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چکیده
با بحران اقتصادی کشور در آغاز سال  1311بهواسطه شیوع کرونا و تحریمهای غرب علیه ای ران ،س تاد
ملی مقابله با کرونا باهدف کمک ب ه مس تراران ،ق انونی را مص وب نم ود ک ه م واران را مل ت ب ه تمدی د
قراردادهای اااره نمود و محدوده خاصی برای اف ایش می ان ااارهبها در نظر گرفت .این پژوهش ب ه روش
تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی ماهی ت فقه ی و حق وقی ای ن مص وبه ،و قی اس آن ب ا اص ول حق وق بش ر
انجاتشده است .چنین نتیجه شد که باتواه به شرایط خاص کشور ،بر پایه اصول فقهی که تس ام در ص در
آن است ،وضع چنین قانونی وااهت داشته و ازنظر اصول حقوقی ،باتواه به نیاز به امنیت مسکن شهروندان
و موقتی بودن شرایط خاص کرونایی ،این اختیار میتواند به ستاد ملی مقابله ب ا کرون ا داده ش ود .مط اب ب ا
اعلامیه حقوق بشر نی داشتن مسکن مناسب برای زندگی یکی از حقوق اولیه انسانهاست و این قانون کامل ا
در راستای اصول حقوق بشر مصوب شده است.
واژهگانکلیدی :تسام  ،حقوق بشر ،قانونگذاری ،کرونا ،مسکن.

 -1دانشجوی مقطع دکترا ،فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسلامی ،قم ،ایران.
 -0استادیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسلامی ،قم ،ایران(.نویسنده مسئول)
Alireza.asgari88@gmail.com

 -3استادیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسلامی ،قم ،ایران.
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مقدمه
در آغاز سال  0202میلادی ،اهان با بیماری همهگیری به نات کرونا موااه شد که شروع
بحران در آغاز سال  1311هجری خورشیدی دامن کشورمان را گرفت و در حال حاضر نی
ایران درگیر مبارزه با بیماری کرونا میباشد .با آغاز بحران ،مسئولین کشور ستادی به نات
«ستاد مقابله با کرونا» تشکیل داده و به عنوان عالیترین سط تصمیمگیری مبارزه با این
ویروس منحوس ،فعالیت خود را آغاز نمود .اارای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا
برای تمامی ارگان های کشور ضرورت داشته و هدف کلی از آن ،کنترل شرایط خاص
کشور است .ازآنجاکه هرساله در آغاز فصل گرما مسئله اابجایی سکونت یکی از
بحثهای داغ ااتماعی و سیاسی میباشد ،در سال  ،1311این مسئله رنگ و بوی خاصی به
خود گرفت و تعطیلی اکثر کسبوکارها که اثر مستقیم آن بر معیشت مردت محسوس
است ،بر مسئله سکونت آنها سایه افکند .پیش از شیوع بیماری کرونا ،کشورمان به اهت
تحریمهای ظالمانه آمریکا و برخی سوء مدیریتها ،وضعیت اقتصادی مطلوبی نداشت و با
شیوع این بیماری در کشور ،به شدت این بحران اف وده شد .ستاد ملی مقابله با کرونا با
آغاز فصل اابجایی مستراران ،مصوب نمود که می ان اف ایش ااارهبها بسته به شهرهای
مختلف محدود باشد ،و تا پایان شرایط خاص کرونایی از صدور حکم تخلیه منازل
خودداری شود .تنها در صورتیکه عدت تواف تمدید اااره بهواسطه تقصیر مسترار باشد،
آنگاه فسخ اااره رسمیت دارد .هرچند که مشکل مسکن در کشور ،سالهاست به دغدغه
اصلی مسئولین مبدل شده و یکی از بارهای سنگین مالی بر دوش خانوارهای مسترار
میباشد ،این مصوبه گامی در اهت تسکین این درد در زمان شیوع بیماری کرونا بود که
البته حل مشکل اصلی مسکن در کشور نیازمند همت واقعی مسئولین است .در مورد این
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مصوبه ،ذکر چند نکته حقوقی اهمیت دارد .اولا که وضع چنین قانونی خارج از قوای
قانونگذاری و مجریه انجات شده که صلاحیت وضع چنین قانونی مورد بحث است .دوما به
فرض تصویب قانون در قوه مقننه ،این قوانین میبایست با دیگر اصول حقوقی تطاب داشته
و در صورت ل وت با ملغی اعلات کردن قوانین متعارض ،به قانون ادید رسمیت بخشیده
شود .از طرف دیگر وضع این قانون با اعلامیه حقوق بشر کاملا تطاب داشته و اصول حقوق
انسانی را بهخوبی رعایت نموده است .در این پژوهش ،ماهیت فقهی و حقوقی وضع این
قانون بالحاظ وضعیت حقوق بشری ،بررسیشده است .ابتدا بر قانون ادید مسترار ،مواب
نگاهی انداختهشده ،بابررسی تعارضات حقوقی آن با دیگر قوانین ،صلاحیت حقوقی
تصویب آن بررسیشده و پسازآن مقارنه این قانون با اصول حقوق بشر انجاتشده است.

مصوبه ستاد ملی کرونا در مورد روابط مستأجر-موجر
همانطور که بیان شد ،ستاد مذکور باتواه به ترثیر شیوع بیماری کرونا بر توان پرداخت
ااارهبها شهروندان ،مصوبه مهمی داشت که موضوع موردبحث تحقی کنونی میباشد .باعنایت
به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریمهای ظالمانه
و بالحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر ،کلیه قراردادهای مربوط به املاک مسکونی
استیجاری که تا تاریخ  1311/20/20هنوز تمدید نشده بودند ،در صورت عدت تواف بین طرفین
و تمایل مسترار تا سه ماه پس از اعلات رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پ شکی
نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمات شرایط اضطراری تمدید شدند .حداکثر اف ایش می ان
ااارهبها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا  0۲درصد ،کلانشهرهای دیگر (مشهد ،تبری  ،اصفهان،
شیراز ،کرج ،اهواز ،قم و کرمانشاه) تا  02درصد و سایر شهرهای کشور تا  1۲درصد تعیین شد.
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بهمواب تبصره یکم این مصوبه ،املاک مورد اااره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد
بهطور قطعی و رسمی مورد معامله قرارگرفته باشد ،مسترار میبایست ظرف دو ماه از
تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدات نماید.
بهمواب تبصره دوت ،مستاارینی که در دوره قرارداد اااره براساس این مجوز ،به
تشخیص دادگاه صال به تعهدات خود عمل نکنند و مواب تضییع حقوق موار شوند
مشمول این مصوبه نخواهند شد.
بهمواب تبصره سوت چنانچه مسترار با اف ایش مبلغ اااره با نرخهای فوقالذکر
موافقت ننماید ،واحد قابل تخلیه است.
بهمواب تبصره چهارت ،چنانچه در قرارداد اااره مدتزمان بیشتری نسبت به این مصوبه
برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود ،مدتزمان قراردادی معتبر است.
این مصوبه دارای وااهت کامل حقوقی بوده و سریعا به کلیه دستگاههای اارایی ابلاغ
شد .در سالهای پیشین ،براساس اصل آزادی قراردادها ،مواران مبالغ نجومی به ااارهبها
اضافه کرده که باتواه به عدت اف ایش درآمدی مستراران متناسب با این ه ینهها ،مواب
اف ایش تضاد طبقاتی و فشار بیشتر بر قشر مسترار میشد .اما بامصوبه اخیر ،قدرت فشار بر
مستاارین توسط موارین محدودشده و این مهم در وضعیت خاص کرونایی کشور گامی
مثبت در اهت فقرزدایی محسوب میگردد .قوه قضائیه سریعا مصوبه اخیر را مبنای
امورات قضائی قرار داد و به آن رسمیت بخشید.
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تعارض با دیگر منابع حقوقی
اگر از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی به مصوبه اخیر نگاهی انداخته شود ،برخی تعارضات با
اصول حقوقی به چشم میخورد .مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا برخی حقوق فردی را
نادیده گرفته که در این قسمت به بررسی اهم آن اشاره ،و در ادامه به نقد آن پرداخته شده است.
 شرایط صحت معاملاتقانونگذار به تبعیت از اصول فقهی ،شرایط صحت قرارداد را در ماده  112قانون مدنی قرار
داده که رضایت طرفین مهمترین رکن آن میباشد .مصوبه اخیر «ستاد ملی مقابله با کرونا» تا
حدودی اصل رضایت را خدشهدار کرده است .دراینباره ذکر چند نکته قابلبحث است.
شیخ مرتضی انصاری در مکاسب گفته است که دو طرف عقد باید دارای اراده سالم (قصد و
رضا) باشند ،در محیطی آزاد تصمیم بگیرند و مفاد عقد را در ذهن خود بواود آورند (کاتوزیان،
 .)12 :1301اراده یا قصد و رضای طرفین از ارکان هر قرارداد است (صفائی و امامی.)03 :131۲ ،
طرفین باید برای انعقاد قرارداد قصد داشته باشند .قصدی که بیانگر تصمیم فرد برای انعقاد قرارداد
بوده و باید از سوی متعاقدین ،ابراز شود .شرط بودن قصد به این معنایی که بیان شد [= قصد
ادی] در صحت عقد ،بلکه در تحق مفهوت و ماهیت عقد ،امری است که اختلافنظر و اشکالی
در آن نیست .بنابراین عقد بدون قصد نسبت به لفظ واقع نمیشود .همان سان که غالط [=کسی
که لفظ را به غلط به زبان می آورد] قصد لفظ واود ندارد ،و نی عقد بدون قصد معنا واقع
نخواهد شد .همان سان که در هازل [=کسی که لفظ را به شوخی تلفظ می کند] قصد معنا واود
ندارد (عباسی زنجانی )04 :1300 ،بنابراین اگر غافل یا خواب یا شوخی کننده و بیهودهگوی آن
را واقع سازد ،لغو است (فیض و مهذب .)110 :1310 ،ابراز قصد میتواند بهصورت لفظی ،کتبی،
با اشاره (مانند معامله اشخاص ناشنوا) و یا بهصورت عملی باشد .و به تحقی گروهی از فقها دلیل
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عدتکفایت سکوت را این دانسته اند که سکوت اعم از رضاست ،ازاینرو بر رضایت دلالت نمی
کند .بر این اساس ،صرف رضایت قلبی از هر راهی که حاصل شود کافی است .رضا هم تمایل
قلبی و نیت درونی فرد است .برای انعقاد عقد ،قصد و رضای طرفین باید مواود باشد؛ اما اگر در
انعقاد معامله قصد نباشد ،آن عقد باطل است مانند معامله فرد مست یا بیهوش .درصورتیکه رضا
در انعقاد معامله مواود نباشد ،معامله معیوب و غیرنافذ است مانند معاملهی اکراهی که در صورت
زوال اکراه و ااازهی اکراه شونده ،معامله صحی و درغیراینصورت باطل است (صفائی:131۲ ،
 .)0۲اشتباه و اکراه ،از عیوب رضا به شمار می آیند.
در پارهای از موارد ،اشتباه نی مواب بطلان قرارداد میشود( :ابن اثیر 1340 ،ه.ق.)01 :
اشتباه تصور غلطی است که ممکن است آدمی از چی ی داشته باشد ،این اشتباهات
برحسب اهمیت و اندازه ترثیر آنها در اراده دارای احکات متفاوتی است .گاهی اشتباه اراده
را بهکلی زایل می کند و مواب بطلان عقد می شود و گاهی فقط ح فسخ بهاشتباه کننده
می دهد و گاهی نی ترثیری در عقد ندارد (صفائی و امامی.)00 :131۲ ،
اکراه عبارت است از فشار مادی و یا معنوی نامشروعی که بهوسیله کسی برطرف
قرارداد وارد گردد و او را وادار به عقد قرارداد کند .این معامله غیرنافذ است و کسی که
اکراه شده در صورت زوال اکراه میتواند آن را ااازه که معامله صحی ؛ یا رد نماید که
در این صورت معامله باطل است (کاتوزیان .)100 :1314 ،زیرا مکره استقلال خویش را در
تصرف ازدستداده ،بهطوریکه به آنچه انجات میدهد ،بدون رضایت قبلی اقدات می کند و
از روی رضایت آن کار را قصد نمی کند .پس اصل حاکمیت اراده در قراردادها نقش
اساسی ایفا می کند (صفایی و امامی .)31 :131۲ ،اما اضطرار ،ا در پارهای از موارد در
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صحت معامله ترثیری ندارد؛ مانند اینکه کسی براثر وقایع خارج از قرارداد و بدون تهدید
از اانب کسی ،بهمنظور انجات معامله ،ناچار به انجات معامله شود (مانند فقر).
همچنین در بحث شروط غیرعادلانه و تعدیل قضائی ،بهعنوانمثال ،در شرایط سخت اقتصادی،
فردی من لی را به چند برابر قیمت اااره داده که باواود رضای طرفین ،نوعی شرط غیرعادلانه
محسوب شده که فقها در این حالت به تعدیل قضائی مطاب با عرف ،حکم دادهاند .بنابراین
رضایت طرفین در هر شرایطی نمیتواند مبنای صحت معامله قرار گیرد و عرف حاکم و عدالت
در این موارد ،نیاز است لذا فقها مسئله تعدیل قضائی را عنوان نمودهاند (شاکر.)0۲ :1311 ،
نتیجه کلی در مورد عنصر رضایت اینکه در شرایط اضطراری و به مدت موقت
میتوان تا حدودی عنصر رضایت را نادیده گرفت .لذا تمدید قراردادی که پیشتر واود
داشته نوعی کمک به قشر مسترار محسوب شده که هرچند تاحدودی عنصر رضایت را
نادیده میگیرد ،اما در وضعیت کنونی میتواند دارای توایه باشد.
-

قانون مسترار -موار
قانونگذار به تبعیت از اصول عمومی قراردادها در چند نوبت قانون موار -مسترار را

مصوب نموده است .آخرین تغییرات قانون مذکور در سال  1314انجاتشده که عمدتا به بررسی
روابط سرقفلی پرداخته و مرتبط با اااره مسکونی نمیباشد .در قانون مصوب سال ،13۲4
ماهیت اااره مسکونی بهخوبی تشری شده و بهمواب ماده دوت آن ،هرگاه متصرف خانه یا
محل سازمانی که بهمواب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد ،از تخلیه
خودداری کند برحسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به او اخطار
میشود که ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید .در صورت امتناع به دستور همان مقات
تخلیهشده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده میشود .در ماده یازدهم همین
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قانون ،تعهد مسترار به پرداخت اارتالمثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اااره تا موقع تجدید
اااره یا تخلیه ملک به می ان اارتالمسمی از عناصر ااارهنامه شمرده شده است.
در مورد ااارهبها و اف ایش آن قانونگذار مطلبی بیان نکرده و این مسئله به عرف عمومی باز
میگردد .بنا به اصول عمومی قراردادها که در قانون مدنی قید شده است ،پس از پایان مهلت
قرارداد اااره ،عین مورد اااره میبایست به موار بازگردانده شود و برای تمدید آن توافقی
ادید صورت گیرد .برخلاف اااره تجاری ،در اااره مسکونی هیچ تعهدی برای تعیین می ان
اااره بها واود نداشته و طرفین تنها براساس تواف میبایست نسبت به تعیین ااارهبها اقدات
کنند .قانون روابط مسترار-موار در سال  ،1314تنها برای ح کسب و پیشه مسترار تجاری،
ح حضور تعیین کرده و با داشتن ح سرقفلی ،موار نمیتواند اااره مکان را بهدلخواه خود
اف ایش دهد .لذا تعیین سقف اف ایش اااره مسکونی توسط ستاد ملی مقابله با کرونا ،مخالف
قوانین روابط مسترار و موار نیست .چراکه در سکوت قانون ،عرف حکم فرماست و عرف
عمومی می ان تورت را مبنای اف ایش ااارهبها در نظر داشته و بنا به اعلات بانک مرک ی ،می ان
متوسط تورت در محدوده  0۲درصد تعیینشده و تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا نمی تواند
خلاف اصول حقوقی باشد .در مورد وضعیت تخلیه ،مصوبه  1311با قوانین مسترار مواب
مصوب  13۲4تعارضاتی داشته که اای بحث در این زمینه واود دارد.

صلاحیت قانونگذاری
همان طور که بیان شد ،مصوبه سال  ،1311توسط «ستاد ملی مقابله با کرونا» مصوب شده و
از اهت مراع قانونگذاری مورد انتقاد حقوقدانان است .در این قسمت صلاحیت حقوقی
قانونگذاری توسط این نهاد بررسیشده است .پیش از بررسی وضعیت قانونگذاری این نهاد،
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به ترکیب آن نگاهی انداختهشده است .یکشنبه  0اسفند  ،1310رئیسامهور طی حکمی به
وزیر بهداشت ،وی را مرمور به تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا نمود و افراد نامبرده ذیل را
بهعنوان اعضای ستاد تعیین نمود .متعاقبا ،وزیر بهداشت ،معاون خود را بهعنوان دبیر ستاد
انتخاب کرد .اعضای اصلی ستاد به شرح ذیل میباشند:
* عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر کشور.
* محمد اسلامی ،وزیر راه و شهرسازی.
* محسن حاایمیرزایی ،وزیر آموزشوپرورش.
* منصور غلامی ،وزیر علوت ،تحقیقات و فناوری.
* علیاصغر مونسان ،وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی.
* سید عباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
* محمدحسین باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای مسل .
* محمداعفر منتظری ،دادستان کل کشور.
* محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بوداه.
* عبدالعلی علی عسگری ،رئیس سازمان صداوسیمای امهوری اسلامی ایران.
* علیرضا رشیدیان ،رئیس سازمان حج و زیارت.
* علی ربیعی ،سخنگوی دولت ایران.
* حسین اشتری ،فرمانده نیروی انتظامی امهوری اسلامی ایران.
* علیرضا اعرافی ،عضو فقهای شورای نگهبان.
ترکیب مذکور بهصورت عادلانه نهادهای مختلف را در تصمیم گیری این حوزه دخیل کرده
و بهنوعی ،به مصوبات این ستاد مشروعیت حقوقی بخشیده است .از طرف قوه قضائیه ،دادستان
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کل کشور در ستاد حضورداشته و از قوه مقننه نی یکی از فقهای محترت شورای نگهبان بهعنوان
نماینده این قوه عمل نظارتی خود را در این نهاد کوچک اارا می کند .اگر این ستاد کاملا
متشکل از چند نهاد و یا یک قوه خاص بود ،به دلیل عدت حضور نهادهای مسئول و مرتبط در
اریان تصمیم گیری ،به شیوه تقنینی آن ایراد وارد می شد .اما در وضعیت کنونی ،در حیطه
اختیارات تعیینشده می توان اعمال قانون گذاری ستاد را از نظر حقوقی دارای مشروعیت دانست.
 تسامتسام یکی از قواعد فقهی بوده که عدت سختگیری در برخی مسائل را توصیه میکند .به
نظر میرسد که بر پایه اصول تسام پذیر دین اسلات ،مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ،مشروعیت
فقهی و حقوقی لازت را دارد .در اینجا به شرحی از تسام در فقه اسلامی پرداخته شده است.
ت س ام

و ت س اه ل که اکنون رواج یافته ،کاربردی فراوان در گفتوگوهای ع ل می

پیداکرده ،از مصدر باب تفاعل است و به نظر میرسد ب ا س م ح ه و س هله ای که در متون دینی
و سخنان پیامبر اک رت (ص) بهکاررفته است ،اندکی فرق دارد؛ زیرا در تسام و ت س اه ل
گونهای روی اروی ی و دوسویه ب ودن نهفته است در ح ق یقت ،نرمی و گذشت و مهرورزی و
مدارای یکسویه ،بستگی بهطرف م قابل پیدا می کند .اگر او آسانگیر و اهل گذشت باشد ،با
وی به ن رم ی رف تار میشود ،ولی اگر اهل گذشت و آسانگیری نبود ،خیر (نظری.)03 :1311 ،
ه ردو س وی ،ب اید از این ویژگی برخوردار باشند و نگهداشت آسانگیری و گ ذش ت را
ب کنند .نگهداشت یکسویه این ویژگی ،بیاثر اس ت؛ ول ی در س م ح ه و س هله که در روایات
از آن سخن رفته ،مسئله دوسویهای نیست ،بلکه نگاه از اف بازتر و بالاتری است .ش ری ع ت اس لات،
در ح ق یقت ،از پیروان خود میخواهد که برخورد ک ریمانه با دیگران داشته باشند و روح
سماحت و سهولت را همیشه و در همه حال ،در خود زنده نگهدارند (معتمد نژاد.)1۲ :1310 ،
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ب راب ر ای ن اص ط لاح و در زبان اروپ ا از ک ل م ه ت ول رانس استفاده شده است که از
ریشه آن به معنای ت ح م ل ،پ ذی رش و ب ه دوش کشیدن است و بیشتر اکنون در اصطلاح
ف رن گیان در بیقیدی و رهاسازی و بیتفاوتی و سازشکاری به کار میرود (همان).
اسلات به حقوق اامعه اهمیت فراوان میدهد؛ ضمن توصیه به روابط خوب و گسترش
همکاری ،دقی ترین قوانین ااتماعی را وضع کرده است تا حقوق افراد از تجاوز مصون باشد،
برای یاری به ناتوانان ااتماع و الوگیری از زورگویی ،در کنار تحریم ربا به پرداخت وات
سفارش میکند و در سوره بقره به دقی ترین شکل درباره وات دادن و وات گرفتن دستور میدهد؛
تا حقوق واتدهنده و واتگیرنده محفوظ بماند و به طلبکاران درباره بدهکاران ناتوان به صبر و
انتظار تا زمان دارا شدن و امکان پرداخت فرمان میدهد و از تعجیل و تحمیل فشار بر ناتوانان نهی
میکند و میفرماید اگر بدهکارتان تنگدست باشد تا گشایش ،مهلتی به او بدهید و بخشیدن آن
برای شما بهتر است؛ اگر بدانید درصورتیکه اگر تسام و تساهل در وضع قوانین ملاحظه و
مراعات نمی شد ،بدهکار تنگدست به هر طریقی بر ادای دین مجبور میشد؛ درحالیکه اصل
سمحه و سهله در قوانین اسلامی سبب حکم به صبر طلبکار تا حصول قدرت و توان پرداخت
بدهی در بدهکار شده و طلبکار از تعجیل نهی شده است؛ الالالدین سیوطی در تفسیر خود چنین
نقل می کند «اگر بدهکار تنگدست باشد تا موقع گشایش مهلت است و همچنین است در هر دین
بر مسلمانان ازاینرو بر هیچ مسلمانی اای نیست بدهکارش را که میداند ناتوان است زندانی کند
و زمانی که خدا گشایشی ایجاد کند ح مطالبه دارد( ».صدر.)030 :1340 ،
این قوانین هم بیانگر نوعی دیگر از سماحت و سهولت شریعت در قوانین حقوقی ااتماعی
می باشد و اارای قاعده سهله در باب ولایتفقیه درباره ولایتفقیه باید گفت از دیدگاه بسیاری
از فقیهان منظور از اطلاق ولایت این نیست که ولیفقیه بتواند به نات مصلحت پا را از حدود شرع
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بیرون بگذارد؛ اگر ولیفقیه افعالی را انجات دهد که واابات شرعی مورد تائید قرار نگیرد و
اعتماد مردت به دین مت ل ل شود باید به کارهایش ایراد گرفت ،به بیان سادهتر حاکم شرع مجاز
نیست بیاهت خشونت بورزد؛ حقوق فطری انسانها و آنچه امروز به نات حقوق بشر
پذیرفتهشده مثل ح حیات ،ح امنیت ،ح آزادی و ح مقاومت در مقابل ظلم در چارچوب
فقهی-کلامی ،قابلاثبات است؛ بعضی از این حقوق بهصراحت در فقه ذکرشده و بعضی از
آنها نی قابل استنتاج است (مرتضایی و حسینی.)۲۲ :1310 ،
 قانون اساسیبراساس قانون اساسی کشورمان ،قانونگذاری وظیفه قوه مقننه میباشد .در چارچوب
اارای قوانین ااری ،نهادهای قوه مجریه ح تصویب آئیننامهها و بخشنامههایی داشته که
با اصول حقوقی دیگر متناقض نباشند .دیوان عدالت اداری در اریان تعارضات قوانین،
بخشنامههایی که با قوانین مصوب تعارض داشته باشند را باطل اعلات می کند .البته در ستاد
ملی مقابله با کرونا ،از تمامی نهادهای کشور منامله قوه قضائیه ،نمایندگانی واود داشته
و باتواه به شرایط اضطراری و همچنین موقتی بودن قانون تصویبشده ،میتوان صلاحیت
لازت برای تصویب آن را در نظر گرفت.
بهمواب اصل دهم قانون اساسی ،ازآنجاکه خانواده واحد بنیادی اامعه اسلامی است ،همه
قوانین و مقررات و برنامهری ی های مربوط باید در اهت آسان کردن تشکیل خانواده،
پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
ازآنجاکه مسکن ارتباط مستقیم با خانوادهها دارد ،مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا را
میتوان در اهت استحکات نهاد خانواده دانست .درواقع ستاد مذکور به یکی از نیازمندیهای
خانواده تواه کرده است.
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بهمواب اصل سوت نی پیری ی اقتصادی صحی و عادلانه بر طب ضوابط اسلامی اهت
ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و
کار و بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت امهوری اسلامی ایران میباشد .همانطور
که بیان شد ،وضعیت نابسامان مسکن در کشور روزبهروز بر تضاد طبقاتی و فقرزایی
شهروندان ترثیر داشته و در وضعیت حساس سال  ،1311ستاد ملی مقابله با کرونا ،اقدامی
مثبت در اهت تواه به اقشار ضعیف اامعه انجات داد.
بهمواب اصل بیست و دوت ،حیثیت ،اان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از
تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجوی کند .منظور از تجوی قانون میتواند
تصمیمات نهادهای صال در مواقع حساس باشد و تصمیم اخیر ستاد ملی مقابله را کرونا را
میتوان کاملا بر اصل مذکور منطب دانست.
بهمواب اصل سی و یکم داشتن مسکن متناسب با نیاز ،ح هر فرد و خانواده ایرانی است.
دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بهخصوص روستانشینان و
کارگران زمینه اارای این اصل را فراهم کند .مترسفانه در طی چند دهه اخیر دولت موف به
سامان دهی مسکن در کشور نشد و همواره رشد قیمت املاک بیشتر از متوسط تورت بوده است.
در وضعیت حساس سال  1311که احتمال بدتر شدن وضعیت مسکن ،اف ایش زاغهنشینی و بی
خانمانی ،کمتر شدن قدرت خرید مردت و اف ایش تضاد طبقاتی واود داشت ،در راستای
اارای این اصل از قانون اساسی ،ستاد مذکور که در وضعیت بحرانی اختیارات خاصی را یافته
است ،چنین قانونی مصوب نمود که اای بس تقدیر دارد.
بهمواب اصل چهل و سوت ،برای ترمین استقلال اقتصادی اامعه و ریشهکن کردن فقر و
محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در اریان رشد ،با حفظ آزادی او ،اقتصاد امهوری
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اسلامی ایران براساس ضوابطی استوار میشود که ترمین نیازهای اساسی مسکن ،خوراک،
پوشاک ،بهداشت ،درمان ،آموزشوپرورش و امکانات لازت برای تشکیل خانواده برای همه
ازامله آن میباشد.
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد مستراران ،با اصول قانون اساسی کشور منطب
بوده و باتواه به حضور شخصیتهای مهم از نهادهای مختلف در آن ،میتوان صلاحیت
قانونگذاری را دراینباره تائید کرد .ضمن اینکه قانون مذکور موقتی و در زمان بحران
مصوب شده و پس از پایان شرایط اضطراری ،این قانون دیگر اعتبار ندارد .لذا وااهت
قانونی این قانون قابل تائید است.
امنیت انسانی
امنیت مسکن ،بخشی از امنیت انسانی است که مقولهای بسیار گسترده در حقوق عمومی
محسوب میگردد .اصول حقوق بینالملل ،کشورها را به ترمین امنیت انسانی فراخوانده و
ابعاد مختلف آن در قانونگذاری داخلی کشورها منعکسشده است .برخلاف تصور عموت
از امنیت انسانی که آن را تنها امنیت فردی در اریان زندگی روزمره میدانند؛ امنیت شامل
اقسات مختلفی بوده که امنیت اقتصادی و مسکن نی بخشی از آن است .اقدات ستاد مقابله با
کرونا در وضع قانون ادید مستاار -موار ،کاملا در اهت امنیت مسکن بوده که ذیلا در
چند بخش به آن اشارهشده است.
 حقوق ایراندر قانون اساسی امهوری اسلامی ایران ،اقتصاد مقوله ای است انسان محور و می بایست
باهدف رفع نیازهای آنان صورت بندی شود .در مقدمه این قانون ،اقتصاد اسلامی ،و برنامه آن
با این دو معیار تعریفشده و تحق آن بر عهده حکومت اسلامی گذاشته شده است.
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«برنامه اقتصاد اسلامی ،فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی
است و بدیناهت ،ترمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع
نیازهای ضروری اهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است» در
مقدمه مذکور ،این مطالب ذیل عنوان «اقتصاد وسیله است نه هدف» آمده و مقصود از این
عنوان ،این گونه بیانشده است« :در اقتصاد ،اصل رفع نیازهای انسان است نه سوداویی و
در تحکیم بنیان های اقتصادی ،اصل رفع نیازهای انسان در اریان رشد و تکامل اوست».
این تلقی کاملا با اهت گیری و اهداف رهیافت امنیت انسانی هم خوان و منطب است و
قانون اساسی امهوری اسلامی ،درواقع ،مفهوت اقتصاد را با معیارها و موازین امنیت انسانی
صورت بندی کرده است ،براین اساس ،قانون اساسی ،نظات امهوری اسلامی را برای نیل به
کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأت با مسئولیت او در برابر خدا (بند ششم از اصل دوت)،
موظف به «پی ری ی اقتصاد صحی و عادلانه بر طب ضوابط اسلامی اهت ایجاد رفاه و رفع فقر
و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه ،مسکن ،کار ،بهداشت و تعمیم بیمه»
(بند دوازدهم از اصل سوت) کرده است .این اصل نشان می دهد قانون اساسی امهوری اسلامی،
امنیت اقتصادی را در مفهومی اامع و فراگیر مدنظر دارد و امنیت غذایی و امنیت سلامت را نی
در ذیل آن و مرتبط با آن می دانند .بهبیاندیگر ،امنیت اقتصادی را بهمن له ترمین نیازهای اساسی
و اولیه انسانی در تمامی زمینهها تعریف می کند و این امر را نه در تقابل با آزادیهای اساسی
او ،بلکه پیش زمینه تحق این آزادیها برمیشمارد .در اصل چهل و سوت« ،ذیل عنوان «اقتصاد
و امور مالی» قانون گذار اساسی ترکید می کند:
«برای ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در اریان رشد ،با حفظ
آزادی او ،اقتصاد امهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
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 .1ترمین نیازهای اساسی (مسکن ،خوراک ،پوشاک ،بهداشت ،درمان ،آموزشوپرورش) و
امکانات لازت برای تشکیل خانواده برای همه.
 .0ترمین شرایط و امکانات کار برای همه بهمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن
وسایل کار در اختیار همهکسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (در شکل
تعاونی ،از راه وات بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر).
 .3تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که
هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ،فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ،سیاسی و
ااتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و اف ایش ابتکار داشته باشند.
 .0رعایت آزادی انتخاب شغل و عدت اابار افراد به کاری معین و الوگیری از بهرهکشی
از کار دیگری».
این موارد نشان می دهد ،برخلاف آنچه بسیاری گمان می کنند ،نظات اقتصادی موردنظر قانون
اساسی امهوری اسلامی که از آن بهعنوان «اقتصاد اسلامی» یاد میکند ،نه اقتصاد اشتراکی و دولتی،
بلکه نوعی اقتصاد انسانی باهدف ترمین امنیت انسان ها و رهایی بخشی آنها از نیاز به مسکن،
خوراک ،پوشک ،بهداشت ،کار و آموزشوپرورش و همچنین ،رهایی آنها از وحشت گرسنگی،
فقر ،بیماری ،بیخانمانی و بیسوادی است .راهکار قانون اساسی برای استقرار این سط از امنیت را
میتوان همان راهبرد حفاظت دانست که از دو واه حمایت و توانمندسازی تشکیلشده و متولى آن
دولت امهوری اسلامی است .بعد توانمندی بیشتر ناظر بر آموزشوپرورش و آگاهی بخشی است و
حمایت عمدتا شامل برقراری بیمههای ترمین ااتماعی ،ایجاد اشتغال و خانهسازی میشود .براین
اساس ،دولت امهوری اسلامی ایران موظف است:
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اولا همه امکانات خود را برای بالا بردن سط آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده
صحی از مطبوعات و رسانههای گروهی به کاربرد و آموزشوپرورش و تربیتبدنی رایگان را
برای همه ،در تمات سطوح ترمین نمایند و نسبت به تسهیل و تعمیم آموزش عالیهمت گمارد
(بندهای دوت و سوت از اصل سوت و اصل سی ات).
ثانیا با رعایت نیاز اامعه به مشاغل گوناگون ،برای همه افراد امکان اشتغال به کار و
شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید (اصل بیست و هشتم).
ثالثا طب قوانین ،از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردت،
خدمات و حمایت های مالی شامل برخورداری از ترمین ااتماعی ازنظر بازنشستگی ،بیکاری،
پیری ،ازکارافتادگی ،بیسرپرستی ،در راه ماندگی ،حوادث و سوان و نیاز به خدمات بهداشتی
و درمانی و مراقبت های پ شکی بهصورت بیمه و غیره را که حقی است همگانی ،برای
یکیک افراد کشور ترمین کند (اصل بیست و نهم).
رابعا ،مسکن متناسب با نیاز را که ح هر فرد و خانواده ایرانی است ،با رعایت اولویت برای
آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران فراهم کند (اصل سی و یکم).
بر این اساس ،آنچه در رهیافت امنیت انسانی با عناوین امنیت اقتصادی ،امنیت مسکن،
امنیت غذایی و امنیت سلامت مشخص میشود ،در قانون اساسی امهوری اسلامی ذیل
مقوله اقتصاد و با عنوان اقتصاد اسلامی با اقتصاد صحی و عادلانه ،بهطور اامع و همه اانبه
موردتواه قرارگرفته است .بهبیاندیگر ،قانون اساسی امهوری اسلامی ،دولت را متولی
امرارمعاش و بقای مردت در حوزه اقتصاد ،مسکن ،خوراک و سلامت میداند و این وظیفه
ای است که هسته حیاتی زندگی انسان ها پیرامون آن شکلگرفته و امنیت انسانی بر پایه آن
تعریفشده است (کازرونی.)11۲ :131۲ ،
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امنیت انسانی در قوانین اساسی کشورها منعکسشده و یکی از وظایف حکومتها و
دولتها ،ترمین امنیت برای شهروندان خود است .امنیت مسکن یکی از ابعاد امنیت انسانی
محسوب شده و بهمواب آنچه در قانون اساسی ذکرشده است ،در وضعیت بحرانی کنونی
کشور ،تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا که خود از نهادهای مختلف تشکیلشده و دارای
صلاحیت قانونگذاری ا ئی هست ،کاملا حقوقی و در راستای امنیت انسانی تعریف میشود.
-

اعلامیه حقوق بشر
در بعد حقوق بینالملل ،اعلامیه حقوق بشر مهمترین منبع حقوقی در مورد حقوق انسانی

محسوب گردیده و بر همین مبنا ،بسیاری از قوانین داخلی مصوب گردیده است .در اینجا
به ذکر مفادی از این اعلامیه و مقارنه آن با مصوبه ستاد ملی کرونا پرداختهشده است.
بهمواب ماده سوت ،هر فردی س اوار و مح به زندگی ،آزادی و امنیت فردی است .در
وضعیت بحرانی کنونی ،اگر مطاب روال چندین ساله متورت کشور رفتار شود ،عده زیادی که
ناخواسته شغل خود را ازدستدادهاند ،بیخانمان شده و امنیت فردی آنها با تهدید موااه
میشود .لذا مهلت دادن در مورد پرداخته بدهیها ،کاملا در راستای این ماده مهم است.
در ماده پنجم نی آمده است که هیچکس نباید مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار ،یا
تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تن ل مقات انسانی وی گردد.
تخلیه منازل در وضعیت کنونی ،مستقیما کرامت انسانی افراد را متن ل کرده که ادا از
مسائل حقوقی ،از دیدگاه اخلاقی اصلا صحی نیست.
بهمواب ماده هشتم ،هر انسانی س اوار و مح به دسترسی مؤثر به مرااع دادرسی از طری
محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیهای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او
برشمرده و به او ارزانی داشتهاند .اگر از دیدگاه این ماده به حقوق انسانی نگاه انداخته شود ،دولت
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موظف است که همچون دیگر دول اهان ،در وضعیت کنونی کرونایی مبالغی بهعنوان کمک
به خانوارها پرداخت نماید که امنیت انسانی آنها حفظ گردد .مترسفانه این اقدات در عمل محق
نگردید و ا برخی واتهای ا ئی ،هیچ کمکی به شهروندان آسیبدیده نشد .مطاب قانون
اساسی کشورمان ،داشتن شغل ح هر شهروند است که مترسفانه امروزه عدت زیادی از خانوارها
با مشکل بیکاری دستوپنجه نرت میکنند .اگر از این دیدگاه ،به موضوع نگاه انداخته شود،
شهروندان متضرر ح داشته که به علت تهدید امنیت انسانی خود ،از دولت شکایت کنند .ح
دادخواهی مذکور در این ماده از اعلامیه حقوق بشر در قانون اساسی کشورمان نی منعکسشده
است .در نبود حمایتهای مذکور ،حداقل اقدات دولت میتواند نگهداشتن منازل استیجاری برای
مستراران باشد که این مصوبه اخیر ،گامی در این اهت محسوب میگردد.
بهمواب ماده دوازدهم اعلامیه ،هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی ،خانواده،
محل زندگی یا مکاتبات شخصی ،تحت مداخله [و م احمت] خودسرانه قرار گیرد .به
همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد .هرکسی س اوار و
مح به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تهااماتی است .در مصوبه اخیر
ستاد ملی کرونا نی ذکرشده که مسترارانی که حقوق موارین را زیرپانهاده باشند مشمول
حمایت این قانون نمیباشند .اگر مستاارین با اقدامات خلاف عرف ،مواب تضییع حقوق
صاحبمن ل شوند ،میتوان با آنها برخورد قضائی نمود .اما در حالت عادی که مشکلی
در روابط آنها واود ندارد و موار بهواسطه تورتهای کلان کشور که خارج از توان و
اختیار شهروندان است مطالبه اااره بهاهای سنگین کند و به دلیل عدت توانایی پرداخت این
مقدار کرایه ،مستراران آواره کوچه و خیابان شوند ،نقض صحی

کرامت انسانی

آنهاست .درواقع مشکلات اقتصادی مواود خارج از توان شهروندان است و اگر از این
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بابت ترخیری در پرداخت ااارهبهاها ایجادشده ،مقصر اصلی شهروندان نیستند .ستاد ملی
مقابله با کرونا با تصویب قانون مذکور ،کاملا در اهت عمل به ماده دوازدهم اعلامیه
حرکت کرده و ازایناهت اای تقدیر واود دارد.

نتیجهگیری
قواعد فقهی و حقوقی ،اگر بهصورت مطل و بدون هیچگونه انعطافی اارا شوند؛ مشکلاتی
را برای اامعه به واود آورده که در مقاطع مختلف نیاز به تعدیل دارند .دین مبین اسلات برای
تعدیل مذکور ،واژه تسام را بهکاربرده و بها برخی اصول مهم مذهبی که تساهل ناپذیر
خواندهشده ،دیگر قواعد را از دیدگاه تساهل نگریسته و به مسلمانان توصیه کرده که برادری و
اخوت را اولویت رفتارهای خود قرار دهند .اااره من ل ،نوعی قرارداد است که قواعد آن در
فقه و حقوق اسلامی مفصلا بیانشده است .صاحبملک دارای حقوقی بوده که بههیچواه
قابلانکار نیست .اما وضعیت اقتصادی کشور در سال  1311به بدترین حالت خود در چند دهه
اخیر رسیده و اگر اصول قراردادها بهصورت مطل مدنظر قرار میگرفت ،عده زیادی از افراد
بیخانمان میشده و تضاد طبقانی از این فراتر میرفت .ستاد ملی مقابله با کرونا در وضعیت
بحرانی کنونی ،باتواه به ساختار متنوع خود که از نهادهای مختلف دارای نماینده است ،قانونی
مصوب نمود که حقوق موار را بهصورت منطقی لحاظ کرد .این مصوبه ،اقدامی تسام
گرایانه در اهت حقوق مسترار است که در وضعیت کنونی قابل توایه میباشد .تواه به
حقوق موار در یکی از تبصرههای این قانون نشان از نگرش همهاانبه ستاد مذکور به حقوق
طرفین است .درواقع در وضعیت کنونی کشور نیاز است که به تکالیف مسترار با دیدگاه
تسام -گرایانه نگریست که با این توایه ،مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا کاملا حقوقی و
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مشروع میباشد .از دیدگاه قانون اساسی کشورمان که دولت دارای مسئولیتهایی در قبال
شهروندان میباشد ،مترسفانه به این وظایف به طور کاملا صحی عمل نشده و حداقل اقدات
ممکن در راستای حمایت از امنیت انسانی شهروندان ،مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا بود.
اگر از دیدگاه اصول اعلامیه حقوق بشر به قضیه نگریسته شود ،این اقدات گامی مهم در اهت
حفظ کرامت انسانی بوده و امنیت مسکن شهروندان را تضمین کرده است .نتیجه نهایی اینکه
برخی تناقضات که بین مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا با قوانین موار -مسترار واود دارد،
باتواه به دیدگاه تسام و اصول امنیت انسانی قابل توایه است.
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