
کووید-19 اواخر سال آغاز شد؛ ولی  شیوع بیماری 
این  می گویند  برخی  نیست؛  مشخص  آن  پایان  زمان 
مهمان ناخوانده شاید تا شهریور هم باقی بماند و البته 
این  ح است. در  نیز مطر پیش بینی های بدبینانه تری 
گرم است؛  کرونا  میان بازار تحلیل درباره ابعاد مختلف 
چالش  ابر  این  آتی  اثــرات  و  کیفیت  وسعت،  هنوز،  اما 
تحلیل های  ارائـــه  احتمال  و  اســت  نامشخص  دنــیــا، 
به  دست نیافتنی  و  سخت  هنوز  جامع،  و  واقع بینانه 

نظر می رسد.

کرونا با لنز حقوقی
از زاویه دید حقوقی، مسائل متعددی در مواجهه 
یا  طــرف  یک  ناتوانی  اســت.  شناسایی  قابل  کرونا  با 
طرفین رابطه حقوقی در ایفای تعهد، جرم انگاری های 
آن هــا،  بــه  مــربــوط  جــرائــم  و  کرونایی  مجرمین  جدید 
تعزیرات در خصوص مشاغل آزاد و تخلفات حرفه ای، 
تعلیِق  و  بین المللی  تحریم های  بر  بحران  ایــن  تأثیر 
رخداد  است.  موارد  این  جمله  از  بین المللی  تعهدات 
اخیر همچنین بر اهمیت بخشی از بررسی های حقوقی 
که با عنوان »رشته  کید می کند  در خصوص سالمت تأ
حقوق سالمت عمومی« انجام می شود. بر این اساس، 
مواجهه  حقوقی  ابعاد  بررسی  یادداشت  این  موضوع 
بــرای  کــه  از آنجایی  ایـــران اســت و  کــرونــا در  بــا  دولــت 
ابعاد  کرونا  حقوقی  و  سیاسی  رویــکــرد  دربـــاره  بررسی 
ذیل  گــام  سه  در  موضوع  ایــن  دارد،  وجــود  گونی  گونا

ح بحث می شود. طر

گام نخست: کرونا از زاویه فلسفه و حقوق
از  برای دفاع مجدد  به دنیا، مجالی  کرونا  هجوم 
اجتماعی  زندگی  در  اقتدار  و  )حداقلی(  دولــت  نظریه 
کیفیت  به  توجه  با  دولــت  کارکرد  و  نقش  کــرد.  ایجاد 
زندگی اجتماعی متفاوت خواهد بود؛ چنانچه در عمل 
کرونا  خصوص  در  کشورها  متنوع  عملکرد  شاهد  نیز 
در  موحد«  »محمدعلی  دکتر  نظر  اســاس  بر  بــوده ایــم. 
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کرونا چالش های حقوقی مواجهه دولت با 

کتاب »در هوای حق و عدالت«، قوام زندگی اجتماعی 
که در هر دو  افــراد«  یا به »تراضی  یا به »سلطه« است 
ــر چتر قـــدرت بــرتــر )حــکــومــت یا  صـــورت، انــســان هــا زی
اجتماع  در  بــرتــر  قـــدرت  آن  و  می برند  ســر  بــه  دولـــت( 
نــمــی دانــد،  کسی  بــدهــکــار  را  ــود  خ سلطه،  بــر  مبتنی 
چیزی  مسئول  خــود،  و  می طلبد  مسئولیت  همه  از 
را پدر جامعه  نیست. در این گونه جوامع، دولت خود 
برتر،  قدرت  تراضی،  بر  مبتنی  جوامع  در  اما  می بیند؛ 
از همین رو  افراد می داند و  آزاد  اراده  از  برآمده  را  خود 
مسئول و پاسخگوی آن ها است. در چنین جوامعی، 

دولت به مثابه نماینده جامعه خواهد بود.
ــاره نــقــش دولــــت در  ــ ــ ــر درب ــگ ح دی ــر ــط ــش م ــرس پ
که  ــت  اس ــن  ای فلسفه  و  حــقــوق  منظر  از  کــرونــا  قــبــال 
عادالنه  باید  کرونا  خصوص  در  دولت  تصمیمات  »آیا 
باشد و به عبارت دیگر، اصواًل می توان صفتی را برای 
کرد؟«  بار  نفس گیر،  مبارزه  این  در  دولــت  تصمیمات 
که  سیاسی اند  قوانین  یا  هنجارها،  »هایک«،  نظر  از 
که  قوانین قضایی اند  یا  نامیده،  را »تزیس«  وی آن ها 

کرده است. تزیس، فقط  آن ها را »نوموس« نام گذاری 
به  ملزم  می نامیم  »حکومت«  که  را  سازمانی  اعضای 
انجام دستور می کند، درحالی که نوموس، همه اعضای 
کیستی آن ها، مکلف می سازد؛ از  جامعه را صرف نظر از 
این رو باید عادالنه بودن هنجار توجیه شود. تزیس یا 
که اهداف  قوانین سیاسی، قواعد سازمان دهی است 
کارآمدی  مشخصی را دنبال می کند و بیشتر معطوف به 
مالیه  در  اســاس  همین  بر  هایک  اســت.  نظم  ایجاد  و 
عمومی، قاعده گذاری در خصوص درآمد های دولت را 
کید بر مالیات ها( منسوب به نوموس و نظام  )البته با تأ
ترتیب  ایــن  به  مــی دانــد.  تزیسی  را  هزینه ها  هنجاری 
اقــدامــات  بــتــوان  شاید  فــوق  دسته بندی  بــه  توجه  بــا 
آن،  اســـاس  بــر  و  ــرد  ک ــی  ــاب ارزی را  دولـــت  تصمیمات  و 
از  اجرایی  دستگاه های  و  دولت  بر  کم  حا هنجارهای 
کار ادارات دولتی از جمله قواعد سیاسی  قبیل ساعات 
از جمله قرنطینه  و هنجارهای مربوط به عموم مردم 
شهرها را از مصادیق قواعد قضایی یا نوموسی دانست؛ 
نماینده  به عنوان  دولــت  که  است  این  مهم  نکته  اما 
کالن ارزش های  اراده ملت، قادر به برقراری تعادل بین 
بر  کم  حا مــحــدودیــت هــای  عــدالــت،  جمله  از  جامعه 
پاسخگوی  ایــن خصوص،  در  و  و نظم شــود  آزادی هـــا 

عموم جامعه نیز باشد.

گام دوم: کرونا از زاویه حقوق اساسی
بنام  اساتید  از  هاشمی«،  »محمد  دکتر  بیان  در 
این حوزه، حقوق اساسی در تضمین حقوق و آزادی ها 
در  اساس  این  بر  می شود.  خالصه  حکومت  تحدید  و 
نهادهای  شناسایی  صالحیت،  بحث  کرونا  با  مبارزه 
اقتدار  اعمال  کیفیت  تعیین  و تصمیم ساز،  تصمیم گیر 
کم، مهم ترین عناوینی خواهند بود  و نظام حقوقی حا
کیفیت تعیین آن ها،  کارنامه حکومت را با توجه به  که 
ارزیابی می کنند. با عنایت به مطالب یادشده، می توان 
کرونا را به  چند سناریوی محتمل برای مقابله دولت با 

کرد: ح ذیل دسته بندی  شر

  حمید قهوه چیان
دکترای حقوق عمومی

روند فعلی نشان می دهد که هم و 
غّم دستگاه های اجرایی در دوران 
کرونا اشتغال به وظایف حاکمیتی 
است و بر این اساس امور تصدی، 
زیربنایی و اجتماعی دولت تحت 

تأثیر جریان مذکور قرار گرفته 
است. از سوی دیگر و از نگاه حقوق 

اداری، در موارد بحران، تعارض 
صالحیت ها به ویژه صالحیت 

مثبت و منفی نهادهای حکومتی 
ذی ربط دامن گیر نظام اداری بوده، 

در این شرایط نیز اجتناب ناپذیر 
می نماید. 
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