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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 مؤلفه هــای 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، 
ــال  ــی در شــرایط نرم ــت اجرای ــه رو می شــود و از کیفی ــزل روب ــق و تزل ــا تعلی ــون ب اعمــال قان
برخــوردار نیســت. پرســش اساســی در مقالــه حاضــر ایــن اســت کــه خبــرگان قانون اساســی در 
مقطــع تعلیقــی و اضطــراری خــاص 1358 چــه دیدگاه هــا و برداشــت هایی از شــرایط اســتثنایی 
ــا  ــم را ب ــتم و هفتادونه ــتم، هفتادوهش ــم، شصت وهش ــول نه ــی اص ــان اساس ــته اند؟ مقنن داش
محتــوای شــرایط اســتثنایی تصویــب نمودنــد. نویســندگان بــا روشــی توصیفــی ـ تحلیلــی بدین 
ــا مواضــع تحدیــد حقــوق و آزادی هــای  نتیجــه رســیده اند کــه گرچــه قرائت هایــی موســع و ب
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.
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مقدمه
ــود،  ــتان ب ــش آن در انگلس ــأ پیدای ــه منش ــون ک ــت قان ــه حاکمی ــت ک ــرن اس ــه ق ــه س ــب ب قری
ــن امــروزی،  ــه اســت.1 در برداشــت های نوی ــا حاکمیــت سیاســی تفــوق یافت ــر حاکمیــت شــخص ی ب
ــام اداری-  ــون اساســی و نظ ــده قان ــا پدی ــی ب ــوی و دائم ــد ماه ــق و پیون ــط وثی ــون رب ــت قان حاکمی
ــه  ــون اساســی ک ــی قان ــی، هــدف غای ــی و حقوق ــک برداشــت کل ــرده اســت. در ی ــرار ک سیاســی برق
ــد  ــت از تحدی ــارت اس ــت، عب ــی گرایی اس ــون اساس ــا قان ــروطه خواهی ی ــای مش ــول جنبش ه محص
ــر،  ــن منظ ــهروندان.2 از ای ــای ش ــوق و آزادی ه ــن حق ــن و تضمی ــدرت و ارکان آن و تعیی ــم ق و تنظی
حاکمیــت قانــون در قرائــت شــکلی و ماهــوی آن به طــور دقیــق پدیــده ای نیســت، جــز قانــون اساســی.3 
بــه عبارتــی بهتــر، از زاویــه و معنایــی کالن، حاکمیــت قانــون و قانــون اساســی بــار مفهومــی مترادفــی 
ــی  ــدی نزدیک ــتند و هم آین ــتا هس ــر دو همراس ــای ه ــت ها و پیامد ه ــب خواس ــه اغل ــد. به نحوی ک دارن

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 گونــه ای کــه کلیــه قوانیــن و 
تصمیمــات موجــود در حیطــه حقــوق اداری و عملکــرد مقامــات و دســتگاه های اداری بایســتی منطبــق 
بــر ایــن قاعــده بنیادیــن باشــند.4 در حقیقــت، در گســتره حقــوق اداری بــر اســاس حاکمیــت قانــون 
ــز  ــاری نی ــای اختی ــق صالحیت ه ــن طری ــات و دســتگاه ها اعطــا می شــود و بدی ــه مقام ــا ب صالحیت ه
تحدیــد می گــردد.5 عــالوه بــر ایــن ایــده حاکمیــت قانــون ریشــه اداری و ســازمانی نیــز یافتــه اســت.6 
ــن  ــرا ممک ــه اج ــه دارد، در هنگام ــی ک ــت و کارای ــای مثب ــم پیامد ه ــون به رغ ــت قان ــه حاکمی اندیش
اســت بــا موانــع و محدودیت هــای غیر قابــل پیش بینــی و درعین حــال ضــروری مواجــه شــود. 
ــود.  ــوب می ش ــی آن محس ــث اساس ــی از مباح ــون یک ــت قان ــپهر حاکمی ــئله در س ــن مس ــت ای اهمی
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1.  امیرارجمنــد، اردشــیر و زرگــوش، مشــتاق، نظریــه اضطــراری حقــوق اداری »تصمیــم گیــری ، اجــرا و نظــارت«، 
تحقیقــات حقوقــی، بهاروتابســتان 1387، شــماره 139، ص 25.

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 می یابــد. در حقیقــت، آثــار 
ــروز و وجــود اســتثناهای اجتناب ناپذیــر  ــون و اصــول و ویژگی هایــش به وقــت ب جوهــری حکومــت قان
ــی رســاتر، تصمیمــات  ــه بیان ــد. ب ــا می کن ــا اخف ــار ی ــع اظه ــا موان ــی ب ــه خــود را در رویاروی اســت ک
اداری خصلتــی تمرکزگــرا می یابنــد و نیــز کیفیــت ایــن تصمیمــات بــه ســبب شــرایط خــاص وضعیــت 
ــه رو  ــی روب ــا دوگانگ ــی ب ــن وضعیت ــت، در چنی ــود.1 در حقیق ــول می ش ــدت متح ــه ش ــتثنایی ب اس
هســتیم کــه باوجــود پذیــرش حاکمیــت قانــون در آن شــرایط ویــژه اعمــال آن تــا حــدی غیرممکــن 

ــاد کــرد.  ــون ی ــوان پارادوکــس حاکمیــت قان ــه عن ــوان ب ــن وضعیــت می ت می شــود. از ای

ــون،  ــه مالحظــات نظــری پارادوکس هــای حاکمیــت قان ــا توجــه ب در ایــن پژوهــش، ازیک طــرف ب
طــرح و بررســی آن شایســته و بایســته اســت و از طــرف دیگــر، چــون در مشــروح مذاکــرات اصــول 
ــده  ــرح ش ــون مط ــت قان ــات حکوم ــورد تناقض ــی در م ــده و مذاکرات ــع ش ــاره وض ــدودی دراین ب مع
ــه پارادوکس هــای حاکمیــت قانــون در مشــروح مذاکــرات نه تنهــا  اســت، بررســی مباحثــات مربــوط ب
ــا روشــی توصیفــی- الزم، بلکــه اهمیتــی افــزون دارد. آنچــه در ایــن تحقیــق بررســی خواهــد شــد، ب

تحلیلــی بررســی و تحلیــل وضعیــت اســتثنایی و مفاهیــم فرا قانــون اساســی به عنــوان دو گزینــه اصلــی 
ــد  ــون اساســی خواه ــرگان قان ــس خب ــات مطــرح شــده در مجل ــون در مباحث ــت قان تناقضــات حکوم
ــز  ــت و نی ــا و آزادی هــای مل ــد حق ه ــه تحدی ــن مقال ــر در ای ــل و تدب ــا تأم ــا، ب ــر این ه ــزون ب ــود. اف ب
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 می تــوان علــل اساســی 
اعمــال، کارایــی یــا عــدم کارایــی تحدیــد و تعلیــق حقــوق و آزادی هــا و نیــز مفاهیــم غیرقابــل تغییــر 

قانــون اساســی در نظــم سیاســی-حقوقی کنونــی امــروز یافــت و ارزیابــی کــرد.

ــه ایــن اســت کــه مقننــان اساســی در مقطــع 1358 کــه تعلیــق و فترتــی  پرســش اساســی مقال
ــوان  ــه عن ــتثنایی ب ــرایط اس ــی از ش ــه دیدگاه های ــود، چ ــده ب ــاد ش ــروطه ایج ــی مش ــون اساس در قان
وضعیــت تعلیقــِی یکــی از اصــول بنیادیــن حقــوق اداری داشــتند؟ آیــا در مجلــس موسســان تعــدد و 
تکثــر تفاســیر در ایــن خصــوص وجــود داشــته اســت یــا خیــر؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش ها نخســت 
بــه تبییــن تئوریــک شــرایط اســتثنایی و ســپس قرائت هــای گوناگــون از شــرایط اســتثنایی در مجلــس 
ــر ســر اصــول مربوطــه نظیــر اصــل نهــم و دهــم  ــون اساســی کــه در خــالل گفت گــو ب خبــرگان قان

ــوند. ــل می ش ــف و تحلی ــی توصی کنون
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ــژه حقــوق عمومــی و خاصــه حقــوق اساســی  ــان حقــوق به وی شــوربختانه در پژوهش هــای محقق
تحقیقــات معــدودی دربــاره مجلــس خبــرگان قانــون اساســی و مســائل مربــوط بــه حاکمیــت قانــون در 
ایــن نهــاد مهــم تاریخــی صــورت گرفتــه اســت. مخصوصــًا بررســی و تأمــل در دیدگاه هــای خبــرگان 
ــورد  ــی در م ــر پژوهش های ــه اخی ــال، در ده ــه اســت. بااین ح ــب مواج ــری غری ــا فق ــون اساســی ب قان
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 بعضــًا پژوهشــگران علــوم 
ــی  ــناد بین الملل ــفی و اس ــر فلس ــگران از منظ ــت.برخی از پژوهش ــده اس ــن ش ــام و تدوی ــی انج سیاس
ــت.1  ــده اس ــا کاوی ــوق و آزادی ه ــتثنای حق ــوان اس ــه عن ــی را ب ــم عموم ــه نظ ــری، مقول ــوق بش حق
ــوق اساســی  ــن اندیشــه کارل اشــمیت و نظــام حق ــی قیاســی بی ــز تحقیق ــده ای از پژوهشــگران نی ع
ــی در شــرایط اضطــراری  ــی حکومت ــات عال ــژه مقام ــارات وی ــاوت از منظــر اختی ــران برداشــتی متف ای
بیــان نموده انــد.2 پژوهشــگران دیگــری بــه ارزیابــی تعلیــق حقــوق و آزادی هــا در شــرایط اضطــراری بــا 
مقایســه ای بیــن اســناد حقــوق بشــری و قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران همــت گماشــته اند.3 
برخــی نیــز بــه دو رویکــرد قانونــی و فراقانونــی تصمیم گیــری در هنــگام وضعیــت اضطــراری بــا تکیــه 

ــد.4  ــه ای دســت یافته ان ــه نتایــج میان ــر قانــون اساســی ایــران ب ب

گفتار اول. بررسی شرایط استثنایی و معیار های آن

برخــی از متفکــران جدیــد تلقــی متفاوتــی از وضعیــت اســتثنایی دارنــد. عــده ای از آنــان از یک ســو 
بــه ســبب تکــرار تحقــق وضعیــت اســتثنایی توســط دولت هــا و تهــی شــدن جوهــره و نفــوذ قانــون، 
بــه نفــی ســاختار حقوقــی دولــت مــدرن نیــز رســیده اند5 و عــده ای دیگــر از ســوی دیگــر بــا اســتدالل 

1- حبیب نژاد، سید احمد، شرایط اعمال تحدید حقوق و آزادی ها با تأکید بر تحدید به نام نظم عمومی، حقوق 

تطبیقی، بهاروتابستان 1395، شماره 1 )پیاپی 105(، صص 15-74.

2- یوسف 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 1397، شماره 29، 

صص 115-116.

3- هریسی نژاد، کمال الدین و سلیمانی دینانی، مائده، تعلیق حقوق و آزادی ها در قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران در پرتو اسناد حقوق بشری، حقوق اسالمی، پاییز 1395، شماره 50، ص 60.

4- محبی، داوود و کرمی حامد، ماهیت شناسی الگوهای پاسخ به وضعیت های اضطراری با تأکید بر قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ایران، آفاق امنیت، پاییز 1395، شماره 32، ص 96..

5- نجف زاده، رضا، زیست قدرت در اندیشه سیاسِی فوکو، آگامبن، و نگری: از جامعه انضباطی تا جامعه کنترلی جهانی، 

جستارهای سیاسی معاصر، زمستان 1393، شماره 4 )پیاپی 14(، ص 162.
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وجــوب امــر سیاســی کــه در جایگاهــی فراتــر از نظــم حقوقــی قــرار دارد، تنهــا حاکــم را تصمیم گیــِر 
شــرایط اســتثنایی دانســته اند.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 
ــد در  ــی و انجــام وظایــف نهاد  هــای حکومتــی، بای ــارات قانون ــره اختی ــن دارد کــه گســتره و دای ــر ای ب
محــدوده معیار  هــای شــکلی )تحدیــد قــدرت، سلســله مراتب قوانیــن، اعمــال کنتــرل و نظــارت(، قواعــد 
قانونگــذاری و مبانــی ماهــوی )تمکیــن بــه قواعــد و مبانــی دموکراســی و حفــظ و ضمانــت از حقــوق و 
آزادی هــا( 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 می نمایانــد کــه اســتمرار و بقــای 
حکومــت قانــون نه تنهــا گــره ای را از مشــکالت نمی گشــاید، بلکــه امــکان دارد بــه ســاختار سیاســی و 
ــر وارد آیــد. گرچــه شــرایط اســتثنایی در  ــون صدماتــی جبران ناپذی نظــام حقوقــی به ویــژه اعمــال قان
گذشــته بــرای دور زدن اصــول تحدیــدی قانــون اساســی بــود امــا امــروزه اهمیــت بســیاری در تدویــن 
ــوال  ــه اوضاع واح ــه اقتضــا دارد ک ــت و تجرب ــن رو، منطــق، عقالنی ــد. ازای ــدرن دارن ــن اساســی م قوانی
اســتثنایی از وضعیــت حقوقــی ویــژه و اعمــال محدودیت هایــی برخــوردار باشــد. بنابرایــن، باوجوداینکــه 
ــر ایــن اســت کــه از اصــول و مقــررات تبعیــت شــود امــا گاه وضعیت هــای ویــژه اجتماعــی،  قاعــده ب
ــن رو  ــد و از همی ــرار گیرن ــتثنایی ق ــاص اس ــای خ ــی و ... در وضعیت ه ــی، سیاس ــادی، بین الملل اقتص
ــا و  ــا محدودیت ه ــون ب ــد کــه در آن شــرایط، اصــول و قواعــد حاکمیــت قان ــی حکــم می کن واقع گرای

ــوند.   ــه رو ش ــی روب تبصره های

ــم  ــز نظ ــی و نی ــع مل ــا و مناف ــه مرز ه ــدد ک ــوع می پیون ــه وق ــی ب ــتر در مواقع ــرایط بیش ــن ش ای
عمومــی در معــرض تهدیــد و خطــر باشــند و منافــع و مصالــح مــردم در وضعیــت مخاطره آمیــزی قــرار 
بگیرنــد. در ایــن مواقــع شــرایط اســتثنایی ایجــاب می کنــد کــه دســتگاه های قانونــِی حقوقــی و اداری 
از روال معمولــی در انجــام اقدامــات و تصمیمــات خویــش خــارج شــوند و اقــدام بــه اعمالــی نماینــد کــه 
ــارز چنیــن وضعیتــی شــرایط بحرانــی جنگــی داخلــی  ــه ب ــد می خــورد. نمون ــا فوریــت شــرایط پیون ب
ــه الزم اســت در همــان  ــی حــادث می شــود ک ــن، گاه اوضــاع و احوال ــر ای ــزون ب و خارجــی اســت. اف
شــرایط تدابیــر و برنامه هــای ضــروری اتخــاذ گــردد. به عنــوان 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 مــی رود کــه بــا طوالنــی شــدن ایــن وضعیــت و تعمیــم 

1- حســینی بهشــتی، علیرضــا و ملکــی، ســاناز، منطــق اســتثنا در فلســفه سیاســی کارل اشــمیت، جســتارهای فلســفی، 

ــص 87-88. ــماره 26، ص ــتان 1393، ش پاییزوزمس
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ایــن شــرایط بــه حوزه هــا و مصادیــق دیگــر اســتثنای قانونمنــدی جایگزیــن قاعــده شــود و قاعــده را 
زایــل کنــد. چهارچوب هــا و مقــررات وضعیــت اســتثنایی بدیــن قرارنــد:

1-چهارچــوب و قلمــرو محدودیت هــای وارده بــر حکومــت قانــون بایســتی شــفاف و صریح مشــخص 
ــد  ــرورت را می طلب ــن ض ــون ای ــت قان ــره حاکمی ــا، جوه ــن مبن ــر ای ــند. ب ــده باش ــازی ش و محدود س
ــب،  ــد شــوند. به این ترتی ــن شــده و تحدی ــق، تعیی ــز دقی ــی شــرایط اســتثنایی نی ــت حقوق ــه وضعی ک
ــره اعمــال تصمیم گیــری مقامــات در شــرایط اســتثنایی را  قانونگــذار اساســی بایســتی معیارهــا و دای
معیــن نمایــد. از همیــن روســت کــه اغلــب قوانیــن اساســی کشــورها بــه تعییــن محــدوده و تبییــن 

ــد.  ــی آن پرداخته ان ــت حقوق ــی وضعی چگونگ
  2- اعمــال مقــررات مربــوط بــه وضعیــت اســتثنایی تــا هنگامــی ادامــه می یابــد کــه اوضاع واحــوال 
ــن نکتــه هویداســت کــه شــرایط اســتثنایی ماهیتــی  ــد و به پیــش رود. از ای ــژه کمــاکان ادامــه یاب وی
موقتــی دارد. ازایــن رو، بعــد از اینکــه وضعیــت اســتثنایی بــه اتمــام رســید و موانــع حاکمیــت قانــون 
ــه  ــن ب ــب قوانی ــه به موج ــی ک ــا و اقتدارات ــت، صالحیت ه ــه یاف ــاص خاتم ــرایط خ ــدند و ش ــع ش رف

ــه زوال می نهنــد.   مســئوالن صالحیتــدار تفویــض شــده اســت، روب
 3- اختیاراتــی کــه بــه مقامــات صالــح بــرای از میــان بــردن وضعیــت اضطــراری واگــذار می شــود، 
بــه حــوزه صالحیتــی مقامــات دیگــر تعمیــم داده نشــود. بــه تعبیــری دیگــر، صالحیت هــای مســئوالن 
ــه قــوت خــود باقــی اســت و  اصلــی جــدا از مســئوالن مأمــور کنتــرل شــرایط اضطــراری همچنــان ب

ــان افزایــش یــا کاهــش نمی یابــد.  اقتــدار آن
4- مهم تــر اینکــه، مدیــران و مجریــان وضعیــت اســتثنایی اختیــار دخالــت در حــوزه صالحیت هــای 
ــط و مقــررات تعییــن شــده را  ــر رفتــن از ضواب ــار خــروج و فرات ــز اختی نهادهــا و مقامــات دیگــر و نی

نخواهنــد داشــت.   
5- نبایــد از نظــر دور داشــت کــه اعمــال اداری و تصمیمــات سیاســی و حقوقــی بایســتی تــا آنجــا 
ــن  ــا قواعــد و قوانیــن ســازگار باشــند و از محــدوده آنهــا بیــرون نجهنــد و در ای کــه مقــدور اســت ب
اوضــاع قانونمنــدی تــرک نشــود.1 همان طــور کــه گفتــه شــد، از اصــل قانونمنــدی نبایــد منحــرف شــد 
ــی  ــِی اساســی، اداری و قضای ــر همیــن اســاس حتــی در وضعیــت اســتثنایی نیــز، نهاد هــای نظارت و ب
بــر عملکــرد حکومــت نظــارت خواهنــد داشــت تــا از نقــض آزادی هــا و حقــوق افــراد جلوگیــری کننــد 

ــِه خودکامــه را مهــار نماینــد.2 و نیــز قــدرت بی روی

دور از ذهــن نمانــد کــه میــان مفســران حقــوق دربــاره چگونگــی اجــرای تصمیمــات در 

1- ویژه، محمدرضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، چاپ اول، تهران، جنگل، 1390، ص 291. 

2- گرجی ازندریانی، علی اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، چاپ دوم، تهران، جنگل، 1388، صص 287-290.
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ــد نظــرات  ــان منتق ــی مشــاهده می شــود. آن ــض حــدود آن اختالفات ــرایط اســتثنایی و بســط و قب ش
فلســفه پردازانی هســتند کــه حاکــم را شــخصی می دانــد کــه در شــرایط اســتثنایی تصمیــم می گیــرد 
و بــرای نگاهداشــت اصــل قانون گرایــی الزم اســت کــه برخــی مقــررات را نقــض کــرد. در نهایــت نتیجــه 
می گیرنــد، چــون قانــون اساســی شــکلی برخاســته و نشــئت گرفته از خواســت واقعــی مشــروطه گرایی 
ــه  ــد وضعیت هــای اســتثنایی را همــوار می کنــد.  ب و نیــز دارای حقــوق سیاســی اســت، زمینــه تحدی
ــراری و  ــرایط اضط ــال ش ــد از اعم ــت نمی توان ــه دول ــت ک ــن اس ــت دارد، ای ــه اهمی ــال، آنچ ــر ح ه

ــد .   ــی یاب ــی از آن رهای ــئولیت های ناش مس

ــی شــرایط اســتثنایی در مشــروح  ــار دوم. توصیــف و ارزیاب گفت
مذاکــرات

قانون گــذاران اساســی 1358 دربــاره برقــراری تحقــق شــرایط اضطــراری و تحدیــد و تعلیــق حقــوق 
ــمار  ــه ش ــت ب ــزء اکثری ــه ج ــان ک ــی از آن ــوند. برخ ــیم می ش ــف تقس ــه دو طی ــراد ب ــای اف و آزادی ه
می رونــد، از منتقــدان اجــرای بــی حــدو حصــر شــرایط اســتثنایی و تحدیــد وســیع حقــوق و آزادی هــا 
هســتند. آنــان بــه تحدیــد و تعلیــق معقــول و منضبــط حقــوق و آزادی هــا اعتقــاد دارنــد. عــده دیگــر که 
در طیــف اقلیــت محســوب می شــوند، در زمــره موافقــان اعمــال شــرایط اســتثنایی حداکثــری و تحدیــد 

گســترده حقــوق و آزادی هــا جــای می گیرنــد.

ــرایط  ــراری ش ــه برق ــد ب ــرگاِن معتق ــای خب ــی دیدگاه ه ــد اول. ارزیاب بن
ــط ــول و منضب ــتثنایی معق اس

یکــی از مهم تریــن اصل هایــی 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 
ــه  ــت اصــل ن ــس از قرائ ــد. پ ــه وجــود آم ــرگان ب ــس خب ــی آن در مجل ــادی در پ ــای زی اختالف نظره
توســط شــهید بهشــتی، ســبحانی نخســتین مقننــی بــود کــه از تعــارض میــان آزادی و اســتقالل گفــت 
ــه می تــوان میــان ایــن دو متعــارض ارتبــاط برقــرار کــرد؟ چــون گاهــی ایــن دو  و نیــز این کــه چگون
ــه آزادی و  ــه داد ک ــس به حــق پاســخ او را اینگون ــب رئی ــا نائ ــد. ام ــدا می کنن ــر تزاحــم پی ــا همدیگ ب
اســتقالل دوروی یــک ســکه هســتند و بــدون وجــود یکــی، دیگــری حاصــل نمی شــود: «حفــظ واقعــی 
ــک جامعــه عــدل و  ــت و آزادی در کشــور اســت. وقتــی در ی ــق حفــظ عدال اســتقالل کشــور، از طری

1- قربــان نیــا، ناصــر، تعلیــق اجــرای حقــوق بشــر در شــرایط اضطــراری، حقــوق اســالمی، پاییــز 1386، شــماره 
12، ص 40.
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آزادی درســت پاســداری نشــود، خودبخــود راه بــرای نفــوذ بیگانــه همــوار می شــود و بالعکــس آنچــه 
ــه  ــه ب ــی ک ــت اســت ... کشــور و ملت ــد، اســتقالل آن مل ــی بده ــت معن ــک مل ــه آزادی ی ــد ب می توان
کشــور و ملــت دیگــر حالــت وابســتگی و دنبالــه روی پیــدا کنــد، آزادی در ایــن کشــور خودبخــود بــه 
ــد  ــظ کن ــور حف ــن کش ــودش را در ای ــور خ ــع کش ــد مناف ــه نمی توان ــی آن بیگان ــد. حت ــر می افت خط

بــدون اینکــه آزادی مــردم آن کشــور را محــدود نکنــد.»1

امــا بهشــتی در عیــن اینکــه ابتــدا به طــور کامــل از اصــل خوانــده شــده دفــاع کــرد امــا در پاســخ 
بــه ســبحانی معتقــد اســت کــه در شــرایط اســتثنایی مثــل همــه کشــورها محدودیت هایــی بایــد بــه 
ــد  ــاده را مانن ــن حــاالت فوق الع ــز محســوب می شــود. وی ای ــادی جای ــه در شــرایط ع ــد ک وجــود آی
ــت  ــار اس ــاری ناچ ــت بیم ــا به وق ــورد ام ــالمتی آن را نمی خ ــت س ــار به وق ــه بیم ــد ک ــی می دان داروی
ــراری  ــاده و اضط ــرایط فوق الع ــا ش ــتقالل و آزادی را ب ــد اس ــب نبای ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــل کن ــه می ک

درهــم آمیخــت و داخــل ایــن اصــول کــرد.2

برخــی از نماینــدگان ابهاماتــی در ایــن اصــل مشــاهده کردنــد کــه به منظــور تعمیــم بیشــتر آزادی 
ــن قانونگــذاران  ــی یکــی از ای و اســتقالل و فهــم دقیــق آن بایســتی اصــالح شــود. حســینعلی رحمان
اســت کــه بــرای محکــم کاری قیــد و ضمیمــه کــردِن کلمــات عمــوم یــا آحــاد، انــواع اســتقالل، دولــت 
و اندیشــیدن چــاره ای جهــت ســلب آزادی بــا دســتور را الزم می دانــد.3 موضوعــی کــه صدالبتــه بــرای 
ــع باشــد و نیــز ضوابــط شــرایط اســتثنایی نظیــر اشــخاص مشــمول و  اینکــه مفهــوم اصــل جامع ومان
تعییــن حــدود دقیــق آن صحیــح اســت. ضوابطــی کــه در اصــل پیشــنهادی و نیــز در ســخنان مدافعــان 

و حتــی عــده ای از منتقــدان غایــب بــود.

ــت  ــه اس ــل چهل ون ــود، اص ــوط می ش ــتثنایی مرب ــرایط اس ــه ش ــه ب ــنهادی ک ــل پیش ــن اص دومی
ــه پیشــنهاد  ــا کل کشــور ب ــی در مناطــق اشغال شــده ی ــت جنگ ــات را در وضعی ــزاری انتخاب ــه برگ ک
ــد و  ــان مجــاز می کن ــد شــورای نگهب ــدگان و تأیی ــب ســه چهارم مجمــوع نماین ــور و تصوی رئیس جمه
در صــورت عــدم تشــکیل مجلــس جدیــد مجلــس ســابق همچنــان بــه کار خــود ادامــه خواهــد داد. در 

1- صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایران،چــاپ اول، 
جلــد.1، تهــران، اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســالمی، 1364، ص 421. 

2- صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، چــاپ اول، 
جلــد.1، تهــران، اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســالمی، 1364، ص 422. 

3- صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، چــاپ اول، 
جلــد.1، تهــران، اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســالمی، 1364، ص 424.
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ایــن اصــل یکــی از مصادیــق مهــم شــرایط اضطــراری )جنــگ( دانســته شــده اســت کــه مطابــق فرآینــد 
ــات به عنــوان یکــی از مظاهــر دموکراســی و حقــوق سیاســی اشــخاص متوقــف می شــود.  مقــرر انتخاب
در اینجــا می تــوان بــه ایــن مســئله پــی بــرد کــه شــرایط اســتثنایی چگونــه جــق مشــارکت و آزادی 
ــور  ــل مذک ــر اص ــمت اخی ــال، در قس ــد. بااین ح ــرار می ده ــر ق ــر تأثی ــدت زی ــراد  را به ش ــی اف سیاس
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 می آیــد. نائب رئیــس دلیــل باقــی مانــدن کار مجلــس 
ســابق را در پاســخ بــه ربانــی املشــی کــه پرســید: اشــغال بــرای همــه مناطــق اســت یــا بعضــی از آنهــا، 
ــت اســتثنایی اســت: «... ممکــن اســت  ــررات وضعی ــق مق ــه مطاب ــرد، توجیهــی ک ــه ک ــه توجی اینگون
ادامــه کار مجلــس گذشــته کــه در ذیــل ایــن اصــل آمــده اصلــح باشــد تــا تجدیــد انتخابــات فقــط در 

برخــی از نقــاط، بنابرایــن دســت را بــاز بگذاریــم تــا ببینیــم مجلــس قبلــی چــه صــالح می دانــد.»1

ــه  ــات( در شــرایط جنگــی ب گرچــه قســمت نخســت آن منــع تحقــق حــق سیاســی ملــت )انتخاب
نظــر می رســد کــه تنهــا راهــکار باشــد. چــون در غیــر ایــن صــورت پــاره ای 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 
ــی کــه اشــغال  ــود، به صراحــت گفــت: «این کــه در اینجــا نوشــته، درجای زننــده و نادرســت دانســته ب
شــده انتخابــات نبایــد بشــود بــرای ایــن اســت کــه ممکــن اســت انتخابــات آنجــا آزادانــه صــورت نگیــرد 

و ممکــن اســت نماینــده بیگانــه انتخــاب بشــود، پــس ایــن کلمــه اشــغال الزم هســت...»2

ــکالی  ــت. اش ــی اس ــت جنگ ــط وضعی ــه ضواب ــی هم ــدم پیش بین ــن اصــل ع ــکاالت ای ــی از اش یک
ــی  ــه یک ــه ب ــود ک ــخصی ب ــتین ش ــی نخس ــد. رحمان ــان نمان ــان پنه ــن از مقنن ــدگان دو ت ــه از دی ک
ــه صورتــی اســت کــه )نماینــدگان(  ــوط ب ــط پیش بینــی نشــده تأکیــد کــرد: «ایــن اصــل مرب از ضواب
تصویــب نماینــد کــه متوقــف شــود. امــا اگــر تصویــب ننماینــد کــه متوقــف شــود، تکلیــف چیســت؟ 
صریحــًا ایــن مطلــب ذکــر شــود.»3 درواقــع، یکــی از اشــکاالت ایــن اصــل ایــن بــود کــه حالــت مخالــف 

1- صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، جلــد.1، 

تهــران، اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســالمی، 1364، ص 801.

2- صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، چــاپ اول، 

جلــد.1، تهــران، اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســالمی، 1364، ص 801.. 

ــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، چــاپ  3 - صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قان

ــس شــورای اســالمی، 1364، ص 800. ــی مجل ــط عموم ــور فرهنگــی و رواب ــران، اداره کل ام ــد.1، ته اول،، جل



48

را قیــد ننمــوده و در ایــن حالــت )تصویــب نشــدن توقــف انتخابــات توســط مجلــس( مشــخص نیســت 
ــه عــدم  ــود کــه ب ــات چــه ســرانجامی پیــدا می کنــد؟ دومیــن قانونگــذار، عــرب ب کــه تکلیــف انتخاب
ذکــر یکــی دیگــر از ضوابــط شــرایط جنگــی اشــاره ای بــا صبغــه سیاســت زدگــی اشــاره کــرد: «بنــده 
خواســتم عــرض کنــم کــه جنــگ فقــط از طــرف بیگانــگان پیــدا نمی شــود. بلکــه گاهــی در اطــراف 
ــب، در  ــد.»1 به این ترتی ــود می آورن ــنجات بوج ــود و تش ــگ می ش ــق جن ــراد مناف ــیله اف ــت به وس مملک
اصــل چهل ونــه مقــرر نشــده بــود کــه آیــا جنــگ داخلــی نیــز مشــمول ایــن اصــل می شــود یــا خیــر. 
در اینکــه منطقــًا بایــد پاســخ مثبــت باشــد، شــکی نیســت امــا عــدم قیــد آن در اصــل مذکــور یکــی 
دیگــر از ایــرادات ایــن اصــل محســوب می شــود. باوجودایــن اشــکال ها، اصــل فــوق بــه همــان صورتــی 

کــه وضــع شــده بــود، بــه تصویــب رســید و ضوابــِط شــرایط اســتثنایی الزم ذکــر و تصریــح نشــد.

ســومین اصــل مهمــی کــه بــا شــرایط اســتثنایی ارتبــاط تنگاتنگــی دارد، اصــل شصت وشــش اســت 
ــی را  ــی محدودیت های ــور موقت ــه به ط ــد، درحالی ک ــوع می کن ــی را ممن ــراری حکومت نظام ــه برق ک
در جنــگ و شــرایط اضطــراری بــا تصویــب مجلــس می پذیــرد. یکــی از نقــاط قــوت اصــل مزبــور ایــن 
اســت کــه حتــی در جنــگ و وضعیــت اســتثنایی برقــراری و اعمــال حکومت نظامــی را جایــز ندانســته 
ــرد. در  ــس می پذی ــتصوابی مجل ــارت اس ــا نظ ــراری ب ــرایط اضط ــا را در ش ــه محدودیت ه ــت. گرچ اس
ــئوالن  ــارات را از مس ــدرت و اختی ــور، ق ــت کش ــم و امنی ــر نظ ــا ب ــت نظامی ه ــون مدیری ــع، چ واق
ــوق  ــا و حق ــد و آزادی ه ــوط می کن ــده را مبس ــن ش ــدرت جایگزی ــع آن ق ــتاند و به تب ــی می س قانون
افــراد تضییــع می شــود، در ایــن اصــل موردقبــول واقــع نشــده اســت.2 مؤیــد  ایــن برداشــت، دیــدگاه 
تعــدادی از خبــرگان قانــون اساســی اســت کــه معتقــد بودنــد اعــالم حکومــت نظامــی مطلقــًا ممنــوع 
اســت. حکومــت نظامــی در هیــچ شــرایطی جایــز نیســت و بایســتی محدودیت هــا بــه صورتــی غیــر از 

حکومــت نظامــی باشــد.3

ــی قانونگــذاری اســت کــه ایــن برداشــت را دارد کــه محدودیت هــای   باوجودایــن، طاهــری گرگان
ضــروری نوعــی حکومت نظامــی اســت و ظاهــراً ســایر نماینــدگان بــه نظــر او واکنشــی نشــان نمی دهند. 
ــای ضــروری  ــن محدودیت ه ــا ای ــی ب ــای نظام ــن حکومت ه ــر اســت ای ــه نظــرم بهت ــد: «ب وی می گوی

1- صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، چــاپ اول، 

جلــد.1، تهــران، اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســالمی، 1364، ص 800..

2- هاشــمی، ســید محمــد، حقــوق اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، چــاپ نوزدهــم، جلــد دوم، تهــران، میــزان، 

1386، ص 188.

3- صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، چــاپ اول، 
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استثنای حاکمیت قانون
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ــا تعییــن مــدت، مجلــس تصویــب نمایــد.»1 همچنیــن، موســوی تبریــزی چنیــن برداشــتی دارد.  را ب
ــع  ــم و تضیی ــز در حکومــت اســالمی اعمــال ظل چــون گمــان می کنــد در صــورت حکومت نظامــی نی
ــب  ــا تصوی ــی ب ــه حکومت نظام ــم ک ــم کاری را کردی ــن محک ــا ای ــت: «م ــن نیس ــق و آزادی ممک ح
مجلــس شــورای ملــی برقــرار شــود ... حــاال اگــر ایــن محکــم کاری نبــود ... چــه ایــرادی دارد؟ اصــاًل 
ــه می شــود  ــی گفت ــت در حال ــن قرائ ــدارد.»2 ای ــی ن ــت اســالمی مفهوم ــوری در حکوم ــم و دیکتات ظل
ــی اســتنباط نمی شــود.. بلکــه از ســخنان و تفاســیر ســایر  ــور حکومت نظام ــا از اصــل مذک ــه نه تنه ک
ــروری  ــای ض ــا محدودیت ه ــرار دارد، تنه ــل ق ــن اص ــر ای ــه مدنظ ــه آنچ ــت ک ــن اس ــان مبره مقنن
ــره  ــه دای ــد ک ــد و درصددن ــن برداشــتی ندارن ــان چنی ــاق آن ــب به اتف ــر قری ــی اســت. چــون اکث موقت
محدودیت هــا و شــرایط اضطــراری را تنــگ کننــد. عــالوه بــر ایــن، پیشــنهادی توســط هاشــمی نــژاد 
ــب  ــد. نائ ــان می ده ــفاف نش ــی را ش ــع حکومت نظام ــه من ــد ک ــرح ش ــل مط ــن اص ــالح ای ــرای اص ب
رئیــس پیشــنهاد هاشــمی نــژاد را مبنــی بــر حــذف «ولــی» بعــد از ممنوعیــت حکومت نظامــی و پیــش 
از شــرایط اضطــراری و جایگزینــی نقطــه خوانــد. بــه علــت اینکــه ممکــن اســت این گونــه القــا شــود 
ــا  ــول اســت.3 ام ــوان اســتثنا موردقب ــه حکومت نظامــی اســت و حکومت نظامــی به عن کــه واو عطــف ب

ــرار گرفــت.  در آخــر به وقــت رأی گیــری همیــن اصــل اصالحــی مــورد تصویــب ق

بااین حــال، الفــاظ تفســیر بــرداری در ایــن اصــل وجــود دارد کــه تعییــن ضوابــط شــرایط اضطــراری 
را بــا مشــکل روبــه رو می کنــد از همیــن رو، ســبحانی و حجتــی کرمانــی بــه ایــن خطــر هشــدار دادنــد. 
ســبحانی بــا بیانــی جــدی و مؤکــد بدین صــورت هشــدار خــود را ابــراز کــرد: «... ایــن قیــد «شــرایط 
اضطــراری و نظیــر ایــن» قیــد مجمــل و کشــداری اســت و همــان گرفتاری هایــی کــه رژیــم ســابق در 
ــن را  ــا را بوجــود خواهــد آورد ... ای ــن کلمــه هــم همــان گرفتاری ه حکومت نظامــی درســت کــرد، ای
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: 
ــه همــان حکومت هــای  «چــون ایــن محدودیت هــای ضــروری خیلــی روشــن نیســت ممکــن اســت ب
نظامــی برســد. بنابرایــن بایــد طــوری نوشــته شــود کــه روشــن باشــد و به صــورت حکومت نظامــی درنیایــد.»4   
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جلــد.1، تهــران، اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســالمی، 1364، ص 885.

3 - صــورت مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، چــاپ اول، 
جلــد.1، تهــران، اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســالمی، 1364، ص 887.
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ــی  ــای قابل ستایش ــین نگرانی ه ــدگان پیش ــابه نماین ــه مش ــت ک ــری اس ــده دیگ ــیدیان نماین رش
دارد و ســلب آزادی و حقــوق مــردم را در شــرایط اســتثنایی بــه مقادیــر فــراوان محتمــل می دانــد. بــه 
همیــن علــت بــه جــد و تأکیــد هشــدار می دهــد: «... 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 می توانــد شــرایط اضطــراری 
اعــالم بکنــد و آزادیخواهــان و انقالبیــون و حتــی مــردان حــق را تحــت همیــن اصــل مــورد تعقیــب و 
ایــذاء و اذیــت قــرار بدهــد و آزادی هــا را ســلب بکنــد، روزنامه هــا تعطیــل شــوند، ســخنرانی ها ممنــوع 
بشــود، اجتمــاع عمومــی از بیــن بــرود. بــه ایــن وســیله بــه دســت خودمــان یــک حربــه ای بــه دســت 

ــد...»1 ــی نکــرده در معــرض انحراف ان ــم کــه خدائ ــی داده ای دولت های

بنــد دوم. بررســی آراء موافــِق برقــراری حداکثــری شــرایط اســتثنایی و 
توســیِع تعلیــق حقــوق و آزادی هــا

بــه هنــگام مذاکــره و اختــالف نظــر بــر ســر اصــل نهــم کنونــی، همان طــور کــه دیدیــم، مصــداق 
ــود و  ــز ب ــق آن متمرک ــورت تحق ــض آزادی در ص ــتگی و نق ــر وابس ــتر ب ــتی بیش ــری بهش ــی نظ مبان
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 هم نظــر بــا وی ترویــج زبــان یــا قومیــت خــاص را 
مشــروع ندانســت.2 برداشــت های ســبحانی و مــکارم شــیرازی از آزادی و اســتقالل و رد حــق بــر زبــان 
ــا مفهــوم ماهــوی حاکمیــت قانون)آزادی هــای  و ترویــج آموزشــی یــک قــوم در ناســازگاری آشــکار ب
ــاط  ــوم خــاص چــه ارتب ــان ق ــج زب ــرار دارد. چــون ازیک طــرف مشــخص نیســت کــه تروی بشــری( ق
منطقــی و حقوقــی بــا اســتقالل دارد کــه صدالبتــه نــدارد، و از طــرف دیگــر، مشــروع ندانســتن آنهــا 
ــه کشــور  ــا تجزی ــه اســتقالل ی ــا تمســک ب ــی اســت. چــون ب ــوام ایران نقــض آزادی و حــق بشــری اق
ــه  ــی ارنگ ــل، مرادخان ــن تحلی ــد ای ــرد. در تأیی ــض ک ــراد را نق ــوق اف ــوان آزادی و حق ــانی می ت به آس
ــان  ــا در آن دوران دارد: «در زم ــد آزادی ه ــوی و تحدی ــام پهل ــا نظ ــاط ب ــاری در ارتب ــای پرب گفته ه
طاغــوت متوجــه بودیــد کــه هــر نــوع آزادی را ســرکوب می کردنــد به عنــوان اینکــه اســتقالل کشــور 
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در خطــر اســت. بــرای سیاســت مســتقل کشــور هــر نــوع آزادی را ســرکوب میکردنــد. حتــی دیدیــد 
ــود.  ــوع ب ــه مهــد تشــیع اســت، ممن ــا ک ــران م ــم تشــیع در ای ــزرگ عال ــی مرجــع ب ــه رســاله عمل ک
ــد و  ــوم می کردن ــدان محک ــال زن ــن س ــه چندی ــردم را ب ــدا می شــد، م ــه ای، پی ــاله ای، اعالمی ــر رس اگ
مدعــی بودنــد کــه از اســتقالل و تمامیــت ارضــی کشــور حمایــت میکننــد و انــواع آزادی هــا را ســرکوب 
میکردنــد. ایــن اصــل بــرای تضمیــن ایــن آزادی هــا بــوده اســت و انشــاءالله از ایــن بــه بعــد معلــوم شــود 

ــد.»1 ــتقالل تفکیک ناپذیرن ــه آزادی و اس ک

ــا آزادی هــای بشــری و  ــر از ایــن مــورد، برخــی از تقنینگــران اساســی،  برداشــتی ناســازگار ب فرات
نیــز معیارهــای شــرایط اســتثنایی بیــان نمودنــد. ایشــان بــا اصــل قــرار دادِن اســتقالل و لــزوم ســلب 
هــر نــوع آزادی فــردی حتــی آزادی قلــم روزنامه نــگار، بــه راهــکاری متعــارض بــا حاکمیــت قانــون و 
ــت خــاص،  ــر، در وضعی ــری دیگ ــه تعبی ــد. ب ــل می یاب ــتثنایی نائ ــت اس ــی شــگفت انگیز از وضعی قرائت
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 آزادی هــا از آن دوران تجربــه ای 
ــتقالل»  ــظ اس ــم «حف ــع تزاح ــه در موق ــت ک ــن اس ــت ای ــد: «واقعی ــتی ها نش ــران آن کاس ــرای جب ب
قیــد «حفــظ آزادی» اســت ولــی «آزادی» قیــد «حفــظ اســتقالل» نیســت. یعنــی من حیث المجمــوع 
ــه اســتقالل کشــور لطمــه  ــوظ اســت مگــر در جائیکــه ب ــرم اســت و محف ــه آزادی محت ــم ک می گوئی
بزنــد ولــی آیــا می شــود بگوییــم کــه اســتقالل کشــور محتــرم اســت مگــر در جایــی کــه بــه آزادی فــرد 
ــه  ــد ب ــتقالل کشــور می خواه ــی اس ــر یک وقت ــه اگ ــزی نیســت ... البت ــن چی ــداً چنی ــد؟ اب ــه بزن لطم
خطــر بیفتــد جلــوی آزادی آن روزنامه نــگار را بایــد گرفــت ... ایــراد شــما ایــن اســت کــه در گذشــته 
ــد و دروغ  ــا را گرفته ان ــوی آزادی م ــور جل ــتقالل کش ــظ اس ــام حف ــی بن ــد. یعن ــتفاده کرده ان سوءاس
ــرای اینکــه جلــو ایــن دروغ را  ــون اساســی یــک اصلــی بنویســیم. ب ــد، پــس حــاال بایــد در قان گفته ان
ــام مقایســه اســتقالل را  ــز در مق ــی املشــی نی ــر وی، ربان ــالوه ب ــن درســت نیســت.»  ع ــم و ای بگیری
مقــدم بــر آزادی دانســت و نــه برعکــس.2 برداشــتی کــه اگــر بــه ثمــر نشــیند، در وضعیــت اســتثنایی 
بــدون تعییــن ضوابــط آزادی هــای مشــروع افــراد را خواهــد ســتاند. یکــی از مقــررات شــرایط اســتثنایی 
کــه آمــد، ایــن بــود کــه حتــی در وضعیــت اســتثنایی نیــز نمی تــوان از چهارچــوب حکومــت قانــون و 

ضوابــط قانونــی و نظــام حقوقــی خــارج شــد و برخــالف آنهــا عمــل کــرد.
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همچنیــن، آیــت در دســته مقننانــی قــرار دارد کــه معتقــد اســت، بایســتی مــوارد شــرایط اضطراری 
ــط دو مصــداق  ــن نظــر ســخن مثبتــی اســت امــا ضواب و محدودیت هــا را پیش بینــی کنیــم کــه از ای
ــاره اعتقــاد دارد کــه  از مــوارد اضطــراری و محدودیت هــا را کــه می گویــد، شــفاف نیســت. وی دراین ب
مصــداق شــرایط اضطــراری شــورش و قیــام علیــه حکومــت قانونــی و مصــداق محدودیــت منــع تجمــع 
و تــردد اســت. باوجودایــن نگرانی هــا و اختالفــات، آنچــه در انتهــای اصــل مبنــی بــر صالحیــت دولــت 
ــه  ــود. چــون همان طور ک ــد ب ــای ضــرورت دائمــی نخواه ــس در صــورت ابق ــن از مجل در مجــوز گرفت
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 می گیــرد تــا در مواقــع غیــر لــزوم آزادی هــا 
ــراد را محــدود  ــد نماینــد. گرچــه اگــر نهــادی بخواهــد حــق و آزادی اف و حقــوق شــهروندان را تحدی
یــا ســلب بکنــد در کمتــر از ســی روز نیــز قــادر بــه انجــام ایــن کار اســت. بــه قــول رشــیدیان: «واقعــًا 
اگــر دولــت )همــه نهادهــای حاکمیتــی( بخواهــد بــه حقــوق ملــت تجــاوز کنــد، در عــرض یــک هفتــه 

کشــور را بــه خــاک و خــون می کشــد. یــک مــاه کــه ســهل اســت.»   

نتیجه

ــط  ــاره توس ــی دراین ب ــراز نظرات ــی اب ــون و حت ــت قان ــده حاکمی ــتمرار ای ــراری و اس ــم برق به رغ
صاحب نظــران و پژوهنــدگان و برنتافتــن وجــود عــام پارادوکــس  حاکمیــت قانــون و ســخت گیری های 
ــه  ــه ب ــی توج ــی و سیاس ــی، حقوق ــی اجتماع ــات عین ــی و مقتضی ــوص آن، واقع بین ــری در خص نظ
تناقضــات حکومــت قانــون در عمــل انکارناپذیــر می نمایــد. گرچــه شــاید پذیــرش بســط قــدرت و عــدم 
تنظیــم آن و مهمتــر تحدیــد حق هــا و آزادی هــای افــراد در مصادیــق شــرایط اســتثنایی حتــی از نظــر 
ــر مقطعــی،  ــا مشــاهده اوضاع واحــوال خــاص و گاه گریزناپذی ــان تحقیــق پذیرفتنــی نباشــد. ام صاحب
ــت،  ــن وضعی ــد. در ای ــه می کن ــون مواج ــت قان ــی حاکمی ــات عمل ــل تناقض ــا حداق ــر را ب ــل نظ اه
ــرایط  ــر ش ــر تأثی ــتگاه های اداری زی ــز دس ــات اداری و نی ــز مقام ــی و نی ــات سیاس ــات مقام تصمیم
خــاص اســتثنایی از کیفیــت نرمــال برخــوردار نیســت و بــا دوری از حالــت عــدم تمرکــز، بــه تمرکــز 

ــوند. ــی می ش ــی منته گرای

برآینــدی کــه از مجمــوع برداشــت های خبــرگان ارائــه داد ایــن اســت کــه اکثــر خبــرگان قانــون 
اساســی بــه ســبب اوضــاع و احــوال خــاص مقطــع 1358 و تجربــه ای کــه از زیســت در نظــام ســابق 
ــای الزم  ــق معیاره ــط و طب ــی منضی ــق شــرایط اضطــراری را در چهارچوب ــد، تحق ــرده بودن کســب ک
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ــا و  ــثنایی داشــت و در نتیجــه حق ه ــت اس ــع از وضعی ــتی موس ــه برداش ــی ک ــد و دیدگاه های پذیرفتن
ــاد. ــول نیفت ــد و تعلیــق می کــرد مقب ــری تحدی ــراد را بطــور حداکث ازادی هــای اف

بررســی شــرایط اســتثنایی در مجلــس خبــرگان قانــون اساســی، وضعیت دوگانــه و پیچیــده ای را در 
خصــوص پارادوکس هــا، ترســیم می کنــد. بــا تأمــل و تدقیــق در ســخنان تقنینگــران اساســی بــه نظــر 
ــوادث  ــر از ح ــرف، متأث ــون ازیک ط ــت قان ــس حاکمی ــاره پارادوک ــات درب ــد، بســیاری از مباحث می رس
ــی دینــی و  تاریخــی گذشــته و عبرت آمــوزی مقطعــی از آنهــا و از طــرف دیگــر، نشــئت گرفته از مبان
فقهــی و در مــوردی بــا منشــأ نگرانــی صنفــی یــا احتمــااًل مردمــی نماینــدگان قــوه مؤســس آن دوران 
کــه اکثــراً گرایشــات عمیــق مذهبــی و تمایــالت سیاســی انقالبــی نیرومنــدی در عرصــه وضــع قانــون 

اساســی و نیــز عرصــه حقوقــی، سیاســی و عمومــی داشــتند، بــوده اســت. 

عــده ای از خبــرگان قانــون اساســی، شــرایط اســتثنایی را به ســختی قبــول و حتــی بعضــًا 
غیرقابل قبــول می دانســتند کــه بــه بــاور آنــان می توانــد بــه بازگشــت اعمــال و تصمیمــات غیرقانونــی 
و مســتبدانه و ناقــض حقــوق افــراد بماننــد نظــام ســابق بیانجامــد، گرچــه نهایتــًا ایــن قرائت هــا مقبــول 
ــر  ــر تأثی ــه شــد، زی ــواردی کــه شــرایط اســتثنایی در اصــول متعــدد پذیرفت ــن، در م ــاد. همچنی نیفت
ــی  ــن و معان ــاوی مضامی ــه ح ــه ای ک ــای تقینین گران ــه کنش ه ــود و ن ــته ب ــاص گذش ــای خ تجربه ه
نوآورانــه در جهــت اهــداف حاکمیــت قانــون. بــا وجــود این هــا، شــرایط اســتثنایی و تحدیــد و تعلیــق 
ــون  ــن قان ــی در مت ــول و منطق ــور معق ــای آن و بط ــا معیاره ــق ب ــری مطاب ــای بش ــوق و آزادی ه حق

ــده شــد. ــاب ورزی ــر اجتن ــای مغای ــرش دیدگاه ه ــاد و از پذی ــول افت اساســی مقب

ــی و  ــرش نهای ــوع نگ ــت، ن ــی اس ــون اساس ــرگان قان ــای خب ــد دیدگاه ه ــه برآین ــر ک ــول زی اص
ــد. ــان می ده ــتثنایی نش ــرایط اس ــه ش ــه مقول ــان ب ــی آن اکثریت

اصــل نهــم: در جمهــوری اســالمی 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 
ــام حفــظ  ــه ن ــدارد ب ــچ مقامــی حــق ن ــد و هی ــن خدشــه ای وارد کن ــران کمتری و تمامیــت ارضــی ای
ــررات،  ــن و مق ــا وضــع قوانی ــد ب ــر چن ــای مشــروع را، ه ــت ارضــی کشــور آزادی ه اســتقالل و تمامی

ســلب کنــد.
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ــور و  ــس جمه ــه پیشــنهاد رئی ــی کشــور ب ــگ و اشــغال نظام ــان جن اصــل شصت وهشــت: در زم
تصویــب ســه چهــارم مجمــوع نماینــدگان و تأییــد شــورای نگهبــان از انتخابــات نقــاط اشــغال شــده یــا 
ــرای مــدت معینــی متوقــف می شــود و در صــورت عــدم تشــکیل مجلــس جدیــد،  تمامــی مملکــت ب

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 این کــه یــک طرفــه نباشــد و بــه اســتقال و تمامیــت ارضــی کشــور 

لطمــه نــزدن و بــه تصویــب چهــار پنجــم مجمــوع نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی برســد.

اصــل هفتادونهــم: برقــراری حکومــت نظامــی ممنــوع اســت. در حالــت جنــٌگ و شــرایط اضطــراری 
ــا تصویــب مجلــس شــورای اســالمی موقتــًا محدودیت هــای ضــروری را  نظیــر آن، دولــت حــق دارد ب
ــه  ــی ک ــش از ســی روز باشــد و در صورت ــد بی ــر حــال نمی توان ــه ه ــدت آن ب ــی م ــد، ول ــرار نمای برق

ضــرورت همینــان باقــی باشــد دولــت موظــف اســت مجــددا از مجلــس کســب مجــوز کنــد. 
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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 for-
mal 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 im-
plementation under normal circumstances. The main question in the present article 
is what are the views and  conclusions of the constitutional experts about the excep-
tional conditions in the special period of suspension and emergency of 1979? The 
fundamental legislatures adopted the Ninth, Sixty-eighth, Seventy-eighth and Sev-
enty-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 con-
ditions at different times with a reasonable approach. And he was disciplined.

.Keywords: Exceptions to the rule of law, basic principles of administrative law, exceotion-
al, constitutional experts.
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