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19  د ی به بحران کوو   ی بحران؛ با نگاه   ی به قانونگذار   ی نگرش انتقاد 

رانيا ز،يتبر ز،يدانشگاه تبر ،يگروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماع ارياستاد      آیت موالئي 

 چکیده
نهادی اداره  مدرن،  مي خدمات   در عصر  فرض  در وضعيترسان  فوقشود كه  یا  پي عادی  در  باید  العاده 

شود مگر اینكه از پيش در چارچوب اصل حكومت قانون انجام خدمات عمومي باشد. این امر حاصل نمي 
صالحيتصالحيت  است  شده  تالش  نوشتار  این  در  باشد.  شده  تعریف  آن  وضعيت  هایِ  در  اداره  های 

به بحث حقوقي گذاشته شود. لذا به این پرسش پرداخته شده است: با    19ران كووید  بحران با توجه به بح 
هایِ اداره در وضعيت بحران ، موضعِ نظام حقوقي ایران در خصوصِ صالحيت 19نگاهي به بحران كووید  

توصيفي  روش  از  استفاده  با  پرسش،  این  به  پاسخ  برای  است؛  چيست؟  شده  گرفته  نتيجه  چنين  تحليلي  ـ 
دچار آشفتگي    176و    79ت: قانونگذار اساسي درک درستي از مفهوم بحران نداشته و لذا در اصول  نخس

نگر« شده است و در ای« و »بخشي است. دوم: قانونگذار عادی در مقام بيان بحران، دچار نگرش »جزیره
نان در سایة  العاده تصویب كند. سوم: حقوقدانتيجه نتوانسته است قانون جامعي در خصوص وضعيت فوق

سازی بحران« بپردازند و لذا در ایران با فقدان »نظام حقوقي بحران« روبرو  اند به »نظامفضای حاك  نتوانسته
 .هستي . بر این اساس، مقابله با بحران كرونا در ایران با موانع جدی روبروست

ران، بحذذ   ی، نظام حقوق19  دیاضطرار، کوو  ت وض ی  ال اده،فوق  ت یوض   واژگان کلیدی:

 .یچالش راهبرد

مسئول:  نویسندهamulaee@tabrizu.ac.ir
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 جستار گشایي

گری روابط اشخاص را بر عهده  نهادی است كه به یك اعتبار، كارویژۀ تنظي   ؛»حقوق« 
ها و اهداف  دارد. به ميزاني كه چنين نهادی از جامعيت و مانعيت راهكارها، ابزارها، روش

صورت، كاركرد    برخوردار باشد به همان ميزان اقبال به آن بيشتر خواهد شد در غير این
به   پاسخ  در  حقوق  ناتواني  رفت.  خواهد  محاق  به  اجتماعي  امری  مثابه  به  نهادی  چنين 

مي بحران ابهامها،  برای  را  فضا  از  تواند  نوعي  و  گردیده  موجب  »دولت حقوقي«  آلودی 
بي به  برای  بازگشت  و  كننده  اذیت  تصورش  حتي  كه  وضعيتي  شود؛  موجب  را  قانوني 

رود این  ننده است. آنچه كه از حقوق به مثابه نهاد اجتماعي انتظار ميحقوقدانان نااميدك
بيندیشد.  به موقع  و  اجتماع، راهكارهای درست، دقيق، مطلوب  برای معضالت  است كه 

گری اجتماعي حقوق باید، ه  برای اوضاع و احوال »عادی«شود كاركرد تنظي گفته مي 
های  توان گفت كه در ماهد. با قاطعيت مي و ه  برای شرایط غيرعادی و »اضطراری« باش

اخير در سطح كالن سيارۀ زمين و در سطح خرد، كشورمان با معضلي بنام »بحران كووید 
« مواجه شده است؛ بحراني كه ابعاد دقيقِ آن برای بشریت شناخته شده نيست. در اثر  19

وق حال  در  مختلف  سطوح  در  معضالت  از  انبوهي  ناخوشایند،  حادثه  در  این  است.  وع 
شود كه در اثر اقدام دولت، »ممنوعيت«ها و »محدودیت«هایي  ساحت حقوق، مشاهده مي 

ها،  ها و بوستاندر اشكال گوناگون مانند قرنطينه خانگي، ممنوعيت رفت و آمد به پارک
بازار و مراكز آموزشي و...، در حال ها و استانممنوعيت تردد ميان شهرستان ها، تعطيلي 

دادن   مير   خود  آنها  از  كدام  هر  كه  را  هستند  حقوقي  تحقيق  مستقل  موضوع  توانند 
 تشكيل دهند.

در   كشور،  نقاط  تمام  به  ق   شهر  از  كرونا  ویروس  شيوع  نخستيِن  روزهای  همان  از 
ستاد ملي كرونا با مصوبه شورای عالي امنيت ملي تشكيل شد به نحوی كه    1398اسفندماه  

اقدام و  تصميمات  امروز  به  بيماری  تا  با  ارتباط  در  اقدامات ضروری  به  راجع  زیادی  ات 
تعطيلي   19كووید   محدودیتدر خصوص  و  ممنوعيت ها  و  كرده ها  اتخاذ  مختلف  های 

 االجرا بوده است. ها و مراجع الزماست كه همه آنها ظاهراً برای همه دستگاه 
ها،  به ظرفيتكند توجه  آنچه كه برای حقوقدانان در نگاه نخست پر اهميت جلوه مي

پيش  و  همچنين  بينيراهكارها  است.  بحران  با  مقابله  برای  كشورمان  حقوقي  نظام  های 
ما  حقوقي  نظام  باشد؛  مناسب  مربوطه  مقررات  و  قوانين  وضعيت  كه  نكته  این  به  توجه 
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راهكارهایي را داشته و فرآیندهای قانوني مقابله با چنين بحراني، شایسته و مطلوب باشد.  
ني، بهترین بازۀ زماني برای سنجش نظام حقوقي و مشخصاً قوانين و مقررات  شرایط كنو

ظرفيت باید  است.  »بحران«  با  ارتباط  در  با  ما  را  مربوطه  مقررات  و  قوانين  امكانات  و  ها 
كووید   بحران  نكات    19سنجة  تحقيقي،  چنين  قِب لِ  از  تا  داد  قرار  حقوقي  ارزیابي  مورد 

ان ایران« بيش از پيش و در مقام عمل و كاربرد روشن  قوت و ضعف احتمالي »حقوق بحر
 گردد. 

»عادی«، خدمات در وضعيت  اداره  امروز،  سرلوحه در جهان  از  جزئي  را  های  رساني 
اختالف نظر،  این  از  و  است  دانسته  خود  عمده ذاتي  و  نيست  متفكرین  ميان  جدی  نظر 

نظر، ات اداره، اختالفتفاوت در »سطح« و »شيوه« است اما از حيث صالحيت ذاتي و ذ
العاده« یا »وضعيت خاص«توان به »وضعيت فوقجدی نيست. در مقابل وضعيت عادی، مي

انجام   در  دليلي  هر  به  اداره  آن،  در  كه  وضعيتي  داشت؛  اشاره  اضطراری«  »وضعيت  یا 
امتناع روبرو ميخدمات یا  با چالش  ترین اوضاعي كه اداره در حال  شود. شاخصرساني 
ا چنين حالتي روبرو شده است »وضعيت بحران كرونا« است؛ موقعيتي كه در نگاه  حاضر ب

رساني مواجه شده است. در  نمایاند كه اداره با چالش جدی در خدمات نخست، چنين مي
توسعهنظام حقوقي  آیندههای  به  نظر  قانونگذار  یا  یافته،  كافي  تمهيدات  نظ ،  در  نگریِ 
اودست تمامي  برای  معقولي  فوقك ،  و  عادی  از  اع   احوال،  و  ميضاع  اندیشد. العاده 
مي پيش  اسنادی،  چنين  آیندهبيني  از  نمودی  كارآمدی تواند  موجب  و  شده  تلقي  نگری 
 شمار آید.واحوال بهگونه اسناد در همه اوضاعاین 

مي  تالش  نوشتار  این  به  در  ایران  حقوقي  نظام  موضع  عمومي،  حقوق  منظر  از  شود 
به    19ه در خصوص نظام بحران بطور كلي با نگاهي به بحران كووید  صورت درآمدگون

، موضع 19بحث گذاشته شود و به این پرسش پاسخ داده شود: »با نگاهي به بحران كووید 
در خصوص صالحيت ایران  حقوقي  قوانين  نظام  چيست؟  بحران  وضعيت  در  اداره  های 

نظام فرآیند  در  اندازه  چه  تا  بحران  با  است؟«سازی  مرتبط  كرده  حركت  بحران  حقوق 
شود نخست به  تحليلي، تالش مي  ـ، با استفاده از روش توصيفيپرسش برای پاسخ به این  

شناسي بحران، سپس به بحث و بررسي مهمترین قوانين و مقررات موجود در ایران  مفهوم
صالحيت به  كووید  راجع  بحران  به  نگاهي  با  بحران  وضعيت  در  اداره  نگاه    19های  و 

 حقوقدانان پرداخته شود. 
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سازد نبود »نظام حقوقي بحران« در  آنچه كه اهميت انجام این نوشتار را دوچندان مي
»زیرنظام تشكيل  مجموعه  نيز  را  نوشتار  فرضيه  نوعي  به  كه  است  ایران«  حقوقي  های 

نوشتهمي به  نگاهي  با  كه  هرچند  ميدهد.  مشاهده  حقوقي،  محترم  های  محققين  شود 
گيری كرونا  های ناشي از همهالت متعددی از جمله »تحليل حقوقي محدودیتحقوقي مقا

مطالبي در این خصوص به رشته تحریر    1در حقوق ایران؛ در جستجوی اداره صالحيتدار«
شود و در نتيجه  گونه« در این خصوص مشاهده نمياند اما مطلب »انتقادیِ« »نظامدرآورده
 ایران شكل نگرفته است.   رسد نظام حقوقي بحران دربنظر مي

و   »آشفتگي  به  بحران  واژه  معين،  فرهنگ  و  عميد  فارسي  فرهنگ  در  ادبي،  منظر  از 
مي  گفته  است.  شده  معنا  حالت«  )تغيير  یوناني  كلمه  از  مذكور  واژۀ  /Krisisشود 

Κρίσης مي گرفته  بكار  آن  در  كه  متني  گرفتن  نظر  در  با  و  شده  اخذ  معنایش  (  شود 
ب خواهد  ساحت   2ود.متفاوت  در  واژه  این  اساس،  این  روانشناسي،  بر  مختلف:  های 

روابط  جامعه اقتصاد،  عل   سياسي،  علوم  مختلفي  بين شناسي،  معاني  حقوق،  و  الملل 
و همكارانش از منظر عل  مدیریت برآنند كه بحران، یك    ميتروفتواند داشته باشد.  مي

نظا یك  تنها  نه  كه  است  شكست  نقطه  یك  یا  قطع  متأثر  نقطه  كل  یك  مثابه  به  را  م 
  هالستي از دیدگاه علوم سياسي،    3كند. های بنيادین نظام را تهدید ميسازد بلكه فرضيهمي

مي تعریف  احوالي  و  اوضاع  معنای  به  را  غيرمنتظره  بحران  تهدیدی  وسيله  بدین  كه  كند 
ر با در  نيز از دیدگاه مذكو  ایستون  4گيری است. های حياتي و زمان تصمي متوجه ارزش 

سه ابعاد  گرفتن  )تصمي نظر  سياسي«  »مقامات  »رژی  گانه:  سياست(،  اصلي  ها«گيرندگان 
)قواعد رسمي و غيررسمي برای حل و فصل اختالفات( و »جامعه سياسي«، چالش یا تغيير  

گيری كرونا در حقوق ایران؛ در جستجوی  های ناشي از همهتحليل حقوقي محدودیتمجيد نجارزاده هنجني، »  .1

. 225-245(، صص  1399، )23، شماره 7«، فصلنامه حقوق اداری، سال اداره صالحيتدار 

2. Alexandros Paraskevas, “Crisis Management or Crisis Response System?: A

Complexity Science Approach to Organizational Crises”, Management Decision 

Journal, 44 (7), (2006), at 893. 

3. Carole. K. Barnett & Michael. G., Pratt, “From Threat-Rigidity to Flexibility -

Toward A Learning Model of Outogenic Crisis in Organizations”, Journal of 

Organizational Change Management, Vol. 13, No. 1, (2000), at 75. 

4. Ole R. Holsti, Crisis, Escalation, War (Montral: McGill-Queen’s University

Press, 1972) at 9. 
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این از  كدام  هر  زمينهدر  را  مي ها  تعریف  بحران  روابط    1كند. ساز  منظر  در  بيناز  الملل 
بحر »ساختارـتعریف  و  »فرآیند«  مقولة  دو  بر  عموماً  مي  ان،  توجه  این   2شود. تعامل«  از 
های  كند كه در جریان كنشكالیند بحران را به تغيير در شرایطي تعریف ميدیدگاه، مك
كند كه  دهد. وی در جای دیگر، بحران را به تعاملي تعریف ميالمللي ر  ميسياسي بين 

چنين نگرشي به نوع دیگری در    3م را تحت تأثير قرار دهد.ممكن است ثبات و موازنه نظا
شناختي، متفكریني همچون  از دیدگاه روان  6نيز مطرح است.  5و دایزینگ  4آرای اسنایدر 

دروني با  هستند  آن  بر  اسميت  و  كاكس  ویل  نسبيكاپرمن،  و  از  سازی  برداشت  سازی 
بر حاصل  بحران  كنند:  تعریف  اینگونه  را  آن  بحران،  آن مفهوم  كنندگان  نظاره  داشت 

تعریف مي بحران را  یا یك گروه چگونه  فرد  اینكه یك  از دیگری  است؛  متفاوت  كند 
افراد مذكور از تعریفي كه نزد دیگری است متفاوت   خواهد بود و ممكن است تعریف 

مشغولي... از  ها با در نظر گرفتن حالت اضطرار و دلباشد. با این حال، »بطور كلي بحران
مي  شرایط متمایز  كووید  7شوند«. عادی  بحران  صورت،  این  چنين    19در  بارز  مصداق 
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بنابراین آنچه كه از معنای این واژه هویداست این است كه در وضعيت بحراني، نوعي  
مي مشاهده  ناآرامي  و  تنش  آشفتگي،  مختل  از  امور  عادی  جریان  كه  نحوی  به  شود، 

د. اینكه چنين بحراني ناشي از چيست؟ ممكن است نگرش به  گردگردیده یا كاًل قطع مي
رویكرد   كه  انتزاعي  نگرش  در  گردد.  فرض  عيني  اینكه  یا  باشد  انتزاعي  بحران، 

تصمي انسان و  ذهني  شناسانه  نگاه  حاصل  بحران،  دارد؛  وجود  بحران  به  گيرانه 
نگتصمي  به  كه  عيني  رویكرد  در  اما  است.  پيرامون  به  نسبت  نيز  گيرندگان  سيستمي  اه 

سيست    خارجيِ  و  بيروني  عناصر  با  ارتباط  در  بحران  وقوع  چگونگي  بر  است؛  معروف 
مي بحران«  1شود. تمركز  »رهبری  ضرورت  كه  اینجاست  »مدیریت   2از  آن،  از  پس  و 

مي  3بحران« كووید  مطرح  بحران  البته  و  مي  19شود  تشكيل  را  بحران  عيني  دهد. وجه 
گانه: قبل از بحران، حين بحران و بعد از بحران  مل مراحل سهميتروف رهبری بحران را شا

جز  4داندمي عبارتي  بحران،  مدیریت  »مدیریت   ءاما  در  است.  بحران  رهبری  عبارت  بر 
توان بحران را مدیریت كرد بحران« آنچه كه مطرح است اینكه با چه تدبير یا تدابيری مي 

»هدف اصلي مدیریت    كارتيمكرد. از نظر  و به این اعتبار بر مرحله »حين بحران« نظر دا
ای است  حلي معقول برای برطرف كردن شرایط غيرعادی به گونه بحران، دستيابي به راه

های اساسي حفظ و تأمين گردند. این هدف دربرگيرندۀ سياست جاری  كه منافع و ارزش
ه گرفتن بيشترین  شود تا در نهایت ببوده و از طریق فرآیندهای اجبار و انطباق پيگيری مي

امتيازات ممكن از دشمن بينجامد و موقعيت و جایگاه خودی تا حد امكان بدون هرگونه  
گردد«.  برداشت  5تزلزلي حفظ  از  فارغ  حال  این  بحران، با  مفهوم  از  متفاوت  علمي  های 

بي وقوع  از  حاكي  مفهوم  این  كه  داشت  توجه  یا  باید  بودن  منتظره  لحاظ  به  )چه  نظمي 
از حيث برداشت ذهني یا چه به لحاظ برداشت عيني( در سيست  است منوط    نبودن و چه

بي اینكه سطح چنين  نسبت سطح  به  به  لحاظ كيفي(  به  یا چه  لحاظ كمي  به  )چه  نظمي 

. 22-42ک: ربيعي و سرافرازی، پيشين، صص  ر. .1

2. Crises Leadership.

3. Crises Management.

ترجمه سعيد خياط مقدم و علي دهقان نيری )تهران: موسسه خدمات فرهنگي رسا،    رهبری بحران،یان ميتروف،    .4

. 26-27( صص 1393

در مدیریت بحران: درآمدیشاون پي. مك كارتي،  .  5 و    بر   نقش اطالعات  قطبي مصرف كننده  درک محور دو 
  .6( ص  1378، ترجمه محمدرضا تاجيك، )تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردی،  عاتتوليد كننده اطال
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واقعه نتيجه،  در  باشد.  وسيع  سيست   همچونگنجایِش  كووید    ای  عملكرد   19بحران  كه 
ای به نسبت  ه  ریزد و سطح چنين واقعهزاعي( بطبيعي سيست  را )اع  از دیدگاه عيني یا انت 

 سطح سامانه، وسيع باشد به بحران تعبير خواهد شد.  
ادبي معنای  از  بحران  مفهوم  نگاه حقوقي،  بهدر  و  نيفتاده  مثابه معضلي فرض  اش دور 

زند. به این مقوله در  شده است كه پيِش روی جامعه قرار گرفته و نظ  عادی را به ه  مي
منطقه  اسناد بين داخلي،  و  ماده  ای  در  نمونه  برای  است  شده  توجه  كنوانسيون    15المللي 

مصوب   بشر  حقوق  دولت  1950اروپایي  زمان  به  در  است  شده  داده  اجازه  عضو  های 
وضعيت  دیگر  یا  ميجنگ  تهدید  ملت  حيات  كه  آنجا  عمومي،  اضطراریِ  گردد؛  های 

دول عضو اندیشيده شود. چنين رویكردی را  تدابيری و راهكاری برای مقابله با آن توسط  
در    1به نوع دیگری در نظر دارد.   1969كنوانسيون آمریكایي حقوق بشر مصوب    27ماده  

مي تعریف  چيزی  به  را  بحران  امریكا  در  دادگستری  دپارتمان  راستا،  بدین  این  كه  كند 
»روش مي وسيله  قرار  تأثير  تحت  شدت  به  معمول  عمليِ  حوادث  های  شرایط  گيرند؛  یا 

قرار   تأثير  تحت  مستقي   بطور  كاركنان  رفاه  یا  زندگي  كه[  نحوی  ]به  دهد  ر   تهاجمي 
است:    2گيرد«.  كرده  تعریف  چنين  را  بحران  امریكا،  فدرال  بحران  مدیریت  سازمان 

آن،  شهروندان  امریكا،  متحده  ایاالت  مرزهای  عليه  تهدیدآميز  وضعيت  یك  »بحران، 
ی اموال  آن،  نظامي  سرعت  نيروهای  به  نوعاً  تهدیدی  چنين  است.  كشور  حياتي  منافع  ا 

گسترش یافته و موجد شرایطي با اهميت دیپلماتيك، اقتصادی، سياسي یا نظامي است كه  
به   رسيدن  جهت  فدرال  منابع  اختصاص  به  متعهد  داخلي،  امنيت  وزیر  یا  جمهور  رئيس 

است.  ملي  مش  اهداف  بدون هيچ  یا  با هشدار ك   است  ممكن  یا  بحران  و  كلي ر  دهد 
باعث   یا  اضافي شود  اضطراری  كه  باعث  بنحوی  گردد  فوری  مشكالت جدیدی  اثرات 

در  در مقابل تعریف مذكور، قانونگذار ایران    3ایجاد كند یا فاجعه موجود را تقویت كند.«

بين  .1 نظام  در  عمومي  اضطرار  »وضعيت  یوسفي،  ابوالفضل  و  شاملو  حقوقي  باقر  مجله  بشر«،  حقوق  المللي 

 . 110ص   (،1395، )96، شماره 80دادگستری، سال 

2. Department of Justice, “Crisis Management Plan”, (Washington, DC: USDOJ,

December 12, 2002), at 3, Available at: www.usdoj.gov/jmd/ps/epm/tab10.pdf. 

Last Visited: 14/3/2019. 

3. Federal Emergency Management Agency, “(Interim) Integrated Planning

System (IPS) for Homeland Security (Draft Version 2.3)”, Prepared by: Donald 

Lumpkins, (Washington, DC: Microsoft Word File Received July 3, 2008), at 2. 

http://www.usdoj.gov/jmd/ps/epm/tab10.pdf
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بند »الف« ماده یك قانون تشكيل سازمان مدیریت بحران كشور چنين مقرر كرده است:  
جز است كه در اثر حوادث، رخدادها و عملكردهای طبيعي و انساني )بهبحران شرایطي  »

وجود  طور ناگهاني یا غيرقابل كنترل بههای امنيتي و اجتماعي( بهموارد موضوعه در حوزه
ميمي انساني  جامعه  یا  مجموعه  یك  به  سختي  و  مشقت  ایجاد  موجب  و  و  آید  گردد 

العاده دارد.« ناگفته پيداست در  فوری و فوقبرطرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراری،  
تر از تعریف ارائه شده نزد قانونگذار ایراني  امریكا تعریف ارائه شده از بحران، بسيار وسيع

است و توضيحاتي كه در ادامه خواهد آمد ابعاد بيشتری از نگرش ناقص قانونگذار ایراني  
از جمله   19اذعان داشت بحران كووید    با این حال باید در همين آغاز  را نشان خواهد داد.

قانون تشكيل سازمان مدیریت بحران كشور بشمار مي آید و در ادامه  مصادیق ماده یك 
قانون مذكور  مشاهده مي شود كه در حال حاضر به معضل كرونا در ایران در چارچوب 

مي بنظر  است.  نشده  حكومت  نگریسته  ذهنيت  نزد  باید  را  وضعيتي  چنين  دليل  به  رسد 
 مفهوم بحران و مصادیق آن جستجو كرد. 

 19بحران کووید . بررسي قوانین مرتبط با 1
مراتبي كلسني از اسناد ایران، موضع در ارتباط با مقوله بحران با در نظر گرفتن نظ  سلسله
 قانونگذار اساسي و عادی به قرار آتي قابل ذكر است؛  

. آشفتگي قانون اساسي 1-1
موضوعاتي     جمله  مقوله  از  است  گرفته  قرار  ایران  اساسي  قانونگذار  توجه  مورد  كه 

فوق وضعيت  یا  فاجعه  یا  اساسي  »بحران  قانون  در  است.  و...«  اضطراری  شرایط  یا  العاده 
 های مرتبط با بحران، سه اصل است:مهمترین تصریحات و ظرفيت 

اصل  1 در  مملك  68.  تمامي  یا  شده  اشغال  مناطق  انتخابات  توقف  امكان  دليل  به  به  ت 
سازی بحران در  جنگ و اشغال نظامي پرداخته شده است و حكمي فراتر از این، برای نظام

این اصل مطرح نشده است. منطوق این اصل امكان توسل به این اصل و تحليل بر مبنای  
با   ارتباط  در  را  كووید  آن  كرونا  نمي  19بحران  كه  باشي   این  به  قائل  اینكه  مگر  دهد 
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این نظر طرفداران    مله بيولوژیك« و »جنگ بيولوژیك« است اما در ایرانمصداقي از »ح
 1خصوص موجود نيست.جدی نداشته و تا به امروز مدارک موجهي در این  

امور عمومي در وضعيت فوق  79  اصل. در  2 اداره  برای  مقرر گردیده  حك  كلي  العاده 
اضطراری   و شرایط  جنگ  الت. در حاست  ممنوع  نظامي  حكومت  برقراریوآمده است: »

آن دولتنظير  تصویب  حق  ،  با  هایمحدودیتاً  موقت   اسالمي  شورای  مجلس   دارد 
نماید  ضروری برقرار  صریحرا  اصل  این  سطح  ...«  در  بحران  مقوله  با  مرتبط  اصل  ترین 

اساسي را تشكيل مي منطوق و مدلول اصل، چنين ميقانون  به  نگاهي  با  كه  نمایاند  دهد. 
اشاره   بدان  اساسي  است كه در كتب حقوق  مطالبي  از  فراتر  بسيار  مذكور  اصل  ظرفيت 

بطور كلي درميشده است. در واقع محدوده را  قلمروهای حقوق  این اصل،  نوردد.  های 
در  به عبارت: »  79گردد كه در نظر داشته باشي  منطوق اصل  این ادعا زماني پراهميت مي

« اشاره داشته است. برداشت نخستين از »شرایط  نظير آن  اریاضطر  و شرایط  جنگ  حالت
« نمود بارزی از شرایط اضطراری است  19اضطراری« این است كه مقولة »بحران كووید  

»...و نظير آن...« گویای آن است كه شرایط اضطراری مي تواند  و معنای منطقي عبارت: 
حوزه  حال در  موجب  كه  رخدادی  هر  و  دهد  ر   مختلف  از  های  خروج  و  اضطرار  ت 

العاده خواهد بود. در نتيجه، امر یا اموری  وضعيت »عادی« گردد از مصادیق وضعيت فوق
مورد بحث   79تواند ذیل اصل  كه موجب بره  خوردن وضعيت عادی جامعه گردد مي

حقوقي قرار گيرد. با این حال ممكن است گفته شود كه عبارت »و نظير آن« ناظر بر واژۀ:  
وده و به »شرایط نظيرِ جنگ« اشاره داشته و فراتر از آن حكمي ندارد. در پاسخ  »جنگ« ب

مذكور،   اصل  وجودی  فلسفه  و  اصل  این  بر  حاك   روح  كه  گفت  باید  فرضي  چنين  به 
نمي را  اخير  تفسير  منطوقاجازۀ  اینكه  مگر  در  دهد  كه  داشت  توجه  باید  باشي .  محور 

تر است كه با منطق عقل سلي  همسو باشد  اعرویكردهای تفسيری، آن دیدگاهي قابل دف
منطق   و  اندیشيده  خردمندانه  و  منطقي  اساسي،  قانونگذار  كه  است  آن  فرض  كه  چرا 

، قرار داده است. در اینصورت،  79خردپسندانه را پيوسته در پس هر اصلي، از جمله اصل  
هر نوع بحران    تفسير خردمندانة این اصل آن است كه با تكيه بر فلسفة وجودی این اصل،

گ جهاني، فرضيه  الملل و در چارچوب نزاع بازیگران بزربين  روبط  انشدتواند از منظر  با این حال نویسنده نمي   .1

های بزرگ را برای بره  زدن نظ  كنوني جهاني و جابجایي در نقش دو قدرت چين و  جنگ بيولوژیك ميان قدرت

 طلبد. امریكا منتفي بداند كه البته پرداختن به این موضوع مجال دیگری مي
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( به این نهاد پيوند  84و    71را با تكيه بر صالحيت »عام مجلس« )موضوع اصولي همچون  
صورت، امكان به حاشيه  داد تا از این طریق، از »جمهوریت« نظام دفاع گردد در غير این

 رفتن بخش جمهوریت نظام در وضعيت بحراني به شدت فراه  خواهد شد.
توان گفت كه در چارچوب این  مي  19بحران كووید    اب  79در خصوص مناسبت اصل  

« است:  مقرر داشته  اساسي  قانونگذار  آنجا كه  بحران،  حق   دولتاصل در صورت وقوع 
تصویب با  نماید  ضروری  هایمحدودیتاً  موقت   اسالمي  شورای  مجلس   دارد  برقرار  «؛  را 

فت و همه مكلف به پيروی های چنين محدودیتي، همگان را دربر خواهد گرتردید مرزبي
محدودیت و  الزامات  برای از  مجالي  تفسيری،  رویكرد  این  با  بود.  خواهند  مربوطه  های 

ارگان نظام و سایر  اركان  سایر  به  ادامه اصل  تمسك  نيست. در  فراه    79های حكومتي 
»مي تصویب  حق  دولتخواني :  با  های محدودیتاً  موقت   اسالمي  شورای  مجلس   دارد 
روز باشد و در   از سي  تواند بيش نمي  هر حال  به  آن  مدت  را برقرار نماید، ولي   وریضر

دولت  باقي  همچنان  ضرورت  كه  صورتي مجلس   اًمجدد  است  موظف  باشد  كسب   از 
د«. به استناد عبارت مذكور باید گفت نخست؛ گسترۀ معافيت دولت )اداره( در  مجوز كن 

ب عمومي  مي انجام خدمات  منتهي  آن  انجام  در  »محدودیت«  )اداره(  ه  دولت  یعني  شود؛ 
تواند كاًل از انجام خدمات عمومي معاف گردد. دوم؛ چنين محدودیتي واجد خصلت  نمي

به   »موقتاً« را تعریف  به درستي واژۀ  قانونگذار  ادامه اصل،  بودن« است. سوم؛ در  »موقتي 
و ی را »سي روز« اعالم داشته است  كميت كرده و حداكثر بازۀ زماني محدودیت ضرور

كسب   از مجلس   اًمجدد  است  موظف  باشد دولت  باقي  همچنان  ضرورت  كه  در صورتي
كن  مجلس  مجوز  »استصوابي«  نظارت  ضروری،  محدودیت  مراحل  تمام  در  چهارم؛  د. 

ه  العاده، همچون بحران كرونا، ب این اعتبار، حدوث وضعيت فوقبيني شده است و به  پيش 
به   بلكه  نيست  عمومي  امور  اداره  در  موقت  مدت  برای  ولو  مجلس  نقش  تعطيلي  معنای 
گذشته   سده  سياسي  تاریخ  و  ایراني  روحيات  درک  با  ایران  اساسي  قانونگذار  درستي 

العاده توجه داشته  ایران، به ضرورت حضور »فعاالنة« مجلس در تمام مراحل وضعيت فوق 
واق در  مذكور  معافيت  پنج ؛  و  است.  حقوق  برای  محدودیت  از  نوعي  دربردارندۀ  ع، 

و به محض برطرف شدن شرایط    1های شهروندان است كه ناشي از قوه قاهره بوده آزادی
بحران كووید   اضطراری  محدودیت19زمان  این  چنين  ،  برطرف شود. شش ؛  باید  نيز  ها 

. 232( ص1378)تهران: سمت،   ق اداری حقو طباطبائي مؤتمني، منوچهر   .1
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سي بوده كه  تفسيری بيانگر ترسي  »نظام حقوقي وضعيت اضطراری« توسط قانونگذار اسا
عمل بر اساس آن، ابتنای اعمال كارگزاران نظام به قانون اساسي را موجب خواهد شد. در  

محدودیت راحتتر  شهروندان  وضعيتي  ممنوعيت چنين  و  خواهند ها  پيروی  را  مقرر  های 
بر آن نظارت  نمایندگان مستقي  ملت تصویب كرده و  كرد چرا كه چنين محدودیتي را 

؛ عمل مطابق اصل مذكور، شورای نگهبان را در ميانة عمل كارگزاران  مستمر دارند. هفت 
تقنيني و اجرایي قرار داده و چنين فرض خواهد شد كه پاسدار تقنينيِ قانون اساسي )یعني  

های مذكور  كدام از ارگانشورای نگهبان(، اجازه عدول یا نقض قانون اساسي را به هيچ
 نخواهد داد.

باید توجه داشت كه قانونگذار اساسي در اصول مختلفي بویژه مزید بر توضيحات باال  
هایي را برای ملت تعيين و شناسایي  فصل سوم قانون اساسي با عنوان: »حقوق ملت«، حق 

19های ضروری« ناظر بر بحران كووید  كرده است. در نتيجه در مقام تعارض »محدودیت
من  اعتبار گفته شود  یك  به  است  ممكن  ملت«  »حقوق  اصل  با  و    79طوق  نيست  راهگشا 

ناشي از كرونا، همچون رعایت »اصل  صرفاً مي الزامات شرایط اضطراری  به  با اتكا  توان 
نمایندگي،  اصل  الزامات  و  اضطراری«  شرایط  قانون در  این    1حكومت  در  استناد جست. 

مي بنظر  اصل  راستا  داشته    9رسد  را  راهگشایي  بيشترین  خصوص  این  در  اساسي  قانون 
آزادیباشد »سلب«  ممنوعيت  نه ،  اصل  در  اوالً  است گفته شود  ممكن  راه هرگونه    ها . 

خدمات مسئوليت  از  داللت  گریز  به  صورت  این  در  است.  كرده  منع  را  عمومي  رساني 
های مشروع، هماني است كه در منطوق  قانون اساسي، كمينه و قدر متيقن حقوق و آزادی 

و   حقوق  لذا  و  است  آمده  اساسي  اصول  آزادیقانون  در  شده  شناسایي  مشروع  های 
، قابليت سلب ولو برای مدت موقت را  79مختلف قانون اساسي حتي در چارچوب اصل  

نخواهد داشت. ثانياً امروزه یكي از اصول بدیهي حقوق اداری، »اصل دوام امر عمومي«
اصل است.  است كه اداره، گریزی از انجام آن ندارد و اصل نه  به نوع دیگری مؤید این  

العاده« و »دائمي یا موقت« است.  ثالثاً؛ حك  اصل نه  ناظر بر مطلق وضعيت: »عادی و فوق
توان بر این اصل وارد كرد.لذا هيچ قيدی نمي

پذیری وی اشاره  زامات اصل نمایندگي، پاسخگویي نماینده به رأی دهندگان و شهروندان و مسئوليتاز جمله ال  .1

 داشت.
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گونه تعدیل كرد. توان این رسد تفسير مذكور را ميبا نگاه دوباره به اصل نه  بنظر مي
مي در خصوص شرایط »زمان اضطراری«نخست: از دیدگاه تفسير منطوقي، اصل نه  حك

های زمان اضطراری راهگشا نيست بلكه به تقابل  ندارد و لذا این اصل در مورد محدودیت
به   مذكور  اصل  منطوق  دوم؛  است.  مربوط  ارضي«  تماميت  و  »استقالل  با  »آزادی« 

تواند  ها اشاره كرده است و البته »محدودیت«، الزاماً نميممنوعيت »سلب« حقوق و آزادی
های لغات فارسي آمده است؛ محدودیت،  به معنای »سلب« باشد و آنچنان كه در فرهنگ

از چارچوب نوعي  بر  قيوداتي  بندی حقوق و آزادیناظر  تنگناها و  بوده و دربردارندۀ  ها 
هاست اما سلب كردن ناظر بر »كندن، جدا كردن، ربودن،... از ميان  برای حقوق و آزادی 

یا ناظر بر »به سرقت بردن، به زور گرفتن، قاپيدن...   1گرفته.. مرادف با نفي«بردن... به قهر  
است كه منتج به نفي حقوق    2غارت كردن، به یغما بردن، چپاول كردن... مضایقه كردن«

ای است  شود. سوم؛ باید اذعان داشت كه شرایط بحران، ناشي از قوه قاهرهها ميو آزادی
مي مختل  را  عادی  وضعيت  خروج  كه  قاهره  قوه  وضعيت  از  نه   اصل  حك   اما  سازد 

، ناگزیر هستي  از »معيارهای  19موضوعي دارد بنابراین در شرایط حدوث بحران كووید  
 های شرایط اضطراری استفاده كني . دموكراتيك« برای تعریف و تبيين محدودیت

خود در صدد   بيان دیگر، توضيحات باال ناظر بر وضعيتي است كه دولت به »ارادۀ« به
ك  به یك اعتبار،  ها بربياید این در حالي است كه »بحران« دستتحدید حقوق و آزادی

بيني، تهدیدآميز و مبتني بر فشار زماني است  حاصل یك پيشامد غافلگيرانه، غيرقابل پيش 
لحظه به  ناظر  واقع  در  و  باشد  نيز  مدیریت  غيرقابل  و  كنترل  غيرقابل  است  ممكن  ای  كه 

كه   خدمات است  در  ناتواني  و  استيصال  درجه  به  دستدولت  مدت  رساني،  برای  ك  
بحران مناظق  برای  بحران كووید  موقت  و  است  رسيده  این  مي  19زده  از  مصداقي  تواند 

مي دولت  آیا  وضعيت،  این  در  باشد.  اصل  وضعيت  استناد  به  های  »محدودیت  79تواند 
كووید   بحران  زماني  بازۀ  برای  ن  19ضروری«  را  وضع  افراد  حقوق  وسيله  بدین  و  ماید 

محدود سازد؟ پاسخ به این پرسش مثبت است. در این صورت به استناد »اصل حكومت  
آینده اصل  چارچوب  در  اساسي  قانونگذار  كه  گفت  خواهي   و  قانون«  نظ   در  نگری 

پيشگيری از اصل خروج از صالحيت و نيز جلوگيری از اعمال خودسرانه، به دولت اجازه  

. 1909( ص  1357جلد دوم )تهران: چاپخانه سپهر،  )متوسط(، فرهنگ فارسيمعين،  محمد  .1

 . 294( ص 1388)تهران: نشر ني،  ارسيف  -فرهنگ معاصر عربي آذرتاش آذرنوش،   .2
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اسرع  معاف در  اینكه  به  منوط  است  داده  موقت  مدت  برای  »عادی«  تعهدات  انجام  در  يت 
رساني وضعيت بحران« را جایگزین  وقت درصدد جبران آن برآید؛ یعني سازكار »خدمات

به»خدمات خدمت  انجام  از  اینكه  نه  سازد  عادی«  وضعيت  معاف  رساني  موقت  صورت 
رای آن است كه اگر بحراني همچون بحران  ب  79توان گفت اصل  گردد. در این راستا مي 

در    19كووید   حاك   قوای  خورد،  بره   عمومي  امور  اداره  عادی  وضعيت  كه  داد  ر  
اصل   چارچوب  در  سریعاً  و  نباشند  سردرگ   بحران  با  برخورد  چگونگي  79خصوص 

تا در سریع انجام دهند  به حالت عادی  اقدامات مقتضي  امور  ترین زمان ممكن، وضعيت 
العاده است و لذا از منظر حقوقي،  گذار« وضعيت فوق »ریل 79دد. به این اعتبار، اصل برگر

غير از شرایط اصل حكومت قانون و فراتر از آن، زمينه و فضایي برای اقدام پذیرفته نيست  
و پذیرش فرض معافيت موقت از مسئوليت و تعهدات اداره به معنای بری شدن كلي ذمة  

اش نيست بلكه به معنای تبدیل سازكار و روش انجام  های تكليفيتاداره از انجام صالحي
فوق وضعيت  برای  اداره  باید  حال  هر  در  و  است  فوقخدمت  »مدیریت  و  العاده،  العاده« 

 العاده امور عمومي« را از پيش بيندیشد. »ادارۀ فوق
79  ، انحصاراً در چارچوب اصل19بنابراین نظر نویسنده آن است كه بحران كووید  

اصل   در  نمایندگان  به سوگند  نظر  و  داشته  این  67موضوعيت  در  بود  بایسته  و  شایسته   ،
به امروز چارچوب مورد رسيدگي قرار مي نيفتاد و تا  اتفاقي  گرفت كه شوربختانه چنين 

شایسته موضع  در  مجلس  مجلس  مصوبات  به  نگاهي  است.  نگرفته  خصوص  این  در  ای 
ن نمایندگان مجلس موضوع اصل  ه دوران كرونا گویای آن است كه  فراموش   79تنها  را 

صورت  اند. در این سنجي نيز درک درستي نداشته بندی و اولویتاند بلكه در اولویتكرده
اصل   اگر  است:  این  بحران كووید    79سوال  با  ارتباط  ندارد پس چه    19در  موضوعيت 

كه بحران كووید زماني این اصل موضوعيت خواهد داشت؟ رویه عملي گویای آن است  
قابل بررسي و تحليل است. در این صورت باید دل در گرو    176در چارچوب اصل    19

سپرد كه موضوع بحث بعدی ما است. ناگفته پيداست كه چنين تفسيری فضا را    176اصل  
اصل   شدن  درون  از  تهي  خاصيت    79برای  از  را  مذكور  اصل  و  آورد  خواهد  فراه  

 د كرد.اش دور یا محدود خواهذاتي
؛ در چارچوب این اصل »شورای عالي امنيت ملي« برای رهبری و مدیریت 176. اصل  3

،  سياسي  هایفعاليت  نمودن  ـ هماهنگ2های آن: »بحران ایجاد شده كه از جمله صالحيت 
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اجتماعياطالعاتي فرهنگي،  اقتصادی  ،  كلي  و  تدابير  با  ارتباط  ـ 3امنيتي؛    -دفاعي  در 
و خارجي«    داخلي  با تهدیدهای  مقابله  كشور برای  و معنوی  مادی  از امكانات  گيریبهره

به تصویب   این خصوص  قانوني در  بوده است  قرار  استناد ذیل اصل،  به  ذكر شده است. 
های این اصل دو نوع تفسير  برسد كه تا به امروز به تصویب نرسيده است. راجع به ظرفيت

 قابل ارائه است:  
نخ اصالحي  تفسير  اساسي  قانون  مولودات  از  اصل  این  چنين    1368ست؛  لذا  است. 
79، موجب تداخل صالحيت با اصل  1358شود كه اصل الحاقي به قانون سال  فرض مي

را موجب شده  متفاوت  مرجع  دو  برای  مثبت«  از »صالحيت  نوعي  و  است  اساسي  قانون 
اشته و زمينه را برای بحران  است. چنين وضعيتي البته با اصل حكومت قانون همسویي ند

ساده بيان  به  شد.  خواهد  موجب  بحران  وضعيت  مدیریت در  برای  اساسي  قانونگذار  تر، 
فوق كرده شرایط  تصویب  را  جداگانه  صالحيت  و  تركيب  با  مختلف  مرجع  دو  العاده، 
تواند تشدید بحران را در پي داشته باشد و نهاد  تردید در وضعيت بحراني، مي است كه بي

باید ریشه در  » ببرد. از این دیدگاه، دليل چنين سردرگمي را  به محاق  دولت حقوقي« را 
برای مقوله بحران دو مرجع    1368و    1358عدم دقت قانونگذار دانست كه در دو تاریخ  

مختلف را شناسایي كرده است. ممكن است با استناد به اصول تفسير، چنين ادعا گردد كه  
)ا قانونگذار  الحق  )اصل  176صل  اراده  سابق  اراده  با  79(،  اما  است  زده  تخصيص  را   )

مي مشاهده  مذكور،  اصول  مفهوم  و  منطوق  به  در  نگاهي  شده  گرفته  بكار  واژگان  شود 
79چنان گسترده است كه عماًل فضایي برای موضوعيت پيدا كردن اصل اصل الحاقي، آن 

وقت فضا برای استناد به  چهي   1388و    1378های  سان كه در حوادث سالآید آنپيش نمي
استفاده شد و تابحال در    176های اصل  پيش نيامد و در هر دویِ آنها از ظرفيت  79اصل  

بحران ظرفيتتمامي  از  صرفاً  ساده  ها،  آن  دليل  و  است  شده  استفاده  مذكور  اصل  های 
اصل   فضایي  قلمروی  اینكه  آن  و  اصل  176است  فضای  تمام  است.    79،  درنوردیده  را 

اساسي زیبنده   بدین  قانونگذار  برای  البته  و  »نسخ ضمني« شده است  وسيله اصل مذكور، 
را   176توانست اصل  گونه عمل نماید بلكه به صراحت مينيست در مقام اصالح سند این 

 گونه سردرگمي پيش نياید. نماید تا این  79جایگزین اصل 
ناظر بر »امر تقنيني« بوده   79توان گفت كه موضوع اصل تفسير دوم؛ از این دیدگاه مي

اصل   كه    176و  شود  گفته  است  شایسته  این صورت  در  كه  است  اجرایي«  »امر  بر  ناظر 



1400بهار  |  70شماره | 22 دوره| عموميوق پژوهش حق | 328

تواند مانع و رادعي در برابر اراده مجلس بشمار آید. بر این  شورای عالي امنيت ملي نمي
بحران كووید   منطوق اصل    19مبنا چون  استناد  بر »محدودیت  79به  های ضروری«ناظر 
اصل   منطوق  اما  وظایف    176است  اساس  بر  مجلس  لذا  ندارد؛  را  تفسيری  چنين  تاب 

به ضرورتذاتي بنا  و  بحران كووید    67های اصل  اش  به موضوع  به ورود  از    19مكلف 
ذاتيِ   وظایف  اساس  بر  ملي  امنيت  عالي  شورای  البته  و  است  تقنيني  كاركرد  منظر 

مي راستا»اجرایي«اش  در  را  مصوباتي  اصل  تواند  چارچوب  در  مجلس  مصوبات  79ی 
داشته باشد؛ وضعيتي كه در عمل وارونه شده است و حتي مجلس به استناد مصوبه ستاد  

98ملي مبارزه با كرونا صادره از شورای عالي امنيت ملي، جلسات علني خود را در اسفند 
تقنيني« بر فراز  در این رویكرد تفسيری، مجلس به مثابه نهاد » تا اطالع ثانوی تعطيل كرد.

كووید   موضوع  به  ورود  صالحيت  از  ملي  امنيت  عالي  مي  19شورای  دارا  و  را  باشد 
شورای مذكور صرفاً در چارچوب اراده مجلس از صالحيت »اجرایي« برخوردار بوده و  

تواند بر فراز مجلس قرار گرفته و امور عمومي را تعطيل یا به حاشيه ببرد.  فراتر از آن نمي
 تواند امر تقنيني را به محاق ببرد. طابق بدیهيات حقوقي، امر اجرایي نميچرا كه م

 ای قانونگذار عادی به بحران . نگرش جزیره1ـ2
در باال مشاهده شد كه قانونگذار اساسي دچار تشتت نظری در خصوص موضوع بحران   

دی نوع  به  وضعيتي  چنين  نيز  عادی  اسناد  در سطح  كه  دید  خواهي   ادامه  در  گری  است. 
موجود است. در این خصوص دو گونه سند مطرح است:

. سند مادر 1-2-1
كووید    مورد  نظير  بحران،  مقوله  با  ارتباط  سال   19در  و  تا  منسج   قانون  گذشته  های 

سازمان   تشكيل  »قانون  خصوص  این  در  مادر  قانون  نخستين  و  نداشت  وجود  منظمي 
مصوب   بحران«  نهاد  20/3/1387مدیریت  سایر  كه  به  است  موظف  كشور  اجرایي  های 

با آن سازمان و فعاليت زیر نظر آن هستند.  به    1همكاری  بار  این قانون، برای نخستين  در 
، 2« 2015-2030المللي نظير »چارچوب سندای برای كاهش خطر بالیا  تأسي از اسناد بين 

ف   .1 آمریكا«، غان سعداهلل  و  فرانسه  ایران،  تطبيقي حقوق  مطالعه  بحران؛  در وضعيت  »بررسي حقوق شهروندی  نژاد، 

 . 75(، ص  1391دوفصلنامه مدیریت بحران، شماره اول، )

2. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, 2015-2030, Japan, 2015.
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بررسي   رسيد.  تصویب  به  بحران  مدیریت  و  بحران  رهبری  راستای چگونگي  در  قانوني 
ئيات كامل این سند از حوصله این نوشتار خارج است اما در همان نگاه آغازین، موارد  جز

آنها   رئوس  به  زیر  قرار  به  اینجا  در  كه  دارد  وجود  عمومي  حقوق  منظر  از  ذكری  قابل 
 شود: بسنده مي

به  -الف این سند  به  در  بحران  مدیریت  و  بحران  امر رهبری  با  ارتباط  در  مادر  مثابه سند 
ای نشده است و عنوان یكي از شایعترین مباحث در حوزه حقوق اشارهدولت بهتعهدات  

رسد خأل قانوني در  نظر ميتواند واجد خصلت جامعيت باشد. بهاز این حيث این سند نمي
رابطة   بشدت  و  است  بحران  زمان  در  بحران  موجبات  از  یكي  خود  خصوص،  این 

خواهد ساخت. شایسته بود  ن مضاعف روبرو  رجوع با اداره را با بحراشهروندان و ارباب  
اندیشيد چرا كه وجود قانون ولو  قانونگذار تمهيدات قانوني الزم در این خصوص را مي 

»بد« از نبود قانون، بهتر است و تصویب قانوني برای چگونگي مدیریت بحران یك گام به 
مي فرض  نظامجلو  در  كه  است  حالي  در  این  توسعهشود.  اداری  سازكارهای  یاهای  فته، 

نه پيش  عمومي  امور  اداره  برای  قانوني  شدۀ  برای بيني  بلكه  عادی  وضعيت  برای  تنها 
فوق نظام وضعيت  به  نگاهي  نمونه  برای  است.  موجود  نيز  بحران(  وضعيت  )یعني  العاده 

نه این كشور  در  كه  است  آن  گویای  امریكا  متحده  ایاالت  دولت  حقوقي  در سطح  تنها 
س در  بلكه  است.  فدرال  رسيده  تصویب  به  مقتضي  قوانين  گذشته  از  نيز  ایالتي  دول  طح 

از    1خواني : »چنانچه سازمان »قانون مدل آیين اداری امریكا« مي  309برای نمونه در ماده  
خطری كه متوجه بهداشت عمومي، سالمت و رفاه عمومي است آگاهي یابد بنحوی كه  

مقرره فوری  دالیل    2ای تصویب  و  سازد  الزم  بهرا  را  برداشتي  چنين  برای  صورت  خود 
تواند بدون انتشار قبلي آگهي یا برگزاری جلسه استماع یا تنها از  مكتوب بيان نماید، مي

طریق انتشار محدود و مختصر آگهي یا برگزاری جلسه استماع به نحوی كه خود موثر و  
مي تشخيص  ممقرره  دهد عملي  برساند.  تصویب  به  اضطراری  صورت  به  را  قرره  ای 

]...[ روز الزماضطراری مي مدت  برای  و  تواند حداكثر  بار  مدت یك  ]این  باشد.  االجرا 
تمدید مي قابل  ]...[ روز  مدت  برای  از  حداكثر  برگرفته  واقع  در  تمهيداتي  باشد.[« چنين 

ویرجينيا« اداری  آیين  است.   3»قانون  درآمده  فدرال  مدل  قانون  صورت  به  كه   1است 

1. Agency.

2. Rule.

3. Va. Code Ann. Section 2.2-4012.1.
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داتي توسط قانونگذار راه هرگونه خروج از صالحيت، سوءاستفاده از  بيني چنين تمهي پيش 
مسدود كرده    19هایي همچون بحران كووید  صالحيت و عمل خودسرانه را در وضعيت 

باقي   نهادی »حقوقي«  اداره؛ الجرم و در هر حال و در هر وضعيتي،  بدین وسيله  است و 
مي فرض  چنين  و  همه  مانده  در  قانون  حكومت  اصل  و  شود  است  حاك   اداره  بر  حال 

نمي كرونا  همچون  بحراني  باز  حدوث  و صالحيت  مسئوليت  از  گریز  برای  را  راه  تواند 
كند. به این اعتبار، در نظام حقوقي امریكا، اداره به مثابه یك نهاد حقوقي ه  در وضعيت  

برای  العاده مفروضاً پذیرفته شده است. این در حالي است كه عادی و ه  در وضعيت فوق 
نهاد اداره در ایران در وضعيت بحران، راهكار قانوني مشخصي موجود نيست؛ گو اینكه  
این   در  شود  فرض  چنين  اگر  و  است  شده  فرض  »مدیریتي«  امری  غلط  به  مسأله  این 
»غيرحقوقي« نهادی  به  تبدیل  بحران  وضعيت  در  ایران  در  اداره  كه  گفت  باید  صورت 

ازمي گذار  یعني  وضعيت  این  و  »اداره    شود  به  عادی  وضعيت  در  حقوقي«  »اداره 
 های بحراني همچون كرونا. غيرحقوقي« در وضعيت 

نبود قوانين و مقررات جامع جهت ادارۀ امور عمومي در وضعيت اضطراری در    -ب در 
روش بكارگيری  و  جایگزیني  برای  بشدت  زمينه  عمومي«،  »حقوق  دیگر  ساحت  های 

، روش و منطق »حقوق خصوصي« است و اتفاقاً  های جایگزین فراه  است. یكي از سبك 
ایرن، چنين   بر آن در  اماميه و منطق حقوق خصوصي حاك   به لحاظ قدمت دیرپای فقه 
نگرشي به شدت در ایران مطرح است؛ منطقي كه اتفاقاً در ساحت بازیگران جامعه مدني  

از گ اولوالباب جامعه  و  است  و خردمندانه  راهگشا  بسيار  اشخاص خصوصي  در  و  ذشته 
اجتماعي   روابط  در  و...  غيرمترقبه«  »حادثه  ماژور«،  »فورس  همچون  اصولي  چارچوب 

توان به سراغ  اند. اما سوال این است كه آیا با چنين منطقي مي اشخاص خصوصي پذیرفته
بحران كووید   این رویكرد، معضالت زمان  با  و  را حل   19موضوع حقوق عمومي رفت 

رویك به  قائل  اگر  حتي  ميكرد؟  قاطعيت  با  كه  آنچه  باشي ؛  خصوصي  حقوق  توان  رد 
تواند پوشش دهندۀ تمام موضوعات  تنها نمي گفت این است كه منطق حقوق خصوصي نه 

ساز انحراف از وظایف نيز گردد. دليل چنين ادعایي  تواند زمينهدورۀ بحران باشد بلكه مي 
ارباب   و  شهروندان  با  اداره  روابط  و جنس  نوع  كه  است  نوع  این  از  سو  از یك  رجوع 

مهد1 د  ی .  و  ادار  يریگي تصم  یهایينآ  یگران،هداوند  حقوق  خرسند  یدر  انتشارات  صص  1389  ی،)تهران:   )

269-268 . 
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نوع  از  همگي  الزاماً  دیگران  با  اداره  قراردادهای  نوع  دیگر  سوی  از  نيست.  »قراردادی« 
شبه و  قراردادها  از  كشكولي  دربردارندۀ  بلكه  نيست  خصوصي«  قراردادهای  »حقوق 

است و...  دولتي  معامالت  عمومي، حكومتي،  الحاقي،  بي  1اجباری،  آنجا  كه  تردید حتي 
اداره با  كه  خصوصي  شخص  حك ِ  و  مقام  در  و  خصوصي  حقوق  نوع  از  قراردادی   ،

مي منعقد  دیگر  نظير اشخاص  اختيارش  در  از سازكارهای  استفاده  با  مقام عمل  در  سازد 
تهدید به قرار دادن اس  پيمانكاران در ليست سياه از منطق حقوق خصوصي فاصلة معنادار  

رود كه منطق  مشخص است و چنين انتظار ميگيرد. در نتيجه، تكليف سایر قراردادها  مي
نتواند شيوۀ معقول و منصفانه با قراردادها در وضعيت  حقوق خصوصي  ای برای برخورد 

باشد. همچنين باید خاطرنشان كرد كه حقوق خصوصي راهكاری برای    19بحران كووید  
یك مياعمال  اساس  این  بر  ندارد.  دولت  روشجانبه  كه  گفت  سازكارتوان  و  های  ها 

حقوق خصوصي برای مقابله با بحراني همچون كروناویروس، ناكارآمدند و باید به دنبال  
 استمداد از منطق حقوق عمومي در مقابله با چنين معضالتي بود. 

باید توجه داشت كه بخش اعظ  روابط اداره با شهروندان مبتني بر اعمال غيرقراردادی   -پ 
بيشترین مع و یك  اتفاقًا  هایي همچون كووید ضالت اداره در وضعيت بحرانجانبه است و 

مربوط به اینگونه اعمال است و البته حقوق خصوصي ابزار درخوری در این خصوص   19
به  بحران  مدیریت  قانون تشكيل سازمان  در  ما  قانونگذار  و  ندارد  استعانت  سند جهت  مثابه 

اد  اینكه  گو  است؛  نيندیشيده  خصوص  این  در  الزمي  تمهيدات  مورد مادر،  اساس  از  اره 
غفلت قانونگذار قرار گرفته است. این در حالي است كه چگونگي صالحيت اداره در این 

مي  برخوردار  دوچندان  اهميت  از  همچون وضعيت  عواملي  وجود  لحاظ  به  و  گردد 
زماني«، فشار  و  غافلگيری  به عكس   2»تهدیدآميز،  و  سریع  با العمل  برخورد  در  اداره  موقع 

اهمي  از  فزایندهبحران  اداره را ت  مقتضي، سردرگمي  قانون  نبود  البته  و  برخوردار است  ای 
آن  داد؛  خواهد  در افزایش  كرونا  ویروس  كه  بود  سردرگمي  چنين  سایه  در  كه  سان 

نيز در دیرترین  پيدا كرد و دولت  نقاط كشور تسری  به تمام  سریعترین زمان ممكن از ق  
استا  تمام  به  ویروس  انتقال  از  بعد  شيوه ن زمان  كه  هرچند  اقدامات عملي زد؛  به  ها، دست 

عمومي  دیدگاه حقوق  از  كرونا  با  مقابله  در چگونگي  دولت  مستند صالحيت  و  برخورد 

. 74-94( صص  1393)تهران: بنياد حقوقي ميزان،  قراردادهای اداریر.ک: آیت موالئي،    .1

 .33فرازی، پيشين، ص سراربيعي و  .2
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مي  و  است  تردید  محل  زمينه سخت  رویه تواند  خصلت ساز  و  گردد  غيردموكراتيك  ای 
 اقتدارگرایي نظام را تقویت كند.

سازما  -ت تشكيل  قانون  منطوق  به  كه  نگاهي  است  آن  گویای  بحران،  مدیریت  ن 
حوزه در  موضوعه  »موارد  صراحت  به  سند  این  در  اجتماعي«  قانونگذار  و  امنيتي  های 

ماده   الف  بند  نگرشي  1)موضوع  است. چنين  دانسته  بحران خارج  تعریف  از شمول  را   )
است  آن  گویای  و  دارد  ریشه  قانونگذار  پيشاحقوقي  ذهنيت  و  تاریخي  نگاه  در  البته 

كه رانبح دیگرند  نوعي  از  و  دیگر  جنسي  از  قانونگذار  نگاه  در  امنيتي  و  اجتماعي  های 
جداگانه  سازكارهای  تأملمستلزم  قابل  نكته  در  اند.  بحراني  چه  حقيقتاً  كه  است  این  تر 

بحران   كه  است  این  ساده  پاسخ  باشد؟  »اجتماعي«  جنبه  فاقد  كه  دارد  وجود  جامعه 
بنمي اجتماعي  وجه  فاقد  دستتواند  كووید  اشد.  بحران  ابعادش    19ك   سایر  كنار  در 

این  تكليف  صورت  این  در  است.  نيز  اجتماعي  جنبه  »چندوجهي«واجد  بحران  گونه 
ای به این معضل ندارند. چيست؟ ظاهراً نه این قانون و نه هيچ قانون دیگری پاسخ شایسته

نهادگر ذهنيت  گویای  تعریف،  نوع  این  و  نگاه  نوع  این  اقتدارگرایانة  بنابراین  و  ایانه 
و   امنيتي  ابعاد  كه  است  راستا  این  در  است.  عمومي  امور  اداره  با  ارتباط  در  قانونگذار 
اجتماعي به نهادهایي غير از سازمان مدیریت بحران واگذار شده است كه مهمترین آنها  
مصوب   ایران«  اسالمي  جمهوری  انتظامي  نيروی  »قانون  در  است.  سپاه  و  انتظامي  نيروی 

انتظامي جمهوری اسالمي  4ماده  در چارچوب    26/4/1369 نيروی  مأموریت و وظایف   ،
در   آنها  جمله  از  كه  است  درشتي  و  ریز  وظایف  از  متنوعي  مجموعه  دربرگيرندۀ  ایران 

، »استقرار نظ  و امنيت و تأمين آسایش عمومي و فردی« ذكر شده است و ظاهراً در  1بند
دهد.  ویژه« تشكيل مي  ت فعلي نيروی انتظامي را »یگاناین راستا است كه یكي از تشكيال 

پيداست كه كووید   تواند آسایش عمومي را در جامعه بره  زند. از جمله  مي  19ناگفته 
یگانهای  صالحيت ناجاعمده  ویژه  با    ؛های  برخورد  و  مبارزه  اجتماعات،  كنترل 

این یگا   و... است.  اغتشاشات و تجمعات غيرقانوني  به واحد ضد ن مياز واحدهای  توان 
آموزش   مسئوليت  كه  براق  باشگاه  سواران(،  )اسب  اسواران  واحد  زنان،  واحد  اغتشاش، 

سایر مردم را به عهده دارد   چتربازی، پاراگالیدر، سقوط آزاد، موتور سواری كاركنان و
اشاره داشت نيروهای یگان ویژه درموریتأ م  بطور كلي،  .و...  بخش مختلف    چهار  های 

 ت: اس تقسي قابل 
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سفيد؛    -الف پ  -ب وضعيت  خاكستری؛  كه زرد  وضعيت   -وضعيت  حالت  این  به    ؛ 
 .ضعيت قرمزو -العاده قابل تعبير است و تفوق وضعيت

برمي   باال  توضيحات  از  از  چنانچه  را  امنيتي  و  اجتماعي  بحران  مدیریت  قانونگذار،  آید 
ای  ن حيث، مدیریت تهدیدات  صالحيت سازمان مدیریت بحران خارج دانسته است و از 

اجتماعي دارند از صالحيت سازمان مذكور خارج   امنيتي و  انساني كه جنبه  غيرطبيعي و 
به آن صورتي كه   دانسته شده است. این در حالي است كه مقولة بحران در ميدان عمل 
تفكيك   قابل  است  داشته  اشاره  بدان  جداگانه  سند  دو  در  و  كرده  تفكيك  قانونگذار 

اینكه سپردن این حد از صالحيت به یگان ویژه نيروی انتظامي، شائبه نقض    نيست. ضمن
 بخشد.را به شدت قوت مي 79فلسفه وجودی و غایت اصل 

بر عهده دارد.   نيز وظایفي را  انقالب اسالمي  پاسداران  انتظامي، سپاه  نيروی  در كنار 
»اس قانون  مختلف  مواد  استناد  به  انتظامي  نيروی  همانند  نهاد  پاسداران  این  سپاه  اسنامه 

های گوناگوني در  این قانون، از صالحيت   8و    7،  6،  3،  2،  1انقالب اسالمي«، بویژه مواد  
فوق و  بحراني  مواقع  در  عمومي  امور  اداره  با  كووید  ارتباط  بحران  همچون  19العاده 

دارد    یكصدوپنجاه   اصلتردید مجوز اصلي چنين صالحيتي ریشه در  برخوردار است. بي
  ذكر شده است. آن دستاوردهای  و سپاه نگهبان انقالبكه در آن 

مي دست مالحظه  مختلف،  اسناد  در  كلي  بطور  بحران  مدیریت  برای  سه  شود  ك  
پيش  اجرایي  سهارگان  اسناد  این  وجود  با  است.  شده  ارگان بيني  و  سهگانه  گانه،  های 

بحرانبي اجرایي  مدیریت  همچون كووید  تردید  ادامهك   19هایي  در صورت  شدن ه  دار 
تر خواهد شد؛ در مقام عمل با سختي مضاعف روبرو خواهد بود. چرا كه  ابعادش پيچيده

به شدت مي زمان  بحران، دو ویژگي غافلگيری و فشار  توانند مدیریت اجرایي  در بحث 
مي نظر  به  سازند.  روبرو  مضاعف  معضل  را  فرابخشي  بحران  از جنس  بحران  مقوله  رسد 

و این    بوده  در  واحدی  و  مادر  سند  مانع،  و  جامع  نگاهي  با  قانونگذار  دارد  ضرورت 
به   بتوان  فرماندهي واحد  بنحوی كه تحت مدیریت واحد و  برساند  به تصویب  خصوص 

اصل   به  باید  صورت  این  در  آمد.  فائق  زمان«  »فشار  بر  نگاه   150سرعت  اساسي  قانون 
»وحدت مالک«   از  استعانت  با  و  انداخت  هفت  چنين گفت  ویكصد و چهل  اصلدوباره 

اصل   در  كه  است. چرا  دولت  با  هر شكلش  در  بحران  اجرایي  مدیریت  هر حال  در  كه 
در كارهای   ارتش   فني  از افراد و تجهيزات  صلح  باید در زمانخواني : »دولت  مذكور مي 
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آموزشيامدادی توليدی،  سازندگي  ،  جهاد  رعایتو  با  اسالمي   عدل  موازین   كامل  ، 
د.« بر مبنای این اصل، هرچند  نيای  وارد  آسيبي  رزمي  آمادگي  به  كه  كند در حدی  استفاده

سپاه پاسداران انقالب اسالمي حافظ انقالب و دستاوردهای آن است اما این اصل به هيچ  
نمي نظامي  نهاد  به  را  بحران  اجرایي  مدیریت  و  رهبری  مجوز  شاهد  وجه  بارزترین  دهد. 

اصل  چني  در  باید  را  ممنوعيتي  مدیریت   79ن  شرایطي  هيچ  در  كه  اصلي  كرد؛  جستجو 
فوق زمان  در  چه  و  عادی  زمان  در  چه  را  امور  ارگاناجرایي  به  نداده العاده  نظامي  های 

توجه كرد؛ اصلي كه بر مبنای آن ریاست شورای عالي امنيت   176است و نيز باید به اصل 
جمهور از باب ریاست  اشته شده است و به درستي رئيس  ملي بر عهده مقام غيرنظامي گذ

ترین مقام برای چنين پستي است تا از این طریق ادارۀ امور  ترین و مناسب قوه مجریه صالح
رغ  این، قانونگذار عادی  عمومي در وضعيت بحران بصورت »غيرنظامي« اجرا شود. علي
تفكيك به  دست  بحران،  مدیریت  سازمان  تشكيل  قانون  تقسي   حوزه  در  و  بحران  های 

خوشبينانه  در  كه  گردیده  موجب  را  فضایي  و  است  زده  وضعيت،  صالحيت  ترین 
ها است. این نوع دیدگاه ممكن است  قطعه شدن »بحران« در ميانة صالحيت دستگاهقطعه

در مقام نظر به پشتوانة اصولي همچون اصل صالحيت، قابليت دفاع داشته باشد اما در مقام  
نمي یك عمل  است  ممكن  كه  چرا  باشد؛  داشته  پي  در  را  بحران  بهينة  اجرای  تواند 

دستگاهي وظایف قانوني خود را بصورت مطلوب انجام دهد اما دستگاه دیگر به هر دليلي  
فت از چنين وضعيتي باید نگرش »سيستمي« را در  ناتوان از چنين اجرایي باشد. برای برون

 بحران پيگيری كرد.
نظریه  -ث روابط    فقدان  با  ارتباط  مقوله در  به مهمترین  مسئوليت مدني؛ در سند مذكور 

باشد توجهي نگردیده است و مسأله  اداره با شهروندان كه همانا بحث مسئوليت مدني مي
كووید   بحران  همچون  مهمي  حوادث  در  مدني  مسئوليت  گسترده  19مه   ابعاد  اش  با 

عاتي همچون بحران كروناویروس، مسكوت مانده است. این در حالي است كه در موضو 
مقوله  از  پدیدهیكي  و  جبران«هاست  »نظام  قابل طرح،  ناگواری همچون  های جدی  های 

نه   19كووید   جبران«،  »نظام  نبود  سایة  در  كه  است  داده  نشان  درستي  به  به  مجلس  تنها 
موضوع ورود شایسته نداشته است بلكه مقامات اجرایي به فراخور صالحدید خودشان در 

اند. این در حالي است كه در برخي كشورها مثل  چكاني« و »نابرابر« بوده  پي جبران »قطره
سخاوتمندانه است  بوده  تالش  در  دولت  جبرانانگلستان،  كشورهای  ترین  ميان  در  را  ها 
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باشد و حدود   قرار داده  درصد از آسيب  80جهان داشته  دیدگان كرونا را تحت پوشش 
 است.

را    19ترین قانون مربوط به بحران كووید  در ميان قوانين عادی مناسب  رغ  اینكهعلي  -ج
مي تشكيل  قانون  مراجع همين  از  هيچكدام  توجه  مورد  موضوع  این  عمل  در  اما  دهد 

از   استفاده  باب  )از  مجریه  قوه  دولت(،  به  تذكر  باب  )از  مجلس  از  اع   مربوطه  قانوني 
( نشده 156احيای حقوق عامه، موضوع اصل  های این قانون( و قوه قضایيه )از باب ظرفيت

است. در چنين وضعيتي فضا برای توجه به سمت بدنة انتصابي نظام معطوف خواهد شد؛  
سان كه در وضعيت كنوني چنين شده است. شاید یكي از دالیل چنين وضعيتي تقسي   آن

وظ تناسب  »اصل  كه  بنحوی  باشد  عالي حكومتي  مقامات  ميان  امكانات  و نامتقارن  ایف 
 این عدم تقارن را نشان داد.  19ه  زده است و بحراني همچون كووید اختيارات« را به 

. اسناد پراکنده2-2-1
 در این خصوص مهمترین اسناد قانوني از این قرار است:   
نگاهي به این قانون گویای آن است كه   :اس می شورای مجلس   داخلی  نامهآیین قانون* 

مهمت  مثابه  به  سند  روشاین  سند  روشریِن  فاقد  مجلس،  برای  شناسانة  مشخص  شناسي 
با وضعيت بحراني بوده و صرفاً ذیل عنوان »محدودیت های ضروری«چگونگي برخورد 

نامه داخلي  از قانون آیين   177فقط دو ماده به این وضعيت اختصاص یافته است. در ماده  
، ضمن اشاره به  178ماده  به نوع دیگری تكرار شده است و در    79مجلس، مدلول اصل  

محدودیتتك الیحه  بودن  اصل  شوری  مفاد  از  بخشي  ضرورى،  شده    79هاى  تكرار 
 است.

مواد مذكور  بنظر مي بر روش  : اولرسد  لذا  ناظر  و  بحران است  قانونگذاری  شناسي 
این مواد فاقد رویكرد    :دومفضای آیيني برای تصویب قانون در این خصوص مهيا است.  

و  روشن  اصل  ساز  منطوق  نوعي  به  و  است  بحران  با  ارتباط  در  مواد   79نوآورانه  این  در 
برقرار كرده باشد.   176و    68تكرار شده است بدون اینكه بتواند پيون معناداری با اصول  

دیدِ  بحران،  خصوص  در  اساسي  قانونگذار  همانند  مذكور،  قانون  نظر،  این  از 
دارد.  سردرگ  تأسي  :سومكننده  به  مواد  نگاه    این  اساسي،  قانونگذار  ناقص  دیدگاه  از 

»آینده این خصوص  در  قانونگذار  اینكه  دارد. گو  به حوادث  را  »پسيني«  نظ «  در  نگری 
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این   »پيشيني« است. لذا  بعد از وقوع حادثه نظر دارند و فاقد رویكرد  به  فراموش كرده و 
وع بحران باشد ناظر بر مواد بيش از آنچه كه ناظر بر تصویب قانون بحران پيش از زمان وق

است.   بحران  حدوث  زمان  از  بعد  قوانين  تصویب  و  بحران  اجرایي  :چهارممدیریت 

ماده  علي تبصره  در  اینكه  با    177رغ   ارتباط  در  مجلس  توسط  مجریه  قوه  كنترل  برای 
پيش محدودیت با  بينيهای ضروری  ارتباط  در  امروز مجلس  تا  اما حتي  است  هایي شده 

كووید   ظرفيت  19بحران  از  است  قانونينتوانسته  كند.  های  استفاده  رویكرد  پنجماش   :
آیين  قانون  در  حياتي  مسأله  این  به  نسبت  عادی  قانونگذار  شاهد  نحيف  داخلي،  نامه 

آشكاری بر این واقعيت نااميد كننده است كه قانونگذار هيچ وقت مجالي برای پرداختن  
 را نداشته است. به بحران در چارچوب و از دیدگاه این ماده

كووید    :هوا  آلودگی   اضطراری  وضعیت   اجرایی  دستورالعمل *   جمله    19ویروس  از 
هایي است كه بنا به اظهار پزشكان، برای ساعاتي در هوا قابليت پایداری دارد. با  ویروس

سند   این  به  پرداختن  صورت  این  در  است.  هوا  كنندۀ  آلوده  موارد  از  كرونا  فرض  این 
این ماده    ضروری است.  راستای  به   7سند كه در  از آلودگي هوا  نحوه جلوگيری  قانون 

 تصویب رسيده است؛ دربردارندۀ این موارد است: 
اطالع و  هماهنگي  »مركز  مفاهي   تعریف  به  »الف«  بند  هوا«،  در  آلودگي  رساني 

هشدار«،   »وضعيت  هوا«،  آلودگي  »شاخص  هوا«،  آلودگي  ویژه  شرایط  »كارگروه 
اضطرار«،  »چگونگي    »وضعيت  به  ادامه  در  اشت.  شده  پرداخته  و...  بحران«  »وضعيت 

اطالع »چگونگي  »ب«(،  )بند  »د«(  تشخيص«  )بند  اجرایي«  »اقدامات  »ج«(،  )بند  رساني« 
در وضعيت اجرایي  اقدامات  به  سند  ادامة  است.  داده شده  سهتوضيح  »هشدار،  های  گانه 

اقدامات به  نگاهي  است.  پرداخته  بحران«  و  رویه  پيش   اضطرار  و  سند  این  در  شده  بيني 
كنوني، گویای آن است كه این سند در ارتباط با معضالت بيولوژیكي آمادگي الزم را  

كووید   بحران  با  ارتباط  در  شایسته  و  كافي  راهكار  فاقد  نتيجه  در  این   19ندارد.  است. 
علمي روز  تواند از واقعيات  وضعيت گویای آن است كه تا چه اندازه یك سند قانوني مي

رو عقب باشد و ظرفيت بالقوۀ خود را به تعطيلي بكشاند.و معضالت پيشِ 
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 پردازی حقوقي راجع به نظام حقوقي بحران. فقدان نظریه2
نگاهي به آثار حقوقدانان، گویای عدم توجه جدی به نظام حقوقي بحران است. در نتيجه  

بحراننمي در خصوص  حقوقدانان  نظری  آرای  از  كووید  های توان  بحران  همچون   19ي 
به نهادهای  سخن  و  اساسي  »حقوق  كتاب  نظير  ایران؛  اساسي  حقوق  كتب  آورد.  ميان 

یا كتاب »كليات حقوق اساسي    1الدین مدنيسياسي جمهوری اسالمي ایران«، نوشته جالل
اند. در برخي  اساساً به موضوع بحران توجهي نكرده  2ایران« نوشته عباسعلي عميد زنجاني،

محدود    از اساسي«  »حقوق  به سطح  موضوع  است  توجه شده  اصل  این  به  كه  ه   كتبي 
ایران« اسالمي  جمهوری  اساسي  »حقوق  كتاب  دوم  جلد  در  نمونه  برای  است.  گردیده 

العاده از منظر حقوق اساسي پرداخته شده  به بحث وضعيت فوق  3نوشته سيدمحمد هاشمي، 
ي از حيث حقوق اداری داده نشده است كه البته  تنها توضيح و تبييناست. در این كتاب، نه

79توان از یك كتاب حقوق اساسي چنين انتظاری را داشت بلكه برداشت از اصول  نمي
اعتبار،    176و   این  به  است.  گردیده  محدود  سياسي«  »حقوق  و  اساسي«  »حقوق  ابعاد  به 

ایر »قانون اساسي  به  ایران در واقع كتب مربوطه  ان« هستند و این  كتب حقوق اساسي در 
 مسأله گویای درد مضمن رویكرد پوزیتویسيتي به حقوق در ایران است. 

توان انتظار داشت كه این اصول در  ، منطقاً مي176و    79با در نظر گرفتن مفاد اصول  
به حوزه   نگاهي  با  البته  باشد كه  بررسي را داشته  نيز ظرفيت بحث و  اداری  كتب حقوق 

تنها كتب حقوق اداری به این اصول از منظر حقوق  ود كه نه شحقوق اداری، مشاهده مي 
های مصوب وزارت علوم  اند بلكه اساساً سرفصلو مورد بحث قرار نداده  اداری ننگریسته

كارشناسي،   مختلف  سطوح  در  اداری  حقوق  امتحاني  منابع  و  درسي  مواد  به  راجع 
را بطور خاص    176و    79  كارشناسي ارشد و دكتری، بحث »بحران« را بطور عام و اصول 

نداده قرار  اداری  حقوق  درس  است  موضوع  مربوط  نوشته  منابع  به  كه  آنجا  تا  و  اند 
سرفصل در  اداره  و  بحران  مسأله  به  اداری  حقوق  محترم  اساتيد  از  ترمي  هيچكدام  های 

 (. 1388)تهران: انتشارات پایدار،  اساسي و نهادهای سياسي جمهوری اسالمي ایرانحقوق جالل الدین مدني،  .1

 (. 1378)تهران: مجمع علمي فرهنگي مجد،  كليات حقوق اساسي ایرانعباسعلي عميد زنجاني،  .2

( صص  1380جلد دوم )تهران: نشر دادگستر،    ان،ایرحقوق اساسي جمهوری اسالمي  ر.ک: سيد محمد هاشمي،    .3

 . 529-539و  189-186



1400بهار  |  70شماره | 22 دوره| عموميوق پژوهش حق | 338

نپرداخته در  خود  بحران  موضوع  خصوص  در  ایران  اداری  حقوق  حيث،  این  از  اند. 
حقوق سرفصل روبروست.  های  بحران  با  بصورت    اداری  كتب  برخي  در  حال،  این  با 

به »حالت اضطراری« شده است. در این خصوص  اجمالي و »جزیره ای« اشاره مختصری 
یاد كرد كه در آن در  مي منوچهر طباطبائي مؤتمني  استاد  اداری«  از كتاب »حقوق  توان 

اضط حالت  در  اداری  پليس  اختيارات  »حدود  به  صفحه  یك  مختصر    1راری«حد  اشاره 
سه فروض  صفحه،  یك  حد  در  ابوالحمد  استاد  اینكه  یا  است  مدني  شده  مسئوليت  گانه 

سازی بحران  بدون اینكه بتوانند در نظام  2مطرح كرده است  79دولت را در ارتباط با اصل  
 نقش ایفا كنند.

حقوق  در غياب غفلت قانونگذار، حقوقدانان ما ه  دید شفافي در خصوص »  ن یبنابرا
نگاشته  »جزیره«ای  مطالب  اقتضائات رشتة خود،  فراخورِ  به  و هر كس  ندارند  یا    بحران« 

اند. برای نمونه، یكي از حقوقدانان در خصوص مسئوليت  اینكه اساساً راهكاری ارائه نداده
اصل   موضوع  با  ارتباط  در  دولت  و  79مدني  ندانسته  ساده  چندان  را  موضوع  به  پاسخ   ،

ا  »قانون جامع بحران«، دكترین حقوقي    3رائه نداده است. راهكار دقيقي  نبود  نتيجه در  در 
 نيز نداری . 19بحران در مقابله با مواردی همچون كووید 

یكي از قوانين مادر در حوزه حقوق عمومي،    4اندآنچنان كه حقوقدانان پيشنهاد داده
ی اداره و بویژه شيوه  هانبود قانون اداری است؛ قانوني كه دربردارنده محدوده صالحيت

العاده است. شایسته است قانونگذار به تصویب قانوني  های عادی و فوقعمل در وضعيت
جامع و كامل در این خصوص دست بزند پيش از آنكه خيلي دیر شود. اما نكته مهمتر در  

»ترجمه رویكردهای  از  اسنادی  چنين  تصویب  باید در  كه  است  این  گونه«این خصوص 
و در تصویب اسناد حتماً به »وضع« جامعه ایراني از ابعاد گوناگون توجه كرد تا   پرهيز كرد

وجود آید؛ قانوني كه دربردارنده نظام تشریفاتي و ماهوی  امكان تصویب قانون شایسته به
دست قانوني  چنين  تصویب  در  اعتبار  این  به  باشد.  بحران«  نگاه  »حقوق  باید  نخست  ك  

 . 232طباطبائي مؤتمني، پيشين، ص   .1

 . 821( ص  1379)تهران: انتشارات توس،   حقوق اداری ایرانعبدالحميد ابوالحمد، . 2

 همان.  .3

)تهران: انتشارات    اری(اد  دیوان عدالت  یاصول حقوق اداری )در پرتو آرار.ک: مهدی هداوند و علي مشهدی،    .4

 دیگران، پيشين.  ( و هداوند و1389خرسندی، 



339 |موالئي 

د باشد،  »جامع«  نميقانونگذار  لذا  است  »پكيج«  یك  بحران،  از  وم؛  را  آن  عناصر  توان 
همدیگر جدا كرد چرا كه چنين عناصری غيرقابل جدا از همدیگرند، سوم؛ در مدیریت  

نمي بحران  بحران  موضوع  در  چهارم؛  گرفت،  نادیده  را  فرماندهي«  وحدت  »اصل  توان 
توجه بود و یكي  انساني بيهای معطوف به وابستگي سازماني نيروهای  توان به دیدگاهنمي

بيني تمهيداتي برای مقابله با چنين وضعيتي است  از كاركردهای قانون جامع بحران، پيش 
از   استفاده  نيازمند  بحران«  حقوقي  »نظام  به  بحران«  »قانون  از  گذار  برای  پنج ؛  و 

های گوناگون نظام اجتماعي و سياسي هستي  به نحوی كه فضا برای اجماع ميان ظرفيت
 نيروهای اجتماعي و سياسي در این خصوص فراه  گردد.

خصيصه  با  قانوني  تصویب  پي  در  باید  این بنابراین  غير  در  بود  مذكور  صورت،  های 
موجب   را  عمومي  حقوق  در  ثانویه«  »بحران  ظهور  دالیل  از  یكي  خود  اوليه«  »بحران 

های نظام را بيش از پيش برمال خواهد ساخت.خواهد شد و ضعف

گیرینتیجه
 گيری پایاني است:بندی و نتيجهنوشتاری كه از نظر گذشت به این قرار قابل جمع 
شود كه قانونگذار اساسي ایران درک »صحيح« و »جامع« از بحران نداشته  مالحظه مي  ـ1

بحران همچون كووید   به موضوع  پرداختن  مقام  در  نتيجه  در  تبيين  19و  است  نتوانسته   ،
این   از  تعریف را  دقيق و جامعي  از دالیل چنين محدودیتي در  ارائه دهد. یكي  موضوع 

باید ناشي از نگرش قانونگذار و برداشت از مفهوم بحران باید دانست. ناگفته پيداست از  
ساز بحران در زمان  دیدگاه حقوق عمومي چنين نگرش محدودی به مفهوم بحران، زمينه

ه حادث شود و كارگزار به دليل نبود  ای كه بحراني در جامع بحران خواهد شد؛ آن لحظه
الزام نه قانون  تكاليفش،  به  راجع  نبود  آور  همين  بلكه  باشد  خدمت  انجام  از  ناتوان  تنها 

نيازهای ضروری خسارت   و  اداره  داوطلب«  »همكاران  برابر  در  معضلي  به  را  قانون، وی 
مي تبدیل  اصلدیدگان  استناد  به  كه  است  آن  فرض  در حقوق،  كه  حكومت    كند. چرا 

مي تعيين  و  تعریف  پيش  از  مقامات  دولت  قانون، صالحيت  محور  بر  چيز  همه  و  گردد 
 شود. حقوقي انجام مي

شود كه قانونگذار عادی همانند قانونگذار اساسي دركي  ـ با توضيحات باال مشخص مي 2
نگرش دام  در  و  داشته  بحران  مفهوم  از  نتيجه  ناقص  در  و  است  گرفتار شده  بخشي  های 
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ها درگير مقوله بحران هستند و شایسته  نات و تجهيزات لجستيكي زیادی در دستگاهامكا
است به سمت وحدت فرماندهي حركت شود كه البته این مقوله از حيث اجرایي در اصل  

اتفاق افتاده است، بدون اینكه رابطه معناداری ميان این اصل با اسناد مذكور در باال و    176
اصل   با  امكان شكلترسي  شد  79نيز  اگر  نظر،  عال   در  البته  باشد.  قانون  ه  گيری عرف 

تقنين و اجرا، مرزهای این دو اصل را دقيقاً  اساسي وجود مي با ترسي  نمودار  داشت كه 
سازد؛ االن ابهامات حقوق باال برطرف شده بود. اما در عال  عمل، عرفي شكل  مشخص  

ابهام  19سان كه بحران كووید  ه است. آنآلود گشتگرفته است كه رابطه اصول مذكور 
بنابراین شایسته و بایسته است بجای   تشتت نظری در این خصوص را افزایش داده است. 

اصل  دوگانه دو  همسویي    176و    79انگاری  رابطة  عمومي،  حقوق  فضای  از  استعانت  با 
متناظر   ميان این دو اصل برقرار كرد و اصل نخست را ناظر بر سطح »تقنين« و اصل اخير را

گونه فضا را برای همنشيني این دو اصل فراه  آورد. باشد  با الیة »اجرا« تفسير كرد و بدین 
تفسيری   رویكرد  چنين  كه  آنجایي  از  نرود.  محاق  به  نظام  طریق، جمهوریت  این  از  كه 
مورد غلفت قرار گرفته است در نتيجه در اثر ابهاماتي از این دست، قانونگذار عادی نيز 

ای گوناگوني برای بحران ترسي  كرده است بدون اینكه بتواند نموداری جامع و نموداره
مادر برای بحران ترسي  كند. بنابراین شایسته است قانونگذار عادی به روح قانون اساسي  
اساسي   قانون  مختلف  اصول  داشتن  نظر  در  با  واحد  سند  تصویب  به  و  نموده  بازگشت 

 د. نمای 176و  147، 79، 9بخصوص اصول 
جزیره3  و  كننده  سردرگ   ناقص،  درک  غياب  در  كه  شد  مشاهده  از  ـ  قانونگذار  ای 

مي  انتظار  بحران،  چارهمفهوم  حقوقدانان  ایران رفت  در  بحران  حقوقي  نظام  حال  به  ای 
نداشته را  مقوله  این  به  پرداختن  فرصت  نيز  حقوقدانان  البته  كه  بيبيندیشند  و  تردید  اند 

در موضوع  این  به  عمومي  سرفصل  توجه  حقوق  دانش  جدی  نياز  عمومي  حقوق  های 
 است.  

سازی بحران تأمل جدی گردد. اهميت این گفته  ـ شایسته و بایسته است در مورد نظام4 
مي بيشتر  دسته  زماني  در  جغرافيایي  منطقه  حيث  از  ایران  باشي   داشته  نظر  در  كه  گردد 

حليل حقوقي؛ قدم نخستيِن بنيادین، تدوین  مناطق »بالخيز« و »بحراني« قرار دارد. از منظر ت
جزیره بصورت  كه  امری  است.  بحران«  حقوقي  »نظام  تصویب  اسناد  و  از  برخي  در  ای 

تصویب   نخستين،  اساسي  گام  استاندارد؛  وضعيت  به  رسيدن  برای  اما  است  گرفته  انجام 
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ا هركدام  خصلت  و  ماهيت  گرفتن  نظر  در  با  كه  نحوی  به  است  مادر  و  جامع  ز  قانون 
 . اصل »جمهوریت« نظام را دربرگيرد ها، سازكارهای مناسب و همسو بابحران
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