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 چکیده 

به توجه  کارویژه اینکه    با  از  امنیت   هاییکی  تضمین  و  شهروندان  از  سیاسی حمایت  نظام  اصلی 
ادار سازوکار  تنظیم  است،  مختلف  خطرات  و  حوادث  با  مواجهه  در  شرایط  ۀ  ایشان  در  جامعه 

جریان عادی زندگی را تغییر   شود. شرایط اضطراری، می   اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی
را  با خود  متناسب  اقدامات  و  بامی   داده  نیز   طلبد.  اضطراری  در شرایط  دولت  اقدامات  این حال، 

هایی باشد که برای مدیریت این وضعیت طراحی شده است. حقوق  الزم است مقید به قانون و رویه
رویه و  مدیریتی  ساختار  مقررات،  متکفل  اضطراری،  نحووضعیت  و  شرایط   ۀها  در  قانون  اجرای 

با توجه به    کهایم  پرداختهپرسش    به اینیری،  تفسو    اضطراری است. در این مقاله با روش تحلیلی
حقوقی کارآمدی   ۀسامان  های مواجهه با وضعیت اضطراری در حقوق کشورهای مورد مطالعه، مدل 

دارد؟ وجود  اضطراری  شرایط  مدیریت  برای  ایران  حقوق  که  یافته  در  است  حاکی  تحقیق  های 
  بینی پیشقررات تجویزی و شرایط  گشای ممشکل  وجود سازوکار شورای عالی امنیت ملیهرچند  

توجیه منطق  همین  با  آن  مصوبات  اجرای  و  کرونا  ملی  تشکیل ستاد  و  بوده  با  می   نشده  اما  شود، 
کشورهای مختلف، تدوین حقوق وضعیت   ۀ مندی از تجربقانون اساسی، و بهره   79توجه به اصل  

کار و  جامع  مقررات  است.  ضروری  مدیریت    مدیآاضطراری  ضمن  خود،  خودکار  اجرای  با  که 
را   اضطراری  با وضعیت  متناسب  مقررات خاص  اضطراری، مجوز وضع  در وضعیت  امور کشور 

پاسخ تنظیم  و  باشد  متولی  هایداشته  دستگاه  تعیین  و  مقررات  حت  نقض  تضمین  و  جهت  میت 
 .دار باشدقطعیت اجرای قانون را عهده

 کیفری ۀگیری کرونا، وضعیت اضطراری، تعلیق حقوق، مداخلهمه  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
آزادی و  حقوق  به  دستیابی  که  واقعیت  این  و  امنیت  بودن  سایزیربنا  در  تحقق  قابلامنیت    ۀ ها 

آن است،    ۀ کنندامنیت و تضمین  اصلی کاالی  ۀ کننداست و دولت یا ساختار سیاسی حاکم عرضه
گاه که  است  کرده  ایجاد  را  زمینه  گاهصورت  به  این  و  ضرورت،  به  و  و  صورت  به  واقعی  موهوم 

دولت و محدودسازی و یا تعلیق   ۀیا تضمین امنیت، توجیه یا محملی برای مداخل  تأمین  ساختگی، 
حقوق«  صورت  به  حقوق »محدودسازی  تأسیس  دو  ترتیب  بدین  شود.  و  کلی  حقوق«  »تعلیق  و 

تنظیم از موضوعحقوق  آن  طرح موضوع    ۀهای مهم و اساسی است. سابقکننده و مدیریت اجرای 
حقوق، یا تعلیق حقوق و اعالم وضعیت اضطراری در کشورها، حاکی از آن است که   محدودسازی

پایه زمان  هر  که  معنی  بدین  است.  بوده  سیاسی  نگاه  با  مسئله  این  به  توجه  در اولین  قدرت  های 
درای  جامعه لرزه  فوق  ۀ مسئلآید،  میبه  وضعیت  حکومت  یا  العادهاعالم  سوی  از  ها  اضطراری 

شکل    خصوص به جلوه حکومتدر  و...  نظامی  دورمی  های  در  نظام   ۀ کند.  سیاسی  گسترش  های 
العاده و  دموکراتیک و امکان تغییرات بنیادین سیاسی با کارزارهای انتخاباتی، توسل به وضعیت فوق 

در سیاسی  ساختار  حفظ  جهت  نظامی  حکومت  پاسخ  نظام   این  یا  و  داشته  کمتری  موقعیت  ها 
برابر در  کیفری  یا  حرکت  قهرآمیز  یا  ساختارشکنانه اقدامات  جرایم    عنوانبه  معموالا   های  با  مقابله 

 علیه نظم عمومی یا جرایم علیه آسایش عمومی داده شده است.
گذاری و تصویب ویکم پای مقرره های آغازین قرن بیست با این حال، یکی از مواردی که در سال 

پاسخ  اعمال  کیفری سخت و  مداخل های  و  ب  ۀگیرانه  بسیاری دولت  به  را  اضطراری  عنوان وضعیت  ا 
وحشت   خصوص به کشورها   حوادث  کرد،  باز  دموکراتیک  سیاسی  نظام  دارای  آفرین کشورهای 

شرایط   توصیف  با  کشورها  بسیاری  بود.  وضعیت   عنوان به تروریستی  اعالم  و  تروریسم،  با  جنگ 
 کیفری به انجام رساندند.   ۀان مندی از سامای را با بهره گسترده  ۀ های سرکوبگراناضطراری، مداخله 

 19یدو ویکم، تهدید زیستی یا بهداشتی گسترش ویروس کوسوم قرن بیست  ۀامروزه در آغاز ده
شماری  های بیهای زیادی را در بیش از دویست کشور گرفته و جانکه تاکنون جان انسان  (کرونا)

ای را رقم زده که  العادهخود قرار داده است، شرایط اضطراری و فوق  محابایرا در معرض تهدید بی
نظام  آن، بالدرنگ  انتقال  و  باالی سرایت  بیماری و سرعت  زوایای  بودن  ناشناخته  به  توجه  های  با 

حقوقی در شرایط    ۀگیرانه موجود در سامانمندی از سازوکارهای سختها را به بهره سیاسی و دولت
 عاده، برای مدیریت و کنترل بیماری رهنمون شده است.الاضطراری و فوق

محدود و در بخشی  صورت به عمومی و گسترده، و چه صورت به اعالم وضعیت اضطراری، چه 
کشور،   یک  زدن    لحاظبهاز  هم  صالحیت)   جاریچهارچوب  بر  نظام عادی(  و  قانونی  ها  های 
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پیش  نیازمند  امکانمربوطه،  و  دربینی  آن  اس  سنجی  و  قانون  مقررات    تبعبهاسی  و  قوانین عادی  آن 
وضعیت  حدوث  زمان  در  عادی،  شرایط  در  تمرین  و  آموزش  امکان  بر  عالوه  تا  است  دولتی 

هم متولیدستگاه  ۀاضطراری،  بالدرنگ  های  یا  یت مأمور،  بخشی  انجام  بینهای  به  را  ابخشی 
و  طور  بهرسانند.   اینکه  بهطبیعی،  قهرآمیزدلیل  بازوی  کیفری  برای  حقوق  تضمین    تأمین  دولت  و 

یا   ها در شرایط اضطراری،  ی تصمیماجراضمانتامنیت است، برای اجرای قوانین محدودکننده و 
شود. به تعبیر دیگر، نیازمند  می  کننده و قهرآمیز عدالت کیفری احساسالزام   ۀنیاز به حمایت سامان

های قانونی، توسط مقام  ارچوب ه حقوقی وضعیت اضطراری« هستیم که مبتنی بر چ  ۀیک »سامان
بهره   دارصالحیت با  و  شده  امکانفعال  از  سختمندی  ابزارهای  و  نرم ها  و  قبل  افزاری  از  افزاری 

اقدام  شده،  کارویژه تدارک  سایر  و  سالمت  امنیت،  نظم،  تضمین  جهت  الزم  قانونی  های  های 
 نجام دهد. ساختار سیاسی را ا
اقناع افکار عمومی و مشارکت شهروندان در شرایط اضطراری که شرط    جهتبهاز سوی دیگر،  

بشر   بنیادین حقوق  اصول  رعایت  و  اضطراری است  در شرایط  دولت  اقدام  موفقیت هر گونه  الزم 
شرایط ی( هر گونه رفتاری که انجام یا ترک آن حتی در  انگار)جرم   گذاری کیفری ی، مقرره المللبین

ی کیفری است، مستلزم تصویب و ابالغ قانونی است. امری که چه  اجرا ضمانتاضطراری دارای  
  فرایندناگهانی بودن وضعیت اضطراری و عدم وجود فرصت یا عدم امکان طی شدن    جهتبهبسا  

کس  گذارقانون هر  اضطراری  شرایط  در  تا  شود  تدبیر  عادی  شرایط  در  است  الزم   جمله  ازی، 
  جرایی و قضایی و شهروندان نسبت به وظایف خود واقف باشند.مقامات ا

به مقررات    گذارقانون توجه    ۀبررسی سوابق موضوع در حقوق ایران حاکی از این است که عمد
های  وضعیت اضطراری، در جهت تضمین نظم سیاسی مستقر و با استفاده از ابزار سرکوب دادگاه

انقالب اسالمی انعکاس یافته و در مقررات بعد از انقالب،  نظامی بوده است که در مقررات قبل از  
سامان در  مذکور،  مقررات  نسخ  وضعیت ۀ  با  مدیریت  برای  جایگزینی  ترتیبات  کیفری  حقوق 

پیشین به  اشاره  است.  نشده  طراحی  اجمالی   ۀاضطراری  بررسی  و  خصوص،  این  در  ایران  تقنینی 
م اتخاذ راهبرد متناسب با مقتضیات و مبانی  درک ضرورت و لزو  منظوربهمقررات برخی کشورها،  

 حقوقی کشور در وضعیت اضطراری است. 
به چالش توجه  بهره با  در  تدبیر وضعیت خاص و  های موجود  قانونی در  از سازوکارهای  گیری 

همه  ۀالعادفوق  از  مدل ناشی  به  توجه  با  آیا  که  پرسش  این  پاسخ  در  کرونا،  با  گیری  مواجهه  های 
حقوقی کارآمدی در   ۀدر حقوق کشورهای مورد بررسی در این تحقیق، سامان  وضعیت اضطراری

وضعیت خاص ناشی  درخصوص    نچهآحقوق ایران برای مدیریت شرایط اضطراری و مواردی مانند  
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تحقیق این است که با وجود سازوکارهای   ۀ حادث شد وجود دارد؟ فرضی 19از شیوع بیماری کووید
فوق شرایط  مدیریت  برای  ایران  اساسی  فوق حقوق  وضعیت  »حقوق  تدوین  عدم  العاده«  العاده، 

.. در وضعیت اضطراری  .گیری از ابزارهای حقوق کیفری در تضمین امنیت، سالمت وبهره   تجویز
 ی کشورهای بررسی شده در این مطالعه های قانونی برخ را دچار ابهام نموده است و قوانین یا رویه

گیری از ابزارهای حقوق کیفری در تواند در اصالح قوانین یا وضع مقررات مناسب جهت بهره می 
 مورد توجه قرار گیرد.  وضعیت اضطراری

نظری بررسی  از  پس  مطالعه  این  به    ۀدر  اضطراری،  شرایط  در  حقوق  موقت  تعلیق  و  اضطرار 
قانو سازوکارهای  و  به پیشینه  توجه  با  نهایت  در  و  اشاره  اضطراری  شرایط  برای  کشورها  برخی  نی 

حادث بهداشتی  اضطراری  همه شرایط  اثر  در  جهانیشده  کرونا،    1( Pandemic)  گیری  ویروس 
به برخی چالش اشاره  ایران، لزوم جانمایی سامان ستاد ملی کروناهای » ها در تصمیمضمن  در    ۀ« 

های متناسب برای شرایط  بینی پاسخرات تجویزی جهت پیشاختیا  »حقوق وضعیت اضطراری« با
 . شودمی اضطراری بررسی

 اضطرار و تعلیق موقت حقوق  ۀنظری .۱
 مفهوم تعلیق حقوق و تفاوت آن با محدودسازی   .۱-۱

گاه ممکن است حق زندگی جمعی،  به طبیعت  توجه  مبا  در  فردی  در    قابلهای  یا  و  یکدیگر 
دغدغه با  در  مصلحتیا    ها تزاحم  گیرند.  قرار  اجتماعی  تعارض می  موارد   گونهاینهای  از  توان 

مصالح اجتماعی سخن گفت. عوامل متعددی    و  ها با هنجارهاها با یکدیگر و یا تعارض حقحق
و   حقوق  و  عمومی  بهداشت  حسنه،  اخالق  عمومی،  نظم  ارضی،  تمامیت  ملی،  امنیت  همچون 

 ها را سبب گردند.  ود ساختن حقتوانند محدمی های دیگرانآزادی
توانند در مواقعی که یک خطر عمومی و استثنایی  می ها تعلیق حقوق به این معنا است که دولت

آزادی و  حقوق  از  برخی  نماید،  تهدید  را  کشور  موقتاا موجودیت  را  شهروندان  نمایند.    های  معلق 
 

همه1 از  حالتی  به  دنیاگیر  یا  دنیاگیری  می  گیری.  گفته  بیماری  باشد.  یک  رفته  فراتر  قاره  چند  مرز  از  که  شود 
کوویدبیماری و  ایدز  مثل  نمونه19هایی  سال،  در  بیماری  دنیاگیری  از  حالت  هایی  این  به  هستند.  گذشته  های 

یسی به ( و در زبان انگلPandémieشود. در زبان فرانسوی به آن پانِدمی )به فرانسوی:  گیری جهانی نیز گفته میهمه
انگلیسی:   )به  پانِدمیک  میPandemicآن  گفته  داده(  رخ  دنیاگیری  چند  تاریخ  گذر  در  از  ا  شود.  که  ست 

ها بیماری مرگ سیاه بود که  بارترین دنیاگیری توان آبله و سل و وبا را نام برد. یکی از دهشت ها میترین آن شده شناخته 
ها کروناویروس، یکی از دنیاگیری   ۲۰19–۲۰پیش از دنیاگیری  میلیون تن را کشت.    ۲۰۰تا    7۵چهاردهم،    ۀدر سد

 (. fa.wikipedia.org/wikiآنفلوانزای خوکی بود )  ۲۰۰9در دوران معاصر، دنیاگیری 
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به محدود شدن ها  آن  دوی  زیادی دارند زیرا که هر  هایبا تعلیق حقوق شباهت  محدودیت حقوق، 
 شوند. اما این دو چند تفاوت اساسی با یکدیگر دارند:می ها منجر حقوق و آزادی

باشند اما تعلیق حقوق  می  دائمیصورت  به  ها در شرایط عادی اعمال شده والف( محدودیت 
مثال، هنگامی که یک    عنوانبهباشند.  می  موقتیصورت  به  در شرایط بسیار استثنایی اعمال شده و

آن مورد خدشه   کشور تمامیت ارضی  به طوری که  باشد،  یا خارجی  در معرض یک خطر داخلی 
موقت آزادی بیان و مطبوعات را معلق نمود. اما چنانچه این طور  بهتوان  می   قرار گیرد، در این حالت

در شرایط ع و کشور  نباشد  فوق  در معرض خطرهای  پا  کشور  مطبوعات  و  بیان  آزادی  باشد،  ادی 
 هایی شد. ل به محدودیتئتوان نسبت به اجرای این حقوق قامی باشد و فقطمی برجا

محدودیت در  حقب(  این  تمامیت  به  شود،  واقع  تحدید  مورد  حق  یک  وقتی  توان  نمی  ها، 
تعلیق یک حق، این    باآنکه    گردد، حالمی  جزئی محدودطور  بهای وارد نمود. بلکه اجرای آن  لطمه

از دستطور  بهموقت و  صورت  به  حق را  قابلیت اجرایی خود  از  می  کامل،  دهد. همچنین برخی 
اماقابلحقوق   هستند  مثالا نمی   تعلیق  گیرند.  قرار  محدودیت  مورد  از    توانند  برخورداری  حق 
  در هنگام جنگ منصفانه یا حق شرکت در انتخابات آزاد یا حق دسترسی به دادگستری، که    ۀمحاکم

را محدود نمود. برخی حقوق ها  آن  تواننمی  توان این حقوق را معلق کرد، اما در شرایط عادیمی 
توان به حق آزادی، می   این حقوق  ۀجمل  ازاند.  محدودیتقابلتعلیق بوده و هم  قابلهستند که هم  

دومرحله دادرسی  از  برخورداری  حق  امنیت،  زمینحق  در  مال  ۀای  حق  آزادی  کیفری،  حق  کیت، 
اما در مورد برخی حقوق امکان هیچ گونه محدودیتی نیست که به    .تجمع و آزادی بیان اشاره کرد

مجازاتغیرقابلحقوق   یا  شکنجه  ممنوعیت  حیات،  حق  از:  عبارتند  و  مشهورند  های  نقض 
، منع بردگی، منع عطف قوانین کیفری بماسبق. این حقوق تحت هیچ شرایط یا  رحمانه و ترذیلی بی

احوالی   و  نیستندقابلاوضاع  نک:  تعلیق  بیشتر  مطالعۀ    ا، ینقربان  ؛17۲:  1383  نژاد،   کوچ  )برای 
 . (1۰۵-1۲3: 139۵ ، یوسفی و شاملو ، ۲91-318: 1389 ، ییآقابابا ، 38-4۲: 1386

العاده و تعلیق که در شرایط استثنایی یا ضرورت  حالت فوق   برخالفتوان گفت  می   در مجموع
امکان  می  مطرح  و  جامعه  تعادل  برای  عادی  شرایط  در  حتی  و  همواره  حقوق  محدودیت  شود، 

آزادی و  حقوق  حداقل  از  همبرخورداری  برای  بنابراین،    ۀها  است.  گریزناپذیر  امری  شهروندان 
نظام  مطلق  هایتفاوت  و محدودیتحقوقی مختلف،  یکی  بودن  نیست؛ مادگرا  دیگری  بودن  ۀ گرا 

تر  ها و حقوق بنیادین و مهمهای وارد بر آزادینزاع به ترسیم قلمروی نسبیت و حد و مرز محدودیت
محدودیت این  تعیین  روش  به  آن؛  مربوط از  به    عنوانبهشود.  می  ها  شاید  حاضر  حال  در  مثال، 

قانون اساسی را مشخص کرد که در آن، حق آزادی بیان به رسمیت شناخته نشده    سختی بتوان یک
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اختالف تمام  اما  محدودیتباشد،  تعیین  روش  و  میزان  در  آزادیها  این  بر  وارد  است.  های  ها 
جهت آیا  که  است  این  در  توسعاختالف  سمت  به  حقوقی  نظام  یک  کلی  آزادی  ۀگیری  ها  قلمرو 

 وغم آن مصروف قید و بندهای گوناگون است.یا بر عکس تمام هم است، 
 مشروعیت تعلیق موقت حقوق. ۱-۲ 

فلسف یک  بر  مبتنی  دولت  و  سیاسی  ساختار  یک  گرفتن  شکل  که  گونه  یا    ۀهمان  سیاسی 
خاص تعلیق حقوق نیز که با توجه به تعریف باال، در طور  بهی و  گذارقانونایدئولوژی است، حق  

موقتی   استیفای  حق  سلب  محدودیتمقام  نقض  برای  است  ممکن  و  هستند  حقوق  ها،  برخی 
ت  اجرا ضمانت ایدئولوژی  یا  تابع فلسفه  نمایند،  تعیین  این  أهم  به  سیس دولت است. بدون تعرض 

مشروعیت که صورت  به  ، (11۵-۲۰۰:  1389  ، ییآقابابا)نک:    سازمبانی  نظریاتی  برخی    اجمالی 
 گیرد. می   توضیح دهد مورد اشاره قرارتواند مشروعیت تعلیق موقت حقوق را می 

 حاکمیت/  حق دولت. ۱-۲-۱
حق دولت بر این نظر است که سلب حق، خودش یک حق است و صاحب این حق دولت  ۀ آموز 

به »هیگینز« نسبت داده   جمله   از تضمین حیات ملت آن را استیفا کند. این نظریه که    ۀ است که بر پای
( و به 83: 138۰معرفت، )  که در برابر هر حقی، تکلیفی قرار دارد شده است، بر این پایه استوار است  

پندارد. به تعبیر دیگر، بر اساس می   نوعی حق افراد را تکلیف دولت و حق دولت را تکلیف افراد جامعه 
و   دارد  حقوقی  دولت  دیدگاه،  وقتی   ۀجمل   از این  است.  در شرایط اضطرار  حق شهروندان  آن سلب 

گذاریم، باید به دولت، حقی جهت انجام می   دولت   ۀنافع عمومی را بر عهد حفظ م   ۀ تکلیف یا وظیف
اجتماعی   قرارداد  دیدگاه  به  توجه  با  نظریه  این  داده شود.  اجتماعی   خصوص به تکالیف وی  »قرارداد 

 تبیین است. قابل مشروعیت سیاسی است    أ واگذاری« که از نظر »توماس هابز« منش 
و   ها برای حفظ زندگی خود نظر هابز گفته شده است: انسانحکمروایی مورد    ۀدر توضیح نظری

اند. او معتقد است یگانه شکل  برای رسیدن به زندگی راحت جوامع سیاسی را خلق و حفظ کرده
کار  ۀجامع کهآسیاسی  بهمی  مد  جامعه  تواند  شود،  نایل  اهداف  حاکمیت  ای  این  تحت  که  است 

مطلق قدرت  که  باشد  باشد  فرمانفرمایی  داشته  مردم  هابز،  8۵:  138۵همپتن،  )  بر  نظر  از   .)
بندند که چه کسی  می  ی خلق شود که در آن مردم با یکدیگر قراردادفرایندفرمانفرما باید از طریق  

ی که آنان را برای  نحوبهبخشند  می  باید فرمانفرما باشد و بعد فرد فرد به آن شخص »فرمانروایی«
از زبانی استفاده  (.96:  138۵همپتن،  )  کندمی  مقید  همیشه در برابر او مکلف و کند که می  هابز 

با نظری از   ۀمتناسب  این نوع سپردن، نوعی  او اصرار دارد که  قرارداد اجتماعی واگذاری است زیرا 
گذارد. از نظر  ن شخص قدرت یا حق هدایت و راهبری زندگی خویش را وامی آسپردن است که در  
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گذاردن فرمانروایی از طرف  توان چنان تفسیر کرد که به معنای به امانتنمی  ایشان، سپردن مقام را 
میان   به معنای وجود قرارداد کارگزاری  اتباع نزد حاکم باشد زیرا چنین درکی از فرمانروایی تلویحاا 

تسریع   را  نزاع  و  کشمکش  فقط  هابز  نظر  به  که  اوست  حاکمیت  تحت  افراد  و  فرمانروا  شخص 
رسیم که افراد در می   گوید فقط در صورتی به صلحمی  شود. هابزنمی   ب صلحخواهد کرد و موج

ارباب آنان باشد پس حال    ۀحالت طبیعی بپذیرند که نیاز به حاکمی دارند که به معنای واقعی کلم 
و می  فرمانفرما حاکمیت  حقوق  این  چون »صاحب«  براند  فرمان  آنان  از  یک  هر  بر  حق  به  تواند 

 .(99و 97: 138۵پتن، هم)  فرمانرانی است
زیست و انتقادات و ارزیابی می  که هابز در آنای  از شرایط سیاسی اجتماعی جامعه  نظرصرف 
  در مجموع  ، (1۰1:  138۵همپتن،  )  اندجان برمهال در این خصوص مطرح کرده  ازجملهکه برخی  

اینکه    نظر هابز عالوه برحاکم با اقتدار مورد    توان هابز را از قائالن به این نظر دانست که طبعاا می 
و اجرای کیفر نسبت به تابعانی که مقررات وضع شده    اجرا ضمانتحق حکمرانی دارد، حق تعیین  

 را نقض کنند خواهد داشت.  
حاکم و زمامدار که مالزمه با تکلیف   قابلدر تبیین حقوق مت  های اسالمیاین دیدگاه در آموزه 

از   احترام و اطاعت  در  تفکر اینکه    شود. شایان ذکرمی   حاکم دارد متجلیافراد جامعه  امر در  این 
اینکه   های متفاوتی تبلور یافته است. در دیدگاه شیعیان، با توجه بهگونهبهسیاسی شیعه و اهل سنت  

با توجه به صفات و شرایط عدالت و    ویژه بهحاکم(  )  با دالیل عقلی و نقلی شأن خاصی برای امام 
قا از امام معصوم و تبعیت از دستورات حکومتی او امری واجب و از ل هستند، اطائ عصمت  عت 

محسوب  حاکم  علیمی  حقوق  حضرت  سخنان  متخصوص    در  ع()   شود.  و    قابلحقوق  مردم 
تفسیر برداشت  این  با  ایشان، می  حاکم  کالم  در  چهارگانآنجا    شود.  تکالیف  گرایی،  هدایت  ۀکه 

گیرد، در حقیقت به می  قرار تأکید ردم و شهروندان، مورد گرایی برای مزدایی و قانونفقرزدایی، جهل
کرده اشاره  شهروندان  چهارگانه  حقوق  تکالیف  وقتی  و  مردم است،  برای  هم  عنوان  ای  های  با 

کند  می   وفاداری به پیمان، خیرخواهی برای حاکمان، آمادگی در موقع فراخوانی و اطاعت کامل ذکر
اینکه    در اردوگاه فقهی اهل سنت نیز با وجود  1کند. می  ره در حقیقت به حقوق دولت بر مردم اشا

قا حاکم  برای  را  اشاره  مورد  معنوی  از  ئشأن  اطاعت  امنیت،  و  نظم  اهمیت  به  توجه  با  نیستند،  ل 
 

ُکْم َعَليَّ » 1 ا َحقُّ اُس ِإنَّ ِلي َعَلْیُکْم َحّقاا َو َلُکْم َعَليَّ َحقٌّ َفَأمَّ َها النَّ ِصیَحُة َلُکْم َو َتْوِفیُر َفْیِئُکْم َعَلْیُکْم َو َتْعِلیُمُکْم  « 4. َأیُّ َفالنَّ
ِصیَحةُ  ي َعَلْیُکْم َفاْلَوَفاُء ِباْلَبْیَعِة َو النَّ ا َحقِّ َجاَبُة ِحیَن   َکْیاَل َتْجَهُلوا َو َتْأِدیُبُکْم َکْیَما َتَعَلُموا َو َأمَّ ِفي اْلَمْشَهِد َو اْلَمِغیِب َو اْْلِ

اَعُة ِحیَن آُمُرُکْم. )سیدَأدْ   ( 44: 1414رضی، ُعوُکْم َو الطَّ
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واجب را  جورش  و  ظلم  بر  صبر  حتی  و  از  3۰:  14۰۵  مغنیه، )  دانندمی   حاکم  یکی  بیان  در   .)
 پیشوایان اهل سنت تصریح شده: 

اطاعت از حکام و امیرالمومنین و کسی که به خالفت رسیده و مردم بر او جمع شده و به او »
کند خروج  که  کسی  و  است  الزم  دهند  مسلمانان،   رضایت  امام  از  امامی  عصای  . بر  شق   ..

 (.۲۵: 14۰۵، به نقل از مغنیه، 1۵۵ابوزهره، ) «مسلمانان و مخالفت با آثار پیامبر کرده است
دفاع است، اما  قابلاز نظر ماهیت و منطق  هرچند  توان گفت دیدگاه حق دولت،  می  در مجموع

  ایرادی که برخی به آن وارد دانسته اند این است که حق، تنها به انسان که امری حقیقی است تعلق 
دولت«  می  »حق  تعبیر  و  دولت    دلیلبهگیرد  مفهوم  بودن  نیستقابلانتزاعی  و مومنی)  اطالق  راد 

تعبیر صحیح در اینجا این است که گفته شود نهاد دولت با توجه به دالیل   (.۲۰7:  1396دیگران،  
ایجادی آن، دارای اختیاراتی است و یا حق اعمال قدرت مشروع دارد و شهروندانی که نهاد دولت  

پذیرفته قائلرا  او  برای  را  اختیار  این  دارند  قبول  را  او  یا مشروعیت  در  می   اند  چهارچوب  شوند که 
مشروعیتد تضمین الیل  برای  و  نموده  وضع  قانون  اضطراری  و  خاص  شرایط  برای  خود،  بخش 

 اجرای آن به کیفر نیز متوسل شود. 
 حاکمیت  / حفظ دولت. ۱-۲-۲

وضعیت  توجیه  در  که  است  نظریاتی  از  دیگر  یکی  موجود  نظم  و  دولت  یا  حاکمیت  حفظ 
ن آموزه، تضمین عملی حقوق شهروندان را  پردازان ایاضطراری مورد توجه قرار گرفته است. نظریه

موجب سلب حق    موقتاا هرچند  دانند و اطاعت از تصمیمات دولت را  می  در گرو حفظ حاکمیت
الزم  شود،  پدیدآمده،  می  افراد  بحران  با  مقابله  در  لذا  دولت  ترینمهمدانند.  قوام  حفظ  را   مسئله 

با نظریمی  قرابت زیادی  این نظریه که  به یک بحران شدیدتر منجر نشود.  تا  به    ۀدانند  دارد و  قبلی 
  (،۲۰9:  1396راد و دیگران،  مومنی)  حق حاکمیت است  ۀ گرفته از آموزتوان گفت الهام می  تعبیری 

پیش  این  فائقه و بیبر  به قدرت  تن دادن شهروندان  مبتنی است که  نام حاکمفرض  به  یا رقیبی  یت 
   وجوه آن است. ۀبرخوردار شدن از کاال یا خدماتی انحصاری به نام امنیت در کلی منظوربهدولت، 

ها یا تحدید حقوق را دولت یا بسیاری از ناامنی  أای است که منشالبته این نظریه، رقیب نظریه
دولتمی  نظام سیاسی »مردم،  معروف،  اثر  در  بوزان«  »باری  که  گونه  آن  گفته  ها  داند.  هراس«  و 

منش به  دولت  خود  دولت،  قدرت  افزایش  با  تبدیل  أاست،  فرد  علیه  تهدید  و  شود. می  ناامنی 
اداری   یا  سیاسی  اقدام  از  ناشی  تهدیدهای  داخلی،  قوانین  اجرای  و  وضع  از  ناشی  تهدیدهای 

ه دولت و  های مربوط به کنترل دستگاها، تهدیدهای ناشی از تالش مستقیم دولت علیه افراد یا گروه
ناامنی یا تهدیدی است که از قدرت    ترینمهم  ۀتهدیدهای ناشی از سیاست خارجی دولت در زمر
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منشأ در    (.61:  1378بوزان،  )  گیردمی  دولت  که  که شرایطی  موضوع  این  به  اذعان  با  مجموع  در 
وضع   اعالم  ضرورت  به  منجر  خارجی  جنگ  تحمیل  حتی  یا  داخلی،  تعارضات  یا  شورش 

نسنجیداضطراری شد تحریکات  یا  از عمل  ناشی  بسا  این حال،   ۀه چه  با  باشد،    حکومت مستقر 
حکومت  می  حفظ  گفت  و  فی توان  شود  اعالم  اضطراری  وضعیت  آن  برای  که  نیست  ارزشی  ذاته 

  توان گفت حفظ نظم و ایجاد زمینه برای اعمال حق تعیین سرنوشت، ضرورتی است که می  حداکثر
اضطر می  ایجاد شرایط  تهدیدات  تواند  یا  و  بهداشتی  اضطرار  بروز  در صورت  و  توجیه کند  را  اری 

های نامتعارف، چه بسا بتوان به شرایط اضطراری اعالم  شدید اعمال تروریستی یا استفاده از سالح 
   شده از طرف یک حکومت غیردموکراتیک نیز مشروعیت داد.

 منفعت عمومی / مصلحت. ۱-۲-۳

متون سیاسی و اجتماعی سخن از خدمت دولت و حکومت به خیر عمومی یا   ۀدر هم  تقریباا 
را   عمومی  خیر  یا  مصلحت  رعایت  متفکران،  و  نویسندگان  از  بسیاری  و  بوده  عمومی  مصلحت 

بدبینانه نسبت   اند. در عین حال همواره یک نگاهمعیار حکومت و قانون عادالنه مطرح کرده  ۀمنزل به
ک است  مطرح  نیز  موضوع  واقعی  به  صورت  کردن  پنهان  برای  زیرکانه  سرپوشی  مفهوم،  این  ه 

مداران برای تحکیم مبانی قدرت و کسب بیشترین منافع شخصی یا  های حاکمان و سیاستتصمیم
 شود.می حفظ نظام سیاسی مستقر تلقی

های نویسندگان  فرض سیاسی و پیش  ۀمفهوم مصلحت عمومی، متناسب با فلسفخصوص    در
متتعریف ارا های  کهئفاوتی  شده  مصلحت  ه  عددی  و  »جمع  حکومت«  »مصلحت  فردی«،  های 

تالش  جمعی«  حیات  است»مصلحت  شده  انجام  رابطه  این  در  که  است  بیات  )  هایی  و  راسخ 
اشاره ۵۵7:  1393کمیتکی،   مقام  در  دیدگاه می  (.  مطابق  توان  اول  مفهوم  با  را  بنتام  جرمی  های 

چیزی جز حاصل جمع منافع فردی و خصوصی اعضای  دانست. از نظر ایشان، مصلحت عمومی  
مصلحت   مفهوم  در  عمومی  مصلحت  از  که  است  اندیشمندانی  از  هابز،  توماس  نیست.  جامعه 

دفاع ت   چراکه کند  می  حکومت  راه  تنها  است  از أمعتقد  را  آدمیان  بتواند  که  عمومی  قدرت  سیس 
آسیب از  و  بیگانگان  اعمالهجوم  و  داشته  یکدیگر محفوظ  را  های  مصلحت عمومی   سویبهشان 

رهنمون کند این است که آنان تمام قدرت و توان خود را به یک تن یا مجمعی از کسان واگذار کنند  
انتقال و  قابل(. حاکم مورد نظر هابز، از چنان قدرت غیر19۲  :1381هابز،  )  ایشان باشد  ۀکه نمایند

برخوردار است که صلح و امنیت و رفاه همگانی به تشخیص و صالحدید او وابسته    ناپذیریتجربه
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 (. ۵63: 1393راسخ و کمیتکی، ) است
که   عمومی،  مصلحت  سوم  ت  جمله  ازمعنای  »باری«أدر  منظور   1لیفات  است،  یافته  تبلور 

و   هم مسائلموضوع  بر  که  است  اثر  ۀی  جامعه  عمومی  اعضای  مصلحت  مفهوم  این  می،  گذارد. 
اشخاص    ۀسو، مصلحت عمومی مستلزم خودداری همدارای دو وجه سلبی و ایجابی است. از یک 

قطعاا  را  آنان  جمعی  حیات  امکان  و  اصل  که  است  اعمالی  انجام  مخاطره  از  مانند  می  به  اندازد 
ای  خودداری کردن از آلوده کردن محیط زیست. از دیگر سو، مصلحت یادشده مستلزم انجام پاره 

ا و  از  نظم  برقراری  مانند  است  ضروری  جمعی  حیات  حفظ  برای  که  است  همگان  سوی  از  مور 
  (.۵64: 1393راسخ و کمیتکی، ) امنیت عمومی

رصد است  قابلهای مصلحتی یا به حسب اضطرار در حقوق اسالمی نیز  هایی از تصمیمنمونه
نوشت به  چنانچه  است  کرده  ممنوع  را  مباحی  امر  گاه  عامل  ۀکه  حر  اسالم  شیخ  پیامبر   دلیل بهی، 

یا در    را از شکار حیوانات بازدارد ها  آن  اسد فرستاد تابنی  ۀمصالح حکومتی، ضرار بن ازور را به قبیل
نقل در  تا  فرمود  منع  حالل گوشت  حیوانات  خوردن  از  خیبر  و  جنگ  نیروهای    جاییجابهوانتقال 

اقتصادی از راه   ۀشدید مردم به تقویت بنی  نیاز  دلیلبهجنگی اختاللی پیش نیاید و در موردی دیگر،  
ارا   ۀتوسع از  را  مدینه  مردم  کرد   ئۀکشاورزی،  نهی  خود  آبیاری  نیاز  بر  مازاد  آب  از: )  مجانی  نقل 

یا  ۵93:  1378سروش،   تعطیلی  به  است  ممکن  حتی  مصلحت  مواردی  در    ترین مهم  تأخیر(. 
کما شود  منجر  است  الهی  حدود  اجرای  که  دین  حدود،اینکه    الزامات  کتاب  در  جواهر    صاحب 

 داندمی  نفرت پیدا کردن از اسالم و کوچ از سرزمین اسالمی را دلیلی بر عدم اجرای حد بر مرتکب
   (.344 :14۰4/41 ، نجفی)

اساسیقا همچون  نون  گوناگونی  عبارات  با  خود  متعدد  اصول  در  ایران  اسالمی   جمهوری 
مصالح کشور، مصلحت جامعه، مصالح عمومی، منافع ملی و مصلحت نظام به این موضوع اشاره  

است.  دیدگاه   2کرده  و عملدر  فقهی  انعک   ۀگرایانهای  موضوع  این  نیز  اسالمی  انقالب  اس  رهبری 
که ضمن رد »محدودیت اختیارات حکومت در ای  الله خامنهمشهور امام به آیت  ۀیافته است. نام

فرعیچهارچوب   می   الهیه«،   ۀاحکام  »تأکید  مسیر می  حاکمشود:  در  که  را  منزلی  یا  مسجد  تواند 
ع  تواند مساجد را در موق می  خیابان است خراب و پول منزل را به صاحبش رد کند. همچنین حاکم 

کند حکومت تخریب  باشد  که ضرار  و مسجدی  کند  تعطیل  که  می  لزوم  قراردادهای شرعی  تواند 

 
1. Barry 
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باشد   قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم  آن  با مردم بسته است، در مواقعی که  ه  جانبیکخود 
 تفسیر است. چهارچوب قابل( در همین 171-17۰: ۲۰/ 1371صحیفه نور، ) «لغو کند و...

توان گفت: از منظر اسالمی نیز سلب حق افراد در شرایط اضطراری با توجه به  می   در مجموع
گیرد و با  می  تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت فردی و بنا به اذن و فرمان حاکم اسالمی صورت 

فقیه، تشخیص شرایط اضطرار و    ۀتوجه به تصریح قانون اساسی جمهوری اسالمی به والیت مطلق
قانون اساسی توسط مجلس،   79های ضروری مقرر در اصل  محدودیتد  تأیی  مصلحت عمومی و

عین ولیاینکه    در  نظارت  انجام با  به  می  فقیه  بنا  دولت  چنانچه  و  بود  نخواهد  هم  حصری  شود، 
منافع و    دلیلبهتا    ـ  های موقتی را داشته باشدضرورت و اضطرار پدیدآمده قصد برقراری محدودیت

تواند با اذن و نظر موافق رهبری این کار  می  ـ  هروندان را سلب کندمصالح عمومی حق برخی از ش
به سازوکار مذکور اصوالا  توجه  با  ادامه خواهیم دید که   ۀ امور اضطراری چه در حوز  را بکند و در 

 امنیتی و چه مورد اضطرار بهداشتی از همین طریق انجام شده است.   مسائلمدیریت 
 تطبیقی از منظر . حقوق وضعیت اضطراری ۲

حقوق    لحاظ به پدید  عنوانبهکارکرد  مقررات  ۀیک  تعبیهجهانی،  ابزارهای  و  در گذاری  شده 
با شرایط اضطراری   ۀ سامان برای  حلراه  عنوانبه تواند  می  حقوقی کشورها در مواجهه  های مختلف 
نیاز  گوپاسخ یک  به  وجوبرداربهره قابل یی  با  باشد.  سازوکارهای  اینکه    دی  کلی  رویکرد 
العاده، امنیتی و در راستای حفظ نظام سیاسی  شده برای مواجهه با شرایط اضطراری یا فوقبینیپیش 

دور در  حال،  عین  در  است،  بوده  حوزه   ۀ مستقر  از  یکی  تروریسم  با  مقابله  اعالم    هایمعاصر 
های کشورها در مقابله با گسترش ویروس کرونا نیز از جدیدترین  وضعیت اضطراری بوده و اقدام 

گزینشی، مقررات اضطراری در موضوعات مورد  صورت  به  موارد در این زمینه است. در این گفتار
 و ترکیه مورد اشاره قرار گرفته است.   آمریکا ۀاشاره در کشور ایتالیا، ایاالت متحد

 در ایتالیا  ۱۹یدومقررات اضطراری ناشی از بیماری کو  .۲-۱
اصل   جز  به  ایتالیا،  کشور  »  78در  است:  داشته  مقرر  که  کشور  این  اساسی    مجلسین قانون 

دولت محولدرخصوص   به  را  اختیارات الزم  و  نموده  «،  نمایندمی  وضعیت جنگی تصمیم گیری 
نشده است. با    بینیپیش و تعلیق حقوق  اعالم وضعیت اضطراری  ۀ  مقررات واضح و صریحی دربار

به شرایط اتخاذ تصمیم در وضعیت خاص  ای  قانون اساسی ایتالیا اشاره   77و    76اصول    این حال، 
توان به دولت محول نمود مگر با  نمی  ی راگذارقانونامر  ، »76توسط دولت دارند. بر اساس اصل  

« و مطابق اصل  رای موضوعات مشخصتعیین اصول و قواعد معین و فقط برای مدتی محدود و ب
به  نمی  دولت  77 اقدام  مگرگذارقانونتواند  کند  اختیاری  اینکه    ی  توسط طور  بهچنین  صریح 
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  سطح مجلس به دولت تفویض شده باشد. لذا هر گاه دولت در موارد ضروری مقررات موقت هم
جهت روز  همان  در  را  خود  مصوبات  است  مکلف  کند،  تصویب  عادی  مجلس  تأیید    قوانین  به 

 .  (۵۰: 1399جاللی و ابوعطا، ) نمایندگان و مجلس سنا تقدیم نماید
ها حاکی از این است که در گذر زمان، دولت ایتالیا برای عبور از ، برخی بررسیبا وجود این

نین در مجالس نمایندگان و سنا، استفاده از ابزارهای حقوقی ساالری و تشریفات تصویب قوادیوان 
مقرره  از  وسیعی  بخش  و  است  داده  افزایش  را  خود  امور  پیشبرد  توسط برای  ایتالیا  در  گذاری 

مصوبات و احکام قانونی از حالت    گیرد و عمالا می  ی دولت صورت گذارقانونصالحیت خاص  
 اند.  دیل شدهای ثابت تباستثنایی و اضطراری به قاعده

گیری کرونا در این مدیریت همه خصوص    در   بازرترین نمونه در این زمینه، اقدامات دولت ایتالیا
سال   در  در   ۲۰۲۰کشور  دولت  توسط  اضطراری  اعالم وضعیت  زمینه،  این  در  حکم  اولین  است. 

شده است که اشاره    ۲۰18سال    1ۀ  قانونی شمار   ۀ مذکور، به مصوب  ۀ بود. در متن مقرر  ۲۰۲۰ژانویه  
دارد که در صورت می  مصوبه مذکور مقرر  7 ۀ تحت عنوان »پدافند غیرعامل« شناخته شده است. ماد

طبیعی اتفاق افتاده، سازمان پدافند غیرعامل که صورت  به   بروز حوادث خطرناک که به دست بشر یا 
آورد. می  به عمل را  کند، تصمیمات مقتضی در جهت رفع خطر می  وزیر فعالیت  زیر نظر دفتر نخست 

مصوبه مربوط به پدافند غیرعامل، پس از اعالم وضعیت اضطراری توسط حکم   ۲۵  ۀ بر اساس ماد
دستورالعمل  صدور  صالحیت  سازمان  این  وزیران،  هیئت  پیدا قانونی  ویژه  به سببمی   های  که   کند 

تطبیق با حکم قابل باید آورد. البته این اقدامات می  موجود را به حالت تعلیق در  ۀ مقررات موضوع ها آن 
قانونی هیئت وزیران، اصول کلی نظام حقوقی ایتالیا و مقررات اتحادیه اروپا باشد. این مقررات برای 

 .(۵۰:  1399جاللی و ابوعطا،  )   تمدید هستند قابل وضع بوده و تا یک سال هم  قابل یک سال  
توسط هیئت وزیران ایتالیا    ۲۰۲۰برابر حکم قانونی مقابله با شیوع کرونا که در ژانویه و فوریه   

از قبیل  صادر شد، در شهرهایی که حتی یک مورد ابتال به ویروس کرونا ثبت شده بود، اقداماتی 
محدود از  خروج  و  ورود  فعالیت  ۀممنوعیت  تعلیق  ورزشی،  شهر،  مسابقات  مانند  عمومی  های 

های اقتصادی، تعلیق ها، فعالیتهای مذهبی، تعطیلی مدارس و دانشگاه های فرهنگی، آییننامهبر
در آزمون  مبتالیان  با  که  افرادی  برای  قرنطینه  اعمال  عمومی،  بخش  کارکنان  استخدام  روند  و  ها 

بوده محدودیتتماس  رعایت  عدم  صورت  در  گردید.  اعمال  بیاناند  تحت  های  شهروندان  شده، 
  6۵۰  ۀتری نباشد، افراد بر اساس مادگیرند و اگر تخلف موضوع جرم سنگینمی  رد کیفری قرارپیگ
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بررسی اجمالی مقررات اضطراری مصوب شده در ایتالیا حاکی   1. شوندمی  قانون کیفری محاکمه 
آزادی تردد، حق اجتماع، حق دسترسی همگانی به    ازجملهاز این است که حقوق بنیادین متعددی  

 دلیلبهو پرورش و حق فعالیت اقتصادی که در قانون اساسی این کشور تضمین شده است،  آموزش
مورد  تصمیمات  این  و  تعلیق  وزیران  هیئت  تصمیم  با  بهداشتی،  اضطراری  مرجع تأیید    شرایط 

 .(۵4-۵7: 1399جاللی و ابوعطا: ) ی این کشور قرار گرفته استگذارقانون
 ()آمریکا ه با تروریسم مقررات اضطراری برای مقابل. ۲-۲

،  آمریکاگیری کرونا در  با وجود شرایط ناگوار گسترش بیماری و آمار ابتال و فوت ناشی از همه
انتخابات ریاست جمهوری  جنجال  دلیلبه با  در آمریکا  ۲۰۲۰های سیاسی مقارن  ، دولت حاکم 

فوق اعالم  به ضرورت  اعتقادی  این سطور،  نگارش  زمان  تا  متحده  این درخصوص    العادهایاالت 
العاده و استفاده از مقررات اضطراری در موضوع نداشته است. یکی از موارد مهم اعالم حالت فوق

  آمریکادولت وقت    سپتامبر،   11  ۀگردد. بعد از حادثمی  باز  ۲۰۰1به حوادث تروریستی سال    آمریکا
 برداری کرد: در واکنش به این حادثه، از دو مکانیزم برای اعالم و اجرای مقررات اضطراری بهره 

گسترده  نخست   اجرایی  قدرت  قوا  رئیس  عنوانبهدرخواست  کل  فرمانده  و  دوم،    جمهور  و 
 .پاتریوت() پرستیدرخواست تصویب فوری قانون میهن

 ی اجرایی اضطرار  قدرت. ۲-۲-۱
اجرایی   قدرت  گسترش  برای  دولت  وضعیت    دلیلبهتالش  تا  شد  سبب  اضطراری  شرایط 

افراد، سازمانایجاد کنترل  و  دولت، شناسایی  اصلی  و دستور کار  بنامند  را جنگ  احیاناا شده  و    ها 
 اند. ههایی بود که در این حادثه دخالت داشتدولت

انتشار یافته است، دولت بیش    آمریکارسمی  بنا بر اطالعاتی که توسط نویسندگان و یا مقامات  
هم مسلمان بودند در رابطه با اقداماتش برای تحقیق   را که اکثراا   آمریکانفر خارجی مقیم    1۲۰۰از  

  سؤال تعداد افرادی که در این خصوص مورد بازجویی و  )  سپتامبر دستگیر کرد   11  ۀ در مورد حادث
از   بیش  گرفتند  است(   ۵۰۰۰قرار  شده  ذکر  حد  .نفر  افراد  این  زندان  بیشتر  در  ماه  چند  برای  اقل 
 .homas E)  سپتامبر متهم شده است  11  در ارتباط با جرایم تروریستیها  این  بودند و تنها یکی از

Baker and John F. Stack, Jr, 2006: 32 .) 

 
بی   .1 عنوان  ماده تحت  می این  مقرر  مقامات  دستورات  به  نسبت  قانونی  »دارد:  توجهی  به دستورات  نسبت  هر کس 

مقامات بنا به دالیل امنیت عمومی، عدالت، نظم عمومی یا بهداشت بی توجهی کند، اگر تخلف وی موضوع جرم  
 «. یورو محکوم خواهد شد 206یا جریمه تا  تری نباشد، تا سه سال حبسسنگین 
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زندانی  این  از  سلول برخی  در  انفها  شده  1رادیهای  که  نگهداری  در    ۲3اند  را  روز  از  ساعت 
بوده هفتهسلول  یکاند.  اجازای  ایشان  به  دیگر    ۀ بار  زندان  به  زندانی  از  و  شده  داده  تلفنی  تماس 
هایشان جلوگیری شود. دولت از افشای نام این  اند تا از تماس با وکال، دوستان یا خانوادهمنتقل شده

ت. سیاستی که دادستان کل این چنین توجیه کرد: »وقتی ایاالت متحده  باز زده اس   ها سربازداشتی
 .homas E. Baker and John F)  در جنگ است، من با دشمن مبادله اطالعات نخواهم کرد«

Stack, Jr, 2006: 32 .) 

پاتریوت  قانون  دادستان کل می   مقرر   2در حالی که  متعارف،  وجود دالیل  در صورت   داشت که 
برای   متهم به جرمی باشد بازداشت کند، دولت، اینکه    روز بدون   7یک غیرشهروند را برای    تواند می 

غیرشهروند به یک سری مقررات   1۰۰۰اقدام خود به این قانون استناد نکرده و برای دستگیری حدود  
 اعالم شد استناد نموده است.  ۲۰۰1سپتامبر    17اضطراری موقتی که توسط دادستان کل در 

فوق مقررات   شرایط  یا  اضطرار  زمان  اجازه موقت  به می   العاده  اعتقاد  برای  دالیلی  وقتی  دهد 
انجام عمل خالف قانون توسط یک فرد خارجی وجود دارد، وی برای یک زمان متعارف و تا زمانی  

پاتریوت    آمریکاکه تحقیقات ادامه دارد بازداشت شود. در حالی که این مقررات با مقررات قانون 
دهد. با این حال دولت وقت  می  دارد که فقط نگهداری تا هفت روز را در این موارد اجازهمغایرت  

هفته  آمریکا برای  زیادی  افراد  و  نکرد  لغو  بود،  قانون  مغایر  که  را  مقررات  بازداشت شدهآن  اند  ها 
 تفهیم شود. ها آن اتهامی بهاینکه  بدون

اضطرار،  از  برای عمل حاکی  مثال  بهترین  آزادیصورت  به  هک  شاید  را  نامشخصی  مدنی  های 
دستور  می   تهدید بوش    ۲۰۰1نوامبر    13کند،  وقت    رئیسجرج  »امری  آمریکاجمهور  عنوان   ۀ با 
که  3«نظامی غیر  است  هر  نامشخص  عملیات  بازداشت  در  دخالت  به  متهم  که  را  شهروندی 

دادگاه   یک  در  افراد  این  اتهام  به  رسیدگی  و  باشد  پروسهتروریستی  با  بدون  نظامی  و  محدود  های 
 (. homas E. Baker and John F. Stack, Jr, 2006: 34) دهدمی بررسی قضایی را اجازه 

کمیسیون این  جنگ تشکیل  از  نوعی  تروریسم  با  جنگ  که  شد  بنا  اصل  این  بر  نظامی،  های 
ا قوانین جنگ پاسخ داده  دشمنانی طراحی شده که استحقاق این را دارند که نه ب  ۀوسیلاست که به

حقوق   گرفتن  نظر  در  بدون  القاعده  و  طالبان  نیروهای  اساس،  این  بر  و  صلح  قوانین  نه  و  شوند 
در دادگاهالمللبینهای  درخواست  اسیران جنگی در گوانتانامو نگهداری و باید  های  ی که زندانیان 

 
1. Solitary confinement 
2. Patriot Act 

3. Military order 
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 .اعتنایی مواجه شدصالح محاکمه شوند با بی
 پاتریوت() پرستیناشی از قانون میهن های محدودیت. ۲-۲-۲
پاتریوت    ه کنگر  ۲۰۰1اکتبر    ۲۵در   این   1« آمریکا»قانون  تصویب  مراحل  کرد.  تصویب  را 

، این قانون را تنها با  آمریکا دهد. سنای  می  نشان  ، قانون، شرایط اضطراری را که در کشور حاکم بود
دو حزب را داشت    که حمایت هر  نمایندگان، این الیحهمخالف تصویب کرد. در مجلس  رأی    یک

کرده بود، با سرعتی تصویب شد که برخی اعضای کنگره شاکی  تأیید    به اتفاق آرا   2قضایی   ۀو کمیت
 homas E. Baker and John)  انداند ندیدهداده رأی    بودند که حتی کپی کاملی از چیزی که به آن

F. Stack, Jr, 2006: 37 .) 
 1991های دوران جنگ سرد است. در سال  هسوءاستفاداین قانون، تهدید به احیای بسیاری از  

نوشتن یا گفتن مطلبی در حمایت    دلیلبه  داد صرفاا می  که به دولت اجازه   3« والتر  –»قانون مک کاران
تو مهاجری شود  مانع ورود هر  ماداز کمونیسم  لغو شد.  احیای   411  ۀ سط کنگره  پاتریوت،  قانون 

منتهی   است؛  مقررات  ماده،    تروریسمکمونیسم،    جایبههمین  این  اساس  بر  است.  شده  گذاشته 
موافقت عمومی نسبت  کندتأیید  شهروندی شود که وزارت خارجهتواند مانع ورود هر غیرمی دولت

فعالیت یا  ابه عملیات  داشته  تروریستی  در کشوری که ست؛  های  مقام و شهرت خویش  از  یا که 
های ایاالت متحده برای مبارزه تروریسم است استفاده نموده و این کار فعالیت   ۀکنندتأیید  حامی یا

 الشعاع قرار داده است.  با تروریسم را تحت
.  بخشدای میدیگری که خصوصیت دوران جنگ سرد بود جان تازه  ۀاین قانون، همچنین به روی

اجازه  سرویسمی  یعنی  اصالحیدهد  به  نسبت  امنیتی  اساسی    ۀهای  قانون  مرتکب    آمریکاچهارم 
گروه به  نسبت  داخلی  جاسوسی  و  شده  نیرنگ  و  جمعحیله  قانون  اساس  بر  را  محلی  آوری  های 

مشاهده کرد که    4چرچ«   ۀسنا »کمیت  ۀیک کمیته ویژ  197۵اطالعات خارجیان از سر بگیرند. در  
بر گروه( میدان گستردهFBI)  ایاف بی از نظارت  های سیاسی از هم پاشیده ایجاد کرده که به  ای 
غیرفعالیت از  های  یکی  نبودند.  مشغول  هم  کمیتهسوءاستفادقانونی  که  مهم  گزارش    ۀهای  چرچ 

آژانس که  بود  این  و    هایکرد،  الکترونیکی  نظارت  از  استفاده  اجرایی،  قدرت  طریق  از  اطالعاتی 
تکنیک جمعدیگر  تجاوز آهای  افراد  خصوصی  حریم  به  ملی  امنیت  مقاصد  برای  اطالعات  وری 

 
1. USA PATRIOT Act 
2. Judiciary Committee 
3. McCarran- Walter Act 
4. Church Committee 
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کمیتکرده هم  ۀاند.  که  داد  پیشنهاد  افنظارت   ۀموصوف  مانیتورینگ  به  الکترونیکی  ی  آیبهای 
 1شود. در نتیجه، »قانون نظارت بر اطالعات خارجیان«می  ام محدود شود که با نظارت قضایی انج

 تصویب شد. 1978در 
استراق سمع تنها در صورتی مجاز است که دالیل متعارفی  این قانون، استثنایی مطرح کرد که 
قاضی انجام گیرد. در عین حال، این قانون   نظرتحتوجود داشته باشد که جرمی ارتکاب یافته و  

محدودی جمعمتضمن  که  بود  جاسوسی  تی  هدف،  که  بود  جاهایی  به  محدود  اطالعات،  آوری 
های  کند تا با استاندارد می  قانون پاتریوت، این قانون را اصالح   ۲18  ۀاطالعات خارجیان باشد. ماد

  سمع بدهد استراق  ۀ نظارت، تحقیقات جنایی است، اجاز   ۀپایین قانون مذکور، حتی اگر هدف اولی
(homas E. Baker and John F. Stack, Jr, 2006: 38 ) . 

سپتامبر، فرصت بسیار مناسبی    11  ۀرسد شرایط خاص حاکم بعد از حادثمی  در مجموع به نظر
فوق وضعیت  اعالم  با  تا  داد  قرار  متحده  ایاالت  تقنینی  و  اجرایی  قدرت  اختیار  امنیتی،    ۀ العاددر 

گسترده  صورت  به  قانونی تجویز شده بود  ارچوبیههای متمادی در چهایی که در طول سالمداخله
 محابا نسبت به شهروندان و ساکنان این کشور اعمال شود. و بی
 . مقررات اضطراری در ترکیه۲-۳

بررسی قانون اساسی ترکیه حاکی از جایگاه حقوق وضعیت اضطراری در آن کشور است. در  
 های اساسی« آمده است: و آزادیقانون اساسی این کشور با عنوان »توقف اجرای حقوق  1۵ ۀماد

آماده حالت  جنگ،  شرایط  فوقدر  شرایط  و  نظامی  حکومت  نظامات  باش،  رعایت  با  العاده، 
متوقف ساخت یا در    یا جزئاا   های اشخاص را کالا توان حقوق و آزادیالملل میبینناشی از حقوق  

 اتخاذ نمود.  این شرایط در مورد اصول مرتبط مقرر در قانون اساسی تدابیر دیگری 
هدف قانون را تبیین و اعالم وضعیت اضطراری    گذارقانوندر قانون وضعیت اضطراری ترکیه،  

 را منحصر در وقوع چهارگونه حادثه دانسته است: 
بالیای طبیعی 1 بیماری خطرناک ۲، .  اقتصادی جدی3، . شیوع  بحران  اقدام جدی علیه  4،  .   .

 (.77: 1391فغان نژاد و نوری، ) اساسی هاینظم عمومی و یا حقوق و آزادی
جمهور، وضعیت اضطراری  رئیسدر موارد حدوث هر کدام از موارد، شورای وزیران با ریاست   

وزیران، موضوع با فوریت برای تصوب به    هیئت  را اعالم خواهد نمود. پس از تصویب موضوع در
ارسال ترکیه  ی می  مجلس ملی  تغییر دوره  به  قادر    ۀا اصالح هست و در هر حال دورشود. مجلس 

 
1. Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) 
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وزیران و تصویب مجلس برای   هیئت  اضطراری محدود به شش ماه است و تمدید آن با درخواست
های مرتبط با حالت  تواند در موضوع می   وزیران  هیئت  اضطراری،   ۀ پذیر است. در دورماه امکان   4

تصویب صانامهاضطراری  رسمی  تشریفات  بدون  قانونی  الزام  با  در هایی  انتشار  با  و  نموده  در 
 (.343: 1386ابدی،  ) را به مجلس ملی تقدیم کندها تأیید آن رسمی، جهت  ۀروزنام

مقرره محدودیت  ازجمله ناحیمی   های  با  مرتبط  معین  مناطق  در  اقامت  از  ممنوعیت  به   ۀتوان 
هم در  آموزش  تعلیق  معین،  نواحی  از  عزیمت  یا  ورود  ممنوعیت  اضطراری،  وضعیت   ۀاعالم 

کار اماکن تفریحی و    ۀسازی زمان شروع و خاتمسطوح اعم از دولتی و خصوصی، کنترل و محدود 
آمد زمینی، هوایی و دریایی و  وکاالهای اساسی، کنترل رفتخصوص    در  خدماتی، وضع مقررات

 .(34۵: 1389ابدی، ) مواردی از این دست اشاره کرد 
ط اضطراری، به علت شیوع بیماری، حوادث  در قسمت آیین دادرسی و مقررات جزایی در شرای

پیش یا موضوع ترکیه  قانون  در  نظم عمومی  با  مرتبط  در بینیهای  است.  های مهمی صورت گرفته 
دادگاه صالحیت  در  که  جرایمی  جز  به  صالحیت،  در  باب  جرایم  تمامی  است،  نظامی  های 

 شود.می  علنی رسیدگیصورت  به های عمومی ودادگاه
ی که موجب نقض اختیارات یا اقدامات فرماندار ایالتی گردد یا سرپیچی از رفتارخصوص    در

به مدت    ، دستورات یا گواهی دروغ، عالوه بر مجازات رفتار در شرایط عادی، مجازات حبس اضافه 
ای را به قصد ایجاد هراس  کنندهسه ماه مقرر شده است. همچنین هر کس اخبار و اطالعات اغوا

حبس برای سه ماه  مشابه مسئولیت داشته و به مجازات اضافهصورت  به  کند،   بین مردم نقل یا پخش
و جریمتا یک در صورت    ۀسال  این جرم  ارتکاب  ترکیه محکوم خواهد شد.  لیر  پنج هزار  حداقل 

 شود. می های گروهی دو برابراستفاده از رسانه
در    19یدوز شیوع بیماری کوهای اداری و قضایی دولت ترکیه و شرایطی که پس ااقدام   ۀدر زمین

و سفر    جاییجابههای مربوط به های اداری و محدودیتاین کشور حاکم شده است، عالوه بر اقدام 
حقوقی و قضایی مهمی نیز با استناد به مقررات اضطراری موجود در قوانین این    هایو غیره، تصمیم

توسط   اجرا  جهت  است.  جمهوررئیس کشور  شده  در    عنوانبه  ابالغ   ، ۲۰۲۰مارس    ۲۲نمونه، 
منتشر    ۀروزنام را  ترکیه  جمهوری  ریاست  تصمیم  کلیکرد  کرسمی  تعلیق  دستور  آن  در  مراحل    ۀه 

  مراحل جدید اجرای بدهی یا ورشکستگی  ۀگی، ممنوعیت شروع کلیرسیدگی به بدهی و ورشکست
را اعالم    ۲۰۲۰آوریل    3۰های موقت تا تاریخ  به استثنای دعاوی نفقه( و ممنوعیت اجرای توقیف)
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ماد   .کرد اساس  بر  جمهوری  ریاست  شمار  33۰  ۀتصمیم  ورشکستگی  و  توقف    ۲۰۰4  ۀ قانون 
ور تعلیق مراحل اجرای حکم را برای مدت معینی در دهد دستمی   که به رئیس جمهور اجازه   1است 

، وزارت دادگستری جزئیات  ۲۰۲۰مارس  ۲4صادر کند. در  اپیدمی، بالیای عمومی یا جنگموارد 
جمهوری،    ۀنحو ریاست  تصمیم  به  توجه  با  را  توقف  مراحل  انتقال    ویژهبهاجرای  نفقه،  مورد  در 

توض  آن،  اجرای  مراحل  بودن  معوق  و  کودک  داد. حضانت  نظر  2یح  به  مجموع  وجود می   در  رسد 
مقام   تجویزی  اختیارات  با  اضطراری  شرایط  برای  خاص  از دار صالحیت مقررات  را  ترکیه  کشور   ،

از نظر اجتماعی اینکه    لحاظ حقوق وضعیت اضطراری در جایگاه مناسبی قرار داده است. با توجه به 
رتبط با نظم و امنیت، قرابت زیادی بین ایران و و فرهنگی و مواجه بودن با بالیای طبیعی و حوادث م 

های مرتبط با شرایط اضطراری در این کشور متناسب در قوانین و رویه اینکه    ترکیه هست و با توجه به
محدودیت  بحران،  نوع  حمایت با  به  و  تنظیم  خاصی  دوران های  در  رفاهی  و  قضایی  اداری،  های 

نظر  به  است،  شده  توجه  هم  ترکیه   رسد می   اضطراری  کشور  جهت می   قوانین  مناسبی  الگوی  تواند 
افزایی جهت مدیریت کننده میان قوای حاکمیت و هم روزآمدسازی قوانین یا تنظیم مقررات هماهنگ 

   بحران و حمایت از شهروندان در شرایط بحرانی و جلب مشارکت ایشان باشد. 
 اضطراری در ایران حقوق وضعیت. ۳

از این است که موارد وضع و استفاده از    ۀنبررسی سوابق موجود در ساما حقوقی ایران حاکی 
عمدتاا  اضطراری،  وضعیت    مقررات  است.  بوده  حاکم  نظام  حفظ  و  سیاسی  امنیت  تضمین  برای 

و    مورد نظر قرار گرفته است  13۵8قانون اساسی مصوب    79اضطراری در حقوق ایران، در اصل  
اسالمی    در انقالب  از  قبل  حقوقی  در  هرچند  نظام  بود،  نگرفته  قرار  اشاره  مورد  اساسی  قانون  در 

رویه و  عادی  از  قوانین  بعد  و  قبل  مقررات  در  بنابراین  بود.  گرفته  قرار  توجه  مورد  حکومتی  های 
اسالمی   متفاوتی   13۵7انقالب  رویکرد  شاهد  اضطراری  وضعیت  مدیریت  و  قانونی  منظر  از 

با وجود جایگاه وضعیت اضطراری در قانون اساسی و انتظار طبیعی تبیین مصادیق، تعیین  هستیم.  
های نقض مقررات در وضعیت اضطراری در قوانین اجراضمانتمدیریت و    ۀدستگاه متولی و نحو

قوانین مانند » یا تشکیل    ، «1398قانون مدیریت بحران کشور مصوب  عادی، و تصویب برخی  و 
با  از گسترش  پدافند غیر  عنوان  سازمانی  ناشی  با شرایط اضطراری بهداشتی  عامل، جهت مواجهه 

«  ستاد ملی مقابله با کرونا»  عنوانبهویروس کرونا، شاهد تصمیم ناگهانی و ایجاد سازوکاری ملی  
 

1. Law on Execution and Bankruptcy No. 2004. 

2.www.loc.gov/law/foreign-news/article/turkey-government-takes-extraordinary-

administrative-measures-for-the-coronavirus-pandemic, Last seen: 9/11/20. 
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وضعیت اضطراری   نۀدر این گفتار ضمن اشاره به پیشی 1شورای عالی امنیت ملی هستیم.  ۀ با مصوب 
چالش ایران،  بایستهدر  و  بررسی  موجود  ضرورت های  یا  سامانها  ایجاد  وضعیت   ۀهای  حقوق 
   شود.می اضطراری بررسی

 از انقالب اسالمی قوانین قبل .۳-۱
به توجه  مقرراینکه    با  مشروطه  اساسی  قانون  اضطراری  خصوص    در   خاصی  ۀ در  شرایط 

به نظر پیش  بود،  به مقررات اعالن حکومت نظامی  رسدمی  بینی نشده  مصوب سوم    قانون مربوط 
  ۀه، به دولت اجازواحدماده  قانونی در این خصوص است. بر اساس این  ۀاولین مصوب   13۲9بهمن  

است   العاده داده شده است ولی مقرر گردیده که دولت موظفاعالن حکومت نظامی در مواقع فوق
ظرف یک هفته پیشنهاد آن را با ذکر علت به مجلس شورا و سنا بدهد و البته باید مدت حکومت  

 نظامی هم در اعالن دولت ذکر شود.
قانون حکومت نظامی  قانون مذکور،  اعالم حکومت    ۀنحوبه،  1۲9۰/  ۲7/4  مصوب   متعاقب 

دستگاه وظایف  بیان  و  یا نظامی  قانون  مشمول  جرایم  به  رسیدگی  برای  نظامی  دادگاه  ایجاد  و  ها 
از وقتی که اعالن  یک این قانون: »  ۀناقضان مقررات حکومت نظامی پرداخته است. بر اساس ماد

با تصویب امنیت و آسایش عمومی است  به  اموری که راجع  به  وز  هیئت  حکومت نظامی شود  را 
شد خواهد  اجرا  جنگ  وزارت  مادتوسط  اساس  بر  قانون  ۲  ۀ «.  موقتی  »  :این  نظامی  محاکم  باید 

تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش عمومی 
 «. است رسیدگی نمایند

تظام عمومی  اشخاصی که سوءظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و ان، »۵  ۀبر اساس ماد
را خواهد داشت و پس از توقیف، به استنطاق آنان  ها  آن   بشود، قوه مجریه حق توقیفها  آن  در حق
باقی و می  شروع توقیف  در  به کلی رفع نشود، شخص مظنون  استنطاق، سوءظن  در  گاه  شود. هر 

از اختتام حکومت نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد ظن برای  صرف سوء  «. در این ماده اوالا بعد 
دادگاه به  افراد  این  تسلیم  زمان  و  است  کافی  اشخاص  توقیف  و  برای  دستگیری  دادگستری  های 

   حکومت نظامی است. ۀ رسیدگی به سوءظن هم بعد از پایان یافتن دور
ماد  اساس  سوءظن7  ۀبر  گونه  هر  کهمأمور  ،  است ۀ  عهد بهشهر    تأمین  ینی  شده  واگذار  آنان 

نازل و اجرای تحقیقات خواهد بود در صورت مقاومت و مخالفت،  مجوزی برای داخل شدن به م
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قهراا می  جبراا  مقاوم  و  مخالف  و  شوند  داخل  محکم  توانند  حکم  موافق  و  قویاا   ۀدستگیر   نظامی 
سیاست خواهد شد. بر اساس این ماده، حریم خصوصی و حرمت و احترام منزل و مسکن افراد، با  

   نقض شدن است.قابلان نظامی، مأمورظن 
اجتماعات و انجمن ها در مدت حکومت نظامی باید به کلی موقوف و  این قانون، »  1۰  ۀدر ماد

متروک باشد اگر اجتماعی منعقد شود به مجرد اخطار اولی پلیس باید متفرق شوند و در صورت  
 «. مقاومت یا مخالفت مقاوم یا مخالف جلب به محکمه نظامی و محکوم به مجازات خواهد شد

سازوکار قانونی    حاکی است که  13۵7تا    13۲9  زمانی  ۀ وابق تقنینی و اجرایی در دوربررسی س
قرار صورت  به  تعبیه شده و اعالم حکومت نظامی  استفاده  مکرر و در مناطق مختلف کشور مورد 

دهد تا قبل از سال می  مجوزهای صادر شده از سوی مجلس شورای ملی سابق نشان  1گرفته است. 
قبل  134۲ از  ، دولت  را نموده ولی  امر  این  انجام  تقاضای  از مجلس  برقراری حکومت نظامی  از 

بوده است.  ۀ  کنندتأیید  مجلس،   به بعد، معموالا   4۲سال   برقراری حکومت نظامی  در  عمل دولت 
که،   این  بر  فوق   برخالف عالوه  حالت  و  نظامی  حکومت  قانون  در  13۲9سال    ۀ العاددستور   ،

کار از  کدام  هیچ این  توجیه ضرورت  و  بیان علت  نظامی،  حکومت  برقراری  در  دولت  تقاضاهای 
جهت سرکوب مخالفان    موارد استفاده شده از این ظرفیت قانونی، صرفاا اینکه    شود. ضمننمی   دیده

استفاده از این ظرفیت در حوادث و بالیای    سیاسی و کنترل اعتراضات و اعتصابات عمومی بوده و 
 ها گزارش نشده است.  طبیعی یا بیماری

 
به    1333مجلس تمدید شده است، سال    ۀ اقل برای دو مرتبه با اجازدر مناطقی از خوزستان، که حد133۰سال  .  1

از خوزستان، سال    3مدت   مناطقی  در  مسیر   3برای مدت    1333ماه  در سراسر  تهران، همچنین  در شهرستان  ماه 
آهن بوده است، همچنین در همین سال به مدت کیلومتری، و در شهرها و قصباتی که مسیر عبور راه 6آهن تا شعاع راه
از    ای مجلس عمل دولت در برقراری حکومت نظامیدر ماده واحده  134۲ماه در پاالیشگاه کرمانشاه، در سال    3

های خرداد تا پایان مهرماه را تأیید کرده است، همچنین در همین سال حکومت نظامی در شیراز که در تاریخ 1۵تارخ 
خرداد    41آبان   و  بهمن  شهریور    4۲تا  از   4۲تا  دیگری  موج  است.  شده  واقع  مجلس  تأیید  مورد  گردیده  برقرار 

نظامی سال  حکومت  انقالب  پیروزی  با  مقارن  ماه بوده    ۵7ها  یک  تقاضای  آموزگار  دولت  نمونه،  عنوان  به  است. 
مرداد   در  نظامی  منطق  ۵7حکومت  با    ۀ در  که  نموده  تاریخ  أ ر  17۵اصفهان  در  همچنین  شده،  موافقت  مجلس  ی 

ها و شهرهای مهم از مراکز استان   شهر  نموده که غالباا   1۲، دولت تقاضای برقراری حکومت نظامی در  ۲6/6/13۵7
ن، قم، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، آهواز، آبادان، قزوین، کازرون و جهرم هستند؛ این تقاضا در کشور همچون تهرا

ماه    ۲6العاده  فوق  ۀجلس از    13۵7شهریور  نظامی  اعالم حکومت  بر  مبنی  دولت  تا عمل  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
 و به مدت شش ماه مورد تأیید قرار گیرد. ۵7شهریور  17تاریخ 
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  قوانین بعد از انقالب اسالمی .۳-۲
های سیاسی و مدنی، از طریق اعالم حکومت نظامی مکرر  حقوق و آزادی  ۀ نقض بسیار گسترد 

 انکاری در نارضایتی مردم و نخبگان جامعه و شکل گرفتن انقالب اسالمی غیرقابلثیر  أو مستمر، ت
اندیشه آزادیبا  استقالهای  و  سال  لخواهانه  در  و    13۵7طلبانه  استقالل  و  آزادی  است.  داشته 

حفظ وحدت و تمامیت   های سیاسی و مدنی در عینساالر و مقید به حقوق و آزادیحکومتی مردم 
اصل   در  که  بود  اساسی  مطالبات  از  کشور،  است.  9ارضی  نموده  جلوه  اساسی  قانون    قانون  در 

یا شرایط اضطراری   برای وضعیت جنگی  تدارک شده که در ذیل  اساسی  ترتیبات خاصی  آن  نظیر 
 دهیم.می مورد بررسی قرار

 اول انقالب(  ۀده)  حقوق وضعیت اضطراری قبل از بازنگری قانون اساسی. ۳-۲-۱
در واکنش    شرایط جنگی و سایر موارد اضطراری،   بینیپیش با وجود    13۵8قانون اساسی سال  

به حکومت نظامی    به افراطی رژیم سابق  برقرار79در اصل  توسل  به کلی    ینظام  ومتک ح  ی،  را 
 حق  ، دولتر آنینظ  یط اضطراریو شرا   جنگ  در حالت ». در عین حال،  اعالم کرده است  ممنوع

 آن   مدت  ید، ول یرا برقرار نما  یضرور   یهاتیموقتا محدود  یاسالم  یشورا   مجلس  بی دارد با تصو
بنمی  هرحالبه س  شیتواند  صورت   یاز  در  و  باشد  دولت  یباق  همچنان  ضرورت   هک  یروز    باشد، 

 «. ندکمجوز  سبک مجددا از مجلس است موظف 
های ضروری در حالت جنگ و برقراری محدودیت  ۀ در این اصل قانون اساسی، به دولت اجاز

امنی سیاسی،  اتفاقات  و  حوادث  وجود  با  ولی  است  شده  داده  جنگ  نظیر  اضطراری  و  شرایط  تی 
ساله، تعارضات داخلی و توسل   8جنگ تحمیلی    ازجملهاول انقالب    ۀطبیعی بسیار بزرگ در ده

پیروزی انقالب و  های سیاسی در آغازین ماهبه خشونت از طرفی برخی گروه در   خصوصبههای 
قانونی توسط مجلس   136۰سال   یا تصویب  از مجلس  تقاضای دولت  از  و موارد مشابه، موردی 

اسال محدودیتشورای  متضمن  که  باشد  می  اضطراری  وضعیت  اعالم  یا  و  حقوق  تعلیق  یا  ها 
جمهور یا نخست وزیر یا مقامات دیگر    رئیسبا انعکاس تقاضای    گردد. ولی معموالا نمی  مشاهده

محدودیت انقالب،  رهبری  فوق به  اختیارات  یا  وها  درخواست  موضوعات  با  متناسب  تأیید    العاده 
گاه  جایبهرسد با توجه به شرایط انقالبی و همراهی و مشارکت مردم و اعتماد  می  به نظر  1. شده است

  ۀ العادعراق علیه ایران یا موارد فوق   لۀسااول انقالب و دوران جنگ هشت  ۀرهبری انقالب، در ده

 
با  1 پشتیبانی جنگ  درخواست تشکیل شورای عالی  مشاهده  برای  نمونه  عنوان  به  فوق .  در حکم اختیارات  و  العاده 

 http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_123153 قانون بودن مصوبات شورا رجوع شود به:
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محدودیت  دیگر،  اعمال  یا  حقوق  آزادیتعلیق  به  نسبت  که  است،  هایی  داشته  وجود  حقوق  و  ها 
رهبری اجرا و یا  ۀ قانون اساسی به قانون تبدیل شود با تصویب یا اجاز 79در قالب اصل اینکه  نبدو

 توسط شهروندان ایرانی تحمل گردیده است. 
 تاکنون( ۱۳۶۸سال )  حقوق وضعیت اضطراری بعد از بازنگری قانون اساسی. ۳-۲-۲

واقعیت و  نیازها  به  توجه  با  اسالمی  جمهوری  اساسی  حک قانون  حوزه های  در  های  مرانی 
شده  سیسات ایجادأمورد بازنگری و اصالح و تکمیل قرار گرفت. یکی از ت  1368مختلف در سال  

بازنگری،   در  قانون اساسی  امنیت ملی در اصل    بینیپیشدر  بود که    176شورای عالی  قانون  این 
 ست. االجرا الزم رهبری  تأیید  مصوبات آن بعد از

شده  بینیپیشهای فرایندعالی سیاسی و امنیتی تا حد زیادی جایگزین  مرجع  عنوانبهاین شورا 
اصل   ریاست    79در  به  که  شورا  این  است.  شده  اساسی   ۀقو  رئیس  عنوانبهجمهور  رئیسقانون 

و مقامات ارشد نظامی و امنیتی تشکیل و مصوبات   قضائیهسای قوای مقننه و  ؤمجریه و با حضور ر
ست، تا حد زیادی توانسته است در هنگام تصمیمات  االجراالزم ی همه  مقام رهبری برا تأیید    آن با

که نیازمند اعالم وضعیت اضطراری است، پتانسیل    امنیتی و یا مدیریت حوادثی  مسائل سخت در  
و به    1و انسجام الزم و فوری جهت اقدامات مورد نظر حاکمیت را در حوادث و بالیا فراهم نماید 

از  می  نظر بعد  ظرفیترسد  از  استفاده  نیز  اساسی  قانون  تقاضای  176اصل    بازنگری  عمل  در   ،
قانون اساسی را به حاشیه برده و شاهد اجرای ترتیبات    79تصویب مقررات اضطراری مطابق اصل  

 ایم.  موضوع اصل مذکور نبوده 
 ۀیح دولت با عنوان »ال   ۀ که با الیح   1398در »قانون مدیریت بحران« مصوب  اینکه    شایان توجه 

مکرر به ۀ  مترقبه« مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفته است، با وجود اشارمدیریت حوادث غیر 
های های مرکز پژوهش توجیهی و نه در گزارش   ۀوضعیت اضطراری یا شرایط اضطراری، نه در مقدم 

توجه قانون اساسی برقرار نکرده و    79مجلس شورای اسالمی و سند مصوب نهایی، ارتباطی با اصل  
پیشگیرانه و وظایف دستگاه   عمدتاا   گذار قانون  اقدامات  به  با   ها در مدیریت معطوف  و  حوادت است 
کوتاهی بعد از ابالغ این قانون اتفاق افتاد، مدیریت سیاسی   ۀ شیوع بیماری کرونا در فاصلاینکه   وجود 

کافی   بیماری  این  مدیریت  برای  را  قانون  آن  ظرفیت  از  استفاده  کشور  اجرایی  تصمیم و  با  و  ندیده 
ایجاد شد که در عمل   « ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا شورای عالی امنیت ملی، ستادی با عنوان » 

 
-873  :1396اکبری،  مقدسی و  :  نک. برای مطالعه بیشتر در خصوص جایگاه مصوبات شورای عالی امنیت ملی  1

893. 
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به   توجه  اصل    بینیپیش های  فرایندبدون  در  اعالم   79شده  با  مجلس،  تصویب  و  اساسی  قانون 
نوعی انجام داد که از گیری کرونا، اقدامات متالعاده در کنترل و مدیریت همه وضعیت خاص یا فوق 

مقرره  جلسات جنس  تشکیل  برای  پروتکل  تصویب  حتی  و  نهادها  تمام  و  کشور  کل  برای  گذاری 
. است که فقط از .. ها و یا مرخصی زندانیان وبرگزاری جلسات دادگاه   ۀ مجلس شورای اسالمی یا نحو 

و ملی  امنیت  عالی  اس قابل رهبری  تأیید    منظر جایگاه مصوبات شورای  و   1ت.توضیح  ستاد  تشکیل 
آن   تصمیمات  کشند هرچند  اعالم  و  خطرناک  بیماری  مدیریت  زیادی    ۀدر  حد  تا  بوده   مؤثر کرونا 

به تصمیمات ستاد بازگشت کند، آنکه    هایی هم در این زمینه وجود دارد که بیش از است، ولی چالش 
 گردد.می  های آن باز ی قانونی برای نقض تصمیم اجرا ضمانت به ساختار آن و نبود  

 های ستاد ملی مقابله با کرونا چالش اجرای وضعیت اضطراری در تصمیم . ۳-۲-۲
که   کشورهایی  در  که  مواردی  از  گرفت   عنوانبهیکی  قرار  بررسی  مورد  تحقیق  این  در    نمونه 

سامانقابلروشن  صورت  به در  و  است  احساس  ۀرصد  آن  خأل  ایران  سیاست  می  حقوقی  شود،، 
هم از لحاظ ساختار و سازمان مدیریت    شرایط اضطراری است. این خألجنایی و حقوق حاکم در  

های ناشی از وضعیت ی محدودیتاجرا ضمانتگیری و هم نوع  وضعیت اضطراری و آیین تصمیم
نیازهای ضروری ایشان و    تأمین  حمایت از شهروندان درگیر در بحران جهت  ۀاضطراری و هم نحو

 بحران یا وضعیت اضطراری است.  ۀ کمیت در دورهای حاجلب مشارکت در اجرای برنامه
کلی مدیریت  صورت  به  ساختار یا سازمان متولی، در موضوع مقابله با کرونا، ابتدادرخصوص  

 در  جمهور مدیریت ستاد را بر عهده گرفت.رئیسبه وزارت بهداشت واگذار و بعد از مدتی شخص  
تشکیلخصوص   اعضای  و  بر  ۀدهندافراد  عالوه  توضیحی که  این   ستاد،  اعضا  برخی  حضور  برای 

در   برای عضویت در ستاد و مشارکت  داده نشده، برخی مطالبات مطرح شده  افکار عمومی  برای 
اعضاتصمیم انتخاب  و  ستاد  تشکیل  که  است  این  از  حاکی  نیز  پشتوان  سازی  خاصی    ۀاز  قانونی 

 مند نبوده است.  بهره 
دستگاه که  شده  آن  موجب  کرونا«  با  مقابله  ملی  »ستاد  قانونی  مبنای  در  حاکمیتی ابهام  های 

های اتخاذ شده را به چالش ی تصمیمنحوبهافزایی در اجرای مصوبات ستاد، هر کدام  هم  جایبه
ی،  نمونه، با وجود حضور دادستان کل کشور در ستاد مل  عنوانبهکشیده و از اجرای آن طفره بروند.  

الزام موجران به تمدید قراردادهای اجاره تصمیمی اتخاذ شده است، اجرای آن  درخصوص    آنگاه که
 

دیدگاه   .1 بررسی  ادارجهت  خصوص  در  اضطراری  صالحیت  ۀ ها  وضعیت  در  هنجنی،  ندار  نجازراده  :  1399ک: 
۲44. 
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و    عنوانبه قراردادی موجر  توافق  قرار  مستأجرجایگزین  تردید  یا  می  در محاکم قضایی مورد  گیرد. 
آسیب افراد  معیشتی  حمایت  برای  تصمیمی  اتخاذوقتی  مجلمی   پذیر  نمایندگان  برخی  س  شود، 

های وزیر بهداشت  ها و شکوه گالیه  و یا مرتباا   1کشند. می  اختیار تصمیم اقتصادی ستاد را به چالش
شود. از همه می  توجهی به مصوبات ستاد ملی در کنترل مرزها یا سفرها و غیره شنیدهاز جهت بی

ستاد و عدم    ۀبه علت رعایت مصوب   ستاد ملی کرونا  رئیسجمهور و  رئیستر این است که  عجیب
های رسمی  ها یا آیینو برخی از برنامه  2گیرد می  قرار  سؤالحضور فیزیکی در برخی جلسات مورد  

پروتکل یا  و  مصوبات  رعایت  بدون  مقامات  برخی  حضور  انجام با  به  مربوط  به  می  های  و  رسد 
 3گیرد. می راحتی مورد تحمل قرار

های اضطراری اعم از  موضوعات مستلزم تصمیماینکه    رسد با توجه بهمی   در این زمینه به نظر
ی علمی و  مسائلگیر یا حتی موارد سیاسی و امنیتی،  مههای هحوادث و بالیای طبیعی و یا بیماری

بهره  نیازمند  که  هستند  حتی  تخصصی  و  حاکمیت  قوای  کارشناسی  توان  و  جمعی  خرد  از  مندی 
اصل وجود شورا   ۀجامع عالی تصمیم  مدنی است،  نهاد  درستی یا  اقدام  اضطراری  در شرایط  ساز 

مصوب   بحران  مدیریت  قانون  در  که  بحران   1398است  مدیریت  عالی  »شورای  قالب  در  نیز 
وجود  بینیپیش کشور«   با  که  است  ذکر  شایان  زمینه  این  در  است.  شرایط  واژگان  اینکه    شده 

قان  بحرانو    اضطراریا    اضطراری پربسامد  الفاظ  یا   ۀ، در الیحون مذکور استاز  پیشنهادی دولت 
مبنای ایجاد سازوکار قانونی    عنوانبهقانون اساسی    79به اصل  ای  نهایی مجلس، هیچ اشاره   ۀمصوب 

وجود با  و  نشده  اضطراری  وضعیت  مدیریت  پاندمی اینکه    برای  از  قبل  ماه  چند  موصوف  قانون 
و   176ناد قرار نگرفته و از سازوکار اصل  کرونا تصویب شده است، در مدیریت پاندمی مورد است

  تصمیم شورای عالی امنیت ملی یرای تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا استفاده شده است. به نظر 
ساخت قانونی مذکور و تجربیات ناشی از نبود سازوکار قانونی فراگیر  رسد با توجه به وجود زیرمی 

توان از طریق تکمیل و روزآمدی قانون مذکور و استفاده می  کننده در مدیریت پاندمی کروناو الزام 
 قانون اساسی، شورای عالی مدیریت وضعیت اضطراری را قانونمند کرد.  79از ظرفیت اصل 

که   حقوقی  مهم  اصل  به  توجه  با  دیگر  طرف  بدون  انگارجرم از  قانونی  ممنوعیت  ایجاد  یا  ی 

 
به    .1 پاسخ  در  دولت  توضیحات سخنگوی  به  بنگرید  نمونه  عنوان  در  چبه  کرونا  ستاد  مصوبات  بودن  قانونی  الش 

 ttps://www.mehrnews.com/news/5008002 : 4/6/1399تاریخ  
 https://www.hamshahrionline.ir/news/553146 به عنوان نمونه بنگرید به : .2

 . 1077783با کد خبر:  4/8/99در تاریخ  https://www.borna.news. به عنوان نمونه بنگرید به: 3
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توان اجرای تصمیمات در وضعیت اضطراری آن  نمی   داند، می  اثری نقض را بیاجرا ضمانتتعیین  
به همکاری و احساس مسئولیت   ها مطرح است را صرفاا هم در جایی که از دست رفتن جان انسان

برای تضمین اجرای    از قبل ابالغ شده  ۀنامآییناجتماعی شهروندان واگذار کرد. عدم وجود قانون یا  
زمینه  عنوانبه  هاتصمیم این  در  اصلی  جان    چالش  با  موضوع  ارتباط  وجود  با  که  است  مطرح 

از نوسان شیوع بیماری به علت عدم رعایت پروتکلشهروندان، گزارش های بهداشتی  های متعدد 
دارد. همان گونه که  از خصوص    در  حکایت  قبل  مقررات  در  یا  و  ایتالیا بحث شد  یا  ترکیه  کشور 

مصوب   نظامی  حکومت  اعالم  قانون  در  اسالمی  زمان    1۲9۰انقالب  برای  کردیم،  مشاهده 
فوق شرایط  یا  نظامی  یا  اجرا ضمانتالعاده،  حکومت  محاکم صورت  به  تعیین  اختیار  در  موسع 

حداکثر   که  صورتی  در  بود.  گرفته  قرار  تصمیماجرا ضمانتنظامی  نقض  بر  که  ستاد  یی  مهم  های 
های  رانندگی یا دوربین ملی کرونا مترتب شد، جرایم نقدی آن هم توسط افسران پلیس راهنمایی و  

بوده است تردد  ثبت تخلف  این  نظارتی  از  نیز حاکی  قانون مدیریت بحران  ! بررسی مواد مختلف 
گیر در های مراجع تصمیم، جایگاه عدم تمکین شهروندان از تصمیمگذارقانوناست که در ذهنیت  

تخ یا  همکاری  عدم  به  حداکثر  و  نگرفته  قرار  توجه  مورد  اضطراری  کارکنان  شرایط  یا  مدیران  لف 
   های متولی یا همکار توجه شده است.دستگاه

عدم   وضعیت  اجرا ضمانت  بینیپیشبنابراین  مقررات  نقض  برای  شده  تعیین  قبل  از  های 
از اعم  از  اینکه    اضطراری  یکی  شود،  انجام  شهروندان  آحاد  یا  و  مسئوالن  یا  مقامات  طرف  از 

قانون اساسی که امکان    79رسد با توجه به اصل  می  نظر های اساسی است. در این زمینه به  چالش
بودن    مؤثرکرده است، با وجود کارآمدی و    بینیپیشالعاده در شرایط خاص را  اعالم وضعیت فوق

عالی امنیت ملی در مدیریت قانون اساسی و استفاده از ظرفیت شورای  176سازوکار مبتنی بر اصل  
نو یا طبیعی که  امنیتی  پشتیبانیاقدامات فوری و کوتاه  عاا حوادث مختلف  را    ۀکند، تجربمی   مدت 

با کرونا و ضرورت وجود مقررات   مبارزه  های  بخش  ۀ برای هم  االجرا الزم دوران طوالنی مدیریت 
اعمال و اجرا از طریق محاکم دادگستری، تصویب قانون مربوط به شرایط اضطراری  قابلجامعه و  

بر عالوه  قانونی  اینکه    که  مشخص  دارحیتصالمرجع  را  وضعیت  این  به  می  در  نسبت  کند، 
تعیین  انگارجرم  و  تصمیماجراضمانتی  از  تمکین  عدم  اختیارات  ی  همچنین  و  مرجع  آن  های 

ها در شرایط اضطراری بهداشتی یا سایر  ها یا ترک فعلتجویزی جهت ایجاد ممنوعیت برخی فعل
کشورهایی مانند ترکیه و ایتالیا که در فصل    ۀ رسد تجربمی  موارد اقدام نماید ضروری است. به نظر

و اختیاراتی    قضائیهمقننه و    ۀتواند با مشارکت قو می   تقنینی ایران در این زمینه  ۀقبل مطرح شد و سابق
به   قوانینرئیسکه  مجری  و  زیرساختمی  جمهور  نظام  دهد،  در  اضطراری  وضعیت  حقوق  های 
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حقوقی را ترمیم و تکمیل نماید. بدیهی است که وقتی صحبت از حقوق وضعیت اضطراری است،  
محدودیت ایجاد  به  که  نخست  فصل  در  اشاره  مورد  مبانی  به  تعلیق توجه  و  موقت  و  قانونی  های 

آزادی و  حقوق  برتر  منظوربهها  برخی  ارزش  یا  مصلحت  و    حفظ  امنیت  یا  عمومی  سالمت  که 
بودن  موقتی  آن،  سلب  نه  و  حقوق  تحدید  بود.  خواهند  نظر  مورد  دارند  اشاره  کشور  انسجام 

در    تأکید  مقننه در تمدید یا استمرار وضعیت اضطراری، از موارد مورد   ۀها و لزوم اذن قومحدودیت
  ۀ کنندتواند تضمین می  تری مناسب  نحوبه  176قانون اساسی است که در مقایسه با اصل    79اصل  

   اعالم وضعیت اضطراری باشد.  ۀهای شهروندان به بهانادیزعدم تعدی حاکمیت به حقوق و آ
ستاد ملی و یا    هنگام و قاطعچالش مهم دیگری که در مدیریت بیماری کرونا مانع تصمیمات ب

دقیق تصمیم اجرای  در  از    بینیپیش گردید، عدم  می  هاعدم مشارکت شهروندان  سازوکار حمایتی 
است. این در حالی است که با توجه   شهروندان از منظر اقتصادی و رفاهی حتی تربیتی و آموزشی

  جمله تأمین  ازهای ناشی از وضعیت اضطراری، زندگی عادی شهروندان و  به طبیعت محدودیت
اقتصاد خانواده یا  بنگاهمعاش  یا  با خطرات  ها  تدبیر  شمی   تحملی مواجهغیرقابلها گاه  یا عدم  ود. 

برای حضانت   مناسب  تحت  یا  و  اجتماعی  حمایت  نیازمند  یا  1۰7:  1399روشن،  )  افراد  و   )
ی و تربیتی تأمین  هایهها و اردوگاهای اصالح و تربیت یا سایر کمپزندانیان یا کسانی که در کانون

نگهداری  جهتبه درمان  و  تربیت  یا  کیفر  بحرانمی  تحمل  تشدید  موجبات  رخصوص  د  شوند، 
سازوکارهای حمایتی، نه فقط اینکه    شایان ذکر  .(۲98:  1399نیازپور،  )  ایشان یا کل جامعه شود

باید برای بعد از حدوث وضعیت اضطراری، بلکه حتی قبل از وضعیت اضطراری و در حین جریان  
اطالع  فرایند یا   و  آموزشی  اقدامات  که  باشد  نظر  مورد  هم  اضطراری  شرایط    در   رسانیتدبیر 
دریافت در این زمینه از اهمیت  قابلهای  کننده یا نحوه و نوع حمایتهای حمایتسازمانصوص  خ

 (. ۲۲: 1399نژاد و عامری، حبیب) برخوردارند
یا اقدام   مترقبه واعتبارات ساالنه برای مدیریت حوادث غیر  بینیپیش در قوانین جاری با وجود  

ت آن،  وقوع  از  بعد  ارزیابی خسارات حوادث  به حمایتبه  از وجه کمی  اقتصادی  و  اجتماعی  های 
ایجاد  دوران طوالنی  در  امری که  است.  در وضعیت اضطراری صورت گرفته  درگیر  اقشار  یا  افراد 

در   کرونا  بیماری  مدیریت  برای  افتاد..و  ونقل حملها،  وکارکسبمحدودیت  اتفاق  به    ..  توجه  با 
با هزیناهمیت حمایت و اجتماعی در مدیریت وضعیت اضطراری  اقتصادی  و جلب    کمتر  ۀ های 

محدودیت و  مقررات  از  تمکین  در  شهروندان  ترتیبات  مشارکت  قوانین    بینیپیشها،  در  شده 
اقتباس و  قابلکشور ترکیه که در فصل قبل مورد اشاره قرار گرفت،   جمله ازاضطراری برخی کشورها 

 ی است. بردارهره ب
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مداوم حوادث طبیعی سهمگین مانند صورت  به  زیست ایران کهها در بوم ها و چالشاین اشکال
های اقتصادی و فشار دشمن خارجی دارد،  سیل و زلرله یا حوادث امنیتی یا سیاسی ناشی از التهاب

ضعیت اضطراری« یاد  توان از آن به »حقوق ومی  ای کارآمد برای شرایط اضطراری که ترتیب سامانه
که   است  نتیجه  عنوانبهکرد، ضروری ساخته  قسمت  در  تحقیق  این  و  پیشنهادهای سیاستی  گیری 

 گیرند.می مورد اشاره قرار
 نتیجه 

مطالع  ۀدغدغ به  ورود  برای  نگارنده  چالش  ۀ اصلی  همهجاری،  گسترش  متعاقب  گیری  های 
درگیر این ویروس کشنده شدند. در   زمانصورت همبه  ری از کشورها بود کهکرونا در ایران و بسیا

گیری کرونا  با گسترش و همه  زمانهمی  المللبینهای  ی که به دالیل اقتصادی و تحریممسائلکنار  
شده برای تبیین های تعریفو یا رویه  االجرا الزم پیش پای شهروندان ایرانی بود، عدم وجود مقررات  

العاده و اضطرار ناشی از گسترش ویروس و یا موارد ملت در شرایط فوقـ    کالیف دولتحقوق و ت
های  جان انسانها آن زمون و خطا در اجرا و الزام مقرراتی که عدم اجرایآمشابه و اقدامات همراه با 

به خطر را  از چالشمی  زیادی  با وجود چاره انداخت  بود.  اساسی  قانون  های  در  جویی ساختاری 
سی جمهوری اسالمی برای مدیریت جامعه در شرایط جنگی یا وضعیت اضطراری، در قوانین  اسا

تعریف و  قانونی  ساختار  تصمیمعادی،  که  دارای  شده  آن  نشده    اجرا ضمانتهای  طراحی  باشند 
 است.  

قانون اساسی، در   ۀسیاسی به پشتوان  هایدهد در بسیاری از نظام می  های نگارنده نشانبررسی
رویه و  عادی  اضطراری  قوانین  شرایط  در  قانون  اجرای  سازوکار  حکومتی  و    بینیپیشهای  شده 

سازوکاری را طراحی نموده که همانند جریان برق اضطراری، در زمانی که جریان عادی    گذارقانون
ضطراری را بر عهده گرفته و عالوه  خودکار، مدیریت وضعیت اصورت  به  تداوم نیست، قابلزندگی  

و   اضطراری  در وضعیت  قانون  اجرای  برای  امور کشور،  تدبیر  و  اجرا ضمانتبر  مقررات  نقض  ی 
این   ۀمرجع دارای اختیارات و تجویزهای متناسب با شرایط اضطراری نیز تدبیر کرده اند که مجموع

   « نامیدیم.حقوق وضعیت اضطراریسازوکار را »
 بینی پیشقابلدهد که با توجه به  می  های انجام شده در این تحقیق نشانبررسی  از طرف دیگر،

شود،  می  ...العاده بهداشتی یا امنیتی ومدهایی که منجر به اعالم حالت فوقانبودن حوادث یا پیش
با    ۀتجهیز سامان به ساختاری  تجویزیحقوقی  در حقوق وضعیت    اختیارات  است که  دیگری  امر 

باید هم  اضطراری  گیرد.  قرار  توجه  گونهامورد  حقوق    ن  در  اجرایی  آمریکاکه  دستورات   ،
اختیارات  رئیس ترکیه،  کشور  اضطراری  مقررات  در  یا  است  راهگشا  اضطراری  شرایط  در  جمهور 
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مقام   اضطراری  دارصالحیتتجویزی  روزآمدمی  در شرایط  توان  کارتواند  و  مقررات آسازی  مدی 
اصالح مکرر قوانین موجود یا وضع قوانین جدید را کاهش دهد. در    اضطراری را تضمین و نیاز به

مصوبات شورا توسط رهبری  تأیید    وجود سازوکار شورای عالی امنیت ملی وهرچند  حقوق ایران  
شرایط  مشکل و  تجویزی  مقررات  اجرای    بینیپیشگشای  و  کرونا  ملی  تشکیل ستاد  و  بوده  نشده 

توان قانون جامع و  قانون اساسی، می 79اما با توجه به اصل  مصوبات آن با همین منطق انجام شد، 
امور  مدیریت  ضمن  خود،  خودکار  اجرای  با  که  کرد  تصویب  اضطراری  وضعیت  برای  کارامدی 

اضطراری،   وضعیت  در  تضمین  اجرا ضمانتکشور  جهت  ان  متولی  دستگاه  و  مقررات  نقض  ی 
را عهده قانون  با تحتمیت و قطعیت اجرای  باشد.  بهره دار  با  به جمیع موارد و  اقتباس  وجه  گیری و 

  شود:می هئمنطقی از قوانین کشورهای مورد بررسی پیشنهادات زیر ارا 
پیشنهاد1 مطالعمی  .  با  و  کشورها  برخی  از  الگوگیری  با  شرایط    ۀشود  با  متناسب  و  تطبیقی 

قانون شرایط اضطراری   با عنوان  قانونی  اقلیمی کشور،  بر مشخص  سیاسی، اجتماعی و  که عالوه 
ها یا تنبیهات نقض مقررات شرایط اضطراری  کردن ساختار مدیریت وضعیت اضطراری، مجازات

قرار  در دستور تصویب  را مشخص کند  نقض  موارد  به  برای رسیدگی  و مرجع صالح  را مشخص 
اصول   در  موجود  اساسی  حقوق  زیرساخت  به  توجه  با  زمینه  این  در  قانون 176و    79گیرد.   ،

 تواند مورد توجه قرار گیرد. می هم 1398یت بحران مصوب سال مدیر
به  ۲ توجه  با  اتخاذ    بینیپیش  قابل.  ضرورت  و  اضطراری  شرایط  یا  بالیا  حوادث،  نبودن 

شود مرجع قانونی که مدیریت وضعیت اضطراری را بر  می  های فوری و متناسب، پیشنهادتصمیم
الزام  اختیارات تجویزی  از سازوکار و  نیروهای مسلح  عهده دارد،  ارکان حاکمیت و  تمام  برای  آور 

 برخوردار باشد.  
به3 توجه  با  مراجع    ۀدر ساماناینکه    .  یا  مقامات  تصمیم  از  تمکین  عدم  برای  جاری،  کیفری 

اضطراری   شرایط  در  ماد  بینیپیشیی  اجرا ضمانتقانونی  است،  مجازات    6۰7  ۀنشده  قانون 
به   نسبت  تمرد  که  را  مأموراسالمی  دولتی  تبصره   بینیپیشین  افزودن  یا  اصالح  با  است،  ای  کرده 

بهمی  نسبت  تمرد  و  مقامات  نقض تصمیمات  زیادی  تا حد  و  ها  آن  تواند  یا اصالح  و  کند  را حل 
ماد مجازا   688  ۀروزآمدسازی  می قانون  اسالمی  پروتکلت  رعایت  عدم  یا  تواند  بهداشتی  های 

جمعی  .. را که به مرگ دسته.نقض قرنطینه و برگزاری همایش و سخنرانی و مجلس عزا و عروسی و 
 شود از مصادیق تمثیلی اقدام علیه بهداشت عمومی تلقی نماید. می کنندگان منجرشرکت
مترقبه، و ضرورت  ت بهداشتی و حوادث غیرپیشگیری در مخاطرا   ۀ. با توجه به اهمیت مقول4

اضطراری،   وضعیت  در  تصمیمات  برای  حمایتی  و  اقتصادی  و  فرهنگی  آموزشی،  پیوست  وجود 
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در حوزه  تجویزهای الزم  و  اختیارات  باید  اضطراری  مدیریت وضعیت  را  ساختار  اشاره  مورد  های 
دور تصمیمات  اجرای  امکان  تا  باشد  ا  ۀداشته  از  و  فراهم  دوگانهاضطرار  این  یجاد  در  کاذب  های 

قانون مدیریت بحران مصوب  زمینه جلوگیری شود.   این زمینه ضوابط مقرر در  که عمده   1398در 
بحران  از  پیشگیری  به  آن  است توجه  آن  مخاطرات  و  حوادث طبیعی  از  ناشی  الگوی می   های  تواند 

با توجه اینکه    شد. ضمن وضعیت اضطراری با  ۀ مناسبی جهت تکمیل سیاست جنایی تقنینی در زمین 
تصمیم  قانونی  ساختار  ت به  به  توجه  با  و  جرم،  وقوع  از  پیشگیری  عالی  شورای  در  مهم أ گیری  ثیرات 

آموزش و پرورش و بهداشت و درمان گرفته   اجزای حکومت از   ۀ عملکرد هم   ۀقوانین اضطراری بر نحو 
   این نهادها اهمیت دارد.   ۀ سازی هم .. مشارکت در تصمیم . ها وو سازمان زندان  قضائیه   ۀ تا قو 

العاده  های حقوق بنیادین در دوران تعلیق حقوق یا اعالم وضعیت فوق . با توجه به محدودیت ۵
مقننه در    ۀیا اضطراری، توجه به لزوم تصویب موضوع در مجلس شورای اسالمی و تجدید اذن قو

 مورد توجه قرار گیرد. 79این خصوص منعکس در اصل 
تاهمیت    لحاظبه  .6 تحت  که  شهروندانی  از  اجتماعی  و  اقتصادی  شرایط  أحمایت  ثیر 

گرفته قرار  زمیناضطراری  نمودن  فراهم  جهت  و  و    ۀاند  کنترل  در  شهروندان  همراهی  و  مشارکت 
های محلی  حمایتی با اختیارات تفویضی به دستگاه  ۀسامان  بینیپیش مدیریت وضعیت اضطراری،  

 .  ها ضروری استو ملی مجری محدودیت
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