق اداری تطبیقی ،جلد اول ،چاپ دوم ،تهران ،سمت ،1391 ،ص .169
6-23-Dragu, Tiberiu, and Mattias Polborn. «The administrative foundation of the rule of law.» The Journal of Poli.tics 75, no. 4 (2013): 1038-1050
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چــون برآمــدن حاکمیــت قانــون و تبلــور آن در زیســت حقوقــی ،سیاســی و اجتماعــی باوجــود طــرح
ایــن تناقضــات و شــرایط خــاص بیــداری و خموشــی و فرازوفــرود آن نمــود مییابــد .در حقیقــت ،آثــار
جوهــری حکومــت قانــون و اصــول و ویژگیهایــش بهوقــت بــروز و وجــود اســتثناهای اجتنابناپذیــر
اســت کــه خــود را در رویارویــی بــا موانــع اظهــار یــا اخفــا میکنــد .بــه بیانــی رســاتر ،تصمیمــات
اداری خصلتــی تمرکزگــرا مییابنــد و نیــز کیفیــت ایــن تصمیمــات بــه ســبب شــرایط خــاص وضعیــت
اســتثنایی بــه شــدت متحــول میشــود 1.در حقیقــت ،در چنیــن وضعیتــی بــا دوگانگــی روبــهرو
هســتیم کــه باوجــود پذیــرش حاکمیــت قانــون در آن شــرایط ویــژه اعمــال آن تــا حــدی غیرممکــن
میشــود .از ایــن وضعیــت میتــوان بــه عنــوان پارادوکــس حاکمیــت قانــون یــاد کــرد.
در ایــن پژوهــش ،ازیکطــرف بــا توجــه بــه مالحظــات نظــری پارادوکسهــای حاکمیــت قانــون،
طــرح و بررســی آن شایســته و بایســته اســت و از طــرف دیگــر ،چــون در مشــروح مذاکــرات اصــول
معــدودی دراینبــاره وضــع شــده و مذاکراتــی در مــورد تناقضــات حکومــت قانــون مطــرح شــده
اســت ،بررســی مباحثــات مربــوط بــه پارادوکسهــای حاکمیــت قانــون در مشــروح مذاکــرات نهتنهــا
الزم ،بلکــه اهمیتــی افــزون دارد .آنچــه در ایــن تحقیــق بررســی خواهــد شــد ،بــا روشــی توصیفــی-
تحلیلــی بررســی و تحلیــل وضعیــت اســتثنایی و مفاهیــم فراقانــون اساســی بهعنــوان دو گزینــه اصلــی
تناقضــات حکومــت قانــون در مباحثــات مطــرح شــده در مجلــس خبــرگان قانــون اساســی خواهــد
بــود .افــزون بــر اینهــا ،بــا تأمــل و تدبــر در ایــن مقالــه تحدیــد حقهــا و آزادیهــای ملــت و نیــز
پذیــرش یــا رد مفاهیــم غیرقابــل تغییــر در قانــون اساســی را کــه از منظــر اجرایــی در ســپهر سیاســی
و اجتماعــی جامعــه و نظــام سیاســی-حقوقی اهمیــت فراوانــی دارد و در نتیجــه میتــوان علــل اساســی
اعمــال ،کارایــی یــا عــدم کارایــی تحدیــد و تعلیــق حقــوق و آزادیهــا و نیــز مفاهیــم غیرقابــل تغییــر
قانــون اساســی در نظــم سیاســی-حقوقی کنونــی امــروز یافــت و ارزیابــی کــرد.
پرســش اساســی مقالــه ایــن اســت کــه مقننــان اساســی در مقطــع  1358کــه تعلیــق و فترتــی
در قانــون اساســی مشــروطه ایجــاد شــده بــود ،چــه دیدگاههایــی از شــرایط اســتثنایی بــه عنــوان
ـی یکــی از اصــول بنیادیــن حقــوق اداری داشــتند؟ آیــا در مجلــس موسســان تعــدد و
وضعیــت تعلیقـ ِ
تکثــر تفاســیر در ایــن خصــوص وجــود داشــته اســت یــا خیــر؟ در پاســخ بــه ایــن پرسـشها نخســت
بــه تبییــن تئوریــک شــرایط اســتثنایی و ســپس قرائتهــای گوناگــون از شــرایط اســتثنایی در مجلــس
خبــرگان قانــون اساســی کــه در خــال گفتگــو بــر ســر اصــول مربوطــه نظیــر اصــل نهــم و دهــم
کنونــی توصیــف و تحلیــل میشــوند.
 .1امیرارجمنــد ،اردشــیر و زرگــوش ،مشــتاق ،نظریــه اضطــراری حقــوق اداری «تصمیــم گیــری  ،اجــرا و نظــارت»،
تحقیقــات حقوقــی ،بهاروتابســتان  ،1387شــماره  ،139ص .25
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شــوربختانه در پژوهشهــای محققــان حقــوق بهویــژه حقــوق عمومــی و خاصــه حقــوق اساســی
تحقیقــات معــدودی دربــاره مجلــس خبــرگان قانــون اساســی و مســائل مربــوط بــه حاکمیــت قانــون در
ایــن نهــاد مهــم تاریخــی صــورت گرفتــه اســت .مخصوص ـاً بررســی و تأمــل در دیدگاههــای خبــرگان
قانــون اساســی بــا فقــری غریــب مواجــه اســت .بااینحــال ،در دهــه اخیــر پژوهشهایــی در مــورد
نســبت حاکمیــت قانــون و قانــون اساســی و نیــز بررســی نقادانــه اصــول و قواعــد حاکمیــت قانــون در
مجلــس خبــرگان قانــون اساســی توســط محققــان حقــوق عمومــی و حتــی بعضـاً پژوهشــگران علــوم
سیاســی انجــام و تدویــن شــده اســت.برخی از پژوهشــگران از منظــر فلســفی و اســناد بینالمللــی
1
حقــوق بشــری ،مقولــه نظــم عمومــی را بــه عنــوان اســتثنای حقــوق و آزادیهــا کاویــده اســت.
عــدهای از پژوهشــگران نیــز تحقیقــی قیاســی بیــن اندیشــه کارل اشــمیت و نظــام حقــوق اساســی
ایــران برداشــتی متفــاوت از منظــر اختیــارات ویــژه مقامــات عالــی حکومتــی در شــرایط اضطــراری
بیــان نمودهانــد 2.پژوهشــگران دیگــری بــه ارزیابــی تعلیــق حقــوق و آزادیهــا در شــرایط اضطــراری بــا
3
مقایسـهای بیــن اســناد حقــوق بشــری و قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران همــت گماشــتهاند.
برخــی نیــز بــه دو رویکــرد قانونــی و فراقانونــی تصمیمگیــری در هنــگام وضعیــت اضطــراری بــا تکیــه
4
بــر قانــون اساســی ایــران بــه نتایــج میان ـهای دســت یافتهانــد.

گفتار اول .بررسی شرایط استثنایی و معیارهای آن
برخــی از متفکــران جدیــد تلقــی متفاوتــی از وضعیــت اســتثنایی دارنــد .عــدهای از آنــان از یکســو
بــه ســبب تکــرار تحقــق وضعیــت اســتثنایی توســط دولتهــا و تهــی شــدن جوهــره و نفــوذ قانــون،
بــه نفــی ســاختار حقوقــی دولــت مــدرن نیــز رســیدهاند 5و عــدهای دیگــر از ســوی دیگــر بــا اســتدالل
 -1حبیب نژاد ،سید احمد ،شرایط اعمال تحدید حقوق و آزادیها با تأکید بر تحدید به نام نظم عمومی ،حقوق
تطبیقی ،بهاروتابستان  ،1395شماره ( 1پیاپی  ،)105صص .15-74
 -2یوسف زاده ،محمد و ملکوتی هشجین ،حسین  ،واکاوی اختیارات ویژه مقام عالی حکومتی در وضعیت اضطراری؛
نگاهی بر اندیشه کارل اشمیت و نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،حقوق اساسی ،بهاروتابستان  ،1397شماره ،29
صص .115-116
 -3هریسی نژاد ،کمال الدین و سلیمانی دینانی ،مائده ،تعلیق حقوق و آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران در پرتو اسناد حقوق بشری ،حقوق اسالمی ،پاییز  ،1395شماره  ،50ص .60
 -4محبی ،داوود و کرمی حامد ،ماهیتشناسی الگوهای پاسخ به وضعیتهای اضطراری با تأکید بر قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران ،آفاق امنیت ،پاییز  ،1395شماره  ،32ص ..96
سیاسی فوکو ،آگامبن ،و نگری :از جامعه انضباطی تا جامعه کنترلی جهانی،
 -5نجفزاده ،رضا ،زیست قدرت در اندیشه
ِ
جستارهای سیاسی معاصر ،زمستان  ،1393شماره ( 4پیاپی  ،)14ص .162
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وجــوب امــر سیاســی کــه در جایگاهــی فراتــر از نظــم حقوقــی قــرار دارد ،تنهــا حاکــم را تصمیمگی ـ ِر
شــرایط اســتثنایی دانســتهاند 1.بــا ایــن حــال ،امــروزه ضــرورت تحقــق وضعیــت اســتثنایی و در عیــن
حــال رعایــت ضوابــط و مقــررات آن توســط دولــت امــری پذیرفتــه شــده اســت .منطــق حقوقــی داللــت
بــر ایــن دارد کــه گســتره و دایــره اختیــارات قانونــی و انجــام وظایــف نهادهــای حکومتــی ،بایــد در
محــدوده معیارهــای شــکلی (تحدیــد قــدرت ،سلســلهمراتب قوانیــن ،اعمــال کنتــرل و نظــارت) ،قواعــد
قانونگــذاری و مبانــی ماهــوی (تمکیــن بــه قواعــد و مبانــی دموکراســی و حفــظ و ضمانــت از حقــوق و
آزادیهــا) اجــرا شــود و اســتمرار یابــد .امــا امــروزه اتفاقــی نظــری میــان حقوقدانــان وجــود دارد کــه
بــر مبنــای آن ،گاهــی مواقــع در عرصــه ملــی وقایــع و شــرایطی رخ مینمایانــد کــه اســتمرار و بقــای
حکومــت قانــون نهتنهــا گــرهای را از مشــکالت نمیگشــاید ،بلکــه امــکان دارد بــه ســاختار سیاســی و
نظــام حقوقــی بهویــژه اعمــال قانــون صدماتــی جبرانناپذیــر وارد آیــد .گرچــه شــرایط اســتثنایی در
گذشــته بــرای دور زدن اصــول تحدیــدی قانــون اساســی بــود امــا امــروزه اهمیــت بســیاری در تدویــن
قوانیــن اساســی مــدرن دارنــد .ازایــنرو ،منطــق ،عقالنیــت و تجربــه اقتضــا دارد کــه اوضاعواحــوال
اســتثنایی از وضعیــت حقوقــی ویــژه و اعمــال محدودیتهایــی برخــوردار باشــد .بنابرایــن ،باوجوداینکــه
قاعــده بــر ایــن اســت کــه از اصــول و مقــررات تبعیــت شــود امــا گاه وضعیتهــای ویــژه اجتماعــی،
اقتصــادی ،بینالمللــی ،سیاســی و  ...در وضعیتهــای خــاص اســتثنایی قــرار گیرنــد و از همیــن رو
واقعگرایــی حکــم میکنــد کــه در آن شــرایط ،اصــول و قواعــد حاکمیــت قانــون بــا محدودیتهــا و
تبصرههایــی روبــهرو شــوند.
ایــن شــرایط بیشــتر در مواقعــی بــه وقــوع میپیونــدد کــه مرزهــا و منافــع ملــی و نیــز نظــم
عمومــی در معــرض تهدیــد و خطــر باشــند و منافــع و مصالــح مــردم در وضعیــت مخاطرهآمیــزی قــرار
ـی حقوقــی و اداری
بگیرنــد .در ایــن مواقــع شــرایط اســتثنایی ایجــاب میکنــد کــه دســتگاههای قانونـ ِ
از روال معمولــی در انجــام اقدامــات و تصمیمــات خویــش خــارج شــوند و اقــدام بــه اعمالــی نماینــد کــه
بــا فوریــت شــرایط پیونــد میخــورد .نمونــه بــارز چنیــن وضعیتــی شــرایط بحرانــی جنگــی داخلــی
و خارجــی اســت .افــزون بــر ایــن ،گاه اوضــاع و احوالــی حــادث میشــود کــه الزم اســت در همــان
شــرایط تدابیــر و برنامههــای ضــروری اتخــاذ گــردد .بهعنــوان مثــال ،در هنــگام بــروز وقایــع طبیعــی
ممکــن اســت حکومــت قانــون تحدیــد شــود.
باوجوداینکــه شــرایط اســتثنایی در مــواردی خــاص پذیرفتــه شــده اســت امــا ایــن اســتثنا معیارهــا
و مقــررات ویــژه خــود را دارنــد .زیــرا بیــم آن مـیرود کــه بــا طوالنــی شــدن ایــن وضعیــت و تعمیــم
 -1حســینی بهشــتی ،علیرضــا و ملکــی ،ســاناز ،منطــق اســتثنا در فلســفه سیاســی کارل اشــمیت ،جســتارهای فلســفی،
پاییزوزمســتان  ،1393شــماره  ،26صــص .87-88
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شرایط استثنایی و
استثنایحاکمیتقانون

ایــن شــرایط بــه حوزههــا و مصادیــق دیگــر اســتثنای قانونمنــدی جایگزیــن قاعــده شــود و قاعــده را
زایــل کنــد .چهارچوبهــا و مقــررات وضعیــت اســتثنایی بدیــن قرارنــد:
-1چهارچــوب و قلمــرو محدودیتهــای وارده بــر حکومــت قانــون بایســتی شــفاف و صریح مشــخص
و محدودســازی شــده باشــند .بــر ایــن مبنــا ،جوهــره حاکمیــت قانــون ایــن ضــرورت را میطلبــد
کــه وضعیــت حقوقــی شــرایط اســتثنایی نیــز دقیــق ،تعییــن شــده و تحدیــد شــوند .بهاینترتیــب،
قانونگــذار اساســی بایســتی معیارهــا و دایــره اعمــال تصمیمگیــری مقامــات در شــرایط اســتثنایی را
معیــن نمایــد .از همیــن روســت کــه اغلــب قوانیــن اساســی کشــورها بــه تعییــن محــدوده و تبییــن
چگونگــی وضعیــت حقوقــی آن پرداختهانــد.
 -2اعمــال مقــررات مربــوط بــه وضعیــت اســتثنایی تــا هنگامــی ادامــه مییابــد کــه اوضاعواحــوال
ویــژه کمــاکان ادامــه یابــد و بهپیــش رود .از ایــن نکتــه هویداســت کــه شــرایط اســتثنایی ماهیتــی
موقتــی دارد .ازای ـنرو ،بعــد از اینکــه وضعیــت اســتثنایی بــه اتمــام رســید و موانــع حاکمیــت قانــون
رفــع شــدند و شــرایط خــاص خاتمــه یافــت ،صالحیتهــا و اقتداراتــی کــه بهموجــب قوانیــن بــه
مســئوالن صالحیتــدار تفویــض شــده اســت ،روب ـهزوال مینهنــد.
 -3اختیاراتــی کــه بــه مقامــات صالــح بــرای از میــان بــردن وضعیــت اضطــراری واگــذار میشــود،
بــه حــوزه صالحیتــی مقامــات دیگــر تعمیــم داده نشــود .بــه تعبیــری دیگــر ،صالحیتهــای مســئوالن
اصلــی جــدا از مســئوالن مأمــور کنتــرل شــرایط اضطــراری همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت و
اقتــدار آنــان افزایــش یــا کاهــش نمییابــد.
 -4مهمتــر اینکــه ،مدیــران و مجریــان وضعیــت اســتثنایی اختیــار دخالــت در حــوزه صالحیتهــای
نهادهــا و مقامــات دیگــر و نیــز اختیــار خــروج و فراتــر رفتــن از ضوابــط و مقــررات تعییــن شــده را
نخواهنــد داشــت.
 -5نبایــد از نظــر دور داشــت کــه اعمــال اداری و تصمیمــات سیاســی و حقوقــی بایســتی تــا آنجــا
کــه مقــدور اســت بــا قواعــد و قوانیــن ســازگار باشــند و از محــدوده آنهــا بیــرون نجهنــد و در ایــن
اوضــاع قانونمنــدی تــرک نشــود 1.همانطــور کــه گفتــه شــد ،از اصــل قانونمنــدی نبایــد منحــرف شــد
ـی اساســی ،اداری و قضایــی
و بــر همیــن اســاس حتــی در وضعیــت اســتثنایی نیــز ،نهادهــای نظارتـ ِ
بــر عملکــرد حکومــت نظــارت خواهنــد داشــت تــا از نقــض آزادیهــا و حقــوق افــراد جلوگیــری کننــد
2
و نیــز قــدرت بیروی ـ ِه خودکامــه را مهــار نماینــد.
دور از ذهــن نمانــد کــه میــان مفســران حقــوق دربــاره چگونگــی اجــرای تصمیمــات در
 -1ویژه ،محمدرضا ،مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی ،چاپ اول ،تهران ،جنگل ،1390 ،ص .291
 -2گرجی ازندریانی ،علیاکبر ،در تکاپوی حقوق اساسی ،چاپ دوم ،تهران ،جنگل ،1388 ،صص .287-290
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شــرایط اســتثنایی و بســط و قبــض حــدود آن اختالفاتــی مشــاهده میشــود .آنــان منتقــد نظــرات
فلســفهپردازانی هســتند کــه حاکــم را شــخصی میدانــد کــه در شــرایط اســتثنایی تصمیــم میگیــرد
و بــرای نگاهداشــت اصــل قانونگرایــی الزم اســت کــه برخــی مقــررات را نقــض کــرد .در نهایــت نتیجــه
میگیرنــد ،چــون قانــون اساســی شــکلی برخاســته و نشــئتگرفته از خواســت واقعــی مشــروطهگرایی
و نیــز دارای حقــوق سیاســی اســت ،زمینــه تحدیــد وضعیتهــای اســتثنایی را همــوار میکنــد .بــه
هــر حــال ،آنچــه اهمیــت دارد ،ایــن اســت کــه دولــت نمیتوانــد از اعمــال شــرایط اضطــراری و
مســئولیتهای ناشــی از آن رهایــی یابــد .

گفتــار دوم .توصیــف و ارزیابــی شــرایط اســتثنایی در مشــروح
مذاکــرات
قانونگــذاران اساســی  1358دربــاره برقــراری تحقــق شــرایط اضطــراری و تحدیــد و تعلیــق حقــوق
و آزادیهــای افــراد بــه دو طیــف تقســیم میشــوند .برخــی از آنــان کــه جــزء اکثریــت بــه شــمار
میرونــد ،از منتقــدان اجــرای بــی حــدو حصــر شــرایط اســتثنایی و تحدیــد وســیع حقــوق و آزادیهــا
هســتند .آنــان بــه تحدیــد و تعلیــق معقــول و منضبــط حقــوق و آزادیهــا اعتقــاد دارنــد .عــده دیگــر که
در طیــف اقلیــت محســوب میشــوند ،در زمــره موافقــان اعمــال شــرایط اســتثنایی حداکثــری و تحدیــد
گســترده حقــوق و آزادیهــا جــای میگیرنــد.

ـرگان معتقــد بــه برقــراری شــرایط
بنــد اول .ارزیابــی دیدگاههــای خبـ ِ
اســتثنایی معقــول و منضبــط
یکــی از مهمتریــن اصلهایــی کــه میــان حاکمیــت قانــون و وضعیــت اســتثنایی پارادوکــس ایجــاد
کــرده بــود امــا حاکمیــت قانــون بــر وضعیــت اســتثنایی پیــروز شــد ،اصــل نــه بــود کــه مذاکــرات و
اختالفنظرهــای زیــادی در پــی آن در مجلــس خبــرگان بــه وجــود آمــد .پــس از قرائــت اصــل نــه
توســط شــهید بهشــتی ،ســبحانی نخســتین مقننــی بــود کــه از تعــارض میــان آزادی و اســتقالل گفــت
و نیــز اینکــه چگونــه میتــوان میــان ایــن دو متعــارض ارتبــاط برقــرار کــرد؟ چــون گاهــی ایــن دو
بــا همدیگــر تزاحــم پیــدا میکننــد .امــا نائــب رئیــس بهحــق پاســخ او را اینگونــه داد کــه آزادی و
اســتقالل دوروی یــک ســکه هســتند و بــدون وجــود یکــی ،دیگــری حاصــل نمیشــود« :حفــظ واقعــی
اســتقالل کشــور ،از طریــق حفــظ عدالــت و آزادی در کشــور اســت .وقتــی در یــک جامعــه عــدل و
 -1قربــان نیــا ،ناصــر ،تعلیــق اجــرای حقــوق بشــر در شــرایط اضطــراری ،حقــوق اســامی ،پاییــز  ،1386شــماره
 ،12ص .40
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شرایط استثنایی و
استثنایحاکمیتقانون

آزادی درســت پاســداری نشــود ،خودبخــود راه بــرای نفــوذ بیگانــه همــوار میشــود و بالعکــس آنچــه
میتوانــد بــه آزادی یــک ملــت معنــی بدهــد ،اســتقالل آن ملــت اســت  ...کشــور و ملتــی کــه بــه
کشــور و ملــت دیگــر حالــت وابســتگی و دنبال ـهروی پیــدا کنــد ،آزادی در ایــن کشــور خودبخــود بــه
خطــر میافتــد .حتــی آن بیگانــه نمیتوانــد منافــع کشــور خــودش را در ایــن کشــور حفــظ کنــد
1
بــدون اینکــه آزادی مــردم آن کشــور را محــدود نکنــد».
امــا بهشــتی در عیــن اینکــه ابتــدا بهطــور کامــل از اصــل خوانــده شــده دفــاع کــرد امــا در پاســخ
بــه ســبحانی معتقــد اســت کــه در شــرایط اســتثنایی مثــل همــه کشــورها محدودیتهایــی بایــد بــه
وجــود آیــد کــه در شــرایط عــادی جایــز محســوب میشــود .وی ایــن حــاالت فوقالعــاده را ماننــد
دارویــی میدانــد کــه بیمــار بهوقــت ســامتی آن را نمیخــورد امــا بهوقــت بیمــاری ناچــار اســت
کــه میــل کنــد .بــه همیــن ترتیــب نبایــد اســتقالل و آزادی را بــا شــرایط فوقالعــاده و اضطــراری
2
درهــم آمیخــت و داخــل ایــن اصــول کــرد.
برخــی از نماینــدگان ابهاماتــی در ایــن اصــل مشــاهده کردنــد کــه بهمنظــور تعمیــم بیشــتر آزادی
و اســتقالل و فهــم دقیــق آن بایســتی اصــاح شــود .حســینعلی رحمانــی یکــی از ایــن قانونگــذاران
ـردن کلمــات عمــوم یــا آحــاد ،انــواع اســتقالل ،دولــت
اســت کــه بــرای محکـمکاری قیــد و ضمیمــه کـ ِ
3
و اندیشــیدن چــارهای جهــت ســلب آزادی بــا دســتور را الزم میدانــد .موضوعــی کــه صدالبتــه بــرای
اینکــه مفهــوم اصــل جامعومانــع باشــد و نیــز ضوابــط شــرایط اســتثنایی نظیــر اشــخاص مشــمول و
تعییــن حــدود دقیــق آن صحیــح اســت .ضوابطــی کــه در اصــل پیشــنهادی و نیــز در ســخنان مدافعــان
و حتــی عــدهای از منتقــدان غایــب بــود.
دومیــن اصــل پیشــنهادی کــه بــه شــرایط اســتثنایی مربــوط میشــود ،اصــل چهلونــه اســت
کــه برگــزاری انتخابــات را در وضعیــت جنگــی در مناطــق اشغالشــده یــا کل کشــور بــه پیشــنهاد
رئیسجمهــور و تصویــب س ـهچهارم مجمــوع نماینــدگان و تأییــد شــورای نگهبــان مجــاز میکنــد و
در صــورت عــدم تشــکیل مجلــس جدیــد مجلــس ســابق همچنــان بــه کار خــود ادامــه خواهــد داد .در
 -1صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایران،چــاپ اول،
جلــد ،1.تهــران ،اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی ،1364 ،ص .421
 -2صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،چــاپ اول،
جلــد ،1.تهــران ،اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی ،1364 ،ص .422
 -3صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،چــاپ اول،
جلــد ،1.تهــران ،اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی ،1364 ،ص .424
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ایــن اصــل یکــی از مصادیــق مهــم شــرایط اضطــراری (جنــگ) دانســته شــده اســت کــه مطابــق فرآینــد
مقــرر انتخابــات بهعنــوان یکــی از مظاهــر دموکراســی و حقــوق سیاســی اشــخاص متوقــف میشــود.
در اینجــا میتــوان بــه ایــن مســئله پــی بــرد کــه شــرایط اســتثنایی چگونــه جــق مشــارکت و آزادی
سیاســی افــراد را بهشــدت زیــر تأثیــر قــرار میدهــد .بااینحــال ،در قســمت اخیــر اصــل مذکــور
ثابــت مانــدن یکــی از ارکان مهــم نهادهــای سیاســی و رکــن مهــم نظــام حقوقــی کشــور -یعنــی قــوه
مقننــه -در وضعیــت جنگــی و اشــغال کشــور حتــی مجلــس ســابق را مــورد تصریــح قــرار داده اســت.
قســمت اخیــر اصــل ،از نقــاط قــوت آن بــه شــمار میآیــد .نائبرئیــس دلیــل باقــی مانــدن کار مجلــس
ســابق را در پاســخ بــه ربانــی املشــی کــه پرســید :اشــغال بــرای همــه مناطــق اســت یــا بعضــی از آنهــا،
اینگونــه توجیــه کــرد ،توجیهــی کــه مطابــق مقــررات وضعیــت اســتثنایی اســت ...« :ممکــن اســت
ادامــه کار مجلــس گذشــته کــه در ذیــل ایــن اصــل آمــده اصلــح باشــد تــا تجدیــد انتخابــات فقــط در
1
برخــی از نقــاط ،بنابرایــن دســت را بــاز بگذاریــم تــا ببینیــم مجلــس قبلــی چــه صــاح میدانــد».
گرچــه قســمت نخســت آن منــع تحقــق حــق سیاســی ملــت (انتخابــات) در شــرایط جنگــی بــه
نظــر میرســد کــه تنهــا راهــکار باشــد .چــون در غیــر ایــن صــورت پــارهای از حقــوق افــراد نظیــر حــق
حیــات و نیــز خــود حــق رأی بــا شــرایط کامــل در شــرایط جنگــی لطمــه خواهــد دیــد .امــری کــه از
نظــر ربانــی شــیرازی مغفــول نمانــد و در پاســخ بــه ایــراد مــکارم شــیرازی کــه لفــظ اشــغال نظامــی را
زننــده و نادرســت دانســته بــود ،بهصراحــت گفــت« :اینکــه در اینجــا نوشــته ،درجایــی کــه اشــغال
شــده انتخابــات نبایــد بشــود بــرای ایــن اســت کــه ممکــن اســت انتخابــات آنجــا آزادانــه صــورت نگیــرد
2
و ممکــن اســت نماینــده بیگانــه انتخــاب بشــود ،پــس ایــن کلمــه اشــغال الزم هســت»...
یکــی از اشــکاالت ایــن اصــل عــدم پیشبینــی همــه ضوابــط وضعیــت جنگــی اســت .اشــکالی
کــه از دیــدگان دو تــن از مقننــان پنهــان نمانــد .رحمانــی نخســتین شــخصی بــود کــه بــه یکــی
از ضوابــط پیشبینــی نشــده تأکیــد کــرد« :ایــن اصــل مربــوط بــه صورتــی اســت کــه (نماینــدگان)
تصویــب نماینــد کــه متوقــف شــود .امــا اگــر تصویــب ننماینــد کــه متوقــف شــود ،تکلیــف چیســت؟
صریحـاً ایــن مطلــب ذکــر شــود 3».درواقــع ،یکــی از اشــکاالت ایــن اصــل ایــن بــود کــه حالــت مخالــف
 -1صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،جلــد،1.
تهــران ،اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی ،1364 ،ص .801
 -2صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،چــاپ اول،
جلــد ،1.تهــران ،اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی ،1364 ،ص ..801
 - 3صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،چــاپ
اول ،،جلــد ،1.تهــران ،اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی ،1364 ،ص .800
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را قیــد ننمــوده و در ایــن حالــت (تصویــب نشــدن توقــف انتخابــات توســط مجلــس) مشــخص نیســت
کــه تکلیــف انتخابــات چــه ســرانجامی پیــدا میکنــد؟ دومیــن قانونگــذار ،عــرب بــود کــه بــه عــدم
ذکــر یکــی دیگــر از ضوابــط شــرایط جنگــی اشــارهای بــا صبغــه سیاســت زدگــی اشــاره کــرد« :بنــده
خواســتم عــرض کنــم کــه جنــگ فقــط از طــرف بیگانــگان پیــدا نمیشــود .بلکــه گاهــی در اطــراف
مملکــت بهوســیله افــراد منافــق جنــگ میشــود و تشــنجات بوجــود میآورنــد 1».بهاینترتیــب ،در
اصــل چهلونــه مقــرر نشــده بــود کــه آیــا جنــگ داخلــی نیــز مشــمول ایــن اصــل میشــود یــا خیــر.
در اینکــه منطق ـاً بایــد پاســخ مثبــت باشــد ،شــکی نیســت امــا عــدم قیــد آن در اصــل مذکــور یکــی
دیگــر از ایــرادات ایــن اصــل محســوب میشــود .باوجودایــن اشــکالها ،اصــل فــوق بــه همــان صورتــی
کــه وضــع شــده بــود ،بــه تصویــب رســید و ضوابـ ِ
ـط شــرایط اســتثنایی الزم ذکــر و تصریــح نشــد.
ســومین اصــل مهمــی کــه بــا شــرایط اســتثنایی ارتبــاط تنگاتنگــی دارد ،اصــل شصتوشــش اســت
کــه برقــراری حکومتنظامــی را ممنــوع میکنــد ،درحالیکــه بهطــور موقتــی محدودیتهایــی را
در جنــگ و شــرایط اضطــراری بــا تصویــب مجلــس میپذیــرد .یکــی از نقــاط قــوت اصــل مزبــور ایــن
اســت کــه حتــی در جنــگ و وضعیــت اســتثنایی برقــراری و اعمــال حکومتنظامــی را جایــز ندانســته
اســت .گرچــه محدودیتهــا را در شــرایط اضطــراری بــا نظــارت اســتصوابی مجلــس میپذیــرد .در
واقــع ،چــون مدیریــت نظامیهــا بــر نظــم و امنیــت کشــور ،قــدرت و اختیــارات را از مســئوالن
قانونــی میســتاند و بهتبــع آن قــدرت جایگزیــن شــده را مبســوط میکنــد و آزادیهــا و حقــوق
افــراد تضییــع میشــود ،در ایــن اصــل موردقبــول واقــع نشــده اســت 2.مؤی ـ د ایــن برداشــت ،دیــدگاه
تعــدادی از خبــرگان قانــون اساســی اســت کــه معتقــد بودنــد اعــام حکومــت نظامــی مطلقـاً ممنــوع
اســت .حکومــت نظامــی در هیــچ شــرایطی جایــز نیســت و بایســتی محدودیتهــا بــه صورتــی غیــر از
3
حکومــت نظامــی باشــد.
باوجودایــن ،طاهــری گرگانــی قانونگــذاری اســت کــه ایــن برداشــت را دارد کــه محدودیتهــای
ضــروری نوعــی حکومتنظامــی اســت و ظاهــراً ســایر نماینــدگان بــه نظــر او واکنشــی نشــان نمیدهند.
وی میگویــد« :بــه نظــرم بهتــر اســت ایــن حکومتهــای نظامــی بــا ایــن محدودیتهــای ضــروری
 -1صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،چــاپ اول،
جلــد ،1.تهــران ،اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی ،1364 ،ص ..800
 -2هاشــمی ،ســید محمــد ،حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،چــاپ نوزدهــم ،جلــد دوم ،تهــران ،میــزان،
 ،1386ص .188
 -3صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،چــاپ اول،
جلــد ،1.تهــران ،اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی ،1364 ،صــص .884-885
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را بــا تعییــن مــدت ،مجلــس تصویــب نمایــد 1».همچنیــن ،موســوی تبریــزی چنیــن برداشــتی دارد.
چــون گمــان میکنــد در صــورت حکومتنظامــی نیــز در حکومــت اســامی اعمــال ظلــم و تضییــع
حــق و آزادی ممکــن نیســت« :مــا ایــن محکــمکاری را کردیــم کــه حکومتنظامــی بــا تصویــب
مجلــس شــورای ملــی برقــرار شــود  ...حــاال اگــر ایــن محک ـمکاری نبــود  ...چــه ایــرادی دارد؟ اص ـ ً
ا
ظلــم و دیکتاتــوری در حکومــت اســامی مفهومــی نــدارد 2».ایــن قرائــت در حالــی گفتــه میشــود
کــه نهتنهــا از اصــل مذکــور حکومتنظامــی اســتنباط نمیشــود ..بلکــه از ســخنان و تفاســیر ســایر
مقننــان مبرهــن اســت کــه آنچــه مدنظــر ایــن اصــل قــرار دارد ،تنهــا محدودیتهــای ضــروری
موقتــی اســت .چــون اکثــر قریــب بهاتفــاق آنــان چنیــن برداشــتی ندارنــد و درصددنــد کــه دایــره
محدودیتهــا و شــرایط اضطــراری را تنــگ کننــد .عــاوه بــر ایــن ،پیشــنهادی توســط هاشــمی نــژاد
بــرای اصــاح ایــن اصــل مطــرح شــد کــه منــع حکومتنظامــی را شــفاف نشــان میدهــد .نائــب
رئیــس پیشــنهاد هاشــمی نــژاد را مبنــی بــر حــذف «ولــی» بعــد از ممنوعیــت حکومتنظامــی و پیــش
از شــرایط اضطــراری و جایگزینــی نقطــه خوانــد .بــه علــت اینکــه ممکــن اســت اینگونــه القــا شــود
کــه واو عطــف بــه حکومتنظامــی اســت و حکومتنظامــی بهعنــوان اســتثنا موردقبــول اســت 3.امــا
در آخــر بهوقــت رأیگیــری همیــن اصــل اصالحــی مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
بااینحــال ،الفــاظ تفســیر بــرداری در ایــن اصــل وجــود دارد کــه تعییــن ضوابــط شــرایط اضطــراری
را بــا مشــکل روبـهرو میکنــد از همیـنرو ،ســبحانی و حجتــی کرمانــی بــه ایــن خطــر هشــدار دادنــد.
ســبحانی بــا بیانــی جــدی و مؤکــد بدینصــورت هشــدار خــود را ابــراز کــرد ...« :ایــن قیــد «شــرایط
اضطــراری و نظیــر ایــن» قیــد مجمــل و کشــداری اســت و همــان گرفتاریهایــی کــه رژیــم ســابق در
حکومتنظامــی درســت کــرد ،ایــن کلمــه هــم همــان گرفتاریهــا را بوجــود خواهــد آورد  ...ایــن را
حــاال توجیــه و تفســیر کنیــد .زیــرا آینــدگان آن را چگونــه توجیــه و تفســیر خواهنــد کــرد؟ اگــر ایــن
قیــد را برداریــد شــاید بهتــر باشــد ».حجتــی کرمانــی نیــز هشــدار خویــش را بدیــن شــکل بیــان کــرد:
«چــون ایــن محدودیتهــای ضــروری خیلــی روشــن نیســت ممکــن اســت بــه همــان حکومتهــای
4
نظامــی برســد .بنابرایــن بایــد طــوری نوشــته شــود کــه روشــن باشــد و بهصــورت حکومتنظامــی درنیایــد».
 -1صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،چــاپ اول،
جلــد ،1.تهــران ،اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی ،1364 ،ص .889
 -2صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،چــاپ اول،
جلــد ،1.تهــران ،اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی ،1364 ،ص .885
 - 3صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،چــاپ اول،
جلــد ،1.تهــران ،اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی ،1364 ،ص .887
 -4صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،چــاپ اول،
جلــد ،1.تهــران ،اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی ،1364 ،ص .881
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رشــیدیان نماینــده دیگــری اســت کــه مشــابه نماینــدگان پیشــین نگرانیهــای قابلستایشــی
دارد و ســلب آزادی و حقــوق مــردم را در شــرایط اســتثنایی بــه مقادیــر فــراوان محتمــل میدانــد .بــه
همیــن علــت بــه جــد و تأکیــد هشــدار میدهــد ...« :معلــوم نیســت ایــن جنــگ کــدام جنــگ اســت؟
آیــا ایــن جنــگ یــک توطئــه داخلــی اســت یــا یــک جنــگ در گوشــه و کار مــرزی اســت یــا خارجــی
اســت؟  ...اگــر دولتــی خدایــی نکــرده نظــر ســوئی داشــته باشــد ،هــر آن میتوانــد شــرایط اضطــراری
اعــام بکنــد و آزادیخواهــان و انقالبیــون و حتــی مــردان حــق را تحــت همیــن اصــل مــورد تعقیــب و
ایــذاء و اذیــت قــرار بدهــد و آزادیهــا را ســلب بکنــد ،روزنامههــا تعطیــل شــوند ،ســخنرانیها ممنــوع
بشــود ،اجتمــاع عمومــی از بیــن بــرود .بــه ایــن وســیله بــه دســت خودمــان یــک حربـهای بــه دســت
1
دولتهایــی دادهایــم کــه خدائــی نکــرده در معــرض انحرافانــد»...

ـق برقــراری حداکثــری شــرایط اســتثنایی و
بنــد دوم .بررســی آراء موافـ ِ
ـیع تعلیــق حقــوق و آزادیهــا
توسـ ِ
بــه هنــگام مذاکــره و اختــاف نظــر بــر ســر اصــل نهــم کنونــی ،همانطــور کــه دیدیــم ،مصــداق
مبانــی نظــری بهشــتی بیشــتر بــر وابســتگی و نقــض آزادی در صــورت تحقــق آن متمرکــز بــود و
ســخن از مصادیــق دیگــری از نقــض اســتقالل بــه میــان نیــاورد .بــه همیــن علــت بــود کــه ســبحانی از
ترویــج قومیــت خــاص یــا ترویــج زبــان آن قومیــت گفــت .وی معتقــد اســت کــه ترویــج قومیــت خــاص
آزادی مشــروع نیســت و پــس از او مــکارم شــیرازی همنظــر بــا وی ترویــج زبــان یــا قومیــت خــاص را
مشــروع ندانســت 2.برداشـتهای ســبحانی و مــکارم شــیرازی از آزادی و اســتقالل و رد حــق بــر زبــان
و ترویــج آموزشــی یــک قــوم در ناســازگاری آشــکار بــا مفهــوم ماهــوی حاکمیــت قانون(آزادیهــای
بشــری) قــرار دارد .چــون ازیکطــرف مشــخص نیســت کــه ترویــج زبــان قــوم خــاص چــه ارتبــاط
منطقــی و حقوقــی بــا اســتقالل دارد کــه صدالبتــه نــدارد ،و از طــرف دیگــر ،مشــروع ندانســتن آنهــا
نقــض آزادی و حــق بشــری اقــوام ایرانــی اســت .چــون بــا تمســک بــه اســتقالل یــا تجزیــه کشــور
بهآســانی میتــوان آزادی و حقــوق افــراد را نقــض کــرد .در تأییــد ایــن تحلیــل ،مرادخانــی ارنگــه
گفتههــای پربــاری در ارتبــاط بــا نظــام پهلــوی و تحدیــد آزادیهــا در آن دوران دارد« :در زمــان
طاغــوت متوجــه بودیــد کــه هــر نــوع آزادی را ســرکوب میکردنــد بهعنــوان اینکــه اســتقالل کشــور
 -1صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،چــاپ اول،
جلــد ،1.تهــران ،اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی ،1364 ،ص .883
 -2صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،چــاپ اول،
جلــد ،1.تهــران ،اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی ،1364 ،ص .421
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در خطــر اســت .بــرای سیاســت مســتقل کشــور هــر نــوع آزادی را ســرکوب میکردنــد .حتــی دیدیــد
کــه رســاله عملــی مرجــع بــزرگ عالــم تشــیع در ایــران مــا کــه مهــد تشــیع اســت ،ممنــوع بــود.
اگــر رســالهای ،اعالمیــهای ،پیــدا میشــد ،مــردم را بــه چندیــن ســال زنــدان محکــوم میکردنــد و
مدعــی بودنــد کــه از اســتقالل و تمامیــت ارضــی کشــور حمایــت میکننــد و انــواع آزادیهــا را ســرکوب
میکردنــد .ایــن اصــل بــرای تضمیــن ایــن آزادیهــا بــوده اســت و انشــاءالله از ایــن بــه بعــد معلــوم شــود
1
کــه آزادی و اســتقالل تفکیکناپذیرنــد».
فراتــر از ایــن مــورد ،برخــی از تقنینگــران اساســی ،برداشــتی ناســازگار بــا آزادیهــای بشــری و
دادن اســتقالل و لــزوم ســلب
نیــز معیارهــای شــرایط اســتثنایی بیــان نمودنــد .ایشــان بــا اصــل قــرار ِ
هــر نــوع آزادی فــردی حتــی آزادی قلــم روزنامهنــگار ،بــه راهــکاری متعــارض بــا حاکمیــت قانــون و
قرائتــی شــگفتانگیز از وضعیــت اســتثنایی نائــل مییابــد .بــه تعبیــری دیگــر ،در وضعیــت خــاص،
قرائــت وی بــه ســمت شــرایط اســتثنایی موســع و تفســیری حداکثــری از آن و تحدیــد آزادی متمایــل
اســت و نــه برعکــس .حتــی گفتــن از تجربــه حکومــت ســابق و ســلب آزادیهــا از آن دوران تجربـهای
بــرای جبــران آن کاســتیها نشــد« :واقعیــت ایــن اســت کــه در موقــع تزاحــم «حفــظ اســتقالل»
قیــد «حفــظ آزادی» اســت ولــی «آزادی» قیــد «حفــظ اســتقالل» نیســت .یعنــی منحیثالمجمــوع
میگوئیــم کــه آزادی محتــرم اســت و محفــوظ اســت مگــر در جائیکــه بــه اســتقالل کشــور لطمــه
بزنــد ولــی آیــا میشــود بگوییــم کــه اســتقالل کشــور محتــرم اســت مگــر در جایــی کــه بــه آزادی فــرد
لطمــه بزنــد؟ ابــداً چنیــن چیــزی نیســت  ...البتــه اگــر یکوقتــی اســتقالل کشــور میخواهــد بــه
خطــر بیفتــد جلــوی آزادی آن روزنامهنــگار را بایــد گرفــت  ...ایــراد شــما ایــن اســت کــه در گذشــته
سوءاســتفاده کردهانــد .یعنــی بنــام حفــظ اســتقالل کشــور جلــوی آزادی مــا را گرفتهانــد و دروغ
گفتهانــد ،پــس حــاال بایــد در قانــون اساســی یــک اصلــی بنویســیم .بــرای اینکــه جلــو ایــن دروغ را
بگیریــم و ایــن درســت نیســت ».عــاوه بــر وی ،ربانــی املشــی نیــز در مقــام مقایســه اســتقالل را
مقــدم بــر آزادی دانســت و نــه برعکــس 2.برداشــتی کــه اگــر بــه ثمــر نشــیند ،در وضعیــت اســتثنایی
بــدون تعییــن ضوابــط آزادیهــای مشــروع افــراد را خواهــد ســتاند .یکــی از مقــررات شــرایط اســتثنایی
کــه آمــد ،ایــن بــود کــه حتــی در وضعیــت اســتثنایی نیــز نمیتــوان از چهارچــوب حکومــت قانــون و
ضوابــط قانونــی و نظــام حقوقــی خــارج شــد و برخــاف آنهــا عمــل کــرد.
 -1صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،چــاپ اول،
جلــد ،1.تهــران ،اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی ،1364 ،ص .422
 -2صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،چــاپ اول،
جلــد ،1.تهــران ،اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی ،1364 ،صــص  429و .426-427
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شرایط استثنایی و
استثنایحاکمیتقانون

همچنیــن ،آیــت در دســته مقننانــی قــرار دارد کــه معتقــد اســت ،بایســتی مــوارد شــرایط اضطراری
و محدودیتهــا را پیشبینــی کنیــم کــه از ایــن نظــر ســخن مثبتــی اســت امــا ضوابــط دو مصــداق
از مــوارد اضطــراری و محدودیتهــا را کــه میگویــد ،شــفاف نیســت .وی دراینبــاره اعتقــاد دارد کــه
مصــداق شــرایط اضطــراری شــورش و قیــام علیــه حکومــت قانونــی و مصــداق محدودیــت منــع تجمــع
و تــردد اســت .باوجودایــن نگرانیهــا و اختالفــات ،آنچــه در انتهــای اصــل مبنــی بــر صالحیــت دولــت
در مجــوز گرفتــن از مجلــس در صــورت ابقــای ضــرورت دائمــی نخواهــد بــود .چــون همانطورکــه
آمــد ،شــرایط اســتثنایی پــس از تعلیــق و تزلــزل حکومــت قانــون بایســتی لغــو شــود و وضعیــت بــه
حالــت طبیعــی و ســابق بازگــردد .تــا وضعیــت اضطــراری بــه مــدت نامعلومــی ادامــه نیابــد .چــون در
ایــن صــورت ابــزاری در اختیــار برخــی از مقامــات قــرار میگیــرد تــا در مواقــع غیــر لــزوم آزادیهــا
و حقــوق شــهروندان را تحدیــد نماینــد .گرچــه اگــر نهــادی بخواهــد حــق و آزادی افــراد را محــدود
یــا ســلب بکنــد در کمتــر از ســی روز نیــز قــادر بــه انجــام ایــن کار اســت .بــه قــول رشــیدیان« :واقعـاً
اگــر دولــت (همــه نهادهــای حاکمیتــی) بخواهــد بــه حقــوق ملــت تجــاوز کنــد ،در عــرض یــک هفتــه
کشــور را بــه خــاک و خــون میکشــد .یــک مــاه کــه ســهل اســت».
نتیجه
بهرغــم برقــراری و اســتمرار ایــده حاکمیــت قانــون و حتــی ابــراز نظراتــی دراینبــاره توســط
س حاکمیــت قانــون و ســختگیریهای
صاحبنظــران و پژوهنــدگان و برنتافتــن وجــود عــام پارادوک ـ 
نظــری در خصــوص آن ،واقعبینــی و مقتضیــات عینــی اجتماعــی ،حقوقــی و سیاســی توجــه بــه
تناقضــات حکومــت قانــون در عمــل انکارناپذیــر مینمایــد .گرچــه شــاید پذیــرش بســط قــدرت و عــدم
تنظیــم آن و مهمتــر تحدیــد حقهــا و آزادیهــای افــراد در مصادیــق شــرایط اســتثنایی حتــی از نظــر
صاحبــان تحقیــق پذیرفتنــی نباشــد .امــا مشــاهده اوضاعواحــوال خــاص و گاه گریزناپذیــر مقطعــی،
اهــل نظــر را بــا حداقــل تناقضــات عملــی حاکمیــت قانــون مواجــه میکنــد .در ایــن وضعیــت،
تصمیمــات مقامــات سیاســی و نیــز مقامــات اداری و نیــز دســتگاههای اداری زیــر تأثیــر شــرایط
خــاص اســتثنایی از کیفیــت نرمــال برخــوردار نیســت و بــا دوری از حالــت عــدم تمرکــز ،بــه تمرکــز
گرایــی منتهــی میشــوند.
برآینــدی کــه از مجمــوع برداش ـتهای خبــرگان ارائــه داد ایــن اســت کــه اکثــر خبــرگان قانــون
اساســی بــه ســبب اوضــاع و احــوال خــاص مقطــع  1358و تجرب ـهای کــه از زیســت در نظــام ســابق
کســب کــرده بودنــد ،تحقــق شــرایط اضطــراری را در چهارچوبــی منضیــط و طبــق معیارهــای الزم
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پذیرفتنــد و دیدگاههایــی کــه برداشــتی موســع از وضعیــت اســثنایی داشــت و در نتیجــه حقهــا و
ازادیهــای افــراد را بطــور حداکثــری تحدیــد و تعلیــق میکــرد مقبــول نیفتــاد.
بررســی شــرایط اســتثنایی در مجلــس خبــرگان قانــون اساســی ،وضعیت دوگانــه و پیچیــدهای را در
خصــوص پارادوکسهــا ،ترســیم میکنــد .بــا تأمــل و تدقیــق در ســخنان تقنینگــران اساســی بــه نظــر
میرســد ،بســیاری از مباحثــات دربــاره پارادوکــس حاکمیــت قانــون ازیکطــرف ،متأثــر از حــوادث
تاریخــی گذشــته و عبرتآمــوزی مقطعــی از آنهــا و از طــرف دیگــر ،نشــئتگرفته از مبانــی دینــی و
فقهــی و در مــوردی بــا منشــأ نگرانــی صنفــی یــا احتمــاالً مردمــی نماینــدگان قــوه مؤســس آن دوران
کــه اکثــراً گرایشــات عمیــق مذهبــی و تمایــات سیاســی انقالبــی نیرومنــدی در عرصــه وضــع قانــون
اساســی و نیــز عرصــه حقوقــی ،سیاســی و عمومــی داشــتند ،بــوده اســت.
عــدهای از خبــرگان قانــون اساســی ،شــرایط اســتثنایی را بهســختی قبــول و حتــی بعضــاً
غیرقابلقبــول میدانســتند کــه بــه بــاور آنــان میتوانــد بــه بازگشــت اعمــال و تصمیمــات غیرقانونــی
و مســتبدانه و ناقــض حقــوق افــراد بماننــد نظــام ســابق بیانجامــد ،گرچــه نهایتـاً ایــن قرائتهــا مقبــول
نیفتــاد .همچنیــن ،در مــواردی کــه شــرایط اســتثنایی در اصــول متعــدد پذیرفتــه شــد ،زیــر تأثیــر
تجربههــای خــاص گذشــته بــود و نــه کنشهــای تقینینگرانــهای کــه حــاوی مضامیــن و معانــی
نوآورانــه در جهــت اهــداف حاکمیــت قانــون .بــا وجــود اینهــا ،شــرایط اســتثنایی و تحدیــد و تعلیــق
حقــوق و آزادیهــای بشــری مطابــق بــا معیارهــای آن و بطــور معقــول و منطقــی در متــن قانــون
اساســی مقبــول افتــاد و از پذیــرش دیدگاههــای مغایــر اجتنــاب ورزیــده شــد.
اصــول زیــر کــه برآینــد دیدگاههــای خبــرگان قانــون اساســی اســت ،نــوع نگــرش نهایــی و
اکثریتــی آنــان بــه مقولــه شــرایط اســتثنایی نشــان میدهــد.
اصــل نهــم :در جمهــوری اســامی ایــران ،آزادی و اســتقالل و وحــدت و تمامیــت اراضــی کشــور
از یکدیگــر تفکیــک ناپذیرنــد و حفــظ آنهــا وظیفــه دولــت و آحــاد ملــت اســت .هیــچ فــرد یــا گــروه
یــا مقامــی حــق نــدارد بــه نــام اســتفاده از آزادی ،بــه اســتقالل سیاســی ،فرهنگــی ،اقتصــادی ،نظامــی
و تمامیــت ارضــی ایــران کمتریــن خدش ـهای وارد کنــد و هیــچ مقامــی حــق نــدارد بــه نــام حفــظ
اســتقالل و تمامیــت ارضــی کشــور آزادیهــای مشــروع را ،هــر چنــد بــا وضــع قوانیــن و مقــررات،
ســلب کنــد.
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اصــل شصتوهشــت :در زمــان جنــگ و اشــغال نظامــی کشــور بــه پیشــنهاد رئیــس جمهــور و
تصویــب ســه چهــارم مجمــوع نماینــدگان و تأییــد شــورای نگهبــان از انتخابــات نقــاط اشــغال شــده یــا
تمامــی مملکــت بــرای مــدت معینــی متوقــف میشــود و در صــورت عــدم تشــکیل مجلــس جدیــد،
مجلــس ســابق همچنــان بــه کار خــود ادامــه خواهــد داد.
اصــل هفتادوهشــت :هــر گونــه تغییــر در خطــوط مــرزی ممنــوع اســت مگــر اصالحــات جزئــی بــا
رعایــت مصالــح کشــور ،بــه شــرط اینکــه یــک طرفــه نباشــد و بــه اســتقال و تمامیــت ارضــی کشــور
لطمــه نــزدن و بــه تصویــب چهــار پنجــم مجمــوع نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی برســد.
اصــل هفتادونهــم :برقــراری حکومــت نظامــی ممنــوع اســت .در حالــت جنـ ٌ
ـگ و شــرایط اضطــراری
نظیــر آن ،دولــت حــق دارد بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی موقت ـاً محدودیتهــای ضــروری را
برقــرار نمایــد ،ولــی مــدت آن بــه هــر حــال نمیتوانــد بیــش از ســی روز باشــد و در صورتــی کــه
ضــرورت همینــان باقــی باشــد دولــت موظــف اســت مجــددا از مجلــس کســب مجــوز کنــد.
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Exceptional conditions and exceptions to the rule of law
(Case study of the approach of constitutional experts
to emergency situations)
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Abstract:
The idea of the rule of law is a cornerstone of public law in the field of constitutional
law and administrative law and has its application. This idea, in addition to its formal and substantive components, means the legitimacy of all decisions and powers
of administrative and political officials. However, one of the exceptions to the rule
of law is the exceptional circumstances in which, in certain critical situations, the
application of the law is suspended and shaken and does not have the quality of implementation under normal circumstances. The main question in the present article
is what are the views and conclusions of the constitutional experts about the exceptional conditions in the special period of suspension and emergency of 1979? The
fundamental legislatures adopted the Ninth, Sixty-eighth, Seventy-eighth and Seventy-ninth Principles with the content of exceptional conditions. The authors have
come to a descriptive-analytical conclusion that although there were wide-ranging
conceptionswhich restrict human rights and freedoms in the Constituent Assembly,
the final and majority attitude of constitutional experts is to accept exceptional conditions at different times with a reasonable approach. And he was disciplined.
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