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Iranian criminal policy responses to violations of the 

Corona virus regulations 

 

Abstract   
From the point of view of criminal policy, the coronavirus Covid-19 can be 

examined in two ways; Corona as a crime and Corona as a context of crime. 

In this paper, the only criminal policy governing the corona is recognized in 

the light of the general rules and regulations governing these types of diseases 

and regulations issued in the past year, especially the approvals of the National 

Corona Headquarters. In this criminal policy, on the one hand, various health-

action measures are implemented to prevent the transmission of Quaid-19 

virus, and on the other hand, in response to the violation of these measures, 

classic and modern criminalization / minor offence have been imposed. 

Minimal criminal intervention, Status-oriented, Colorful responses, Gradual 

punitiveness and intolerance in some matters have been features of the 

preventive criminal policy against Corona. Therefore, the body of criminal 

policy governing this virus is a combination of criminalization and irregular 

responses, which has led to the creation of a special justice system within the 

criminal justice system. It seems that the developing tendency of the 

mentioned headquarters towards criminal policy based on situational 

prevention and contentment with fines and deprivation of violators has led to 

neglect of the etiology of non-compliance and insufficient attention to social 

preventive measures. It seems that with the prolongation of its prevalence in 

the country and the decrease in the value of official norms, it may lead to an 

increase in the number of violations. 

Keywords: National Corona Headquarters, Infectious Disease, Corona, 

Covid-19, Criminal Policy, Respons. 
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  به ناظر مقرّرات نقض  برابر در ایران جنایي سیاست هایپاسخ

کرونا ویروس  

صادقی الهولی 
 ایران.  تهران، عدالت، دانشگاه  شناسی،جرم  و جزا حقوق دکتری  

  

 ایران. تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه  شناسیجرم  و جزا حقوق استادیار  مرادی  حسن

 

 چکيده
کوید ویروس  شیوع  آغاز  مقر رات  19-از  اصلی  مرجع  کرونا،  با  مقابله  مل ی  ستاد  ایران،  برای  در  گذاری 

مدیری ت و کنترل این بیماری بوده است. این ستاد برای پیشگیری از نقض مقر رات مربوط به کنترل کرونا و  

پذیر  های  کنشی و واکنشی  انعطافاریگذانگاری و پاسخواکنش در برابر ناپیروی از آنها، اقدام به تخل ف 

پاسخ است.  )فاصلهنموده  وضعی  و  اجتماعی  پیشگیرانۀ  تدابیر  شامل  ستاد،  کنشی  اجتماعی، های  گذاری  

پاسخاط الع و  بوده  قرنطینه(  و  به رسانی  آن،  واکنشی  ترد د های  نزدن،  ماسک  برابر  )در  مالی  جریمۀ  گونۀ 

، به کروناپراکنی طینه( و صنفی و اداری بوده است. این نظام واکنشی در برابر  ای، نقض قرنغیرمجاز جاده

مدار بوده و به  صورت برخورد شدید دفعی )یکباره( نبوده است بلکه به صورت تدریجی، رنگین و گروه

همه  وضعی ت  تغییر  سویه موازات  گسترش  و  مناسبت گیری  یا  ویروس  پیش های  و  مذهبی  و  مل ی  نی  بیهای 

سازی   تر شده است. با گسترش واکسیناسیون و ایمن گیرانهکاهش میزان رعایت دستورهای بهداشتی، سخت

تخل ف  آن،  به  ابتال  موج  کردن  فروکش  و  کرونا  برابر  در  جامعه  واکنش  زدایی نسبی  تدابیر  و  از  زدایی 

،  1401ستا، بخصوص در نیمۀ دوم سال  ساز یادشده، در دستور کار ستاد قرار گرفته و در این رامحدودی ت

 .باشیمهای کرونایی می شاهد عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه و لغو محدودیت

.واگير بيماری کرونا، با مقابله ملّی ستاد ،19-کويد  کرونا، جنايی، واژگان کليدی: سياست
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 مقدّمه

«، به دلیل قدرت  19-ویروس کویدکرونا  ی عفونی  »بیش از دوسال از اپیدمی  بیمار با گذشت  

گیری این ویروس و ایجاد ترس و اضطراب فزاینده و تغییر پرشتاب در سبک  واگیری و جان

زندگی و زیست اجتماعی برای گریز از ابتالی به آن و نیاز به کاربست رویکردها، تدابیر و  

به و  اقدامات  اقتصادی  انسانی،  اجتماعی،  پیامدهای  کنترل  برای  از سوی حکمرانان  هنگام 

فزاین  انجام  شاهد  آن،  پژوهش سیاسی  دانش   کروناشناختیهای  دۀ  منظر  گوناگون  از  های 

بررسی) جمهوری،  مرکز  ریاست  استراتژیک  جنایی  الف  1399های  سیاست  جمله  از   )

وجود آنکه سالمت عمومی و حقوق کیفری در طول تاریخ، ارتباطی تنگاتنگ    باشیم. بامی

های  اتانازی و برخی از بیماری  ایدز،الکلیسم و مستی،    در موضوعاتی مانند سالمت روانی،

های  تأثیر محدودی ت  ولی(  turanjanin and radolvic, 2020: 4)اند  واگیر خطرناک داشته

ها  انگاریهای اجتماعی و تخل فها نسبت به حقوق و آزادیشده از سوی دولتنوین اعمال

دستورهای بهداشتی برای حفظ سالمت شخصی  های آنها برای پیروی افراد از  گذاریو پاسخ

برابر جهان در  عمومی  منظر    1گیری  و  از  وقتی  نمونه،  برای  نیست.  پوشیده  بر کسی  کرونا 

واگیرشناسان، عدم مسافرت بین شهری، باعث کاهش یا قطع زنجیرۀ انتقال ویروس در کشور  

مبنا، سیاستمی این  بر  انگاری کرده و در  را بزه گذار جنایی، مسافرت غیرضروری  شود و 

گذاری، در کاهش سفر و به تبع انگاری و پاسخدهد، این بزهبرابر متخل فان، واکنش نشان می

 آن، کاهش شیوع بیماری مؤث ر است.

با  اجتماع    ئتکه هی   یی بدانیمهامجموعه روشرو، اگر سیاست جنایی را به معنای  از این 

را سازماندهی    (جرم و انحرافجنایی )های مختلف به پدیدۀ  آنها، پاسخ  توس ل و بکار بستن 

 

خاص در یک زمان    شود که شمار زیادی از افراد را در یک محل ی گفته میهای( به بیماریEpidemicگیر )همه.  1

ی( است که همیشه در یک  های بومی )محل بیماری  دهد. این اصطالح در یک معنا، متضاد ص تحت تأثیر قرار میمشخ 

ی ـ مانند ماالریا در مناطق باتالقی ـ  قاعدتاً محل  بیماری ممکن استنوع شود. در هر حال، یک مورد نظر یافت می محل 

گیر )اپیدمیک( است که در  ( یک بیماری همهPandemic) گیرجهانگیر )اپیدمیک( باشد. ها نیز همهو در برخی زمان

کرونا    دهد مانند میثیر قرار  أ سطح بسیار وسیع گسترش یافته و تعداد زیادی از افراد را در کشورهای مختلف تحت ت

(Marcovitch, 2005: 242) . 
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که69  :1393مارتی،    - دلماس)  کندمی این  از  فارغ  و  نویسندگان  (  از  برخی  دیدگاه  ،  از 

کرونا، این  گزینش   با  مرتبط  جنایی  سیاست  تحلیل  برای  جنایی  سیاست  از  موس ع  معنای 

سطحی و  خطی  سن تی،  ورویکردی  استغیرواقع  نگرانه  شده  دانسته  : 1399  ،شاملو)   بینانه 

(، این پرسش قابل طرح است که سیاست جنایی اجراءشده در بیست ماه گذشته  119-118

در ایران، تا چه میزان توانسته است برای مدیری ت و مقابلۀ اثربخش با کرونا و پیامدهایش  

امع و به تبع آن، شیوۀ بزهکاری،  مفید باشد؟ همچنین با توج ه به تغییر در شیوۀ زندگی جو

سیاست در  تحو التی  آن  چه  از  ناشی  خاص   وضعی ت  و  واگیر  بیماری  بر  ناظر  جنایی  های 

ویژگی  دیگر،  به سخن  است؟  پذیرفته  برای کنترل  صورت  اجراءشده  های سیاست جنایی  

حاجی  اند ) تهکرونا در ایران چگونه بوده است؟ آیا آنچنان که برخی از اندیشمندان بیان داش 

روبه117-124:  1399  ،آبادیده بحران  با  کرونایی،  شرایط  در  جنایی  سیاست  شده (  رو 

 1است؟

به سیاست مربوط  ادبی ات  بیماریدر  مهار  بر  ناظر  انسانی، دو    واگیر  هایگذاری  جنایی 

برای   افراد  به تعبیر دیگر، سرایت و محدود کردن  مفهوم اساسی  »واگیری« و »واداشتن« و 

بیماری   سرایت  از  و Miller & Blumstein, 2020: 5) پیشگیری  و    (  کنشی  تدابیر  وضع 

واکنشی برای تضمین رعایت آنها در کانون توج ه قرار دارد؛ به طوری که در سیاست جنایی  

، از یک سو برای پیشگیری از سرایت بیماری، تدابیر بهداشتی و کنشی متنو عی  این امراض

شود و از سوی دیگر، برای تضمین عدم نقض تدابیر کنشی )بهداشتی( و بازداشتن  اجراء می

بزه بهداشتی،  دستورهای  از  ناپیروی  از  کار  افراد  دستور  در  قهری  واکنش  و  انگاری 

و از    تر بیماری مسریگیرد تا با مهار هرچه سریعشتی قرار میگذاران جنایی ـ بهدا سیاست

(، سالمت عمومی  61:  1400دست رفتن کمترین تعداد جان در شرایط اضطراری )راسخ،  

 تأمین شود.

 

های جنایی ناظر بر کرونا شامل »سیاست جنایی ناظر بر نقض مقر رات کرونا« و »سیاست جنایی ناظر بر کنترل  . سیاست1

  مثابه بستر بزهکاری(« است ولی موضوع این نوشتار، جنبۀ نخست سیاست جنایی مذکور است. ها )کرونا بهبزهکاری
 (. 207-237: 1400و همکاران،   یعل ،یصفار بنگرید به:  ،بزهکاریکرونا بر نرخ  وعیش  ریثأاز ت  آگاهی یبرا)
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امراض در مفاد  قانون طرز    تا پیش از شیوع کرونا، هستۀ سیاست جنایی تقنینی ناظر بر این 

بیماری از  آمیزشیجلوگیری  بیماری  های  مصو ب  و  واگیر  مایه   1320های  قانون  کوبی  و 

مصو ب   اجباری  و  آیین   1322عمومی  مینامهو  جستجو  مذکور  قوانین  اجرایی  شد. های 

کنترل    مربوط به   ای که بسامد کنترلی سیاست جنایی هشت دهۀ گذشته در ایران، صرفاًگونهبه

انسان    خاص  بیماری  سرایت یک میان  آنفوالنزا( در  در  )مانند  یا حیوان  وبا(  آبله و  )مانند 

روزآمد  و  محدودی ت  این  که  است  بوده  خاص  برهۀ  یک  یا  منطقه  یک   و   نبودن  سطح 

)مانند   مل ی  سطح  در  ذیربط، ضعف در مهار  یک بیماری واگیر  هایدستگاه  میان  ناهماهنگی

به ایجاد ساختار جدید و هنج گذاری  ارگذاری و سیاستکرونا( را آشکار ساخته و منجر 

  .نوین گردید

بهداشت، درمان و آموزش   طوری که به دلیل شیوع بیماری  نوپدید کرونا، در ابتدا وزارتبه 

و  و   سالمت   عالی   شورای  جمله   از  شوراها  از   برخی   حت ی   یا  پزشکی   مانند  ها سازمان   کشور 

گیری مد نظر قرار گذاری و تصمیم سیاست کشور به عنوان متول ی اصلی    بحران   مدیری ت   سازمان 

افزا  و لزوم ات خاذ تدابیر هم  ایجاد تشخیص وضعی ت اضطراریبه دلیل    گرفت ولی در نهایت، 

محور )ر.ک:  ها برای کنترل کرونا و پیامدهای آن، با رویکردی امنی تگرا میان دستگاهو هم

شورای عالی امنی ت مل ی »ستاد ملی    737(، به موجب مصو بۀ جلسۀ  1399رضایی و همکار،  

ایجاد شد. همچنین طبق مصو بۀ  ــ در این مقاله، به اختصار »ستاد« ــ  مقابله با بیماری کرونا«  

کمیته ستاد،  چهارم  چند  جلسۀ  کمیته،  هر  ذیل  در  و  گردید  تشکیل  آن  تخص صی  های 

: 1400های استراتژیک ریاست جمهوری،  مرکز بررسی)روه نیز شروع به فع الی ت نمود  کارگ

ی، کنشگر اصلی در اجرای تدابیر انضباطی  و انتظام  یاجتماع   ،یتی  امن . در این میان، کمیتۀ  (19

ماه   آذر  از  این حال،  با  است.  بوده  ستاد  نیز  1399و محدودکنندۀ  ستاد  عملی اتی  قرارگاه   ،

ها و تدابیر مصو ب آن را به طور مؤث ر اجراء کند و بر آنها نظارت  تشکیل شده است تا سیاست

،  (. عالوه بر موارد یادشده29:  1400های استراتژیک ریاست جمهوری،  مرکز بررسیکند )

دیگری   مدیری   مانندساختارهای  دستگاهستاد  همه  در  کرونا  شیوع  از  پیشگیری  و  های  ت 

ها به عنوان معین  ین جانشینان رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استاناجرایی و تعی 

 اند.آفرین نبودهنیز شکل گرفتند ولی نقش استان مربوط برای مقابله با کرونا 
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توصیه تبدیل  ستاد،  مصو بات  کاهش  شاکلۀ  برای  بهداشتی  الزامات  به  بهداشتی  های 

گذاری اجتماعی( و کنترل و جبران پیامدهای ناشی  )فاصلهمواجهه و حضور فیزیکی مردم  

در برابر نقض دستورهای بهداشتی   گذاریانگاری و پاسخگذاری و البت ه تخل فاز این فاصله

های اجرایی و قضایی  بدین ترتیب، ستاد یادشده که با عضوی ت دستگاه  مصو ب بوده است.

ای مشورتی و قرارگاه عملی اتی خود و با پیروی از برخی  هتشکیل یافته است، به همراه کمیته

مرجع تعیین تدابیر کنشی و واکنشی   1های سازمان بهداشت جهانی، مشیها و خطاز رهنمون

به کنترل کووید پیروی از تدابیر بهداشتی مربوط  پایه،  محسوب می  19-برای  این  بر  شود. 

یابد ولی  وب مصو بات قو ۀ مقن نۀ ایران تبلور میگذاری جنایی تقنینی در چارچهرچند سیاست

های انتظامی و اداری  گذاریانگاری و پاسخهای اعطاشده به ستاد و بزهبا توج ه به صالحی ت

ناپیروی از دستورهای بهداشتی را می برابر  توان در قلمرو سیاست جنایی  و کیفری آن در 

ابرندآبادی،   )نجفی  گنجاند  با  558  :1396تقنینی  ترتیب،  بدین  داد.  قرار  بررسی  مورد  و   )

ارزش چارچوب  در  جنایی  سیاست  اینکه  به  و  گذاریعنایت  مردمی  ـ  عرفی  های  

بزهارزش شامل  دولتی  ـ  رسمی  و  گذاری   کیفری  و  انتظامی  اداری،  انضباطی،  انگاری 

اداری،  پاسخ انضباطی،  واکنشی  و  )پیشگیرانه(  کنشی  )ضمانت گذاری   کیفری  و  انتظامی 

های پیشینی  در این مطالعه، پاسخ(،  554:  1398شود )نجفی ابرندآبادی،  اجراء( بنا نهاده می

های پسینی )واکنشی و دفاعی( سیاست جنایی  )کنشی و کاهندۀ احتمال بزهکاری( و پاسخ 

ر چارچوب قوانین  ( در برابر نقض تدابیر بهداشتی مربوط به کرونا د44:  1395ایران )غالمی،  

 

ماد ۀ  1 به موجب  افزایش آگاهی و آموزش، وضع    2.  بهداشت جهانی، هدایت و تقوی ت همکاری،  اساسنامۀ سازمان 

کمک ارائۀ  استانداردسازی،  و  کمکمقر رات  بر  نظارت  و  رفاهی  شیوع  های  خصوص  در  سالمت  ترویج  رسانی، 

ها  های دولت(. بر این اساس، مشابهت برنامه81-92:  1398های واگیر از وظایف این سازمان است )محمودی،  بیماری

رغم  گذاری بهداشتی بوده است. لذا بهدر مواجهه با کرونا، حاکی از مرجعی ت نسبی  سازمان بهداشت جهانی در سیاست

گذاری  جنایی در برابر نقض مقر رات توان نقش این سازمان در سیاستها میان برخی کشورها، میواگراییبروز برخی  

گیری  بهداشتی مربوط به کرونا را مد نظر قرار داد و با توج ه به وابستگی سازمان یادشده به سازمان ملل مت حد، به شکل

 ( در مواجهه با کرونا نیز اندیشید.353: 1375المللی )نجفی ابرندآبادی، سیاست جنایی بین
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بیماری بر  ناظر  با محوری ت مقر رات  1399ر.ک. صادقی،  های واگیر )و مقر رات عمومی   )

 1شود. ( واکاوی می1399 دفتر هیئت دولت،ر.ک.  ستاد مل ی مقابله با کرونا )

 گذاریِ کنشی. پاسخ 1
منظور  غیر قهرآمیز داشته و بههایی است که جنبۀ  های کنشی )پیشگیرانه(، اقداممنظور از پاسخ

زا و یا برای برهم زدن اوضاع و احوال قبل از  های جرمسازی  جامعه یا برای رفع بحرانسالم

می ات خاذ  ابرندآبادی،  بزهکاری  )نجفی  تدابیر   560:  1396شود  این  اینکه  به  توج ه  با   .)

کنند، تأکید بر آن است  ود میهای فردی را محدها و آزادیگر و پیشینی، حقغیرسرکوب

بایست در چارچوب اصول و موازین حقوق بشر طر احی  ها میگذاریگونه از پاسخکه این 

(. این 568:  1396و اجراء شوند تا پیشگیری  عادالنه را به ارمغان آورد )نجفی ابرندآبادی،  

ویروس کشنده با قدرت بایستۀ حقوق بشری، در شرایط اضطراری ناشی از گسترش یک  

زای فراگیر برای حفظ سالمت عمومی و نظام  واگیری  باال و لزوم ات خاذ تدابیر محدودی ت

های فردی با هدف کنترل سریع اجتماعی و فراهم بودن زمینۀ مداخلۀ موس ع دولت در حریم

ای  یران، پارهبیماری، از اهم ی ت باالتری برخوردار است. لذا در برخی از کشورها از جمله ا

به   الزام  یا  اصناف  فع الی ت  کاهش  جمله  )از  کرونا  دوران  در  بهداشتی  پیشگیرانه  تدابیر  از 

 واکسیناسیون( با مخالفت بخشی از شهروندان قرار گرفته است.  

با قیود  با این حال، پاسخ ناشی از کرونا،  گذاری  کنشی در شرایط بحرانی ـ اضطراری 

بشری کم موا حقوق  دایرۀ آزادیتری  فزایندۀ دولت در  مداخلۀ  اثر  های  جه گردیده و در 

پیشگیرانۀ اضطراری   شناخته این زمینه،  شده، حقوق  نموده است. در  پدیدار  تغییرپذیری را 

به وضعی ت همهستاد حسب گزارش مربوط  متنو ع و  گیری، سیاستهای جدید  تدابیر  و  ها 

برای کنترل و مدیری ت کرو او ل جلسۀ  سی الی را  بند  به طوری که در  ات خاذ کرده است.  نا 

 

)از جمله تخل ف.  1 از مصو بات ستاد  اینکه برخی  به  پاسخانگاریبا توج ه  های کنشی و واکنشی( واجد  گذاریها و 

  باشد، این مسئله مورد کنندۀ برخی از احکام قانونی می( و معل ق169  - 173: 1399سیمایی صراف،  گذارانه )وصف قانون

( است  گرفته  قرار  حقوقدانان  از  برخی  هنجنی،  نقد  طوق،  ؛  225-245  : 1399نجارزاده  این    (.33-57  : 1399آقایی 

 باشد. ها در سازکارهای ستاد میگر تزلزل در اصل قانونی بودن پاسخانتقادات، بیان
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بندی مناطق مختلف کشور از نظر میزان شیوع  هفدهم ستاد، برای نخستین بار، موضوع تقسیم

( تصویب شد و وزارت بهداشت، درمان و قرمز، زرد و سفیدهای  ویروس کرونا )وضعی ت

مربوط به هر وضعی ت گردید.    هایرسانی عمومی شاخصآموزش پزشکی مکل ف به اط الع

تر از وضعی ت قرمز و ستاد، وضعی ت نارنجی )خفیف  26سازی  تدابیر، در جلسۀ  در این رنگین 

بندی اضافه شد تا چهار سطح کنترلی ـ محدودی تی  شدیدتر از وضعی ت زرد( نیز به این سطح

بندی الحاق  نیز به این سطحستاد، رنگ آبی    25در کشور برقرار شود. با وجود این، در جلسۀ  

شده است. به موجب این تفکیک، حسب تغییر در میزان بستری شدن مبتالیان به کرونا در  

بندی، شد ت  شود. در این وضعی توضعی ت )رنگ( هر یک از شهرها تعیین می 1ها بیمارستان

وری که بیشترین  ط  ها متفاوت است، بههای قابل اعمال در هر یک از وضعی تمحدودی ت

شود و  محدودی ت و نظارت در مناطق قرمز )حاد از نظر میزان درگیری با ویروس( اجراء می

تر یعنی نارنجی و زرد و آبی  شیوعهای کمها، در وضعی تبه ترتیب، از شد ت این محدودی ت

 شود. کاسته می

مبنای وضعی ت پاسخبر  باال،  ت و  حسب شرایط و وضعی ،  ستاد  های کنشیگذاریبندی 

  متحو ل نیز    آنخاذی  ها و تدابیر ات  ها و سیاستپاسخو  ال و منعطف بوده  ای، سی های دورهموج

گذاری  محوری پاسخها از یک سو نمودار وضعی تشده است. این افزایش گسترۀ محدودی ت

ها است. در  مواجهه با وضعی تستاد و از سوی دیگر، بیانگر تدریجی بودن کیفرگذاری در  

ت شهرهای مختلف از جهت شیوع کرونا  در وضعی و تحو ل مستمر  به دلیل تفاوت  هر حال،  

سیاست جنایی هر منطقه نیز برحسب  های کرونایی در هر منطقه،  تت محدودی و تغییر شد 

همه رنگشد ت  و  است.  گیری  بوده  منطقه  وضعی تی  واقع،  بندی  س پاسخدر  تاد،  های 

 

حسب1 مل   .  ستاد  سخنگوی  رنگاظهار  معیار  کرونا،  با  مقابله  اساس  بندیی  بر  در  ها  مبتالیان  شدن  بستری  میزان 

هزار نفر بستری    100نفر به ازای هر    10هزار نفر است. به صورتی که اگر در شهری بیشتر از    100ها به ازای هر  بیمارستان

هزار نفر،    100نفر در هر    6ت این شهر قرمز است؛ همچنین در صورت بستری شدن بیش از  روزانه انجام شود، وضعی 

ت آن شهر زرد است. خبرگزاری  هزار نفر، وضعی   100نفر به ازای هر    4نارنجی و در صورت بستری شدن  ت  نشانگر وضعی 

نیز شهرهایی که میزان    1399/ 20/10از تاریخ   . 1399آذر   11 :تاریخ خبر  ،99091108192خبر:    ۀ (، شمارisna.irایسنا )

 ت آبی قرار گرفتند. ت باشد، در وضعی  عی نفر در هر صد هزار جم  2بستری مبتالیان در آنها روزانه کمتر از 
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سازی عمومی در  محور و غیرکشوری بوده است. در شرایط کنونی، با گسترش ایمن منطقه

ها )از جمله بازگشایی  اثر واکسیناسیون بخش قابل توج هی از جامعه، شاهد کاهش محدودی ت

های او لی ه شده باشیم که این امر منجر به لغو واکنش مراکز علمی و لغو منع ترد د شبانه( می

(، ستاد اقدام به اجرای طرح »کنترل  1400است. همچنین، در آخرین وضعی ت )اواخر آذر  

قرمز و    یدر شهرهاهای مسافرتی  هوشمند کرونا« نموده است که به موجب آن، محدودی ت

تدابیر  نارنج حذف  موازات  به  و  شده  اعمال  مبتالیان  نیز  و  غیرواکسینه  افراد  به  نسبت  ی 

شاهد وضعی،  میمحدودی ت  پیشگیرانه  عرصه  این  در  تدابیر   باشیم.زدایی  وصف،  این  با 

توان  های بهداشتی را میپیشگیرانه یا کنشی  ستاد برای جلوگیری از ناپیروی از محدودی ت

 در دو محور »تدابیر پیشگیرانۀ اجتماعی« و »تدابیر پیشگیرانۀ وضعی« بازشناسی نمود. 

 اجتماعی. تدابير پيشگيری 1-1

گران  ای از نهادها و کنش پیشگیری اجتماعی یا محل ی، شامل بکارگیری مجموعۀ گسترده

منظور کنترل جرم است. هدف از انجام این  محل ی در مشارکت با پلیس و نهادهای دولتی به

محور، بازمشارکت ساکنان محل ی و بسیج آنها برای کاهش سطح جرم است.  اقدامات جامعه

شود تا به شناسایی ریشۀ مشکالت و بزهکاری کمک  راهبرد، جامعۀ محل ی تشویق میدر این  

های  واسطۀ خودنظارتی از طریق سازمانکرده و با پلیس و مقامات محل ی مرتبط شود و به

بیگی،   )قورچی  رساند  یاری  پلیس  نظارت  به  پایه،  334:  1394شهروندمحور،  این  در   .)

های کنترلی، رمز موف قی ت در قطع زنجیرۀ م در اجرای برنامهمشارکت و همکاری مؤث ر مرد

نیاز و شبکۀ سیاست جنایی  را از مداخلۀ سخت یا تنبیهی ـ اجباری بی واگیری است و دولت

رویکرد درونی کردن و بهنجارسازی خودکنترلی و خود انضباطی  نماید. هرچه  را محدود می

مشارکت و دستورپذیری اختیاری ـ اخالقی مردم   ( و255-256:  1399)زیویار و خدابنده لو،  

یکی    تر خواهد بود. بر این پایه،بیشتر باشد، دستوردهی  اجباری ـ قهری، محدودتر و مضی ق

سازی  های کنترلی ستاد، اقناع عمومی برای رعایت بهداشت و همراهاز محورهای اصلی برنامه

  1ییر اختیاری سبک زندگی بوده است. سازی و تغآنان و تأکید بر فرهنگ

 

 . ستاد 40 ۀجلس  7و بند   39 ۀ جلس 3های موضوع بند بهمانند مصو  . 1
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در سیاست جنایی ستاد، ضمن تأکید بر رعایت اخالقی و اختیاری بهداشت فردی، یکی  

از تدابیری که ستاد در چارچوب پیشگیری از ناپیروی از موازین بهداشتی ات خاذ کرده است،  

با کرونا بوده است.  جلب مشارکت مردم و نهادهای مردمی در مدیری ت برخی از ابعاد مقابله  

گانۀ بهداشتی ستاد برای مقابله با کرونا، »آموزش و  به طوری که یکی از راهبردهای هفت

ها تعیین شده  های صدا و سیما و سایر رسانهسازی« با محوری ت برنامهرسانی و فرهنگاط الع

افزون بر جلب همکاری و حضور بسیج به عنوان یک نهاد مردمی در برخی اقدامات   1است.

گروه در  عضوی ت  و  بهداشتی  و  جلب  امدادی  بر  بهداشتی،  دستورهای  بر  نظارت  های 

نهادهای مردم  نظارتهمکاری و مشارکت  و  نهاد و  های مردمی )همگانی( و خوداظهاری 

های بهداشت عمومی و اجرای  ی مجازی در پیشبرد برنامههای فع االن فضااستفاده از ظرفی ت

است.  تأکید شده  برنامه  2تدابیر کنترلی  از جمله  راستا،  مشارکتدر همین  در  های  خواهی 

گیری  مردمی« از طریق ارسال مشخ صات واحدهای صنفی متخل ف از  کنترل کرونا »گزارش

برنامه  3دستورهای بهداشتی )اسکن کد کیو. آر( بوده است.  های  لذا این گونه راهبردها و 

مختلف، حاکی از مشارکتی بودن بخشی از سیاست جنایی مد نظر ستاد در کنترل کرونا بوده  

 است.

همچنین در نظام پیشگیری  اجتماعی ستاد، از ابتدای بحران کرونا تاکنون، همواره و به  

لحاظ   از  کشور  مختلف  نقاط  وضعی ت  تغییر  و  شرایط  متوفیان،  فراخور  و  مبتالیان  میزان 

گروه  تشکیل  یا کارگروهمصو باتی در خصوص  یا درون دستگاهی  ها  استانی  نظارتی  های 

ترکیب    4های بهداشتی پیشگیرانه از کرونا صادر شده است.برای حسن اجرای دستورالعمل

های اصناف یا  های نظارتی، عموماً از اعضای نهادهای مردمی )مانند بسیج( و اتاقاین گروه

باشد. در این زمینه، مصو بۀ مربوط به تشکیل  های اجرایی و نظارتی و قضایی میسایر دستگاه

های نظارت و هشدار )مرک ب از نیروی انتظامی، بازرسان و بسیج( در اماکن  و استقرار اکیپ

 

 ستاد.  42جلسۀ  1. موضوع بند 1

 ستاد.  28جلسۀ  7و بند   10جلسۀ   18. مانند مصو بات موضوع بند 2

 ستاد.  40جلسۀ  4و جزء )ب( بند   39جلسۀ   1- 4. موضوع بند 3

 ستاد.  24جلسۀ   7و بند   23جلسۀ   10، بند 21جلسۀ  3مانند مصو بات موضوع بند . 4
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نزده  افرادی که ماسک  به  تذ کر  ترد د برای  پر  معابر  قابل توج ه  و  نیز  بدین    1بوده است. اند 

های  ناظرسازیترتیب، از جمله تدابیر کنشی ستاد برای جلوگیری از انتقال کرونا به دیگران،  
مشارکت و  سازی،  های بهداشتی شامل سه راهبرد فرهنگبرای رعایت دستورالعمل  چندالیه 

راهبردها، این  سوی  دو  هر  در  که  طوری  به  است؛  بوده  هم  نظارت  و همکاری،  افزایی 

بکار گرفته شده است.هم برای حفظ سالمت عمومی  از ظرفی ت    نظارتی مردم  این رو،  از 

پاک زمینۀ  در  خودجوش  مردمی  محیطنیروهای  کمکسازی   توزیع  و  و  ها  رفاهی  های 

گری و بیماریابی استفاده شده است ولی برای نظارت بر  معیشتی و اقالم بهداشتی و غربال

شده(، عموماً  ا )بخصوص استفاده از ماسک یا فع الی ت صنفی در اوقات معین اجرای دستوره

 2از ظرفی ت نیروهای انتظامی )پلیس( در معابر و اماکن بهره گرفته شده است.

 . تدابير پيشگيری وضعی 2-1

، پیشگیری وضعی )موقعی تی(، به معنای مداخالتی  کالرکشده از سوی  در یک تعریف ارائه

ها و افزودن بر خطرات  منظور جلوگیری از وقوع جرم از طریق کاستن از فرصتبهاست که 

(. در 28:  1394اند )به نقل از: سی. ولش و همکار،  های ارتکاب جرم طر احی شدهو دشواری

شود تا  این تدبیر، بسترهای محیطی و موقعی تی وقوع بزهکاری، دستکاری و بازـ طر احی می

و   فیزیکی  پدیدهشرایط  این  پیرامونی   واگیر،  امراض  از جرم شود. در خصوص  ها، عاری 

شود، زیرا اصوالً واگیری و سرایت  گذاران محسوب میهای اصلی سیاستتدبیر، جزو برنامه

بیماری، ناشی از تغییر نیافتن محیط عادی قبل از شیوع بیماری است و برای پیشگیری از شیوع  

جمعی ت منتقل شده و در آنها  های کمهای پر جمعی ت به محیطمحیطبیشتر آن، باید افراد از  

 

 . ستاد 40 ۀ جلس 3موضوع جزء )ب( بند . 1

های بهداشتی نوپدید در جامعه بوده است که  های دوران کرونا، شناسایی برخی از هنجارها یا عرفیکی از پدیده .  2

برابر آنها، ارتکاب این رفتارهای نامتعارف، با پاسخ جامعوی خودجوش )غیررسمی(  گذاری  رسمی در  رغم عدم پاسخبه

متر( یا   2شده در ارتباطات حضوری ) توان به عدم رعایت فاصلۀ فیزیکی توصیهشود. برای نمونه، میرو میجامعه روبه

توان نوعی  . این قبیل رفتارها را میشودعطسه کردن در میان جمعی ت اشاره کرد که با واکنش منفی افراد مواجه می

های سیاست جنایی در برابر ( و آن را در چارچوب پاسخ555:  1398ابرندآبادی،  انگاری محسوب کرد )نجفیانحراف

 نقض مقر رات مربوط به کرونا مد نظر قرار داد.
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مستقر شوند و عوامل و بسترهای اجتماعات، شناسایی و حذف شود. با این حال، همچنان که  

بزهکاری سایر  از  وضعی  پیشگیری  است  در  شده  مطرح  همواره  جرم  جابجایی  بیم  ها، 

ابیر پیشگیرانۀ وضعی ستاد نیز این چالش به وقوع  (، در اثر تد421:  1394)جانسون و دیگران،  

پیوست. به طوری که با توج ه به حاد بودن وضعی ت شهرهای شمالی کشور از نظر شیوع کرونا 

محدودی ت تشدید  و  بودن(  قرمز  و  جریمه)نارنجی  و  آمدی  و  رفت  صورت  های  در  ای 

جنوبی کشور )مانند قشم و کیش( با افزایش  مسافرت از/ به این شهرها، میزان سفر به شهرهای  

تغییر   به  قابل توج هی مواجه شد و در پی  آن، در این شهرها کرونا گسترش یافت و منجر 

نشده و  (. به رغم این پیامد مدیری ت1399:    5123859رنگ آنها گردید )خبرگزاری مهر،  

 زیر است.ترین تدابیر پیشگیرانۀ وضعی ستاد، به شرح انتقادآمیز، مهم

 گذاریِ اجتماعی. فاصله1-2-1

شود.  گذاری اجتماعی شناخته میمحور اصلی  تدابیر پیشگیرانۀ بهداشتی ستاد با عنوان فاصله

یا یک محل     در خانه   افرادحضور   و الزام به های عادی  تتغییر شرایط و وضعی   با این سیاست  

روزمره )از حضوری به    های انجام امورو تغییر شیوه  خانوادهو صرف اوقات بیشتر با    دیگر

تحو ل در سبک زندگی زمینۀ  فراهم آورده  غیر حضوری(،  فاصلهاس  را  گذاری  ت. عموماً 

  قرار  فرمانی   مخاطب  مستقیم   طور   به   شهروندان  که   شودمی  اجراء  ای گونه  به   اجتماعی

  ناممکن  را  در اماکن شلوغ  شهروندان  حضور   هایزمینه  و  بسترها  ت حاکمی   بلکه  گیرند،نمی

دستگاه  .سازدمی سایر  آن،  با  )همسو  و  ستاد  زمینه،  این  حاکمی تی در  ات خاذ  1های  با   )

ـ موقعی تی   پیشگیرانۀ وضعی  تدابیر  نوعی  اجتماعی که  امور فردی و  متنو ع در  سازکارهای 

اجرای این سیاست بوده است. در این راهبرد به شهروندان توصیه  شود، به دنبال  محسوب می

نقلیۀ  می وسایل  و  اماکن  و  معابر  در  فیزیکی غیرضروری  از حضور  امکان  تا حد   که  شود 
 

نهادهایدستگاه .  1 و  نابرای مدیری   مختلفیدولتی و غیردولتی    ها  پیامدهای  از کرونا، در چارچوب وظایف و  ت  شی 

مقر  خود،  به  مربوط  مقر نموده پیشگیرانه  گذاری  راتاختیارات  دنبال  تنظیمۀ  سوی  مذکور،رات  اند.  به  و  داشته  گرانه 

روی منطبق خاص  هسازی  محدودی   های  با  بوده  تنهادی  کرونا  از  ناشی  بهداشتی  است  های  هوشمندسازی  ضمن  تا 

)برای مشاهدۀ جزئی ات این مقر رات،   رسانی مختل نشود، استمرار خدماتبرای پیشگیری وضعی از شیوع کرونا  سازکارها

 (. 1399ر.ک. صادقی، 
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مانند   دارند  قرار  دولت  مدیری ت  تحت  که  افرادی  مورد  در  و  نمایند  خودداری  عمومی 

زندانیان  و  تح فاصله  1کارمندان  الزامی  شده گذاری  اجراء  دورکاری  یا  مرخصی  عنوان  ت 

هایی  های قرمز، نارنجی، زرد و آبی محدودی تبندی مناطق به درجهاست. همچنین، با دسته

برای فع الی ت اصناف و مراکز مختلف در پیش گرفته شده است تا عوامل و بستر مراجعات  

محدود ساختن ساعات    ا،به طور مثال، در موضوع کرون  حضوری مردم در جامعه کاهش یابد. 

  اجتماع  در  لباس خریداران  ترد د  کاهش  یا عدم  به منجر ها،موق ت لباسفروشی کار یا تعطیلی 

 گردیده است.

 رسانیِ ابتال . اطّالع2-2-1

های واگیر آن است که اگر فردی به  یکی از تدابیر پیشگیرانۀ وضعی در مواجهه با بیماری

سازی  فرد )خمرنیا،  زدن اجتماعی و بدنام اینگونه از امراض مبتال شد، بدون برچسب )انگ(  

( باید به سرعت سایر افرادی که با او ارتباط فیزیکی نزدیک دارند، آگاه شوند  230:  1400

د و دیگران انجام دهند. همچنین  تا آنها توج ه بیشتری برای پیشگیری از انتقال بیماری به خو

نحوی به مراکز بهداشتی محل یا اشخاص و اماکن پرجمعی تی که  ضروری است موضوع به

سازی و رسانی گردد تا اقدامات الزم برای درمان و پاک کند، اط العوی به آنجا مراجعه می

ل  کار و زندان( و  هشداردهی به سایرین از سوی آنها صورت پذیرد. سایر مراکز )مانند مح

رغم اصل رازداری پزشکی و بنا به مصلحت  شده نیز بهاشخاص )مانند پزشک( مرتبط و آگاه

رسانی مشاهدۀ واگیری  (، موظ ف به اط الع120:  1393مقدادی و دالوری،  و منافع عمومی )

کان استقرار مبتال  باشند. با توج ه به اینکه این اقدام، منجر به تغییر موقعی ت و مبه بهداری می

 شود. شود، از جمله تدابیر اصلی پیشگیری وضعی قلمداد میمی

همچنین در این زمینه، اط الع از عدم ابتال به امراض واگیر شرط انجام اموری مانند ازدواج 

شود.  انجام می گواهی سالمت و اشتغال قرار گرفته است که فرایند آن در قالب صدور یک 

 

حبس.  1 برای  ات خاذشده  تدابیر  مشاهدۀ  بهبرای  بیشینه  زندانزدایی  در  محکومان  ابتالی  از  پیشگیری  نیز  منظور  و  ها 

گذاری اجتماعی در نظام  سازی و فاصلهو کارگزاران قضایی در راستای خلوت  محدودسازی مراجعۀ حضوری افراد

 . 63-72: 1399عدالت کیفری، ر.ک. صادقی،  
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آگاه فرایند  زماناین  همه  در  همهسازی  شیوع  عدم  و  شیوع  از  )اعم  صورت  ها  گیری( 

  «خانوادگی  امور»  در   ها بیماری  این  مهار  برای  موجود   مقر رات  پذیرد. در این رابطه، عموماًمی

بیماری از سرایت  )پیشگیری(  اجتناب  برای  انجام میو  ایدز(  )مانند  آمیزشی  شود که  های 

منظور، این  الزامی می  هنگام  در  امراض  این  به   ابتال  عدم  گواهی   اخذ  برای   1باشد.ازدواج 

در فرایندهای    « قضایی   امور»  در  امراض  اط الع از سنجش افراد به عدم ابتال به این   همچنین 

  به   ابتال   و   موج ه  عذر  عنوان  به  ها بیماری  این   شیوع  پذیرش  رسیدگی و اجرای احکام مانند

زندانیان  از   یکی   عنوان  به   واگیر  بیماری سالمت  تضمین  معیارهای   2شرایط    بندی طبقه  و 

های واگیر جزو  افزون بر آن، احراز عدم ابتال به بیماری.  مد نظر قرار گرفته است  3زندانیان

گذار جنایی به دنبال  سازی ابتال، سیاستبدین ترتیب، در راهبرد آگاه  4شرایط کاری است. 

ماری واگیر از طریق یک عمل قانونی )مانند ازدواج یا اجرای کیفر  پیشگیری از سرایت بی 

دهندۀ حبس یا استخدام( است و انجام این عمل مجاز را منوط به تعیین وضعی ت شخص انجام

 دهد.آن نسبت به بیماری واگیر نموده و در قبال ترک آن، واکنش نشان می

رسانی ابتال را به شیوۀ »دگر اظهاری« و »خود  ستاد دو گونه الزام به اط الع  در این رابطه،

بهداشت، اظهاری در تهران، وزارت  راهبرد دگر  نموده است؛ در  مقر ر  و   اظهاری«  درمان 

عالمت شده است. همچنین  هنگام مبتالیان و ناقالن بیآموزش پزشکی موظ ف به شناسایی به

ویروس در سامانۀ مربوط گردیده و مراکز تشخیصی و آزمایشگاهی موظ ف به ثبت حامالن 

رسانی ابتالی افراد به خانواده و محل  کار  مراقبان سالمت وزارت یادشده نیز مکل ف به اط الع

اند. در خود اظهاری نیز، افراد موظ ف به اعالم ابتالی خود به دیگران و درج در  آنان شده

 

 . 1391ب قانون حمایت خانواده مصو   23  ۀ ماد ر.ک. . 1

  1400ب  کشور مصو تی  ها و اقدامات تأمینی و تربی اجرایی سازمان زندان  ۀنامآیین  245و    146،  123،  59،  32  . مواد 2

 . رئیس قو ۀ قضائی ه

 . 1385ب بندی زندانیان مصو تفکیک و طبقه ۀ نحو ۀنامآیین 13 ۀ ماد . 3

 .قانون کار  156و   147، 95،  92،  91،  85 مواد . 4
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صورت، این  غیر  در  و  شده  مذکور  وزارت  محکوم  ه   200به    سامانۀ  جریمه  تومان  زار 

 1شوند.می

 . جداسازی و قرنطينه 3-2-1

به صورت اجباری یا    2گیر، عالوه بر برقراری منع رفت و آمد در زمان گسترش بیماری همه

  عامریاختیاری در جامعه و راستای تضمین حق  بر سالمت و حق  بر زندگی سایر شهروندان )

افراد مبتال یا مشکوک به ابتال، در یک محل  خاص )بیمارستان،  (،  163  :1400نژاد،  حبیب  و

شوند تا با ممانعت از ورود و  داشته میخانه، منطقه( به صورت جدا از دیگران )منفرد( نگه

خروج فیزیکی آنها از آن محل برای مد ت مشخ ص، از شیوع بیشتر بیماری واگیر جلوگیری  

می تدبیر،  این  در  »جداسشود.  فاصلهتوان  سیاست  از  بخشی  را  »قرنطینه«  و  گذاری  ازی« 

معنی مجزا نمودن  ه  ب  3یجداسازمثابۀ یک تدبیر پیشگیرانۀ وضعی قلمداد کرد؛  اجتماعی به

ها، وسایل نقلیه،  همراه مسافر، بارگنج اعـم از بـار  « افراد بیمار یا افراد آلوده یا اشـیاء آلـوده»

سازمان  است )از انتشار عفونت یا آلودگی   برای پیشگیریهای پستی از سایرین  کاالها و بسته

ا کردن از دیگران و/ یا محدود کـردن به معنی مجز  نیز  4قرنطینه   (.24  :1396  جهانی بهداشت،

است که در حال حاضر فاقد عالئم بیماری هستند    « مظنون به بیماری  اشـخاص »هـای  ـتالی فع 

ها، وسایل نقلیه یا کاالهای مشکوک به نحوی که از  مسافر، بارگنج یا جدا نمودن بار همراه

یا عفونت  احتمالی  پیشگیری   انتشار  )آلودگی  بهداشت،شود  جهانی  (. 25  :1396  سازمان 

 هـا، وسـایل نقلیـه،هـا، بارگنجمحمولـهمعنی اشخاص، بار همراه مسافر،  هب  مشکوکموارد  

 های پستی است که کشور عضو آنها را دارای تماس قطعـی یـا احتمـالی بـاکاالها و یا بسته

 یک خطر بهداشت عمومی در نظر گرفته و ممکن اسـت منبـع احتمـالی گـسترش بیمـاری

 (. 26  :1396  سازمان جهانی بهداشت،) شوند

 

 . ستاد 40 ۀ جلس 2بند . 1

2. Lockdown. 

3. Isolation. 

4. Quarantine. 
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 تنفّسی؛ ماسک. پوشش 4-2-1

وسیله انجام عملماسکْ  زمان  در  پرستاران  و  پزشکان  توس ط  است که  یا  ای  های جر احی 

شود تا بینی و دهان را پوشانده و از ورود مواد و گازهای مضر و  شرایط ایزوله استفاده می

سرایت بیماری از این مجاری جلوگیری شود. این پوشش توس ط افرادی که ممکن است با  

گیرد. لذا استفاده از  پذیر نیز باشند، مورد استفاده قرار میهای تنف سی آسیبورود آلودگی

باشد. با وجود این، در وضعی ت  ماسک، در شرایط عادی، بنا به ضرورت و مقطعی و خاص می

  باشند، استفاده از ماسک، اقدام بهداشتی  پذیر میهایی که از طریق تنف س سرایتگیریهمه

همه کنترل  در  آن  تأثیر  دلیل  به  و  است  و  عمومی  تدابیر  دیگران،  حفظ سالمت  و  گیری 

هایی از سوی نظام سالمت کشور نسبت به افرادی که به دالیل مختلف، از ماسک  واکنش 

ترین تدابیر پیشگیرانۀ وضعی  شود. استفاده از ماسک، یکی از مهمکنند، صادر میاستفاده نمی

های  انگاری شده و پاسخز شیوع کرونا بوده است که عدم استفاده از آن، تخل فستاد از آغا

 متغیری ــ که در ادامه خواهد آمد ــ در برابر متخل فان تعیین شده است.

 گذاریِ واکنشی. پاسخ 2
اینجا،    دفاعی  کنش   پدیده،  یک  خطرناکی   درک  با   خردمند/بهنجار  انسان  معموالً در  ـ 

با سازگار نمودن خود با اقتضائات و خطرات احتمالی ناشی از یک    و  کرده ات خاذ  بهداشتی ـ 

ر.ک. وزارت  کند )رعایت می  را  متخص صان  ارشادات   و  هاگیر(، توصیهخطر )بیماری همه

 تذک ر   دریافت  بدون  افراد  بنابراین به طور طبیعی،.  (1399،  درمان و آموزش پزشکی  بهداشت،

عقل     حکم  به  زا،بیماری  ویروس  یک  سرایت  امکان  درک  با  و  حاکمی ت  سوی  از  تنبیه  یا

  .پردازندمی  دیگران  و   خویش   الصحه  حفظ   به   و   گرفته  پیش  در   را   بهداشتی   تدابیر  دوست، جان

به حال،  این  و  با  تدابیر  رعایت  برای  همگانی  و  هماهنگ  پیشگیرانۀ  سیاست  ات خاذ  منظور 

برای   بهداشتی  دستورهای  دستورهای  از  ناپیروی  برابر  در  پاسخ  و  واگیری  کنترل 

حق   مثابۀ پرتویی از تأمین  اصل مداخلۀ دولت برای مدیری ت بیماری واگیر به  محور،سالمت
، ضروری انگاشته شده و بر مبنای فلسفۀ سیاسی هر دولت، میزان مداخلۀ آن برای بر سالمت

بیماری »به ترتیب، از انصافهای واگیر متفاوت بوده است.  کنترل  به  به طوری که  گرایی 
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گرایی به سودمندگرایی و از سودمندگرایی به اختیارگرایی، باور  گرایی و از جماعتجماعت

(. بر این پایه و  151  :1399مبلغی،  یابد« )محور، کاهش میگذاری کنترلی و دولتبه سیاست

ها و ساختاری و مبنایی، به طور عمده از برآیند  آموزهبا لحاظ اینکه »سیاست جنایی، از نظر  

شود« )نجفی ابرندآبادی، شناختی و حقوقی تشکیل میتعلیمات سه رویکرد  سیاسی، جامعه

  ساز  خفیف، متوس ط و شدید نموده ها اقدام به وضع مقر رات محدودی ت(، دولت 65:  1400

 اند. ریزی کردهرا طرح( و سیاست جنایی  خود 166: 1399)غمامی، 

انگاری  های مقابله با هنجارشکنی  بهداشتی در قالب بزهیکی از شیوهدر این چارچوب،  

گذاری( مد نظر قرار گرفته است  انگاری( و ضمانت اجراگذاری )پاسخانگاری ـ تخل ف)جرم

مانند حقوق کیفری تعریف میکه در حوزه ابرندآبهای مختلفی  )نجفی  :  1397ادی،  شود 

به452 نیز  ایران  در  رعایت    (.  دینی   تکلیف  به  مربوط  فقهی  فتاوای  و  آراء  اعالم  موازات 

کرونا به  مربوط  بهداشتی  می  1دستورهای  که  ناپیروی ــ  از  شرعی  »پیشگیری  را  آن    توان 

بهداشتی،  مالحظات    اختیاری  رعایت  به  رغم دعوت و توصیۀ اخالقیبهداشتی« نامید ــ و به

موضوع    نبودن   جد ی مثابۀ به   را  اخالقی  نرمش  این   مردم،  از توج هی قابل بخش  اینکه  دلیل به

می امتناع  همگانی  بهداشت  موازین  از  تبعی ت  از  و    سوی   به   ستاد   ورزیدند،پنداشته 

  هایبه مرور واکنش   تغییر رویکرد داده و  بهداشتی  دستورهای  رعایت  عدم  انگاریتخل ف

هرچند که عدم همسویی و مشارکت و کمک الزم از    .گرفته است  پیش   در  را  تریسخت

سوی مردم در مواجهه با تدابیر بهداشتی حکمرانان را نباید صرفاً متوج ه افراد جامعه دانست  

و باید الگوی حکمرانی و بسترهای دیرینه و پیشاکرونایی  مبتنی بر وضعی ت سرمایۀ اجتماعی  

 1399های استراتژیک ریاست جمهوری،  مرکز بررسیمورد واکاوی قرار داد )پایین را نیز  

 .)ب

 

کرونا، نظر یا فتوای اغلب فقها و برخی مراجع و رهبری، وجوب رعایت مالحظات  ه به اینکه در دورۀ شیوع  با توج .  1

بهداشتی و در مقابل، حرمت ترک این تدابیر اعالم گردیده است، ضمانت اجرای ناپیروی از مالحظات بهداشتی، آثار  

امراض   بر  ناظر  جنایی  سیاست  از  بخشی  لذا  است.  شرعی  حرام(  معصیت/  )انجام  تکلیفی  و  ایران، وضعی  در  واگیر 

  کعبی،  )ر.ک. ف با موازین بهداشتی، منوط به میزان تقید شرعی او است های شرعی است که میزان همسویی مکل پاسخ

 (. 1399ق داماد، محق  و1399
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( بودن حقوق کیفری  اصل حداقل  با  همسو  ترتیب،  و همکاران،  بدین  (، 1393غالمی 

رویکرد ستاد، ابتدا مبتنی بر کنترل اخالقی ـ اختیاری بهداشت فردی بوده است و در عین  

( در اثر کرونا، در 93:  1399آسیب به دیگران )روستایی،  حال، بر مبنای اصل منع اضرار و  

صورت عدم توج ه به دستورهای بهداشتی از سوی مردم و برخی از مدیران، عموماً پس از 

های بعدی، ابزارهای قهری ـ کیفری  بار تذک ر به جهت تخل ف برای بار او ل، در مرتبهیک

های رفت و آمدی ، ستاد با ایجاد ممنوعی تبه سخن دیگر  )واکنشی( به کار گرفته شده است.

در امور مسافرت، اشتغال و تجارت، مراسم مل ی و مذهبی، تحصیل و تعیین ضمانت اجراء در  

ناپیروی تخل فقبال  به  اقدام  پیشگیرانه،  تدابیر  موازات  به  پاسخانگاریها،  و  های  گذاریها 

است.  نموده  گوناگونی  لحا  واکنشی  از  که  به  هرچند  انتقاداتی  پاسخ«  »تناسب  شاخص  ظ 

های ترافیکی یا صنفی(  ها یا محرومی تشده )از جمله میزان جریمههای تعیین برخی از واکنش 

 باشد.ها قابل طرح میو »قطعی ت پاسخ« در برابر همۀ انواع تخل ف

برنامه از  افراد  تبعی ت  برای  ستاد  رویکرد  رابطه،  این  به  در  مربوط  گذاری  فاصلههای 

اجتماعی، ایستا و صرفاً مبتنی بر رعایت اخالقی و اختیاری نبوده و در مورد برخی از تدابیر  

ای و کاهش ساعات یا ای ام فع الی ت  بهداشتی )مانند استفاده از ماسک، ممنوعی ت ترد د جاده

تعیین کرده   سازی و جریمه نقدی راسازی، ملتزمهای شدیدتری شامل محروم اصناف( پاسخ

است. به عبارت دیگر، افزون بر کنترل اجتماعی غیررسمی از طریق درونی کردن هنجارها  

کنترل اجتماعی رسمی به معنای سازکارهای اجباری و تحمیل زور    1های بهداشتی، و ارزش

دهی ستاد در این  (. البت ه سیاست پاسخ108-109:  1395غالمی،  نیز مد نظر قرار گرفته است )

زمینه، نه برخورد شدید دفعی )یکباره( بلکه به صورت تدریجی و به موازات تغییر وضعی ت  

 

های بهداشتی نوپدید در جامعه بوده است که  های دوران کرونا، شناسایی برخی از هنجارها یا عرفیکی از پدیده .  1

گذاری  رسمی در برابر آنها، ارتکاب این رفتارهای نامتعارف، با پاسخ جامعوی خودجوش )غیررسمی(  رغم عدم پاسخبه

متر( یا   2شده در ارتباطات حضوری ) توان به عدم رعایت فاصلۀ فیزیکی توصیهشود. برای نمونه، میرو میجامعه روبه

توان نوعی  شود. این قبیل رفتارها را میبا واکنش منفی افراد مواجه میعطسه کردن در میان جمعی ت اشاره کرد که  

های سیاست جنایی در برابر  ( و آن را در چارچوب پاسخ555: 1398انگاری محسوب کرد )نجفی ابرندآبادی، انحراف

 نقض مقر رات مربوط به کرونا مد نظر قرار داد.
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)رنگهمه منطقهگیری  سویهبندی  شیوع  و  جهش   ای(  هندی،  /  )انگلیسی،  ویروس  های 

ماه  های مل ی و مذهبی )مانند عید نوروز، مجالس  آفریقایی( یا نزدیک شدن به برخی مناسبت

بینی کاهش میزان رعایت دستورهای بهداشتی توس ط مردم در مناطق  محرم، شب یلدا( و پیش 

ستاد )یعنی بعد از هفت ماه از    32به همین دلیل در جلسۀ  تر شده است.  گیرانهمختلف، سخت

رعایت شیوه ستاد، عدم  و  نامهشیوع کرونا(  اداری، صنوف  در سه حوزۀ  را  بهداشتی  های 

اعمال جریمۀ  عمومی   بر  تأکید  با  بازدارنده  و  تنبیهی  اقدامات  اجرای  و  نمود  تلق ی  تخل ف 

با این وصف که پاسخ واکنشی    گیرد.نقدی و پلمپ واحد صنفی را در دستور کار قرار می

مأموران   توس ط  بلکه  کیفری،  عدالت  سامانۀ  طریق  از  نه  بهداشتی،  دستورهای  ناقضان  به 

ها( انجام  در همان صحنۀ وقوع تخل ف )مانند واحد صنفی یا جادهانتظامی و حافظان سالمت 

 شود. می

گونه از  واکنش پیش  ناپیرویشناسی   به  ستاد  بهداشتی،  های  است های    گفتنی 

پاسخشدهشناخته بیماریترین  برای کنترل  واکنشی  مبتال  گذاری   با  مواجهه  در  واگیر،  های 

های کیفری و مدنی ناشی از آن بوده است. در واقع،  امراض، مسئولی تنمودن افراد به این  

ها، مربوط به مبتال ساختن مستقیم  ترین پاسخ در سیاست جنایی حاکم بر این بیماریسخت

، 1دادن بیماری به انسان یا غیرمستقیم و به تعبیری دیگر، مباشرت یا تسبیب در انتقال یا سرایت

شود. با این حال، در برابر نقض سایر دستورها و تدابیر ا عمال می  2حیط جانوران، گیاهان و م

 

.  (205- 226: 1399دی جورکویه، ر.ک. محم  )  جهت انتقال کرونا به دیگری  ق جرم قتل بهالع از شرایط تحق اط    . برای1

. در این میان، برخی  (215-216:  1399محمودی،  )  باشند ای نیز معتقد به منتفی بودن قصاص در این خصوص میه ه عد البت 

  . (143:  1399، مهرا) باشند دولت مینیز دولت را مسئول جبران خسارت قربانیان دانسته و معتقد به پرداخت دیه از سوی  

همچنین امکان تحق ق مسئولی ت کیفری اشخاص حقوقی و انتساب قتل شبه عمد در برابر اقدامات تقصیرآمیز آنها، از  

 (. 178-180: 1399سوی برخی از نویسندگان مطرح شده است )شریفی، محسن، 

های مسری که باعث خسارت به منابع آبزی شود )جزء  بیماری  انگاری ایجاد هر گونه آلودگی یا انتشارجرم  ، جمله  . از2

ماد   6 بهره   22  ۀ بند ب  و  مصو قانون حفاظت  ایران  اسالمی  آبزی جمهوری  منابع  از  دادن  1374ب  برداری  (؛ سرایت 

( و  1350ب  قانون سازمان دامپزشکی کشور مصو   6  ۀ موجب ماد به  دیگر)  ی به محل های واگیردار دامی از محل بیماری

  :1399احمدی،  و    پورصبوری)(. ر.ک.  1375ب  مصو  قـانون تعزیـرات 688  ۀاد مبهداشـت عمومی ) ۀ اقـدام تهدیـدکنند

321-314 ) 
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واکنش  نیز  پیشگیرانه  میبهداشتی  صادر  ارزشهایی  نظام  تا  سالمتی  شود  و  بهداشتی  های 

به زمینه،  این  در  شود.  داشته  پاس  تقنینی کالسیک  همگانی  جنایی  سیاست  در  آنکه  رغم 

ها  های کیفری مشخ صی وجود دارد ولی در مواردی، این پاسخ)مصو ب دهۀ بیست( پاسخ

 در سیاست جنایی ستاد تغییر یافته است. 

 ( . واکنش مالی )جريمه1-2

بحرانی یک همه نظام  در شرایط شیوع  به  بهداشتی  به تخل فات  گیری، واگذاری رسیدگی 

ه در این زمینه شود و با  های متراکم و انبوعدالت کیفری، ممکن است منجر به ایجاد پرونده 

توج ه به درگیر بودن محاکم قضایی با چالش اطالۀ رسیدگی و فرایندها و مراحل گوناگون،  

در عمل، دریافت پاسخ از سوی متخل ف را با تأخیر مواجه سازد. لذا ضروری است در برابر  

نوع واکنش ستاد    ترین هنگام اجراء شود. در این راستا، شایعنقض تدابیر کنترلی، پاسخی به

های بهداشتی که شاید به لحاظ قابلی ت اجرای سریع و سهل الوصول بودن و  در برابر ناپیروی

زا ات خاذ شده است، جریمۀ نقدی بوده است. لذا  اثربخشی بیشتر در وضعی ت اقتصادی تور م

ه نقض تدابیر  های مربوط بها از سرازیر شدن پرونده در بیست ماه گذشته، برخالف برخی بیم

دستگاه قضایی  (،  See: Skolnik, 2020:147) ها  به دادگاه  19-بهداشتی مربوط به کنترل کووید

سان  های این چنین نبوده و تخل فات بهداشتی از طریق سازکار غیرقضایی و بهپذیرندۀ پرونده 

روبه مالی  اکنش  با  عموماً  )که  رانندگی  میتخل فات  رسیدگی  رو  این  شوند(  است.  شده 

 واکنش برای تخل فات زیر تعیین شده است: 

 . عدم استفاده از ماسک1-1-2

باشند، استفاده از ماسک، اقدام  پذیر می هایی که از طریق تنف س سرایتگیریدر وضعی ت همه

گیری و حفظ سالمت دیگران، تدابیر  بهداشتی  عمومی است و به دلیل تأثیر آن در کنترل همه

هایی از سوی نظام سالمت کشور نسبت به افرادی که به دالیل مختلف، از ماسک  پاسخو  

با تردید در اینکه ماسک نزدن، مصداق جرم علیه بهداشت    شود. کنند، صادر میاستفاده نمی

ماد ۀ   موضوع  مجازات  688عمومی  و  )تعزیرات  اسالمی  مجازات  بازدارنده( قانون  های 
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امکانات  است،    1375مصو ب   و  اقتضائات  ایران، هرچند حسب  تقنینی  در سیاست جنایی 

های اجرای آنها و نوع  نامهو آیین   1322و    1320زمانی و مکانی زمان تصویب قوانین دوگانۀ  

های متداول در آن زمان، موضوع این پوشش بهداشتی به طور مستقیم مورد توج ه  گیریهمه

  اهالى  ، کل ی ۀ 1322نامۀ اجرایی قانون  آیین   32و    30ار نداشته است ولی طبق مواد   گذار قرقانون

را  دستورهای  مکل فند  آلوده  شهرستان  یا   دهستان  یا  ناحیه   مأمورین  طرف  از  که   بهداشتى 

گذارند و در صورت تخل ف    اجراء  موقع  شود )از جمله استفاده از ماسک( به می  داده   بهدارى

  به  یا  جزای نقدی و  ریال  500  تا  51  و  تأدیبى  حبس   ماه  دو  تا  روز  هشت   آنها، به از اجرای  

دهی، اگر ممانعت از اجرای دستورها  در این نظام پاسخ  .شوندمی  محکوم  کیفر  دو  این   از  یکى

شود نیز با پاسخی مشابه با پاسخ    واگیر  هایبیماری  از  یکی   انتشار   موجب   غفلت،  اثر  یا در

به   نشود و چه عدم  مربوط  استفاده  لذا چه ماسک  بود.  از دستورها مواجه خواهد  ناپیروی 

به انتشار همهاستفادۀ غفلت گیری شود، کیفر یکسانی در انتظار متخل فان  آمیز از آن، منجر 

 خواهد بود که به نظر منطقی نیست.

مواجه بوده  در سیاست جنایی ستاد، واکنش در قبال عدم استفاده از ماسک با تحو التی  

به   مردم  ترغیب  و  بهداشتی  مالحظات  رعایت  مداوم،  طور  به  هرچند  که  به طوری  است. 

جلسۀ هفدهم    4رعایت اختیاری دستورها، مورد تأکید بوده است ولی برای او لین بار در بند 

رسانی قبلی، الزامی  با اط الع  مسافرین مترو و اتوبوس شهری ستاد، استفاده از ماسک توس ط  

شود و در عین حال، پاسخ )ضمانت اجرایی مشخ ص( برای این نقض این دستور تعیین  می

نشده است. ظاهراً ممانعت از ورود به محیط مترو و اتوبوس شهری )محرومی ت از استفاده از  

سازی افکار  حمل و نقل عمومی( ضمانت اجرای این الزام بوده است. در مرحلۀ بعد، آماده

استفاده  برای  اماکن   عمومی  در  ماسک  تهی ۀ    عمومی  از  و  شده  تصویب  سرپوشیده 

در    1شود. نهادی برای این امر، به جلسۀ بعد موکول می  کار   تقسیم   و   اجرایی  های دستورالعمل

ادامه مقر ر شده است که در تمام مناطق قرمز و نارنجی کشور استفاده از ماسک در اماکن  

تیر ماه    15روز و از تاریخ    15ی ت به مد ت  عمومی سرپوشیده دارای ازدحام وضعی ت جمع

 

 ستاد.  25جلسۀ   7و   6. بندهای  1
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این مصو به، در مشاغل    4طبق بند    1باشد و در صورت ضرورت قابل تمدید است.الزامی می

)گروه  )3های  و  با  4(  سرپوشیده  عمومی  اماکن  در  ماسک  از  استفاده  سفید،  مناطق  در   )

تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی شده است. در این مرحله نیز، در  

 برابر نقض این الزام، پاسخ مشخ صی وضع نشده است. 

استفاده   سو م،  مرحلۀ  سربسته،  در  تجمع  مراکز  عمومی،  نقل  و  حمل  به  ماسک  از 

یابد و در عین حال، خدمات رسانی به متخل فان، ممنوع  های صنفی و اداری توسعه میمحیط

  در نهایت و در جلسۀ چهلم،  2انگاری شده است. و ارائۀ خدمت به این دسته از افراد نیز تخل ف

ای در پیش گرفته  گیرانهتدابیر کنترلی سخت  ان،در یک سیاست کیفری افتراقی نسبت به تهر

شده است. محورهای این سیاست، الزامی شدن استفاده از ماسک از خانه تا خانه، مجازات  

که ظاهراً در سایر    3ها و رانندگان و مسافران بوده است افراد صنفی و مستخدمان در دستگاه

سابق اکتفا شده است. گفتنی است که از    ها اجراء نشده است و به مصو بات عمومیاستان

برای استفاده از    به بعد و با اجرای سیاست کیفری سختگیرانه بخصوص در تهران،  40جلسۀ  

ماسک و تبعی ت اکثری ت شهروندان از این دستور بهداشتی، دیگر مسئلۀ ماسک موضوع توج ه  

 حسوب شده است.قرار نگرفته و ظاهراً پاسخ کیفری صادره قبلی کافی و موث ر م

 ای تردّد غيرمجاز جاده 2-1-2

بر اساس نظر واگیرشناسان، مسافرت افراد در بین شهرها و تجم عات خانوادگی )مهمانی و  

شود.  دار و بسته، باعث افزایش شیوع بیماری کرونا میهای سقفآیی افراد( در محیطگردهم

برای   ستاد  اصلی  تدابیر  از  یکی  ممنوعلذا  غیرضروری،  سفرهای  از  کردن   پیشگیری 

ای و جلوگیری از دید و بازدیدهای مناسبتی مرسوم در سالیان  انگاری( ترد د جاده)تخل ف

این  ها و ساعات )شبگذشته )مانند عید نوروز( در برخی از برهه ها( بوده و برای ناقضان 

ترد د خودروهای شخصی   مینه، در ابتدا،ممنوعی ت، کیفرهایی را تعیین نموده است. در این ز

 

 ستاد.  26جلسۀ  3. بند 1

 ستاد.  33جلسۀ  2( و بند  1جزء )د( بند )  2و  1های . قسمت2

 ستاد. 40جلسۀ   6تا   4و بندهای  3الف بند جزء  ،39جلسۀ  2-1. جزء 3
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هزار تومانی برای   200صبح در شهرهای قرمز ممنوع شده و جریمۀ نقدی  4تا  21از ساعت 

هزار    200سپس این محدودی ت به شهرهای نارنجی با جمعی ت باالی    1تخل ف از آن معی ن شد.

ر نفر نیز مشمول این محدودی ت هزا  200در ادامه، شهرهای با جمعی ت کمتر    2نفر تسر ی یافت. 

شهرهای با وضعی ت زرد نیز با محدودی ت    با کاهش تعداد شهرهای قرمز و نارنجی،  3شدند. 

 4اند.در ترد د مواجه شده

های  منظور مدیری ت سفرها در تعطیالت و وقوع پیکو به  1399حال، از آبان سال  با این 

ای بر اساس  ای و میزان پاسخ جریمهممنوعی ت ترد د جادهواگیری )بخصوص پیک پنجم(،  

انتظامی و   به موجب دستورالعمل کمیتۀ  به طوری که  تغییر یافت؛  وضعی ت )رنگ( شهرها 

امنی تی ستاد، جریمۀ »خروج از« و »ورود به« شهرهای با وضعی ت نارنجی به میزان پانصد هزار  

میلی  به موجب  تومان و برای شهرهای قرمز، مبلغ یک  ون تومان تعیین شده است. همچنین 

مصو بۀ ستاد، به منظور کنترل سفرها در ای ام تعطیالت عید فطر و نیز تعطیالت نیمۀ خرداد سال  

، جریمۀ ترد د به شهرهای زرد نیز به میزان پانصد هزار تومان تعیین شد. از این رو، پاسخ  1400

جی و قرمز(، تشدید گردیده است و در عین  واکنشی ستاد در شهرهای با وضعی ت حاد )نارن 

افزایش می استانی  بین  معموالً سفرهای  ای ام و تعطیالت خاص که  از  برخی  یابد،  حال، در 

سیاست جنایی سختگیرانۀ خود را نسبت به شهرهای زرد نیز تسر ی داده است تا به امید تقوی ت  

ته شود و به تبع آن، زنجیرۀ انتقال در  ها، از میزان سفر در این شهرها کاسبازدارندگی جریمه

این مناطق تضعیف شود. حسب اعالم پلیس راهور، در زمان نگارش این سطور )اواخر آذر  

های  باشد، اخذ جریمه(، با توج ه به اینکه هیچ شهری واجد وضعی ت قرمز و نارنجی نمی1400

نیم و  میلیونی  اط ال یک  )پایگاه  منتفی شده است  نیز  اقتصادی  عمیلیونی  اثار  پایش  رسانی و 

 (. 1400آذر  27: 4246کرونا، کد خبر: 

 

ستاد. در آخرین وضعی ت و به موازات افزایش میزان واکسیناسیون و تردید در اثربخشی منع ترد د شبانه    45جلسۀ    1. بند  1

 لغو شده است.  1400در کاهش شیوع ویروس، این محدودی ت از اواخر آبان 

 ستاد.  47جلسۀ  1. بند 2

 تاد.س  48جلسۀ   1. ند  3

 ستاد.  50جلسۀ  1. بند 4
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 . نقض جداسازی 3-1-2

در سطور گذشته در خصوص تأثیر تدبیر پیشگیرانۀ قرنطینه و جداسازی در کنترل بیماری  

های واکنشی سیاست جنایی ایران در  واگیر توضیحات کافی داده شد و در اینجا، به پاسخ

  مصو ب  اجباری  و  عمومی   کوبیمایه  قانون  1شود. طبق ماد ۀ  ناقضان این تدبیر پرداخته میبرابر  

مفهوم  1322 در  جداسازی  و    انفراد،  درمان  بهداشت،  وزارت  و  رفته  بکار  )منفردسازی( 

 28و    27،  20همچنین در مواد     1آموزش پزشکی مجاز به انفراد اجباری مبتالیان شده است. 

جداسازی  1322  مصو ب  اجباری  و  عمومی   کوبیمایه  قانون  یی اجرا  نامۀآیین  سازکار   ،

ای )جمعی( جزو سیاست بهداشتی مقن ن قرار گرفته و طبق  )انفراد( مبتالیان )فردی( و منطقه

  تأدیبى   حبس   ماه  دو  تا  روز  هشت   به  ای،الزامات قرنطینه  از  نامۀ مذکور، متخل فین آیین   32ماد ۀ  

 .شوندمی محکوم کیفر دو این  از یکى  به یا و 2ریال 10.000.000تا  1.000.000و 

گفتنی است مقر رات ستاد در رابطه با نقض قرنطینه و جداسازی، با ابهاماتی مواجه است.  

نسبت به    3به طوری که فارغ از کاربرد دو اصطالح جداسازی و قرنطینه به جای یکدیگر، 

یا همۀ مسافران   4قرنطینۀ مسافران مشکوک در ورودی شهرها مبتالیان، در اوایل شیوع کرونا،  

شود. در این رابطه، صرفاً به نحوۀ انجام قرنطینه  گیری میمطرح و تصمیم  5واردشده به ایران

مشخ صی برای ناقضان    های ذیربط اکتفا شده و پاسخبر اساس دستورالعمل مصو ب وزارتخانه

 

گیر مبتالیان را  های واگیر و همهقانون مذکور: )...( وزارت بهداری مجاز است در مواقع شیوع بیماری  1ماد ۀ  . طبق  1

مربوطه بستری و تحت معالجه قرار دهد و نیز وزارت بهداری مجاز است منازل بیماران    هایاجباراً منفرد و در بیمارستان

باید با مأمورین بهداری در این باب مساعدت و همکاری  را مطابق اصول فنی ضد  عفونی نموده و صاحبان منازل  فوق  

 نمایند. 

، مبلغ جزای نقدی  12/1399/ 25هـ مور خ  57752/ت  153973( تصویبنامۀ شمارۀ  1جدول شمارۀ )  57به موجب ردیف  .  2

تا    1.000.000، به  1320های واگیردار مصو ب  آمیزشی و بیماریهای  قانون طرز جلوگیری از بیماری  22موضوع ماد ۀ  

 ریال تعدیل یافته است.  10.000.000

(، اصطالح »قرنطینه« در معنای عام نسبت به مبتالیان و افراد مشکوک  13جلسۀ    9. در برخی از مصو بات ستاد )مانند بند  3

( نیز اصطالح »جداسازی« در معنای عام  14جلسۀ    12)ب( بند    به ابتال بکار رفته است و در برخی از مصو بات )مانند جزء

 موصوف استفاده شده است. 

 ستاد.  5جلسۀ  14. بند 4

 ستاد.  16جلسۀ  3. بند 5
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با وجود    شود و حت ی متن دستورالعمل موردنظر در دسترس عموم قرار نگرفته است.تعیین نمی

بت به ناقضان جداسازی )مبتالیان( سختگیرانه است. به صورتی که طبق  این، پاسخ ستاد نس

پاسخ  9بند   بدون  ستاد  سیزدهم،  میجلسۀ  موظ ف  را  کشور  وزارت  با  گذاری،  تا  نماید 

هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح الزام افراد مبتال به رعایت شرایط  

است در صورت  آنان  با  برخورد  و  و  قرنطینه  مصو به  این  طبق  نماید.  ابالغ  و  تهی ه  را  نکاف 

مصو بات جلسات بعدی، نیروی انتظامی مجری این طرح است و در موارد الزم، پرونده به 

شد.  دادگاه خواهد  عمومی    ارجاع  مقر رات  به  جداسازی،  نقض  به  پاسخ  مرحله،  این  در 

ماد ۀ   مایهآیین   32موضوع  قانون  اجرایی  احاله    1322  مصو ب  اجباری  و  عمومی  کوبینامۀ 

جریمۀ    گذاری کرده و در جلسۀ چهلم،گردیده است. در گام بعدی، ستاد اقدام به جریمه

  1هزار تومانی و در برابر تکرار تخل ف در تهران، تکرار جریمه را تعیین نموده است.  200

تخص ص  مرجع  عنوان  به  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اعالم  همچنین  ی 

تخط ی از مقر رات قرنطینه، موظ ف گردیده است که فهرست متخل فان را با همکاری وزارت  

ارتباطات و فناوری اط العات به صورت روزانه به نیروی انتظامی ارائه کند. در این رابطه،  

وهفتم، نسبت به مصو بۀ جلسۀ چهلم )در مورد تهران(  سیاست واکنشی ستاد تا جلسۀ چهل

ای مسج ل شده است  افرادی که تخل ف آنها از دستورهای قرنطینه تر بوده و صرفاً گیرانهسهل

مراجعه برای  )مانند  تذک ر،  یکبار  از  پس  ادارات(  و  مسافربری  پایانۀ  فرودگاه،  به  کنندگان 

هزار تومان( با    200با مقایسۀ کیفر نقدی مصو ب ستاد )  2شوند.های بعدی جریمه میمرتبه

  مصو ب   اجباری  و  عمومی  کوبی نامۀ اجرایی قانون مایهآیین   32فر نقدی او لی ۀ موضوع ماد ۀ  کی 

ها به موجب مصو بۀ اسفند  توان گفت تا قبل از تعدیل مبالغ جریمهریال( می  500  تا  51)  1322

او لی ه  دولت، پاسخ ستاد در این خصوص، بیشتر و شدیدتر بود ولی با تعدیل مبلغ    1399ماه  

نامه شدیدتر  ریال، حداکثر پاسخ )جزای نقدی( موضوع آیین  10.000.000تا  1.000.000به 

نظر می به  این حال،  با  نقدی  ستاد کماکان مجری است.  است.  بر کیفر  مبتنی  رسد مصو به 

 

 ستاد.  40جلسۀ  2. بند 1

 ستاد.  47جلسۀ  2. بند 2
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آنها در یک سلول  قرار دادن  معنای  به  افراد،  ایزوله کردن  و  قرنطینه  شایان ذکر است که 

( و ضروری  Watson and et al, 2020: 18دی که نوعی کیفر )واکنش( است، نبوده )انفرا

اختیار مشموالن جداسازی قرار گیرد تا آنها مجبور به ترک محیط و است امکانات الزم در 

نقض دستورهای بهداشتی نباشند. در این راستا، ستاد، ضمن تأکید بر نظارت مراقبان سالمت 

یان در قرنطینه، مراجع ذیربط را مکل ف به رسیدگی به نیازهای ضروری  بر استقرار دایمی مبتال 

 1.شدگان تهرانی نموده استقرنطینه

 محور گذاریِ گروه. واکنش صنفی؛ پاسخ2-2

فاصله برنامۀ  اصلی  محورهای  از  و  یکی  ای ام  میزان  کردن  محدود  ستاد،  اجتماعی  گذاری  

واکنش در برابر واحدهای صنفی متخل ف بوده است. برای  ساعات فع الی ت برخی از اصناف و  

بندی شدند های تجاری، بازرگانی و خدماتی، به چهار گروه دستهاین منظور، مشاغل و حرفه

های متفاوتی اعمال گردید. به طوری که مشاغل  ها، محدودی تو نسبت به هریک از این گروه

باشند. لذا حت ی در شرایط  تعطیلی( نمیگروه یک )مشاغل ضروری( مشمول محدودی ت )

یابد. ولی مشاغل گروه دو،  قرمز، فع الی ت مشاغل گروه یک، بدون تعطیلی یا توق ف ادامه می

محدودی ت برخی  هفتهبا  دو  تعطیلی  مانند  شدهها  مواجه  بیشترین  ای  میان،  این  در  اند. 

ه است. مصادیق مشاغل هر یک  محدودی ت نسبت به مشاغل گروه سه و چهار صورت پذیرفت 

 های چهارگانه با تغییراتی همراه بوده است. از گروه

نیازهای اساسی   با تأمین  بدین ترتیب، آن دسته از مشاغل و صنوفی که ارتباط مستقیم 

اند تا به موازات آن، افرادی که  اند موظ ف به کاهش فع الی ت حضوری شدهشهروندان نداشته

احد صنفی را دارند، از مراجعه منصرف شوند. برای حسن اجرای این  قصد عزیمت به آن و

ستاد   آن،  نقض  از  واکنشی  پیشگیری   و  جلسبرنامه  رعایت  وسو مسی  ۀدر  عدم  قبال  در   ،

بهداشتی   مجاز،  مالحظات  اوقات  از  غیر  در  فع الی ت  تخل و  تعداد  مجازاتحسب  های  ف، 

عالوه بر است؛ به طوری که    نموده تعیین  برای واحدهای صنفی متخل ف    انتظامی متنو عی را

م: دو   ۀمرتب  ؛ایصنفی و حرفه  ۀر کتبی با درج در پروندل: تذک او   ۀبرای مرتب جزای نقدی،  

 

 ستاد.  40( جلسۀ 1. جزء )ت( بند )1
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  م: تعطیلی و پلمپ محل سو   ۀمرتب  ؛ت پنج روزای به مد ت حرفهالی  فع   تعطیلی و پلمپ محل 

ف و اعمال  مرجع تشخیص تخل   گردیده ولحاظ    در مواردی   ت ده روزای به مد ت حرفهالی فع 

 1. تعیین شده استمجازات نیز، مراجع بازرسی، نظارتی صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی 

 گانه . واکنش اداری؛ رويکردهای سه3-2

است  این واکنش که بر پاسخ مراجع اداری و نه قاضی کیفری به بزه مبتنی است، مستلزم آن  

که یک سازمان یا مرجع اداری ــ اجرایی، ورای مشارکت با نظام کیفری، دارای صالحی ت  

باشد ) بزه  به  ا عمال ضمانت اجرای خاص  خود  این  ،  (69  :1393،  مارتی  - دلماسبرای  در 

   .خاذ کرده استرا ات های متعارضی زمینه، ستاد رویکرد 

او   طبق مصو رویکرد  طبق  بند    ۀبل،  کل   ۀجلس  1موضوع  ستاد،  و  دستورالعمل  ۀی دهم  ها 

بات  ف از مصو به منزله تخل   ء و تأخیر در اجرا  شود   ء بات ستاد باید فوراً و بدون تأخیر اجرامصو 

تلق   دستورهای  ستاد  رعایت  عدم  مقطع،  این  در  لذا  است.  اداری  پیگرد  مستلزم  و  شده  ی 

گذاری جدیدی  پاسخ  فلذافات اداری محسوب شده  ف مانند سایر تخل بهداشتی، یک تخل 

 صورت نپذیرفته است.  

ها  ابالغ اجرای پروتکلستاد،  28جلسۀ  9بند موضوع  ۀبمصو در رویکرد دو م، به موجب 

، با متخل فان  فات اداریبرابر قانون رسیدگی به تخل مقر ر شد  و  محسوب  به عنوان دستور اداری  

ا  در  شود.  برخورد  ادارات،  طی  در  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  مصو به،  این  جرای 

دستگاهکل ی ۀ    2ای، بخشنامه سازمانی(  مدیران  هر سطح  )در  اجرایی  نمود  های  موظ ف  به  را 

، تمهیدات الزم را به منظور اجرای  ربطو سایر تدابیر مراجع ذی   بات ستادمحض ابالغ مصو 

بات،  ی از اجرای مصو هر گونه تخط  ین بخشنامه،  به موجب ار و دقیق آنها فراهم سازند.  مؤث 

پروتکلهابالغی   و  کمها  یا  مربوط  سهلهای  و  رابطهکاری  این  در  اداری  تخل   ،انگاری  ف 
 

)فع الی ت در خارج از مقر رات بهداشتی(، آمارهای موردی )مربوط به یک شهر  . در زمینۀ میزان ارتکاب تخل فات صنفی  1

یا استان خاص( یا کل ی متعد دی منتشر شده است. برای نمونه، طبق اعالم سخنگوی قرارگاه عملی اتی ستاد، از ابتدای سال  

واحد    26958این امر، تعداد  مورد بازرسی انجام شده است که در جریان    3908879، تعداد  1400تا اردیبهشت    1399

  (.1400:  152606رسانی وزارت کشور، کد خبر: اند )پایگاه اط العصنفی متخل ف پلمپ شده 

 سازمان اداری و استخدامی کشور.  1399/ 28/4مور خ   205730. بخشنامۀ شمارۀ 2
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فات اداری  های رسیدگی به تخل تئ فند موضوع را به هیربط مکل محسوب شده و مراجع ذی

 . دستگاه گزارش نمایند

رویکرد   ستاددر  مجازات،  سو م  و  رسیدگی  به  های  فرایند  اداری  تخل مربوط    - فات 

،  وسو م ستادمصو بۀ جلسه سی( 1به طوری که طبق جزء الف بند ) ؛است شده تعیین بهداشتی 

 ؛ل: اخطار کتبی با درج در پروندهاو   ۀدر مرتبهای بهداشتی،  نامهشیوهمجازات عدم رعایت  

شغل یا    ۀالعادم حقوق و فوقسو م: کسر یکسو   ۀمرتب   ؛م: توبیخ با درج در پروندهدو   ۀمرتب 

ماه تا یک  یا عناوین    ۀالعادم حقوق و فوقسو چهارم: کسر یک   ۀمرتب   ؛عناوین مشابه  شغل 

ماه سه  تا  موق   ۀمرتب  ؛مشابه  انفصال  تصمیم،  پنجم:  این  طبق  است.  تعیین شده  ماه  سه  تا  ت 

فات اداری، به معاونان های رسیدگی به تخل هیئتف اداری، بدون ارجاع به رسیدگی به تخل 

این   که  است  شده  تصریح  و  شده  تفویض  کل  مدیران  و  اجرایی  دستگاه  مقام  باالترین 

است. مجازات قطعی  تخل    1ها  هیئت  در  رسیدگی  عدم  امکان  بنابراین  عدم  و  اداری  فات 

مندی از دادرسی  ره، ناقض حق  رسیدگی مجد د به هر نوع محکومی ت و بهتجدیدنظرخواهی

 گذاری  مشد د )هرچند غیرعادالنۀ( ستاد برایگر پاسخاین تصمیم بیان  منصفانه است، لکن 

 2است.  فات اداریتخل  این قبیل  

 نتيجه
منظور حفظ سالمت عمومی در برابر طغیان  تدابیر پیشینی و پسینی ستاد مل ی مقابله با کرونا به

توان منعطف و سی ال دانست؛ به طوری که  شمار آن را میو کنترل پیامدهای بی  19  –کوید  

بایسته برخی  از  دوری  وجود  پاسخبا  و  های  اختیاری  رعایت  بر  عمدتاً  عادالنه،  گذاری  

برنامه پیشبرد  در  مردم  مشارکت  و  بهداشتی  موازین  )پیشگیری  غیرقهری  کنترلی  های 

های انسانی )پیشگیری وضعی( تأکید داشته است.  ها و قرارگیریاجتماعی( و تغییر در محیط

 

 . 1372ی مصو ب قانون رسیدگی به تخل فات ادار   9)الف( ، )ب(، )ج( و )د( ماد ۀ  . موضوع بندهای1

سازمان اداری و استخدامی کشور، جزئی ات اجرای این مصو به تشریح    1399/ 5/6مور خ    290823. در بخشنامۀ شمارۀ  2

گردیده و بر تشکیل پروندۀ تخل ف اداری توس ط مدیران بخصوص در موارد عدم استفاده از ماسک و عدم رعایت فاصلۀ  

 است. های اداری تأکید شدهاجتماعی در محیط
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واکنش  بهداشتی،  مقر رات  نقض  برابر  در  حال،  عین  /  در  محرومی تی   ( سزامحور  های 

ناپیرویجریمه برابر  در  را  کسبای(  و  کارمندان  مسافران،  بخصوص  مختلف  اقشار  ۀ  های 

متخل ف تعیین نموده است. در این میان، حس اسی ت در زمینۀ استفاده از ماسک، فع الی ت واحد  

های ستاد قرار  گذاریصنفی در زمان مجاز و عدم انجام سفر غیرضروری، در کانون پاسخ

 داشته است.

پاسخ مقایسۀ  ایران،با  کرونای  پسا  و  پیش  جنایی  سیاست  و  توان  می  های  اشتراکات 

هایی در زمینۀ کنترل کیفری واگیری مشاهده کرد؛ به طوری که هرچند به طور کل ی  تفاوت

بهداشتی، تخل ف محسوب می تقنینی  عدم رعایت دستورهای  شود ولی در سیاست جنایی 

اط الع ترک  ایران،  بیست شمسی(  دهۀ  به  )مربوط  و  کالسیک  قرنطینه  محیط  ابتال،  رسانی 

عفونی محل  مبتالیان و واکسیناسیون، با پاسخ کیفری )حبس و جریمه( سبک،    ایزوله، ضد 

انگاری شده است. با این حال، در سیاست جنایی ستاد صرفاً عدم رعایت مورد خاصی  جرم

های اداری  های رفت و آمدی و فع الی تاز دستورها )استفاده از ماسک( و نقض محدودی ت

)جر کیفری  واکنش  با  صنفی،  مناطق  یمۀ  و  در  عموماً  صنفی(  واحد  پلمپ  و  ثابت  نقدی 

 نارنجی و قرمز مواجه شده است. 

این زمینه، یک   با کنار گذاشتن سیاست جنایی کالسیک کشور در  در مجموع، ستاد 

سیاست جنایی نو را طر احی و اجراء کرده است. لذا شاهد ایجاد یک نظام عدالت بهداشتی  

های خارج از نظام عدالت کیفری متول ی امور  که عموماً دستگاهباشیم  با محوری ت ستاد می

بوده و در میانۀ راه، در وزارت کشور )قرارگاه عملی اتی ستاد( متمرکز شده است. با این حال، 

  سیدر خصوص عملکرد رئ مجلس شورای اسالمی بهداشت و درمان ون ی سی گزارش کم در 

مل  با کرونا  یوقت ستاد  ات خامقابله  الزامذ تدابیر محدودی ت، عدم  آور و قاطع از سوی  زای 

تصمیم عادیگیریستاد،  متناقض،  نابههای  اجرای  سازی   در  نبودن  جد ی  شرایط،  هنگام 

های نقدی در قبال نقض رفت و آمدها و عدم توج ه به  ها، بازدارنده نبودن جریمهممنوعی ت

نمایندگان مجلس  محدودی ت های وزارت بهداشت برای تشدید  درخواست انتقاد  ها، مورد 

)ایسنا،   است  شده  ارسال  قضائی ه  قو ۀ  به  یادشده  گزارش  و  گرفته  قرار  اسالمی  شورای 

اعمال  1400:  1400081107861 به  معتقد  مجلس  که  است  آن  از  حاکی  گزارش  این   .)



 

 

 

 

 

 1401 تابستان |  39شماره  | فصلنامه علمی پژوهش حقوق کیفری دوره دهم  | 224

 

واکنشی  ستاد    دهیتر برای حفظ سالمت عمومی بوده و شیوۀ پاسخگیرانههای سختپاسخ

 را واجد قاطعی ت و شد ت و اثربخشی الزم ندانسته است. 
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 منابع 

 الف( فارسی

»بایسته1399آقایی طوق، مسلم. ) اساسی مدیریت وضعیت(.  با   های های حقوق  اضطراری 

 ،19گیری کووید  های حقوقی همهمجموعه مقاالت چالش «. در:  19تأکید بر کووید  

نجفی محسن  کوشش   انصاری.  به  باقر  و  حقوق  خواه  تحقیقات  ملی  مرکز  تهران، 

 سالمت. 

(. »جابجایی جرم و انتشار  1394جانسون، شین دی، رابرت تی. گرت و کیت جی. باورز. )

در:   اجارگاه،  پور  خانعلی  سکینه  ترجمۀ  پی.  منافع«،  دیوید  و  ولش  سی.  براندون 

انگلیسی(،   )ویراستاران  آکسفوردفارینگتون  جرم  از  پیشگیری  برگردادانشنامه  ن ، 

شناسی، به کوشش  حمیدرضا  فارسی  گروهی از پژوهشگران حقوق کیفری و جرم

 .. تهران، نشر میزان1چاپ نیکوکار،  

مجلۀ حقوق  (. »از بحران کرونا تا بحران سیاست جنایی«،  1399آبادی، محمدعلی. )حاجی ده
 .64، شمارۀ اسالمی

  برابر  در  ایگله  ایمنی  بودن  غیرممکن   (. »دالیل1400ایسنا. )  –خبرگزاری دانشجویان ایران  

 «، قابل دسترسی در:19-کووید
https://www.isna.ir/news/1400010301001/ [3/9 /1400 ]  

ایران   دانشجویان  )ای  –خبرگزاری  »1400سنا.  کم(.  گزارش  دربار  ونی سی ارجاع    ۀ بهداشت 

 «، قابل دسترسی در: هیقضائ ۀدر ستاد کرونا به قو یعملکرد روحان
https://www.isna.ir/news/1400081107861   [3/9/1400 /]  

کنند؛ هجوم مردم به شهرهای  دانستند مردم سفر می(. »مسئوالن می1399خبرگزاری مهر. )

 بینی نبود؟«، قابل دسترسی در:  جنوبی قابل پیش 

http://orcid.org/0000-0002-5410-4310
http://orcid.org/0000-0002-0315-4086
https://www.isna.ir/news/1400010301001/
https://www.isna.ir/news/1400081107861
http://orcid.org/0000-0001-8275-1008
http://orcid.org/0000-0003-3371-9831
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mehrnews.com/xTz4z [6/10/1400]  

ستوده فاطمه  و  پیوند  مصطفی  و  محمد  )خمرنیا،  کرونا؛  1400زاده.  نوظهور  »بیماری   ،)

 .14، دوره فصلنامۀ اخالق و تاریخ پزشکی پیشگیری از انگ اجتماعی در جامعه«، 

م   -دلماس )مارتی،  برگردان:ی جنای  سیاست   بزرگ  هاینظام (.  1393یری.  ی  نجف   ، 

 .میزان . تهران، نشر2، چاپ ابرنـدآبادی

،  تا جلسۀ پنجاهم  –مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا  (.  1399دفتر هیئت دولت. )

 )ویرایش دوم(، قابل دسترسی در: 
http://cabinetoffice.ir/fa/news/7330/ [8/11/1399]  

فصلنامۀ  (. »مبانی و نظام حقوق سالمت عمومی در وضعیت اضطراری«،  1400راسخ، محمد. )

 . 95تحقیقات حقوقی؛ شماره 
(. »امنیتی کردن کرونا ویروس و پذیرش اقدامات 1399رضایی، نیما و سیدسعید میرترابی. )

واجهه با پاندمی کرونا؛ مطالعۀ موردی بریتانیا، آلمان و  ها در ممحدودکنندۀ دولت

 .22، سال ششم، شمارۀ پژوهیفصلنامۀ دولتاسترالیا«، 

( مهرانگیز.  جرم1399روستایی،  در  ضرر  »اصل  در:  (.  سیاستگذاری  انگاری«،  دانشنامۀ 
تدوین،  ، به کوشش  لعیا جنیدی و امیرحسن نیازپور، تهران، انتشارات معاونت  حقوقی

 تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس جمهور. 

خدابنده رضا  و  فرهاد  )زیویار،  دولت1399لو.  در  اقتدارگرایی  تولید  و  »کرونا  های  (. 

 . 4، شمارۀ  11، سال فصلنامۀ جستارهای سیاسی معاصردمکراتیک«، 

بهداشت جهانی  )سازمان  بین (.  1396.  بهداشتی  )المللمقررات  ترجمۀ  (2005ی  گروه  ، 

 ، تهران، انتشارات تندیس.1، چاپ زیرنظر محمدمهدی گویا، مترجمین

( حسین.  صراف،  »هنجارهای1399سیمایی    مشروعیت   مبانی  کرونایی؛  فقهی  /حقوقی  (. 

  حقوق   نامۀفصلنامۀ تحقیقات حقوقی؛ ویژههنجارسازان«،    قانونی  خاستگاه و  هنجارها

 . کرونا و

ی  ورئ و ت  19کوویدـ  ی  پیشگیرانه در پرتو پاندم  یبازخوانی سیاست جنای (. »1399باقر. )شاملو،  

 . کرونا و حقوق نامۀویژه؛ فصلنامۀ تحقیقات حقوقی«، آشوب 

http://cabinetoffice.ir/fa/news/7330/
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انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری  1399شریفی، محسن. ) از  ناشی  (. »مسئولیت کیفری 

بر مخاطرۀ جانی اشخاص(«،   )با تأکید  ، دورۀ  های حقوق کیفریآموزهمجلۀ  ایران 

 .19، شمارۀ 17

بیماری(.  1399اله. )صادقی، ولی قوانین و مقررات کرونا و سایر  ، تهران،  های واگیرتنقیح 

 انتشارات مهر کالم.

: 19کووید ـ    از  ناشی  زیستی  محیط  (. »جرایم1399پور، مهدی، و اصغر احمدی. )صبوری

 . کرونا و  حقوق نامۀفصلنامۀ تحقیقات حقوقی؛ ویژهها«،  کاستی  و هاجلوه

( عباس رضایی.  زینب لکی و  بیماری  1400صفاری، علی، راضیه همراهی،  »تأثیر شیوع   .)

گذاری اجتماعی بر نرخ جرایم )مطالعۀ موردی: استان تهران(«،  و فاصله  19کووید  

 .17، شمارۀ 9، دورۀ شناسیهای حقوق جزا و جرممجلۀ پژوهش 

های واگیر  (. »کنترل اعمال قرنطینه برای بیماری1400نژاد. )عامری، زهرا و سیداحمد حبیب

 .51، شمارۀ فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومیبا نگاهی به نظام حقوقی ایران«، 

 میزان.  . تهران، نشر1. چاپ  جزا  حقوق  بودن  حداقل  اصل  (.1393همکاران. )  و  حسین   غالمی،

. تهران، نشر 1. چاپ  شناسی جرمکیفرشناسی، کلیات و مبانی پاسخ(.  1395غالمی، حسین. )

 میزان.

(. »پیشگفتار مترجم«، براندون سی. ولش و دیوید پی. فارینگتون  1394قورچی بیگی، مجید. )

، برگردان فارسی  گروهی  دانشنامۀ پیشگیری از جرم آکسفورد )ویراستاران انگلیسی(،  

. 1چاپ  شناسی، به کوشش  حمیدرضا نیکوکار،  ان حقوق کیفری و جرماز پژوهشگر

 .تهران، نشر میزان

حفظ سالمت خود و   ۀبررسی ابعاد فقهی بیانات رهبرانقالب دربار(. »1399عباس. )  کعبی،

العظمی سیدعلی  اهللرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتپایگاه اطالع«،  دیگران

 . قابل دسترسی در: پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی ۀمؤسس ، ایخامنه

https://farsi.khamenei.ir/print-content?id=45139 [8/11 /1399 ]  

https://farsi.khamenei.ir/print-content?id=45139%5b8/11/1399
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گیری ویروسی  و مواجهه با کرونا، مواجهه با همه  (. »فلسفۀ سیاسی 1399مبلغی، عبدالمجید. )

های فلسفی دانشگاه  مجلۀ علمی پژوهش از منظر فلسفۀ سیاسی معاصر«،    19-کووید
 .31، شماره تبریز

 های واگیردار«، قابل دسترسی در: (. »فقه بیماری1399سیدمصطفی. )محقق داماد، 
http://www.ias.ac.ir/index.php/2015-09-21-08-02-04/1657-2020-03-14-07-

36-58/ [8/11/1399]  

مجلۀ  (. »مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس«، 1399محمدی جورکویه، علی. )
 .17، شمارۀ حقوق اسالمی

نقش سازمان بهداشت جهانی در تضمین سالمت عمومی با تأکید  (.  1398محمودی، زینب. )

بیماری با  پایانگیرهای همهبر مقابله  الملل،  ،  بین  نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

ویژه کرونا( های واگیردار )به(. »عدم رعایت بهداشت در برابر بیماری1399محمودی، اکبر. )

 .64، شمارۀ مجلۀ حقوق اسالمیاز نگاه فقه و حقوق«، 

بررسی جمهوریهای  مرکز  ریاست  )استراتژیک  فعال  ی گزارشالف(.    1399.  و    ها تیاز 
 . قابل دسترسی در:  19-دیمسائل کوو رامونی کشور پ  یهاشکدهیمحصوالت اند

http://www.css.ir/Media/PDF/1399/10/03/637443324769771845.pdf [8/11/1

399]   

ها در پاسخ به  توانمندی دولت  ب(.  1399های استراتژیک ریاست جمهوری )مرکز بررسی

 . قابل دسترسی در:  کرونا
http://www.css.ir/Media/PDF/1399/10/03/637443323678882773.pdf 

[8/11/1399 ]  

 

بررسی )مرکز  جمهوری  ریاست  استراتژیک  دولت  (.  1400های  در  عملکرد  دوازدهم 

 . قابل دسترسی در: کرونا روسیو مقابله با و تیریمد
http://www.css.ir/Media/PDF/1400/05/11/637635103588269719.pdf [12/4/1

400]   

(. »مسؤولیت مدنی ناشی از افشای  1393مهدی و محمد حسین دالوری. )  مقدادی، محمد

 .30، شمارۀ فصلنامۀ حقوق پزشکی ال«، اسرار پزشکی در حقوق ایران وکامن 

http://www.ias.ac.ir/index.php/2015-09-21-08-02-04/1657-2020-03-14-07-36-58/
http://www.ias.ac.ir/index.php/2015-09-21-08-02-04/1657-2020-03-14-07-36-58/
http://www.css.ir/Media/PDF/1399/10/03/637443324769771845.pdf
http://www.css.ir/Media/PDF/1399/10/03/637443323678882773.pdf
http://www.css.ir/Media/PDF/1400/05/11/637635103588269719.pdf
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فصلنامۀ تحقیقات  «،  مسئولیت دولت در جبران خسارت قربانیان کرونا(. »1399مهرا، نسرین. )

 .کرونا و حقوق  نامۀحقوقی؛ ویژه

گیری  های ناشی از همهتحلیل حقوقی وضع محدودیت(. »1399نجارزاده هنجنی، مجید. )

اداره صالحیت دار ایران؛ در جستجوی  اداری  ۀفصلنام«،  کرونا در حقوق  ،  حقوق 

 .23شمارۀ 

علی ابرندآبادی،  )نجفی  کارآمدی   1400حسین.  با  جنایی  سیاست  همسازی   »دربارۀ   .)

درآمدی بر سیاست  چۀ ویراست پنجم(«، کریستین الزرژ،  های جنایی )دیبا سیاست
 .. تهران، نشر میزان5چاپ ، برگردان علی حسین نجفی ابرندآبادی، جنایی

،  دانشنامۀ علوم جنایی اقتصادی(. »سیاست جنایی«، در:  1398حسین. )نجفی ابرندآبادی، علی

 . . تهران، نشر میزان2چاپ به کوشش  امیرحسین نیازپور، 

علی آبادی،  ابرند  جرم1396)  . حسین نجفی  از  عادالنه  »پیشگیری    ؛ جناییعلومدر:    «،(، 

انتشارات  تهران،  ،  7چاپ  ،  مجموعه مقاالت در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری

 سمت.

ابرندآبادی، علی ) نجفی  در:  1397حسین.  اقتصادی«،  بزهکاری  برابر  در  »سیاست جنایی   .)

مجموعه مقاالت همایش سیاست جنایی  ؛ سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی

چاپ  ، به کوشش  امیرحسین نیازپور،  ها و راهکارهادر قبال جرایم اقتصادی: چالش 

 .. تهران، نشر میزان1

علی ابرندآبادی،  »1375)حسین.  نجفی  متحد  ییجنا  استی س(.  ملل  فصلنامۀ  «،  سازمان 

 . 18، شمارۀ تحقیقات حقوقی
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