
که با سرعت بیشتری قانون  کشور  در مناطق مختلف 
گشت، ولی اصاًل از این ظرفیت استفاده نشد. تصویب 

بهتر  تعبیر  بــه  و  حقوق  ماهیت  نظیف:  طحان 
تنظیم گری  اجتماعی  حقوقی  نــظــام  یــک  در  قــانــون، 
است؛ حقوق آمده تا با هر شرایطی به تنظیم روابط در 
که  هر اجتماعی بپردازد. به نظرم این تصور غلطی است 
حقوق برای تنظیم روابط در شرایط عادی آمده است؛ 
یا در شرایط اضطراری مفهوم  زیرا در شرایط غیرعادی 
و  نیست  پاسخگو  حقوق  کــه  مــی شــود  ایــن  مخالفش 

گزاره ای صحیح نیست. چنین 
تشریفات در حقوق مهم است؛ ولی به این معنی 
همه  وقتی  و  اســت  تشریفاتی  حقوق  خــود  که  نیست 
و  برویم  حقوق  ســراغ  اســت،  فراهم  و  مطلوب  شرایط 
اشکاالتی  و  معضل  دچـــار  جامعه  و  ــراد  افـ کــه  موقعی 
می شود، برای تنظیم روابط و مسائل به دنبال چیزی 
جز حقوق بگردیم! قرار است حقوق در هر جامعه و در هر 
شرایطی تنظیم گری و مقررات گذاری و برای اداره اجتماع 
که در  کند تا وضعیت مردم در آن شرایطی  نسخه پیچی 

گرفته اند، بهبود یابد. آن قرار 
از این مقدمه می خواهم به نتیجه برسم که در نظام 
حقوقی ایران و سایر کشورها معمواًل برای شرایط خاص 
پیش بینی  اضطراری«  »وضعیت  به عنوان  را  وضعیتی 
که دولت ها متناسب با سطح اضطرار و ضرورت  می کنند 
برای اداره بهتر جامعه و مدیریت مناسب، به نفع مردم 
و برای مردم از آن شرایط بهره برداری می کنند. حتی در 

که  می دهند  حق  دولــت  به  هم  رویکردها  لیبرال ترین 
مجاز باشد در چنین مواقعی محدودیت هایی بگذارد؛ 
زیرا ضرورت هایی وجود دارد به نحو دیگر جامعه اداره 
شود؛ ولی باز هم بر مبنای حقوق و قانون. از این شرایط 
کنیم. می دانیم  باید برای مردم و به نفع مردم استفاده 
شرایطی  چنین  اقتضائات  و  ــاف  اوصـ قــواعــد  و  اصـــول 
بــا اصــول و قــواعــد و اوصـــاف اقتضائات شــرایــط عــادی 
متفاوت است؛ ولی حقوق بخش ها و اجزای مختلفی را 
در ساختار خودش در نظام حقوقی پیش بینی می کند، 
یکی از این بخش ها ساختارها و اجزا شرایط اضطراری 

است.
با این مقدمه باید عرض کنم اصاًل بیراه نیست که از 
نظام حقوقی ، قانون اساسی و قانون عادی کشور انتظار 
پیش بینی هایی  شرایطی  چنین  بــرای  باشیم  داشته 
عمومی  حقوق  حــوزه  در  من  بحث  البته  باشد.  ــرده  ک
است. در حوزه حقوق خصوصی بحث هایی فورس ماژور 
پیش بینی می شود و چنین توقعی در حقوق خصوصی 
با  مــردم  اســت  ممکن  روز  هر  عماًل  که  دارد  وجــود  هم 
از بحث  آن مباحث  بگویم  باشند. می توانم  آن مواجه 
و  و عمومی  اجتماعی  ولی در حــوزه  اســت؛  ما منصرف 
گاهی  بگویم  نقد  و  به عنوان یک آسیب  حکومت داری 
یعنی  نداریم؛  حقوق  از  انتظاری  چنین  می کنیم  حس 
کــه حــقــوق بـــرای چنین  ــت  ــن اس نــگــاه بعضی افـــراد ای
نظام  دارم.  نقد  دیدگاه  ایــن  به  من  و  نیست  شرایطی 

حقوقی برای این شرایط هم نسخه و پیش بینی دارد.

اساسی  قانون  از  گــر  ا که  کردند  اشـــاره  دکتر  آقــای 
خودمان شروع کنیم، می شود به خیلی از اصول تمسک 
کرد؛ از اصل 79 تا اصول متعدد دیگر. به نظرم بخشی 
ظرفیت های  هــم  بخشی  و  اســاســی  قــانــون  تصریحات 

قانون اساسی است.
و  کنیم  نگاه  اساسی  قانون  به  رویــکــرد  ایــن  با  گــر  ا
که  کردند، بله به علل سوابقی  که اشــاره هم  اصل 79 
وجود داشته حکومت نظامی مطلقًا ممنوع شده است و 
نسبت به این بحثی نداریم. در ادامه در حالت جنگ و 
که به نظرم یکی از مصادیق آن همین  شرایط اضطراری 
ترتیباتی را مشخص  کرونا است؛ قانون اساسی  شرایط 
گر آن نگاه سیاسی را کنار بگذاریم )شاید مبنای  کرده که ا
نگارش و پیشنهاد چنین اصلی همان باشد(، این متن 
کرد؛ پس  مطلق است و می شود از آن همین برداشت را 
در تمام حالت ها با چنین وضعیت هایی، نه فقط مواقع 
که آن هم در قسمت اول اصل تعیین تکلیف  سیاسی 
گشته و در سایر شرایط  شده، حکومت نظامی ممنوع 
کرده  مشخص  را  ترتیباتی  اضــطــراری  شرایط  و  جنگ 

است.
دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسالمی 
ــه بــه صــورت دائـــم مــحــدودیــت هــای  ــه طــور مــوقــت؛ ن ب
کند. محدودیت ضروری یعنی همین  برقرار  را  ضروری 
که ما در آن به سر می بریم. البته تا امروز بخشی از این 
عبور  محدودیت  اســت؛  شــده  برداشته  محدودیت ها 
شاهدش  کــه  تعطیالتی  کــســب وکــار،  ممنوعیت  مـــرور، 
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