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 واکاوی اختیارات ویژه مقام عالی حکومتی در وضعیت اضطراری؛

نگاهی بر اندیشه کارل اشمیت و نظام حقوق اساسی جمهوری  

 1اسالمی ایران

 *حسين ملكوتي هشجين

 **محمد يوسف زاده

 

 

 چكيده

خواهان ايجاد توازن بيح روا   ،زدايي از ردرتتمركز با هدفتفکيک روا      

تريح انديشمندان سياسي از يريق نظارت و پاسخگويي است. كارل اشميت از برجسته

طلسفه سياسي، انديشه سياسي خود را بر مبنا  ارتدار حاكم در وض يت اضطرار  و 

گذار  نمود. ارتدار مطلق حاكم اشميتي ريشه لزوم حفظ مصلحت نظام سياسي پايه

الهي سياسي و  داشت. ايح انديشه در ت ارض با انديشه حاكميت رانون  در انديشه

ها و توان با تمسک به چنيح پنداشتي، حقراحتي ميو تفکيک روا ررار داشته و به

ها  عامه را تحت سيطره خير حکومتي مورد ت رض ررار داد. رانون اساسي آزاد 

عنوان حاكم جام ه، و  را قيه بهطجمهور  اسالمي ايران با مقرر داشتح نهاد واليت

تريح مقام حقوري و سياسي نظام حقوق اساسي ايران دانسته و جايگاه ويژه برا  عالي

گانه سياسي مقرر داشته است. ارتدار و صالحيتي كه برا  و  نسبت به روا  سه

طقيه در باب تشخيص مصلحت عمومي و نظام مقرر شده است آثار  را در سپهر ولي

ساسي ها  آن ازجمله در رانون اايران به وجود آورده است كه برخي چهرهسياسي 

 .هويدا گشته است
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 واژگان يليدو:

 وض يت اضطرار پاسخگويي، تفکيک روا، كارل اشميت ، نظارت و ت ادل،  

 

 مقدمه

و بوده است. استبداد  ٢گرايي و حکومت رانوناز ثمرات رنسانس، رانون     

ازپيش روشح يشبهايي كه در يول تاريخ وجود داشته اهميت ايح گزاره را  خودسر

ي به رانون و محور ررار دادن آن ثبات حقوري و سياسي تأسبايست با ساخت كه مي

را در جام ه به وجود آورد. حکومت رانون از مفاهيمي است كه با اعمال آن از سويي 

ها  مردم را و  ديگر حقوق و آزاد توان ردرت حکومت را محدود نمود و از سمي

 يدر ارتباط با حقوق بشر و دموكراس حکومت رانون كه عموماً امروزه »تضميح كرد. 

است و بخش  ياسيها  سنظام يلدر تحل يشاخص مهم و اساس يک شود،مي مطرح

. شايان ذكر است كه برا  3«روديتکامل در هر جام ه به شمار مير از مس يمهم

بايست به هر دو برداشت شکلي و ماهو  از مفهوم حکومت رانون مي رمؤثي اثربخش

از رانون  يترانون تب  يتاز حاكم يبرداشت شکل»در كه آن توجه نمود. توضيح آن

در  يشوند. ولياصول محسوب م يحترمهم 4يتاعمال اصل رانون يحموضوعه و تضم

و  يحقورطرا ارها يو م  يگر اصولرانون توجه به د يتبرداشت ماهو  از حاكم

بوده و جزء  يي برخورداربه سزا يتو عدالت از اهم ي ياصول حقوق يب يرنظ ياخالر

بر چنيح اساسي است كه با پديدار    .5«شونديبرداشت محسوب م يحا ينفکال

 يحترمهمكه يکي از  6روا ت ادلتفکيک روا در انديشه سياسي مدرن مقوله نظارت و 

 باشد به وجود آمد.  آن پاسخگويي متقابل روا به يکديگر ميهامؤلفه

                                                                                                    
2 The Rule of Law 

در  هاو جمع آورو شده از دومين جلسه مذايره دوجانبهمجموعه سخنراني نسريح، صفا،م 3

انتشارات يانسون  ،كپنهاك ، ور سيني ، ترجمه مينامورد حقوق بشر بين اتحاديه اروپا و ايران

  .٨4، ص ٢٠٠5، چاپ اول، اند نومي
4 Legality 

 ياسالم  جمهور ييدر نظام رضارانون  يتشرع و حاكم يتحاكم ياننسبت م»غفار ، هد ،  5

 .114، ص 36، شماره 1391، رصلنامه حقوق عمومي، «يرانا
6 Checks and Balances 
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وضع آن محيط امکان دارد در برخي  تناسببه  اهر جام هاز ديگر سو در      

ها  داخلي و مسائلي از مسائلي از ربيل جنگ، باليا  يبي ي، آشوبموارع به دليل 

به وجود آيد كه خير و مصلحت عمومي  ٧ايح نوع يک وض يت اضطرار  يا استثنايي

كه در چنيح شرايطي لزوم تمركز ردرت سياسي  را در م رض تزلزل و خدشه ررار دهد

سان برا  يحبدسد و ردر اختيار يک طرد يا نهاد خاص امر  ضرور  به نظر مي

بازگرداندن جام ه به حالت نخستيح و عاد  خويش، طرد يا نهاد مزبور مجبور به 

 رانوني شود.توسل به برخي اردامات ويژه و طرا

در ميان طالسفه سياسي كارل اشميت در سايه تئور  امر سياسي خود كه      

كند كه جام ه را مي نمايد چنيح وانمودآن را بر پايه دوست و دشمح م رطي مي

يرخود  تقسيم نمود و چنيح نتيجه گرطت كه چون حکومت غبايست به خود  و مي

ها( يرخود غباشد و برا  نيل به پيروز  بر دشمنان )يمدارا  اهداف خاص خويش 

است؛ لذا چنيح وض ي منتج به ايجاد يک شرايط استثنايي  هاآنمجبور به جنگ با 

ور رهبر جام ه بايد حکم صادر نموده و چنيح 4شرايط مذكگردد؛ بنابرايح در مي

 .٨دهدعملي را بر مبنا  تئور  مصلحت نظام انجام 

نمايد چنيح وض يتي اشميت با ت ريفي كه از وض يت استثنايي ارائه مي      

حدوحصر به حاكم س ي يبرا به يک حالت عاد  تبديل نموده و با اعطا  ردرت 

داند يي به ساير نهادها نميگوپاسخنمايد تا رژيمي ارتدارگرا، كه خود را ملزم به يم

ها  حقوق عمومي را به وجود بياورد. آشکار است ايح تئور  به هيچ عنوان با آموزه

ويي متقابل روا و توازن آنان سنخيتي ندارد و باعث احايه كامل يک مدرن و پاسخگ

شوندگي روا مورد كنندگي و كنترلسان نقش كنترليحبدشود و روه بر روه ديگر مي

نوعي  135٧گيرد. از ديگر سو با وروع انقالب اسالمي در ايران در سال خدشه ررار مي

ها  طکنده و باعث ايجاد ساختارها و نهادانديشه ديني بر ساختار حکومتي ايران سايه ا

جديد  با وظايف ويژه گرديده كه پيش از ايح چنيح ساختار  در كشور مالحظه 

نوبه خود باعث ايجاد روابط ويژه بيح اركان ردرت سياسي نشده بود. چنيح امر  به

                                                                                                     
7 State of Exception 

، 139٢، تهران، نشر نگاه م اصر، چاپ دوم، خواه، ترجمه ليال چمح الهيات سياسياشميت، كارل،  ٨

 .3٠ص 
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حاكميت شده و نوع خاصي از رطتار را در سپهر سياسي جمهور  اسالمي ايران به 

 ود آورده است.وج

در نوشتار حاضر چنيح پرسشي مطرح است كه كداميح تأثيرات توسط      

گرا  اشميتي اخذ شده است؟ و ايح ايران از انديشه مصلحت 135٧انقالب اسالمي 

اثرات در رانون اساسي ايح نظام سياسي كه با نظريه واليت طقيه شکل خاصي به خود 

يژه برا  ايح مقام به منظور تاميح مصلحت نظام گرطته، اعطاكننده كدام اختيارات و

ا  هايي  با استفاده از روش كتابخانهباشد؟ برا  كنکاش در حوزه چنيح پرسشمي

گرايي و  آشنا گرديده نخست با تئور  كارل اشميت در باب مصلحت نظام و ارتدار

يران سپس به تحليل الگو  مصلحت نظام در باطت حقوق اساسي جمهور  اسالمي ا

 پرداخته خواهد شد.

 كارل اشميت: از امر سياسي بر مبنا  دوست و دشمح تا حاكم مطلق -1

 دشمح؛ نظريه كارل اشميت در ت ريف امر سياسي -دوست -1-1

ها  اطراد، همراه با يک مالزمه منطقي موجب اعمال ردرت دولت و آزاد      

ها  يح آزاد تأمسازد. طراهم ميثبات و پايدار  كشور بوده و امنيت خاير جام ه را 

چنيح  درهرحالو  هستاز حقوق اوليه و مستمر اطراد جام ه  هاآنرانوني و احترام به 

در شرايط  بايست ضمح محترم شمردن، مورد تضميح نيز ررار گيرند.حقوري مي

اگر دخالتي هم  چراكهرسد ا  م قول و منطقي به نظر ميعاد  تضميح چنيح مقوله

يلبد اما گاهي شرايطي پيش حقوق صورت گيرد الزاماً حکمي رانوني را مي در ايح

ها  مالي، سياسي و از ايح ربيل مسائل آيد كه جام ه با عواملي نظير جنگ، بحرانمي

جهت يحبدگردد. گردد و به ايح دليل اجرا  اصول كلي رانوني ممکح نميرو ميبهرو

ال اده طوق ي يا اختياراتنظامحکومتها  ضرور  از يريق موضوع اعمال محدوديت

. در چنيح 9شده استبينييشپبه رئيس كشور م موالً در روانيح اساسي كشورها 

باشد؛ موض ي تشخيص مصلحت عمومي و اجرا  آن از اهميت بسزايي برخوردار مي

حفظ و  نحوه تشخيص و اجرا  آن رابطه مستقيمي با كيان جام ه داشته و چراكه

                                                                                                    
ت 4، جلد دوم، ، تهران، انتشارايرانا ياسالم وجمهور يحقوق اساسهاشمي، سيد محمد،  9

 .191، ص 1393، چاپ بيست و پنجم ، ميزان
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ها  مربوط به مصلحت عمومي را ثبات زيست جم ي متکي به آن است. اگر نظريه

ها  طرد ، مصلحت حکومت و مصلحت حيات سه الگو  جمع مصلحت بر اساس

الگويي كه نگاره حاضر درصدد نقد آن است ت ريف  بر اساس 1٠جم ي ت ريف نماييم

ها  باشد كه تجربهب ميمناسمصلحت عمومي بر مبنا  مصلحت حکومتي امر  نا

 باشد.يماز تشخيص مصلحت عمومي  زمامداران سوءاستفادهتلخ تاريخي نيز گواه 

-( از انديشمندان آلماني و يکي از برجسته1٨٨٨-19٨5) 11كارل اشميت     

باشد. ت ريف و  از امر پردازان حوزه سياست و دولت در ررن بيستم ميتريح نظريه

شخصي و اجتماعي بوده است كه و  در آن زندگي كرده از شرايط  متأثرسياسي 

  كاتوليک و همچنيح هاآموزهمند  از است. حضور در يک خانواده مسيحي و بهره

ها  محيط مطال ه در حوزه حقوق و آراء انديشمندان ربلي در كنار درك بحران

 ير گذاشته است. تأثاجتماعي آلمان از موارد  است كه بر طکر و ذهح و  

هر  چراكهبهره برده  1٢نخست بايد اظهار داشت و  از اطکار طردريش نيچه     

-ينکه طيلسوطي مدرن است ولي استداللا باداشتند. نيچه  نظراتفاقمدرنيته  رددو در 

نمود، گرچه باورها  الهياتي اشميت تفاوت ميان ها  رو  را در رد مدرنيته وارد مي

ررن بيستم دوباره نظريه بازگشت ديح  كارل اشميت درساخت. ايح دو را آشکار مي

، بر ايح اساس، الهيات سياسي كه و  بدان باور داشتبه عرصه سياسي را احيا كرد. 

شباهتي است كه او ميان مفاهيم سياسي و صورت سکوالر مفاهيم الهياتي مطرح 

ياسي و كند. در انديشه اشميت، اصطالح عرطي شدن، م يار  است كه الهيات سمي

. و  م تقد است مدرنيته تداوم سنت 13دهدميرا به يکديگر پيوند  طرمانرواتصميم 

ها  ملّي، چيز  هايش مانند پارلمان، دموكراسي و سمبلگذشته است و دستاورد

نيست مگر همان نظام كليسايي كاتوليک كه ب د از رنسانس به شکل عرطي سازمان 

رت است از سکوالر شدن مفاهيم الهيات داده شده است. به نظر و ، تجدد عبا

                                                                                                     
مفهوم مصلحت » ،برا  مطال ه بيشتر در ايح مورد بنگريد به: راسخ، محمد، بيات كميتکي، مهناز 1٠

 .95-1٠4، صص 56شماره ، 139٠، مجله تحقيقات حقوقي، «عمومي
11 Carl Schmitt 
12 Friedrich Nietzsche 

مجله ، «روايت تئولوژيکال از امر سياسي در انديشه كارل اشميت»(، 1394حميد ، سميه ) 31

 .٢9، ص 1٨شماره ، 1394، پژوهش سياست نظرو



 139٧بهار و تابستان  /پانزدهمدوطصلنامه حقوق اساسي/ سال 
 

 

         96 

 

سياسي، مفاهيمي چون دولت، دستگاه ادار  و نهادها  نويح، جملگي از مفاهيم و 

بنابرايح همه مفاهيم كليد  سياست جديد، ريشه ؛ 14اندنهادها  مسيحي ناشي شده

  كتاب مقدس نشسته است، دولت و دستگاه جابهدر الهيات دارند، كتاب رانون 

 .15  همان م جزه استاضطراراند و وض يت ذار  جا  خداوند را گرطتهگرانون

ير تأثانديشمند انگليسي نيز از كساني بوده است كه  16ثانياً توماس هابز     

ها  ررن هفدهم ريز ها و خونبسزايي بر انديشه اشميت گذاشته است. هابز جنگ

ها برا  كسب ها  انسانخواهيها  آن را ناشي از خودريشه بود ورا درك كرده 

يح باور بود كه اگر نظام مقتدر  سركار نباشد، ار برو، هابز يحازا. 1٧ديدردرت مي

كشاند به هميح عوايف يبي ي مردم ناگزير آنان را به جنگ همه بر ضد همه مي

دليل ضرور  است ردرت و حاكميتي مطلق تشکيل و پذيرطته شود كه برا  آدميان 

ير ايح انديشه و جرياناتي كه تأث. اشميت نيز تحت 1٨به ارمغان آورد صلح و امنيت

در يول جنگ جهاني اول رو  داد و نگرشي منفي كه و  نسبت به انسان داشت 

از منظر و   چراكهمصمم بر آن گرديد كه از ايح ايده دطاع كرده و آن را ادامه دهد. 

يب تصميم حاكم كه امر سازد بديح ترتشرارت بشر  ارتدار حاكم را ضرور  مي

دهد متکي به گناه اوليه انسان است. دولتي را كه عادالنه را از امر ناعادالنه تميز مي

باشد ايح وار يات در پي آن است، دولتي يکپارچه و تمركزگرا مي بر اساساشميت 

كه تحت لوا  يک حاكم مطلق و ردرتمند ررار دارد و وظيفه اصلي آن حفظ نظم، 

توان اشميت را يک انديشمند سان ميباشد. بديحت، صلح و آرامش ميامنيت، ثبا

كارانه به حقوق و سياست داشت. به عبارتي و  نگاهي محاطظه چراكهگرا ناميد دولت

يني نوكانتي بجهانها  جنگ جهاني اول ذهح تجريد  نوكانتي را كه بر وار يت

                                                                                                    
14 McCormick.J.P, »The Dilemmas of Dictatorship: Carl Schmitt and 

Constitutional Emergency Powers«, The Canadian Journal of law and 

Jurisprudence, 1997,vol 10, p 168. 
، ترجمه ياشار جيراني و رسول نماز ، تهران، انتشارات رقنوس مفهوم امر سياسياشميت، كارل،  15

 .15٧، انتشارات رقنوس، ص 1393چاپ دوم، 
16 Thomas Hobbes 

 .13٨، ص 1395ترجمه حسيح بشيريه، تهران، نشر ني، چاپ دهم ،  لوياتان،هابز، توماس،  1٧
  .1٠1راسخ، بيات، پيشيح، ص  1٨
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يني سياسي عريان رهنمون بوارعيخت و او را به سو  طروراشميت حاكم بود را 

كرد، يمساخت. درحالي كه در نظر اشميت نوكانتي دولت بر پايه حق اعمال حاكميت 

 .19دانست، اساس حاكميت را احتمال دائمي وجود منازعه ميگراوارعاشميت 

نمايد، ت ريف اشميت امر سياسي خود را بنا به م يارهايي كه م رطي مي     

پردازد. براساس نظر ت كه به ت ريف تئور  دولت خود ميكرده و از هميح نقطه اس

گيرند واد  ا  دو جبهه در مقابل هم ررار مييور كه در هر عرصهاشميت همان

سياست نيز از ايح امر مستثنا نيست. برا  نمونه در عرصه هنر از زيبايي و زشتي 

ه بحث اخالق شود يا بحث ارتصاد درباره سود و زيان است و يا زماني كصحبت مي

باشد در ايح حال، بحث سياست از نظر اشميت بر خود  و درباره خير و شر مي

بحث . بنابرايح ٢٠يابديگر براساس دوست و دشمح م نا ميدعبارتبهيرخود  يا غ

امر سياسي در گفتمان طکر  اشميت  نقطه ثقلمثابۀ دشمح را بايد به و تمايز دوست

 يمفهوم  بلکه دارا ي،شخص يخصومت ينه يانه برآمده از ك ينجا،دشمح در ا. دانست

 يجماعت رزمنده از مردم در مقابل جماعت يک)دشمح ما( و در اشاره به  يعموم

بنابرايح تمايز دوست و دشمح  است؛ يگرد يم نا در مورد ملت تريحو در روشح يگرد

برساختح دوست و  بخش وجود يک ملت است و اگر ملتي ديگر توان يا اراده ت ييح

دشمح را برا  خود نداشته باشد يا با اعالم دوستي با كل دنيا، خلع سالح داويلبانه 

است. لذا اگر مردمي توان يا خواست  شستهدسترا بپذيرد، از وجود سياسي خود 

، به ايح م نا نيست كه سپهر سياسي حفاظت از خود را در سپهر سياست نداشته باشد

آورند كه يبرمشوند و آنگاه مردماني سر رود، بلکه مردمان ض يف محو مياز ميان مي

 . ٢1يابنددهند و به حکمراني سياسي دست ميها  جديد ميتح به آموزه

بجاست كه در ايح واد  تمايز  بيح ستيز  را كه هابز و اشميت م رطي      

متذكر شويم: نخست اينکه تلقي هابز از ايده جنگ يک ستيز منفرد نمايند را مي

ي ني طرد با طرد است حال آنکه اشميت به ايده ستيز جمع گرايانه ملت در مقابل 

-يله ررارداد پايان ميوسبهانديشد. دوم بايد گفت وضع و ستيز يبي ي هابز ملت مي

                                                                                                     
  .3٠، ص 139٢اشميت، پيشيح،  19
 .45همان، ص  ٢٠
 .٧4-٧5، صص 1393اشميت، پيشيح،  ٢1
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 ياسيسكه اشميت خواهان حفظ چنيح وض ي، ي ني حفظ امر يدرحالپذيرد، 

 ..٢٢شوددشمح( مي -دوست)

چنيح ت ريفي از امر سياسي است كه اشميت وجود دولت مقتدر  بر اساس     

داند و ايح ستيز را مايه حيات دولت ضرور  مي درهرحالرا برا  هماورد  با دشمح 

طرار  حکومت و حاكم را تقويت و با به وجود آوردن وض يت اض چراكهداند مي

حاكم در زمان »گويد: ا  است كه اشميت ميبخشد. لذا بر چنيح انديشهتحکيم مي

كه يک مور يت عاد  در خطر لغزيدن به يک استثناء يورتعاد  در خواب است، اما 

شود ايده وض يت مشاهده مي كهچنان. ٢3«شودباشد، ناگهان از خواب بيدار مي

آورد. گير  ردرت در وض يت اضطرار  به وجود مياشميت برا  بهره اضطرار  را

تريح بخش نظم عمومي ي ني امنيت، نظم ايح وض يت به نحو اهم رصد دارد محور 

و آرامش را مستقر و حقوق طرد  و شهروند  را تا رسيدن به هدف مذكور كاهش 

ي بر حاكميت بر رانون يا ت طيل نمايد. لذا و  مركز ثقل ارتدار را ردرت حاكم مبن

داند. بديح ترتيب در چارچوب انديشه و  بجا  پايبند  و در وض يت اضطرار  مي

ردرت  بر اساساجرا گرديده و حاكم  ٢4يله رانونوسبهاعمال حاكميت رانون، حاكميت 

نمايد خود را در مور يتي باالتر از رانون يمرانوني كه در وض يت اضطرار  پيدا طرا

گيرد. پس چنيح حاكمي كسي است كه در وض يت استثنايي تصميم ميبيند. مي

اگر شخص يا نهاد  در يک نظام حکومتي رادر به ت ليق كامل رانون و سپس »

رانوني برا  به حالت عاد  در آوردن وضع باشد، آن شخص يا استفاده از نيرو  طرا

و  مبتني است و نه هنجار كه هر نظم رانوني بر نظم  نهاد، حاكم يا طرمانروا نام دارد

رانوني.... به ت بير حقوري كلمه، ارتدار شخص طرمانروا، حتي جايي كه حقوق اساسي 

 «.٢5ايجابي آن را به رسميت نشناخته باشد، وجود دارد

گردد اشميت با مبسوط اليد گذاشتح حاكم در گونه كه مالحظه ميهمان     

                                                                                                    
نقد لئو اشتراوس بر الهيات سياسي يارل اشميت؛ اشتراوس عبداهلل پور چنار ، محمد،  ٢٢

 www.elmoiman.ir/1392/10/.html: در 1٧/٨/1396خريح دسترسي در ، آعليه اشميت
 .34، ص 1393اشميت، پيشيح،  ٢3

24 The rule by law 
  .٨، ص 139٢اشميت، پيشيح،   ٢5



 نگاهي بر انديشه كارل اشميت و نظام حقوق اساسي جمهور  اسالمي ايران

 

 

99 

 

و  را ردرت مطلقه حاكم  -وض يت دائماً استثنائي –ها  استثنايي چنيح وض يت

گونه يچه آنکهحالسپارد   را به و  ميزمامداربر جام ه پنداشته و عنان حکومت و 

ماينده حاكم شخصي است كه ن نظارتي بر اعمال و  نيست. به عبارتي از نظر اشميت،

ردرت دولت بوده و به تنهايي در باب وضع اضطرار، ي ني در باب وض يت استثنائي، 

-گيرد؛ لذا چنيح تصميمي كه مالحظات حقوري محدودش نميتصميم نهايي را مي

يور كه گفته شد در نظريه . بنابرايح همان٢6نمايدسازد ذات حاكميت را ت ييح مي

ها  شخصي اوست، جايگاهي باالتر از ند اشميت تصميم حاكم كه مسلح به توانم

كند كه چه كسي بايد در باب رانون اثباتي دارد به ايح دليل كه رانون ت ييح نمي

 استثناء تصميم بگيرد، بلکه شخص حاكم بر رانون تقدم دارد.

زند گونه شناسايي حقوري يا جايگاه رانوني حاكم حرف نمياشميت از هيچ     

كند كه پس از داور  و حکميت مبتني بر مباني و اصول مي بلکه از تصميمي ياد

شود. ايح همان مفهوم تصميم درست است. تصميم درست، الزاماً عقالني گرطته مي

شود، يمرانون اساسي( اتخاذ )تصميمي نيست كه توسط صاحبان ردرت رانوني 

د. يک تصميم ها  خود كامالً اشتباه كننايح صاحبان ردرت رانوني در تصميم بساچه

ها  شود كه توسط كسي اتخاذ شده باشد كه دارا  ردرتزماني درست محسوب مي

توان گفت از منظر اشميت هر مفهوم نظم رانوني مبتني بر ويژه ذاتي باشد. لذا مي

تواند بدون مي دموكراسي» چنيح است كه به باور و  پس تصميم حاكم است.

دموكراسي مدرن پارلماني نيز وجود داشته باشد و نمونه بارز ايح امر رژيم ناز  است 

كه نکته مثبت رانون اساسي آن اجازه ظهور به امثال هيتلر بود كه يک حاكم مطلق 

-بر مبنا  هميح استدالل اشميت در واكنش به بحران«. ٢٧آمديمو مقتدر به شمار 

رانون اساسي وايمار ارائه  4٨مان، تفسير  موسع از اصل آل 19٢٠ها  سياسي دهه 

بخش حاكميت و توانايي اتخاذ تصميم يتجلرا  صدراعظمو تالش دارد رئيس جمهور / 

اگر در »دارد كه: چنيح بيان             مي 4٨در وض يت استثنائي م رطي كند. اصل 

  خدشه وارد شود يا در امالحظهرابليور آلمان رايش، بر امنيت و نظم عمومي به

                                                                                                     
26 F.m. Watkins, The Failure of Constitutional Emergency Powers 

under German Republic, Harvard University Press, 1939, p 18. 
 .56، ص 139٢اشميت، پيشيح،  ٢٧
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تواند اردامات الزم را برا  احيا  نظم جمهور رايش مييسرئم رض خطر ررار گيرد، 

و امنيت عمومي انجام دهد، و اگر ضرورت يابد، احتمال دخالت نيروها  نظامي نيز 

، 114تواند مورتاً حقوق اساسي داده شده در اصول رود. برا  ايح منظور، حاكم ميمي

 «.٢٨آوردرا كالً يا جزئاً، به حالت ت ليق در 153و  1٢4، 1٢3، 11٨، 11٧ ،115

ا  نيست توان اطزود كه از منظر اشميت هيچ راعدهدر توضيح بيشتر مي     

پذير باشد. بايد وض يتي مطابق راعده طراهم شود لذا حاكم تنها كه بر آشفتگي اعمال

بنابرايح تصميم نهايي در انحصار حاكم ؛ هاست يا ن برررارداند راعده كسي است كه مي

كل  مثابهبهاست و هر رانوني، رانون در وض يت اضطرار  است و حاكم وض يت را 

 كند لذا تصميم نهايي در انحصار اوست.اش خلق و تضميح ميدرتماميت

دهد، زيرا تنها در شرايط بحراني است ا  مييژهواشميت به بحران اهميت      

آيد. تصميم، اراده حاكم و حق انحصار  و  در شرايط استثناء به وجود ميكه 

انگيزتر از يجانهگردد. به هميح سبب است كه اشميت بحران را استثناء نمايان مي

داند. در وض يت بحران و در پي آن به وجود آمدن استثناء، جام ه نياز حکومت مي

در صورت وروع  ترمهمبگيرد، و از آن به حاكمي دارد كه برا  وض يت موجود تصميم 

جنگ، برا  هدايت جام ه تدبير  بينديشد. ذات حاكميت هميح است. حاكميتي 

گردد. در خلق رانون، برا  حاكم نياز  به خود كه تماماً با حق انحصار  آشکار مي

چيز  نيست بلکه طقط استثناء  كنندهمشخصرانون و راعده،  چراكهرانون نيست؛ 

. از ٢9كندكند. در ايح جا، راعده خود از امر استثناء تغذيه ميرا مشخص مي يزچهمه

ايح منظر مشخصه ويژه وض يت استثنايي ارتدار نامحدود كه به م نا  ت ليق كامل 

ماند و رانون كامالً ت ليق باشد. در چنيح شرايطي است كه دولت مينظم موجود مي

آرامي سياسي و گونه اغتشاش و ناامل همهگردد. در آثار اشميت حالت استثناء شمي

 .3٠باشدمي ال ادهطوقارتصاد  جد  است كه مهار آن مستلزم دست زدن به اردامات 

                                                                                                    
28  R. Slagstad, Constitutionalism and Democracy, Cambridge 

University Press, 1988, p 56. 
، ترجمه مراد طرهادپور، تهران، انتشارات طرهنگ قانون و خشونتآگامبح، جورجو و ديگران،  ٢9

 .46، ص 13٨٧صبا، چاپ اول، 
30 Watkins, op.cit, p 48 
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 حاكم مقتدر؛ محور حکمراني در انديشه اشميت -٢-1

است. در ايح نوع از   3٢يکي از اشکال مهم مونوكراسي 31ديکتاتور       

گردد و كليه كامل در شخص ديکتاتور متمركز مي يوربهحکمراني ردرت سياسي 

شود. يکپارچه در يد اختيار او وارع مي صورتبهوظايف و كارها  ويژه حکومت 

دهد. استقرار ايح رژيم به ال اده رخ ميديکتاتور  به دنبال شرايط استثنائي و خارق

هاست؛ زيرا نتيجه منطقي تمركز ردرت، از ميان رطتح حقوق آزاد  م نا  امحاء كامل

 .33طرد  و عمومي است

نمايد كه در شرايط استثنايي )اضطرار ( اشميت حاكم را كسي م رطي مي     

( تاريخ نهادها را از 19٢1و  در كتاب ديکتاتور  ) . 34كندگير  مييمتصم

كشد حاديه جماهير شورو  به تصوير ميامپرايور  روم تا ديکتاتور  پرولتاريا  ات

 عنوانبهو در خالل آن با موشکاطي تمام رصد دارد تا مشروعيت مفهومي ديکتاتور  را 

 ي مفهومي، واژه رديمتبارشناس. از حيث 35الخطاب غايي اعاده كنديک طصل

Justitium  آن چيز  است كه در دوران مدرن  كنندهمن کسدر روم باستان

شود. ايح مفهوم در حقوق رومي به وض يتي ايالق يي خوانده ميوض يت استثنا

شد، ي ني در طاصله زماني بيح مرگ گرديد كه مت ارب مرگ پادشاه اعالم ميمي

ساماني وجود داشت، همچنيح بهگذار  شاه جديد كه احتمال ناپادشاه رديم و تاج

گرطت يا احتمال تجاوز دشمح ا  كه رلمرو حاكميت مورد حمله ررار ميدر دوره

در اواخر امپراتور  روم به م نا  توانايي شهريار در  كمكم Justitiumوجود داشت. 

حفظ امپرايور  در برابر خطرها   منظوربهت ليق يا كاربست دل بخواهي روانيح 

 .36احتمالي به كار گرطته شد

                                                                                                     
31 Dictatorship 
32 monocracy 

، تهران، انتشارات ميزان، چاپ سي هاو حقوق اساسييستهباراضي شري ت پناهي، ابوالفضل،  33

 .1٠٧، ص 1393و هفتم، 
34 Watkins, op.cit, p 43. 

 .33، ص 1393اشميت، پيشيح،   35
، ص 3654، شماره 13٨٨، وگوگفتمجله ، «ورتي راعده، وض يت استثنايي است.»، ، اميرپور يانك 36

41. 
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ضمني بوده ديکتاتور  )حاكم مطلق( در منظومه طکر  اشميت مفهومي      

اجرا  سريع امر سياسي ردرت حاكم خارج از  منظوربهكه داللت بر زماني دارد كه 

نمايد. به نظر اشميت يک ها  پارلماني اعمال نفوذ و ردرت ميروند كُند سياست

 صورتبهاز روه مقننه  مؤثرترتواند اراده مردم را بسيار بهتر و ديکتاتور نيرومند مي

گذار  نموده و هد. از نظر و  هر دولت مقتدر  بايد رانونرايع و درست نشان د

راي انه آن را اعمال نمايد در وارع عناصر و مقدمات بنياد  ديکتاتور  را  صورتبه

بنابرايح اعالم وض يت اضطرار  ؛ نهادينه داشته باشد صورتبهدر رانون اساسي خود 

تواند با سنجش زمان، مي ي ني طرد حاكم؛ را اشميت به نظر حاكم محول كرده است

در وض يت استثنايي، رانون و نظم عمومي را ملغي و روانيح جديد  را وضع نمايد. 

اشميت در كتاب الهيات سياسي تمايز ميان خشونت واضع رانون و خشونت حاطظ 

يک  آنچهسان . بديح3٧كندنهد و مفهوم تصميم را جايگزيح آن ميرانون را وا مي

كند، توانايي آن در ت ليق نظم موجود كلي به ردرتي نامحدود مياستثناء را تبديل 

ماند، در حالي كه رانون ت ليق است. در چنيح وض يتي روشح است كه دولت باري مي

جمهور ردرت يسرئرانون اساسي وايمار كه به  4٨يابد. اشميت م تقد بود كه ماده مي

جمهور درباره استثناء تصميم بگيرد يسرئكند، به ايح م ناست كه اضطرار  اعطاء مي

 .3٨بنابرايح او حاكم است

و م تدل، اشميت بر ايح باور است كه امتناع از پذيرش ديکتاتور  مورتي      

يار در يول تاريخ شده است. و  در كتاب عتمامها  ديکتاتور  موجب پيدايش

ها  مورتي كه اراده دارد كه ديکتاتور بيان مي جايگاه عقالني پارلمانتاريسم م اصر

كنند، با اصول دموكراتيک سازگارترند تا پارلمانتاريسم متحد شده مردم را عملي مي

مستقيم از خالل گرايي ليبرال ساختار  است كه به نحو غيرپارلمان چراكهليبرال، 

توان گفت كه و  ميبه بياني ديگر . 39پردازدتشريفات و نخبگان به اداره كشور مي

                                                                                                    
 .4آگامبح، پيشيح، ص  3٧

38 Willey, J, Carl Schmitt and Realism, Western Michigan University 

Press, 2009, p 22. 
 ، در:«خشونت و حذف سياسي مرزهاو تخاصم در سياست»تاجيک، محمدرضا،  39

Magiran.com/npiea.asp?ID=2665064 
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حاكميت واحد و ردرتمند يک شخص را به حاكميت شکننده پارلماني كه محل 

-مور يت نامناسب آلمان در دهه چراكهداد مي ها و مشاجرات بسيار بود ترجيحجدل

ارتصاد  و اجتماعي بود و  را برا   نابسامانكه دارا  اوضاع  193٠و  19٢٠ها  

 پرورش و اجرا  ايح ايده مصمم نمود.

  هاحقاجازه ت ليق برخي  ،رانون اساسي وايمار 4٨بر چنيح اساسي اصل  

ها  واضح همچون داد. به لحاظ نظر ، برخي محدوديتبنياديح مهم و حياتي را مي

ناشي از ساختار حي   تلويهايتمحدود يگردجمهور و يسرئامکان اعالم جرم عليه 

-رانون اساسي، برا  اعمال ايح اختيارات وجود داشت، ولي نه روه مقننه و نه دادگاه

ها  آلمان نتوانستند كه ردرت نظامي خود را ثابت كنند يا الارل تمايل خود را نسبت 

نشان دهند، استفاده  4٨به اعمال نظارت بر استفاده بيش از حد روه مجريه از اصل 

اد  كه در يول بحران ارتصاد  پس از جنگ نخست جهاني اتفاق اطتاد و در طاصله زي

 بار مورد استناد ررار گرطت. ٢5٠بيش از  4٨ميالد ، اصل  193٢تا  1919  هاسال

رانون اساسي وايمار، به رويه جار   4٨به گفته روسيتر استفاده اطرايي از اصل  

ت ناز  از خود رانون اساسي برا  نابود  حکوم كه نحوبهحکومت ناز  تبديل شد، 

تا جايي كه با تصويب رانوني،    و نظم مبتني بر رانون اساسي استفاده كردساالرمردم

تا پايان  مجلس آلمان تمام اختيارات خود را به روه مجريه واگذار كرد، در نتيجه

ردرت حکومت رانون اساسي وايمار، در وارع، به تنها منبع  4٨جمهور  وايمار، اصل 

ها  رانون اساسي و نظام حقوري عاد ، به يور كامل، ملغي تبديل شد و ديگر بخش

چنيح وض ي به ارتدارگرايي كامل روه مجريه در توجيه ظاهر  حفظ نظم  4٠دگردي

بايست نقش و امنيت عمومي و ملي انجاميد بنابرايح باعث گرديد ساير روا كه مي

ح روه داشته باشند از دست بدهند و همگي تحت ي را كه نسبت به ايكنندگكنترل

  .41باشندلوا  حاكم رايع و مقتدر، گوش به طرمان و  

يح امنيت و تأميد ايح مطلب است كه اشميت برا  مؤتوضيحات طوق      

                                                                                                     
40 C.l. Rossiter, Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the 

Modern Democracies, Princeton University Press, 1948, p 37. 
41 B. Manin, Checks, Balances and Boundaries: The Separation of 

Powers in Constitutional Debate of 1787 in the Invention of Modern 

Republic, Cambridge University Press, 1994, p 28. 
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آرامش همواره نظر حکومتي و شخص حاكم را مبنا  اصلي خويش ررار داده و آن را 

ديگر و  در زمره انديشمنداني است يانببهداند. امنيت ميتنها راه تضميح و ثبات 

رو، نظر و يحاكه مصلحت عمومي جام ه را با مصلحت حکومت يکي گرطته و از 

دانند. در ايح مصلحت عمومي مي دهندهبازتابها  ارشد حکومتي را تشخيص مقام

تجلي    حکومتي محدود گرديده و دولتهايرحديدگاه، مصلحت عمومي به ييف 

 .4٢شوديمخير و مصلحت عمومي و نماينده وار ي مناطع همگاني رلمداد 

 مثابهبهتوان اظهار داشت ديدگاه مصلحت عمومي در نقد ايح تفکر مي     

ي در صورتمصلحت حکومت كه در ديدگاه اشميت منوط به تصميم حاكم است 

خود هم  خودبه و ها  حکومتي لزوماً باشد كه طرض گرطته شود مقامپذيرطتني مي

دهند و هم همواره برا  عملي كردن آن ي تشخيص ميدرستبهمصلحت عمومي را 

كنند. ليکح وار يات زندگي اجتماعي انسان يي ررون و اعصار مصلحت اردام مي

دهد. شواهد تاريخي بسيار  حاكي طرض يادشده را نشان مييشپمتماد  خالف 

يح و تشخيص مصلحت عمومي دچار اشتباهات از آن است كه مقام حکومتي در ت ي

طاحش گرديده و در بسيار  از موارد بجا  تالش در جهت تحقق مصالح و نفع 

. 43اندپي گرطته وررار داده  موردتوجهعمومي، مصلحت و منف ت شخصي خويش را 

كارل اشميت است كه برا  دولت ناز  نظريه اضطرار  را ارائه داد و  نمونه بارز ايح

طيزيکي مخالفان، م ترضان و  حذف 44سال حکومت رايش سوم 1٢يول در 

يي از جام ه به بهانه جلوگير  از جنگ داخلي و ناامني به تمشيت امور آلمان هابخش

 .45پرداخت

 يي اشميتيگرامصلحتاساسي جمهور  اسالمي ايران در مسير  حقوق -٢

حت حکومتي بر در بخش پيشيح مالحظه گرديد كه در نگاه اشميتي مصل     

پايه حفظ مصلحت و تماميت نظام سياسي در مقابل رريبان خارجي اهميتي بسزايي 

                                                                                                    
، ترجمه بهزاد باشي، تهران، ي بر تكوين دولت مدرنشناسجامعهدرآمدو ، پوچي، جان طرانکو 4٢

 .1٠5، ص 13٨4نشر آگاه، چاپ اول، 
 .1٠1راسخ، بيات، پيشيح، ص  43

44 Third Reich 
 .4٠يشيح، ص پ آگامبح، 45
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گذاشتح حاكم جام ه و ايجاد وض يت  ال نانمطلقدارد. از هميح رو است كه و  با 

و تضميح نمايد. با  حيتأماضطرار  در پي ايح امر است كه مصلحت حکومتي را 

نظامي ديني مبتني بر انديشه طقه شي ي  135٧سال  پيروز  انقالب اسالمي ايران در

آن نيز  تبعبهبا هدف استقرار ياطتح مباني ديني در جام ه ايران بنيان نهاده شد كه 

ها  مختلف ردرت به وجود آمد. در ايح نظام نوپا  در ساختارها  اساسي جام ه نهاد

قام حکومتي وض يت خاصي م حيتريعال عنوانبه هيطقتيوالمذهبي با پديدار  نهاد 

نيز برا  ايح امر تدويح گرديده و در كنار آن توجه به مقوله مصلحت نظام كه در 

ا  ررار ويژه تيعنا موردآوران ايح انديشه از جايگاه وااليي برخوردار بود انديشه پديد

 گرطت. 

ا  وض يت نيز تبييح گرديد، در هر جام ه ترشيپيور كه از ديگر سو همان     

ها  ارتصاد ، رخدادهايي از ربيل باليا  يبي ي، جنگ، بحران بر اساساضطرار  

ي ايح امر احتمال در پها  سياسي و مسائلي از ايح نوع امکان وروع داشته و تنش

-ها و آزاد ناديده گرطتح نظم ساختار  سياسي و حقوري و همچنيح ت رض به حق

 در چنيح موار ي مصلحت و خير عمومي گريدعبارتبها  بنياديح اطراد وجود دارد ه

بايست در چنيح وض يتي، ساختارها گردد لذا ميرو ميبهها  بسيار جد  روبا چالش

سر  و استبداد به اسم حفظ نظم و ابزار كنترلي را يور  ت ريف نمود كه از خود

لذا با عنايت به توضيحات طوق ايح بخش از عمومي و امنيت ملي جلوگير  نمود. 

انديشه اشميت بر ساختار حقوق اساسي ايران پرداخته  ريتأثنوشتار ابتدا به تحليل 

گيرد كه به چه اندازه نظام حقوق اساسي ي ررار ميبررس موردو ايح ادعا  شوديم

س نگر  در سياق اشميتي گام برداشته است و سپايران در مسير انديشه مصلحت

ي وارع موردبررسنحوه كنترل وض يت اضطرار  در ساختار رانون اساسي ايران 

 .گردديم

 هدف حكومتي در ايران نيتريعالحفظ مصلحت نظام؛  -2-1

 135٨در ايران به پيروز  رسيد و در طرورديح  135٧نظامي كه در سال      

ساله مردم ايح كشور عليه با اتکا به آراء مردمي استقرار ياطت، ريشه در مبارزات چند 

-رژيم پهلو  با پشتيباني طکر  و عقيدتي حضرت امام خميني )ره( داشت. بنيان
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آمده بود  به وجودها  طقه شي ي گذار  و حفظ ايح نظام نوپا كه بر پايه انديشه

ايح  چراكهرطت؛ ها  اصلي طقه سياسي حضرت امام)ره( به شمار ميهمواره از دغدغه

داد. بديهي است با نگاهي به ررار مي ديتأكيل عقلي و نقلي همواره مورد امر را به دال

در دو م ني به كار رطته  "حفظ نظام"شود كه عنوان ها  طقهي روشح مينوشته

دار شدن است. نخست منظور از آن نگهدار  حاكميت اسالمي و جلوگير  از خدشه

حفظ بيضه  "يح عنوان تحت دشمنان داخلي و خارجي اسالم است كه ا لهيوسبهآن 

به در درون جام ه اسالمي و  كاربرد دارد. م ني دوم آن نيز حفظ نظم "46اسالم

 .4٧ها و نهادها  اجتماعي استكردن امور بيح مردم و سازمان سامان

بر مصلحت نظام، حفظ اسالم، تشخيص مصلحت  ديتأكبر هميح اساس      

حاكم و موارد  از ايح نوع، در شالوده طکر  امام خميني )ره( كه بر پايه  لهيوسبه

استقرار ياطته بود، جايگاه وااليي داشت و آن را از اوجب واجبات  هيطقتيوالنظريه 

يح ادعا صحه ايشان نيز بر ا عصرهمكه برخي علما  ديگر چنان 4٨نمودند.تلقي مي

است  زيچهمهمصلحت نظام از مسائلي است كه مقدم بر »گذاشته و بيان داشتند كه 

چنيح نگرشي در سطح وسي ي بر ساختار رانون اساسي  49«و همه بايد تابع آن باشيم.

سنجي گذاشته و عمالً مصلحت ريتأثها  موجود در آن جمهور  اسالمي ايران و  نهاد

اختار  و تقنيني در سپهر سياسي و حقوري ايران وارع شده يکي از اركان الينفک س

                                                                                                    
يُشرط طي جوازه بغيره مح الم اني، أو هجوِم ال»شهيد ثاني در باب جهاد در ايح باره مي نويسد:  46

وجود امام يا نائب خاص او در جواز ساير ارسام جهاد، : «علي المسلميح يُخشي منه علي بَيضۀِ اإلسالم

ح رطتح بيضه شرط نيست و يا يورش آوردن دشمح بر مسلمانان به گونه ا  كه از آنان بر از بي

، تحرير الروضة ري الشرح اللمعةرضا، مسلميح ترسيده شود )اميني، عليرضا، آيتي، سيد محمد

 (1٢9، ص 139٢جلد اول، تهران، انتشارات سمت و يه، چاپ هجدهم، 
نامه دانشکده حقوق دانشگاه ، پاياننسبت حكم حكومتي با مصلحت عمومي، زارع، مرجان 4٧

 .45، ص 1396،  شهيد بهشتي
در تهران چنيح بر ايح امر صحه  136٠آبان  ٢5( در سخنراني روز رهامام خميني ) نمونهبرا    4٨

هايي است كه خدا دارد؛ ي ني، حفظ ايح يک تکليف الهي است برا  همه كه اهمّ تکليف»گذاشتند: 

)خميني، روح اهلل،  «... اهميتش بيشتر است -و لو امام عصر باشد -جمهور  اسالمي از حفظ يک نفر

)ره(، چاپ پنجم، آثار امام خميني و نشرويک، تهران، تهران، مؤسسه تنظيم يستب، جلد صحيفه نور

 ( 363، ص 13٨9
 .1٢، ص 136٧، سلسله مقاالت در روزنامه رسالت، «حکم حکومتي»آذر  رمي، احمد،  49
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شالوده  چراكهتوان مشاهده نمود ها  ايح امر را در موارد بسيار  مياست. جلوه

بنيان شده است  -نظام –اصلي ايح نظام حکومتي ديني بر مبنا  مصلحت حکومتي 

ود بارز ايح امر شاخصه اصلي نظام حکومت اسالمي وارع گرديده است. نم عنوانبهو 

 هيطقتيوالايح اصل، نهاد  بر اساستوان ديد كه رانون اساسي مي 5٧را در اصل 

مقام حقوري و سياسي ساختار حقوق اساسي ايران و مرجع اصلي  حيتريعال عنوانبه

در صدر هرم روا  سياسي  ررابليغها  كلي نظام و حالل م ضالت ت ييح سياست

خور وظايف خود تحت نفوذ مجريه، مقننه و رضاييه به طرا هگانسهررار داشته و روا  

 . 5٠نمايندو ارتدار رهبر  ط اليت مي

( كه با يرح نظريه رهبايد اظهار داشت در منظومه حکومتي امام خميني )     

به منصه ظهور رسيده است شخص حاكم اسالمي كه مجهز به صفات علم  هيطقتيوال

تريح مقام برا  تشخيص مصلحت حکومت بوده مناسب 51باشدمي به شرع و عدالت

-. بديح5٢بايست از حکم حاكم در ايح خصوص تب يت نمايندو ساير اطراد جام ه مي

المه حلي، شيخ يوسي سان بايد ايشان را در زمره طقهايي مثل طارابي، شيخ مفيد، ع

و شهيد اول ررار دارند كه مصلحت حکومتي و دولتي را برتر از هر موضوعي دانسته 

براساس نظر  گريدعبارتبه. 53داندها  مردم مرجح ميها و آزاد و آن را بر حق

مصلحت نظام صادر كند،  بر اساسحضرت امام)ره(، هر دستور  كه ولي مطلقه طقيه 

و در صورت تزاحم، بر همه احکام شرعي  بوده االجراالزمرعي، به عنوان يک حکم ش

واليت مطلقه طقيه، تبييح  بالواسطهمقدم خواهند بود. براساس نظريه مشروعيت الهي 

بنابرايح ؛ ي بوده و نه مردمت ال بارحدود و دامنه ابتکار عمل واليت طقيه، بر عهده 

. 54لقه طقيه را تقرير و تحديد كندهيچ رانون بشر  رادر نيست محدوده اختيارات مط

                                                                                                     
، مقننه روه: ازاندعبارتايران جمهور  اسالمي در  حاكم روا »پنجاه و هفتم رانون اساسي: اصل  5٠

رانون  ايح آيندهاصول  بر يبق امت امر و امامت مطلقهزير نظر واليت  كه يهرضائو روه مجريه روه 

 «از يکديگرند. روا مستقل ايح. گردندمياعمال 
، ، تهران، واليت رقيه)خميني، روح اهلل، « ...و َال َدالَۀُ البَدِّ طي الوالِي مِح ِصفَتَيح َال ِلُم ِبالقانون... » 51

 (5٨، ص 136٠، چاپ سوم  يركبيرامانتشارات 
 (6٢: 136٠)خميني،  «وَ مَعَ ارتِضَاءِ المَصَالِِح َيامُرُوَن الناسَ باالوَامِرِ اآلَوَامرِ، تَِجبُ اَِياعَتَهُمُ......» 5٢
 .41زارع، پيشيح، ص  53
 .1٧٠، ص 13٨9خميني، پيشيح،  54
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؛ هايي كه دارد خود طقيه استويژگي بنا بردر نظر ايشان مرجع تشخيص مصلحت 

و گاه به نهاد يا اشخاص ديگر  شناسديبازمايح مصلحت را گاه خود طقيه شخصاً  كه

 . 55كه بازشناسند و به و  اعالم دارند گذارديموا

شخصاً به ايح كار مبادرت ورزد ايح عمل را از يريق حکم  هيطقيولهرگاه      

خود امام خميني )ره( و مقام م ظم رهبر  بارها و  چنانچهدهد حکومتي انجام مي

اند تا بديح يريق نظام در موضوعات مختلف اردام به صدور احکام حکومتي نموده

را به نهاد  تشخيص مصلحت كهيدرصورتو  عملي ررار نگيرد؛ بستبحاسالمي در 

رانون اساسي از  11٢و اصل  11٠اصل  ٨ديگر  تفويض نمايد بنا به استناد بند 

ها و دهد. البته همواره در راهنمايييريق مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام مي

ها و اطراد مختلف همواره مصلحت سنجي حکومت يکي به دستگاه هيطقيولارشادات 

است. برا  نمونه در نامه  مقررشدهدستگاه  آناز م يارهايي بوده است كه برا  

 ٠٨/1٠/136٧حضرت امام )ره( به اعضا  مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 

كه  عالوه بر مشخص كردن اختيارات ايح مجمع، تذكر  نيز به شورا  نگهبان دادند

يي آن اعضا  شورا  نگهبان را به لحاظ نمودن مصلحت نظام در اعمال و تصميمات 

مواطقت شورا  نگهبان يا مجمع  كهچنانمضاف بر ايح  56توصيه نمودند. خود

تصويب روانيني درباره مالکيت اراضي، رابطه كارگر و  تشخيص مصلحت نظام با

كارطرما، رابطه زن و شوهر، مبحث ت زيرات در رانون مجازات اسالمي كه همگي ريشه 

رابطه ميان يرطيح رضيه بوده، دولت در  مداخلهعدمدر احکام شرعي داشته و مستلزم 

به اِعمال احکام ثانويه و احکام حکومتي  تمسکبر پايه مقتضيات مصلحت حکومتي و 

 در طقه انجام گرطته است.

گردد كه چنيح پنداشت و برداشتي از حاكم و اختيارات او در مالحظه مي     

ن با وجود سياق تفکر اشميتي تا حدود  بر ساختار سياسي جمهور  اسالمي ايرا

نهادهايي مثل واليت مطلقه طقيه، شورا  نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام 

                                                                                                    
 .1٢4همان، ص   55
كه خودشان ربل از ايح گيرها، مصلحت  دهميتذكرى پدرانه به اعضاى عزيز شوراى نگهبان م... »  56

نظام را در نظر بگيرند، چراكه يکى از مسائل بسيار مهم در دنياى پرآشوب كنونى نقش زمان و مکان 

 (٢1٨ -٢1٧)همان، صص  «...گيريها است در اجتهاد و نوع تصميم



 نگاهي بر انديشه كارل اشميت و نظام حقوق اساسي جمهور  اسالمي ايران

 

 

1٠9 

 

سنجي حکومت در هر دو منش طکر  همواره مصلحت چراكهنيز سايه اطکنده است؛ 

گردد و حاكم انگار تلقي ميو ارجح بودن مصلحت حکومت امر  هنجار  و بايد

اختالطاتي در نوع ايدئولوژ  ولي در  اليد در هر دو سيستم حکومتي با وجودمبسوط

دارند  نظراتفاقمصلحت حکومتي  مثابهبهغايت تشخيص حاكم ولو به انحاء متفاوت، 

 دانند.  م ضالت نظام سياسي ميگشامشکلو هردو سيستم، شخص حاكم را 

 وضعيت ايران درباره وضعيت اضطرارو در پرتو نظريه تعادل قوا -2-2

اصل تفکيک روا، تدبير  اساسي برا  جلوگير  از تمركز ردرت سياسي      

. 5٧كامگي استو پرهيز از استبداد و خود انيطرمانروادر دست يک نفر يا يک گروه از 

سيالبي بنيان اطکح، به  مثابهبهو شتاب گيرنده است و  يلبتوس هردرت،  چراكه

ها و موانع سست و لرزان ها، سدديواره شود وتر ميتدريج در بستر زمان دراز آهنگ

روبد و راه را برا  اعمال هرچه بيشتر نظرات شخص يا گروه حاكم مي خود سررا از 

. در مقابل چنيح پنداشتي از كنترل و توازن متقابل روا، وجود شرايط 5٨كندهموار مي

ها  زاد ها و آتواند موجبي برا  تهديد و سلب حقاضطرار  به داليل گوناگون مي

ها  متفاوت مشروع شهروندان باشد از هميح رو  انديشمندان مختلف با ارائه الگو 

از ساختارها  سياسي كه هدف آن سرشکح كردن ردرت سياسي و توزيع آن بيح 

كه از يريق ردرت، ردرت را  اندرا داشتهها  مختلف بوده س ي در ايح امر سازمان

 59مهار نمايند.

                                                                                                     
 .16٠راضي، پيشيح، ص  5٧
 .٧9همان، ص  5٨
اند تا با اند و س ي بر آن داشتهبيني نمودهيشپها  مختلف چنيح ريود  را روانيح اساسي كشور 59

را تضميح نمايند. برا  نمونه يبق رانون  هاآنها  سياسي و رضايي اجرا  ت ييح انواع ضمانت اجرا

به عنوان جمهور  رييسرانون اساسي  15و  5اساس اصول سه در جمهور  طرانسه براساسي طران

 و م اهدات اتحاديه ها ررارداد به ، احترامارضي ، تماميتملي استقالل ضامحطرماندهي كل روا 

طته سان و  بايد اردامات عاجل را برا  حفظ كيان جمهور و جام ه طرانسه در نظر گربديح .باشدمي

بيني نموده است. اصل يشپرانون اساسي طرانسه  16و  11و انجام دهد. راهکار ايح مقوله را اصول 

رانون اساسي به رئيس جمهور ايح اختيار را اعطاء كرده است كه بر مبنا  پيشنهاد دولت يا  11

-ت سياستپيشنهاد مشترك مجلسيح، هر يرحي را كه در ارتباط با سازماندهي روا  عمومي، اصالحا

ا  است را ها  ارتصاد ، اجتماعي يا خدمات عمومي و يا موضوعي كه درباره اجازه تصويب م اهده

رانون اساسي شرايط اضطرار  و مقتضيات خاص آن را  16بر آن اصل  عالوه پرسي بگذارد.به همه
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حکومت ايران نيز بوده و در رانون اساسي  مؤسسح روه ايح انديشه در ذه 

جمهور  اسالمي نيز ايح نکته مورد توجه ررار گرطته است. با درت نظر در مفاد ايح 

 ٨و بند  ٧9درياطت كه دو شيوه بديح منظور لحاظ شده است. اصل  توانيمرانون 

ريت وض يت راهکار مدي مؤسسا  هستند كه روه رانون اساسي دو شيوه 11٠اصل 

 يراحي كرده است. هاآناضطرار  و شيوه اعمال چنيح وض يتي را در 

رانون اساسي ضمح ممنوعيت مطلق برررار  حکومت نظامي بيان  ٧9اصل      

 و شرايط اضطرار جنگ  در حالت .است ممنوع ينظام حکومت برررار »: دارديم

 ها ًً محدوديتمورتاً اسالميشورا  مجلس  دارد با تصويب حق، دولت نظير آن

روز باشد و  از سيتواند بيش نميهر حال به آن  مدت را برررار نمايد، ولي ضرور 

كسب مجدداً از مجلس  است موظفباشد دولت باري همچنان  ضرورت كهدرصورتي

پيداست هرچند ايح اصل حالت اضطرار  را از نظر دور نداشته  كهچنان .«مجوز كند

 ولي سبک اداره كشور از يريق حکومت نظامي را ممنوع كرده است.

ها  مختلف حکام ها  تاريخي نهفته بوده كه در دورهريشه ايح امر در تجربه 

مقابله با دشمنان داخلي  با توسل به شرايطي از ربيل حفظ حکومت، مصلحت نظام،

و  هاحقو خارجي و امثال آن اردام به برررار  حکومت نظامي نموده و به نقض 

 مؤسساند و به هميح دليل روه ها  مدني و سياسي مشروع شهروندان نمودهآزاد 

ها  تلخ تاريخي، امکان برررار  حکومت نظامي را حتي در موارع با لحاظ آن تجربه

و حاكميت نتواند با استناد به رانون  زمامدارانمطلق ممنوع نموده تا  يوربهاضطرار  

-ايح محدوديت»اجرا  ايح عمل ررار گيرند. به عبارتي  6٠لغزندهاساسي در سرازير  

                                                                                                    
و يا  ارضي تماميت، ملي ، استقاللجمهور  ها نهاد گاههربيني نموده است. بر ايح اساس يشپ

و  و روند عاد  يرندررار گ مخايره در م رض و اضطرار  در موارد مهم الملليبيح ت هدات  اجرا

، رئيس جمهور طرانسه به عنوان طرماندهي كل روا پس از مشورت با گردد مختل حاكمه روا 

ير، روسا  مجلسيح و رييس شورا  عالي رانون اساسي تصميماتي را اتخاذ و آن را به ايالع وزنخست

 زمان تريح بتواند در كوتاه حاكمه روا  باشد كه ا گونهبه ستبايمي تصميمات ايحرساند. مردم مي

-ها  الزم برا  جلوگير  از سوءضمانت اجرادهند.  خود انجام يبي ي را در مجرا  محوله وظايف

ير، روسا  دو مجلس وزنخستشده است و لذا رئيس جمهور بايد با بينييشپاستفاده از ايح ردرت 

 .(٢٠٨ :13٨٠داريني، )كارگير  اختيار خود مشورت نمايد پارلمان و شورا  رانون اساسي ربل از به
60 Slippery Slope 
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صورت تواند بهنمي ورتچيهكند ال اده برررار ميهايي كه دولت در شرايط طوق

اجراست و هيچ شريي  ررابليغلم مس يوربهحکومت نظامي باشد زيرا حکومت نظامي 

 «.61از شرايط جايز نيست

به هميح دليل رانون اساسي با مقرر داشتح شرايطي خاص صرطاً اعالم و اجرا   

آورده است.  به عملپذير دانسته و از حکومت نظامي ممان ت را امکان ال ادهطوقحالت 

بايست دولت مي چراكهباشد نخستيح شرط نظارت استصوابي مجلس بر ايح عمل مي

 چنانچهاليحه اجرا  ايح امر را به روه مقننه ارائه و نظر مواطق مجلس را جلب نمايد و 

داخلي مجلس مسئوليت سياسي روه مجريه  نامهحيآئاستنکاف كند بر اساس مفاد 

 6٢ماند.  خود استوار مياجبهدر برابر روه مقننه 

ال اده خور وض يت طوقها به طرانکته ديگر مورتي بودن ايح نوع از محدوديت     

  يراحي نمود تا اگونهبهاست. نحوه اعمال و مدت اجرا  وض يت اضطرار  را نبايد 

ها مکرر برا  مدت مديد  از آن استفاده نموده و بديح يريق حق يوربهدولت بتواند 

 ٧9ررار دهد. بر هميح اساس اصل  سوءرصدها  بنياديح شهروندان را مورد زاد و آ

دارد كه حداكثر اعتبار مصوبه مجلس درباره ايح موضوع رانون اساسي مقرر مي

بيش از آن مورد نياز باشد دولت بايستي دوباره  چنانچه باشد وحداكثر سي روز مي

درياطت ايح مجوز در كنار توجه ويژه از مجلس مجوز اخذ نمايد. الزام دولت برا  

ها نمايد كه اصل احترام به حقمجلس در اعطا  آن، ايح مفهوم را در ذهح تداعي مي

ها  ها  اطراد نبايد مورد خدشه ررار گيرد و حاكميت دريابد كه محدوديتو آزاد 

گردد امر  گذرا و استثنايي بوده و نبايد به يک راعده عاد  و م مولي  ال ادهطوق

 ادآوراز ايح مور يت را ي سوءاستفادهموارد  كراتبهها  تلخ تاريخي تجربه چراكه

                                                                                                     
، جلد صورت مشروح مذايرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهورو اسالمي ايران 61

، 1364دوم، تهران، انتشارات اداره كل امور طرهنگي و روابط عمومي مجلس شورا  اسالمي، چاپ اول، 

 .٨٨5ص 
چنانچه دولت بدون كسب مجوز مبادرت »نامه داخلي مجلس شورا  اسالمي: يحآئ ٢1٠تبصره ماده  6٢

 جمهور يسرئ از را يتمحدود يحهال يماست تقد موظف مجلس يسرئ يد،نما يتبه اعمال محدود

محفوظ  يندگاننما  برا يرانو وز جمهوريسرئ يا استيضاححق سؤال  خصوص، يحا مطالبه كند. در

 «.خواهد بود
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 63باشد.مي

ها  يوالني مدت، اثر همچنيح بايد در نظر داشت كه برررار  محدوديت     

ممکح است دولت از ايح اصل  تنهانه رايزگذارد.   ميجابهمخرب سياسي و اجتماعي 

كند، بلکه خطر ديگر  نيز وجود دارد. بديح م ني كه امر استثنايي در  سوءاستفاده

تبديل به يک جريان رايج گرديده و بديح ترتيب آزاد  مردم حتي در  مدتييوالن

ها  مکرر مجلس، ايح اثر شود. مجوززمان رطع بحران به دست طراموشي سپرده مي

يابند كه هميشه كه هم دولت، هم مجلس و هم مردم در گذارديم  جابهمفيد را 

ها  ضرور  امر  گذرا، استثنايي و ناپايدار به شمار اصل بر آزاد  است و محدوديت

ها  ارتدار  مبتني بر براساس گفته كلينتون روسيتر، رالب گريدعبارتبه. 64روديم

ها  دموكراتيک ميزيح رالبن اساسي برا  يک دوره وض يت ضرور  جايگرانو

كند كه ايح الگو تا جايي كه تنها هدطش بازگرداندن مي ديتأكگردند. به عالوه و  

كامل وض يت پيش از بحران است يک ارتدارگرايي مبتني بر رانون اساسي تلقي مي

به محض غلبه بر وض يت اضطرار  بدون برجا گذاشتح هيچ اثر و  كه نحوبهگردد. 

لذا ريدها  مختلفي . 65ويرانگر باشدو به گفته و  بايد گذرا و خود دشدهيناپدرد  

شود بدان منظور است كه جلو  استبداد دائمي كه برا  حالت اضطرار  گذاشته مي

يک دولت دموكراتيک  در چراكه و تغييرات اساسي توسط روه مجريه گرطته شود.

 ي مردمي به خود گيرد.سيتاسدر باب استثناء بايد شکل اعمال ردرت  متصمي

توان ايراد نمود ايح امر است كه اشکالي كه به ايح اصل رانون اساسي مي     

ت ليق ايجاد ننموده  ررابليغها  رابل ت ليق و آزاد  ايح اصل تمايز  بيح حقوق و

رابل ت ليق  عنوانچيهبهبيح حقوري كه رانون اساسي  ٧9است. به عبارتي اصل 

توان آنان را با حقوري كه در شرايط اضطرار   مي نيستند مثل اصل منع شکنجه

يور مورت محدود نمود مثل اصل آزاد  بيان رائل به تفکيکي نشده است و ايح به

                                                                                                    
ها در رانون اساسي جمهور  ت ليق حقوق و آزاد »يح، سليماني، مائده، الدكمال، نژاد يسيهر  63

، 5، شماره 13، سال 1395، پائيز مجله حقوق اسالمي، «اسالمي ايران در پرتو اسناد حقوق بشر 

 .51ص 
 .193هاشمي، پيشيح، ص   64

65 Rossiter, op.cit, p 298 
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 . 66باز بگذارد سوءاستفادهتواند محلي را برا  امر  مي

ا  را كه رانون اساسي جمهور  اسالمي ايران برا  برررار  دوميح شيوه     

 11٠. در اصل باشديمرانون اساسي  11٠اصل  ٨دارد بند مي ال اده بيانحالت طوق

نمايد در هشتميح رانون اساسي كه مفاد آن وظايف و اختيارات رهبر  را ت ييح مي

 نيست حلرابلعاد  از يرق  كهنظام  م ضالتحل»بند يکي از وظايف رهبر  را 

يکي از داليلي را كه  .نمايدم رطي مي «نظام مصلحت وسيله مجمع تشخيصبه

نمودند چنيح بود كه امکان دارد در برخي مداط ان ايح ابزار حکومتي بدان استناد مي

حل كرد و يا حل رانوني وجود نداشته باشد و يا از راه رانوني نتوان آن را مسائل راه

بست، مقام مسئولي الزم كند  صورت گيرد لذا برا  خروج از بححل عاد  آن به

ايح با استناد به چنيح گشايي در مهلت سريع را داشته باشد. بنابراست كه توانايي گره

تواند از يريق مجمع تشخيص مصلحت نظام با استناد به تفسير و اصلي، رهبر  مي

ال اده يا حتي تقنيح اردام به برررار  وض يت طوق «ظامم ضالت غيررابل حل ن»

و  136٨ها مصوب سال ها  بارز آن رانون نحوه وصول مطالبات بانکنمايد كه نمونه

باشد لذا مي 13٧٠ها  اسناد سجلي مصوب سال رانون تخلفات، جرايم و مجازات

اثرات زيان  تواندچنيح بسط يد  برا  مجمع تشخيص بدون نظارت كاطي بر آن مي

 بار  را به وجود آورد.

كارها  كنترلي و وطقدان سازكه اصل و كاركرد آن مبيح است چنان     

انديشي سياسي سازگار نبوده و با دور ٧9برخالف اصل  1٠٨محدودكننده در اصل 

. 6٧سازديما  از مشکالت مهيا محدود آن را برا  حل پارهبست مکرر و ناامکان كار

تا جايي  رسدم ضالت نظام، بدون ذكر مصاديق، مبهم و كلي به نظر مي كهحياب الوه 

گانه دخالت داد. از ديگر سو، آن را در هر مورد  از اختيارات روا  سه توانيمكه 

قرر نيز راه را برا  هرگونه گريز از نظام م« بودن از يريق عاد  حلررابليغ»عبارت 

كار  يراحي وبايست چنان ساز. به هميح دليل مي6٨دارديبازمدر رانون اساسي 

                                                                                                     
 .55سي نژاد، سليماني، پيشيح، ص هري  66
، تهران، انتشارات جنگل، چاپ در تكاپوو حقوق اساسي(، 1394گرجي ازندرياني، علي اكبر )  6٧

 .٢9٠، ص 1394چهارم، 
 .561هاشمي، پيشيح، ص   6٨
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گردد تا با كنترل كامل بر روا  حکومتي و ملزم نمودن آنان به پاسخگويي بتوان 

تواند تريح ضمانتي كه ميمهم وجودحيبااها را گرطت. ها و آزاد جلو  خدشه به حق

به  شدنليتبدها  اضطرار  از را در وض يت يک حکومت مبتني بر رانون اساسي

بودن رانون اساسي نيست، بلکه  نقصيبحکومت خودكامه صيانت كند، صرطاً كامل و 

از ردرت است كه  سوءاستفادهتمايل و گرايش يک جام ه برا  پس زدن و نپذيرطتح 

پذير  انتخابات آزاد و دموكراتيک، جام ه ازجملهتحقق ايح امر نيز به عوامل مختلفي 

گير  از ظرطيت نهادها  ها به مردم،  بهرهسياسي مردم، آموزش حقوق و آزاد 

كلي ايجاد طضايي برا  مطالبه، شفاطيت، پاسخگويي حکمرانان و  يوربهدولتي و غير

 .باشديمر اعمال آنان نظارت همگاني ب

ها  اضطرار  گواهي دهنده ساالرانه در وض يتها  مردمتوجه به انديشه     

احترام و پايبند  به تفکيک روا و حاكميت رانون  هراندازهكه به  هستايح موضوع 

كارهايي كه برا  مديريت ايح موضوع در نظر گرطته وبيشتر باشد و همچنيح ساز

-ها و آزاد شک حقخوردار باشند، بي، توازن و شفاطيت باالتر  برشده است از ت ادل

گيرد در سطح واالتر  مورد تضميح ررار مي مراتببهها  بنياديح اطراد آن جام ه 

پذير ساختح طرمانبران استوار است و ذات ردرت بر چيرگي عليه رربا و طرمان چراكه

 ي خواهد داشت.در پاثرات سوئي را  کشيبايح پديده مورد كنترل ررار نگيرد  چنانچه

هر اندازه مشاركت و همکار  روا  سياسي در زمينه برررار  وض يت      

ها  مندرج در روانيح اساسي كه با در و پايبند  ايشان به ريود و مقرره ال ادهطوق

نظر حقوق بنياديح بشر  من قد گرديده بيشتر باشد و همچنيح شفاطيت و 

تر  را به خويش گيرد به همان رنگنقش پر انيطرمانرواا مسئوليت ب توأمپاسخگويي 

گيرند ها  شهروندان بيشتر مورد تضميح و حمايت ررار ميها و آزاد اندازه حق

در چنيح اوضاع و احوالي  انيطرمانروابيني نحوه عملکرد با امکان پيش چراكه

 گونهها  خود را اتخاذ نمايند و از هرتواند تصميمطرمانبران با امنيت رواني بهتر  مي

 ها  حاكمان جام ه مصون باشند.ها و استبدادسر دخو
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گير  حکومتي را نظريه تفکيک روا تماميت ارتدار سياسي و ردرت تصميم     

نمايد و هيچ ارتدار سياسي را خارج از چارچوب اصل م و تجزيه ميوار ي تقسي يوربه

گيرد. بر پايه ايح تقسيم روا و تجزيه ردرت هريک از نهادها  سازماني روا ررار نمي

صاحب ردرت ضمح حق حاكميتي كه دارند در برابر ساير اركان و صاحبان ارتدار 

را كه كارل اشميت در باب امر  ا سياسي نيز به همان اندازه مسئوليت دارند. نظريه

رابطه روا را تحت  دينمايمسياسي بر مبنا  تقسيم آن بر دوست و دشمح م رطي 

كامل در يد حاكم  يوربهشود ارتدار سياسي حاكميت را ش اع ررار داده و باعث مي

ها  طکر  و عملي ررار دهد. تفکر  كه در پسا پرده ايح ايده ررار داشت از بنيان

 4٨اشميت سرچشمه گرطته بود و ماحصل آن تفسير  ارتدارگرايانه و موسع از اصل 

بر مبنا  وض يت استثنايي  جمهورسيرئآن  بر اساسرانون اساسي وايمار بود كه 

داد. ررار مي ريتأثاختيار گرطته و ساير اركان حکومتي را تحت كل روا  سياسي را در 

چنيح تفکر  با اصل حاكميت رانون و تفکيک روا سنخيتي نداشته و موجب 

ها  مختلف نيز س ي بر ايح امر گردد. در كشورشدن مفاهيم مذكور مي دارخدشه

 قيمصادار ، شده است كه در اصول رانون اساسي تا در حد توان مفهوم وض يت اضطر

آن  تبعبهو نحوه اجرا  آن واضح و مشخص شده باشد تا امکان تفسير موسع و 

جلوگير  نمايد لذا به هر اندازه كه  حکمرانان لهيوسبهاز چنيح مفهومي  سوءاستفاده

و  هاحقميزان كنترل و توازن مذكور بيشتر باشد به همان نسبت ميزان رعايت 

 د.نيز بيشتر خواهد بو ها آزاد

تفکرات طقه شي ي و بر  بر اساسرانون اساسي جمهور  اسالمي ايران كه      

حاكم جام ه  عنوانبهرا  هيطقيولگذار  شده است مبنا  واليت مطلقه طقيه پايه

داند. ايح رانون ضمح اسالمي تلقي كرده و حل م ضالت نظام را از وظايف و  مي

 ٨و بند  ٧9، تحت شرايطي در اصول ممنوعيت مطلق اعالم و اجرا  حکومت نظامي

را بيان نموده است. با درت در مفاهيم  ال ادهطوقامکان برررار  وض يت  11٠اصل 

  هاتجربهكه منب ث از  ٧9ي مندرج در اصل شيدوراندايح اصول متوجه خواهيم شد 

پذير  تلخ تاريخي ملت ايران بوده است كامالً با منطق حاكم بر تفکيک و مسئوليت

سنج بوده و با طلسفه نظارت و كنترل نهاد دارنده ردرت در وض يت هم گريکدوا با ير
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بايست نظارت استصوابي مجلس از سويي مي چراكهخواني كامل دارد اضطرار  هم

بر ايح موضوع تحقق يابد و از سو  ديگر نيز مدت ايح نوع محدوديت مقيد به مدت 

از آن مدت، مقتضي حالت اضطرار  باشد باشد و اگر موضوعي بيش زماني خاص مي

باشد. ولي از سويي ديگر اعمال وض يت دولت ملزم به اخذ دوباره نظر پارلمان مي

رانون  11٠اصل  ٨حل نظام مذكور در بند  ررابليغاضطرار  با توسل به م ضالت 

بايست با تفسير آن نداشته و مي کيو تفکاساسي تناسب چنداني با طلسفه تجزيه روا 

مضيق و حدارلي از م ضالت نظام دامنه اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام را 

 سوءاستفادهمحدود نموده تا چنيح نهاد  نتواند با تمسک به چنيح مفهومي از آن 

 ها  بنياديح شهروندان را مورد خدشه ررار دهد.و آزاد  هاو حقنموده 

حاكم  لهيوسبهبه عبارتي واگذار  سنجش خير عمومي و مصلحت آنان      

تواند منتهي به اضمحالل ساالرانه ررار دارد و ميمردم ها مطلق در تضاد با انديشه

توازن سياسي و حقوري  همچنيح به تنزل كامل خير عمومي بينجامد. در چنيح 

خواهي گر  و شفاطيتص مطالبهجوام ي با آگاهي بخشيدن به اطراد جام ه در خصو

-و مصلحت سنجي ال ادهطوقها  در خصوص اعمال ارتکابي در وض يت انيطرمانروااز 

پذير  و پاسخگويي حاكميت را در ايح خصوص توان مسئوليتها  مربوط به آن مي

ها  چنيح الگويي در كشورها  مختلف اجرايي گرديده و بازخورد چراكهارتقاء داد 

رانون اساسي حاكمان را ملزم به شفاطيت  كه نحوبهدي ي را داشته است مناسب و ب

زمان  حيترعيسري در خصوص ايح نوع اردامات به مجلس و مردم در رسانايالعو 

 ممکح نموده است.
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Abstract 

Separation of power seeks to centralize the power and calls for 

a balance between political power through monitoring and 

accountability. One of the most prominent philosophers of 

political philosophy, Carl Schmitt, founded his political 

philosophy on the basis of the ruling authority in the state of 

emergency and the necessity of maintaining the expediency of 

the political system. Schmitt's absolute authority is rooted in 

his divine political thought. This idea is in conflict with the 

notion of the rule of law and the separation of powers, and it is 

easy to condone such rights and freedoms under the rule of 

good governance. The constitution of the Islamic Republic of 

Iran, by prescribing the authority of the Velayat-e faqih as the 

ruler of the community under the teachings of Shi'i 

jurisprudence, regards him as the supreme legal and political 

authority of the system of fundamental rights of Iran, and has 

provided him with a foreground of the three Legislative, 

executive and judicial bodies. The authority and jurisdiction 

that the Wali Faqih has set for the public interest and the 

system has established works in the political sphere of Iran, 

some of whose figures are evident in the constitution. 

Key words:  Accountability, Separation of powers, Carl 

Schmitt, Checks and Balances, Emergency Situations 


