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Abstract 
From the engineering point of view, natural 
disasters have a fairly specific return period and it is 
likely that we will witness a massive flood in the 
coming years in Tehran, like what happened in 
Imamzadeh Dawood in 2022, which requires 
monitoring and preventive measures in terms of 
crisis management and also in the legal dimension. 
According to the crisis management law approved 
in 2018, Iran does not face a serious legislation 
problems in terms of the introduction of crisis 
management, defining responsibilities of each crisis 
manager and the government's position in such 
phenomena. The topic of compensation for 
damages caused by natural disasters and the 
justification of this responsibility has been a 
controversy among researchers and theorists. Along 
with the previous theories, this article is based on 
the opinion that in such phenomena, by insisting on 
the place of custom in the government procedure, 
this matter has become a definite, acceptable, 
mandatory and equal to the law. In addition, 
according to the crisis management law, the 
legislator has adopted new procedures for this and 
has removed the previous shortcomings in the laws 
regarding the responsibility of the government and 
those in charge of crisis management, so that today 
the principle should be placed on the responsibility 
of the government in such phenomena. From the 
aspect of civil and criminal responsibility, the same 
traditional rules are followed regarding the duties 
related to crisis management. However, new and 
comprehensive approaches to the issue of types of 
officials, scope of responsibilities and 
criminalization can be seen in this law, which has 
been criticized in the text of the article. 

Keywords: Crisis Management, Floods, 
Imamzadeh Davud, Responsibility of Governance, 
Crisis Management Law. 

  چکیده

مشخصی دارند و نسبتاً از نظر مهندسی حوادث طبیعی دوره بازگشت 
در تهران به ، هاي آتی اي در سال بعید نیست که نظاره گر سیل گسترده

رخداد باشیم که نیازمند  1401زاده داوود در سال  مثابه آنچه در امام
بحران و همچنین  اقدامات پایشی و پیشگیرانه از نظر مهندسی مدیریت

بحران کشور  در بعد حقوقی است. با امعان به تمهیدات قانون مدیریت
کشور با خالء قانونی جدي از جهت معرفی متولیان ، 1398مصوب 

سطح مسئولیت آنان و جایگاه دولت در این دست ، مدیریت بحران
، بحران کشور تا پیش از تصویب قانون مدیریت، ها مواجه نیست پدیده

لت در باب جبران خسارات ناشی از بالیاي در موضوع مسئولیت دو
  پردازان مناقشه بوده طبیعی و توجیه این مسئولیت میان محققان و نظریه

این مقاله بر این نظر استوار است که ، هاي پیشین است. در کنار تئوري
، با تمسک به جایگاه عرف در رویه حکومتی، ها در این گونه پدیده

االتباع و همتراز با قانون تبدیل  الزم، بولمق، این امر به یک عرف مسلم
بحران کشور مقنن براي این امر  نظر به قانون مدیریت، است. مضافاً شده 
هاي نوینی اتخاذ کرده و اجمال پیشین در قوانین در باب مسئولیت  رویه

، است بحران را تا حدود زیادي مرتفع نموده  دولت و متولیان مدیریت
اید اصل را بر مسئولیت دولت در این گونه به نحوي که امروزه ب

در باب وظایف ، ها قرار داد. از بعد مسئولیت مدنی و کیفري پدیده
، شود. لیکن بحران از همان قواعد سنتی تبعیت می مرتبط با مدیریت

دامنه ، رویکردهاي جدید و جامعی در موضوع انواع مسئوالن
شود که در متن  ده میانگاري در این قانون مشاه ها و جرم مسئولیت

  است. مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته 

مسئولیت ، زاده داوود امام، سیل، مدیریت بحران: واژگان کلیدي
   بحران کشور. قانون مدیریت، حاکمیت
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  مقدمه

سیل فرحزاد تهران  1333ایران در تکرار تجربیات تلخ پیشین ید بیضائی دارد. در تیر ماه 

سیلی در شمال تهران با بارش  1366دوهزارویکصدوپنجاه کشته بر جاي گذاشت. در مرداد ماه سال 

بر جاي  اي و ثبت سی و هشت میلی متر بارندگی رخ داد که بیش از سیصد نفر قربانی یکصدوهفت دقیقه

هاي گالبدره و دربند و امام زاده قاسم که در  هاي ساکنان دره گذاشت. سیل به حدي مهیب بود که جنازه

شد و فقط پاکسازي آثار آوري  تر در میدان تجریش جمع ترین نقطه تهران ساکن بودند بسیار پایین شمالی

بحران در آن  تم جامع مدیریتسیل در محدوده تجریش دو ماه به طول کشید که بیانگر نبود یک سیس

هاي  باشد. به همین ترتیب به طور متوسط هر دو تا سه سال در نقاط مختلف کشور از استان دوران می

هاي جنوبی و مناطق خشک کشوري مانند استان فارس و خوزستان شاهد وقوع سیل و  شمالی تا استان

ایم که به تنهایی  هموطنان مان بودههاي جدي به اموال مردم و کشته شدن تعداد زیادي از  آسیب

شاهد بارش  1401هاي یک جنگ تمام عیار علیه کشور را داشته است. اخیراً در مرداد ماه سال  خسارت

خسارات سنگین مالی و که  ایم سی و دو میلی متري در مدت سی و هشت دقیقه در امام زاده داوود بوده

هندسی دوره بازگشت مشخصی دارند و احتمال تکرار آن جانی بر جاي گذاشت. بالیاي طبیعی از منظر م

  بینی است. از چند سال تا چند صد سال با احتماالتی قابل پیش

که رفتارهاي حاکمان براي جنگ افروزي با احتماالتی قابل تصور است و تمهیدات  گونه همان
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هاي آماري و علم مهندسی  هخشم طبیعت با استفاده از داد، شود سنگین مالی براي این منظور نیز صرف می

تر و نیازمند  بینی هواشناسی و سایر علوم مرتبط به مراتب قابل پیش، شناسی زمین، هیدرولوژي

بشري که به نحوي بر تلفات و خسارات آمیز  است. از سوي دیگر رفتارهاي مخاطرهگذاري  سرمایه

است.  له با این خطرات شناسایی شده هاست که شیوه مقاب به راحتی قابل ارزیابی است و سال، افزاید می

ایران نیز براي ، اند خود را آماده نموده، بسیاري از کشورها براي بالیایی با دوره بازگشت دو تا پنج قرن

هایی تدوین  هاي قطعی چند سال بعد از خود اگرچه در بسیاري موارد قوانین و برنامه رخدادها و بحران

  ایی شدن آن فاصله زیادي وجود دارد.نماید لیکن بین تصویب تا اجر می

است که حرف زدن و هشدار به تنهایی کارآیی  این امر دیگر به بحث نخ نما و تکراري تبدیل شده

 اي با دوره بازگشت یکصدوشصت سال هر روز بگوییم در تهران قرار است زلزلهمثالً ندارد 
بیاید که چند 

هاي زلزله میلیونی  اده است و به احتمال زیاد کشتهسال گذشته و هنوز رخ ند دهه از این یکصدوشصت

هاي پیشگیرانه استو  خواهد بود. در حقیقت آنچه نیاز کشور است جامه عمل پوشاندن به تصمیمات و برنامه

بلکه ، توان منکر این موضوع بود که مطلقاً هیچ اقدامی از جانب حکومت صورت نگرفته نمی، البته

است که  بحران و برخی اقدامات احتیاطی در تهران انجام شده راي مدیریتهایی بسیاري ب بالعکس تالش

هاي اخیر به صورت ملموسی قابل درك است و فشل و  قطعاً ناکافی است. این ادعا در مواجه با بحران

ایران ، شود. باید اذعان نمود ناکارآمد بودن توان اجرایی در مقابله با خطرات این چنینی به وضوح دیده می

پسا بحرانی کارکرد درخشانی نداشته و بنا هاي  هاي الزم قبل از فاجعه در سیاست ه علت فقدان زیرساختب

لیکن ، تالش زیادي براي جبران خسارت و التیام آالم قربانیان نموده است، اي که دارد حاکمیتی  به وظیفه

دهد و  را از دست میدر مواردي که خسارت گسترده و سنگین است توان حمایتی و پشتیبانی خود 

  اي فراتر از قوانین فعلی است. بینی تمهیدات ویژه ماند که نیازمند پیش خسارات جبران نشده باقی می

شود و در زمان حادثه با  تر از وقوع حادثه آغاز می ي است که بسیار پیشفرایندبحران  مدیریت

نماید و نهایتاً به جبران  گیري میتمهیدات فوري که هر دقیقه آن ارزشمند است از گسترش فاجعه جلو

ها و  سیاست، پردازد. در ایران خسارت و بازگرداندن شرایط به حالت عادي از نظر فیزیکی و روانی می

گیرد.  اي مورد توجه قرار نمی به نحو شایسته، لیکن، است بینی شده  بحران پیش قوانین مدونی براي مدیریت

شناسایی خطرات و ، ان که با مبانی مدیریت ریسک در پیوند استبحر مدیریت فرایندگام در ین تر مهم

است. بدیهی است  باز هم به آن توجه کافی نشده که  و انجام اقدامات پیشگیرانه استها  آن احتمال وقوع
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هاي فرسوده و  هایی همانند جلوگیري از ساخت و سازهاي غیرمجاز و بهسازي یا نوسازي بافت که فعاالیت

ت پیشگیرانه نقش شگرفی در کاهش اثرات مخرب بالیاي طبیعی دارد. پیش از سیل امازاده سایر اقداما

اما این امر نیازمند بودجه و ابزارهاي قانونی ، بود بایست همین امر مورد توجه مسئولین می داوود نیز می

فی براي دقیق با ضمانت اجرایی کارآمد است. در این حوادث کسی مسئول است که توان و اختیار کا

مقابله با خطر و جلوگیري از گسترش آن را داشته و اساساً تعریف مسئول و متولی فاقد توانایی و امکانات 

  کند. مدیریتی دردي را دوا نمی

بحث از مسئولیت کیفري و مدنی قبل از شناسایی ماهیت بحران و ریسک و وظیفه هر ، به هر روي

دانیم چه کسی مسئول است. ثانیاً با این فرض که بدانیم چه کسی  متولی چندان مفید نیست. زیرا اوالً نمی

تکالیف و سطح مسئولیت وي که قاعدتا باید با امکانات در اختیار او متناسب باشد ، وظایف، مسئول است

دانیم تا بتوانیم تشخیص دهیم که آیا وي در چهارچوب قانونی و در راستاي وظایف محوله گام  را نمی

فضاي حاکم بر بحران مبهم ، ا خیر؟ و آیا امکان انجام این وظایف موجود بوده یا نه؟ و ثالثاًبرداشته است ی

هاي دینامیکی است. لذا رفتار مدیر بحران حالتی شناورگونه دارد  بینی و مخلوط با خصیصه و غیرقابل پیش

ران را به واسطه هر و الجرم با برخی خطاهایی که در نهان این نوع وظایف است آمیخته شده و مدیر بح

بحران کشور  با نگاهی به قانون مدیریت، خطایی نباید توبیخ نمود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی

و وظایف و مسئولیت حقوقی و کیفري مدیرانی که قاعدتاً مدیریت ریسک و بحران را  1398مصوب 

ها و  شهرداري و بخشداريبه ها  آن اند و تجربیات مدیریتی غیرمرتبط موجبات ورود درك کرده

دانند  وگرنه توضیح مسائل خاص براي افرادي که نمی، است  هاي مدیریتی فنی نبوده تدوین شده پست

سخن از چیست آب در هاون کوبیدن است! و مدیر مربوطه را پیش از آن که بتوان در قبال قصور در 

صص ندارد مورد پرسش قرار داد. وظایف محوله توبیخ نمود باید از باب پذیرش سمتی که در آن تخ

  این قبیل مدیران نیز گرفت. کنندگان پیکان اتهام را باید سمت انتخاب، عالوه بر این

  آنهاي  بحران و گام مدیریت -1

 داشته غولد مشخو به را یاجتماع علوم اتیادب جمله از و معاصر اتیادب، بحران همچون يا واژه کمتر دیشا

، بشر ۀیا به وسیل، ر طبیعیطو به که است اي حادثه، بحران. باشد ساخته درگیر ار مختلف یعلم يها رشته و

 جهت که نماید تحمیل هبه وجود آید و سختی و مشقتی را به جامع فرایندبه طور ناگهانی و یا به صورت 

منظر از  ).80، 1400، تاجیک و همکاران( باشد العاده فوق و اساسی هاي اقدام به نیاز، آن کردن برطرف
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 هک جامعه یک ردکعمل يجد یختگیگس هماز  اي است که پدیده بحران، بحران کشور قانون مدیریت

 ياقتصاد، یانسان گسترده یمنف اثرات و خسارات به منجر و است را به همراه داشته مخاطره وقوع از یناش

ول ئمس ياه دستگاه و رمتأث جامعه ییتوانا از فراتر آن با مواجه هک يطور به، شود یم یطیمح ستیز ای

و  یت ناگهانالکدر آن مشکه  است يرعادیغ طیشرابحران ، . در معناي مصطلح مدیریتیباشد می

کارآمد و  گریمرسوم د نیضوابط و هنجارها و قوان یطیشرا نیدر چن دگردن یم اردیپد يا نشده ینیب شیپ

لحظه ، مقطع حیاتی، کشمکش بحران اوج، نیست. در دیگر تعاریف از بحران آمده است که ارسازک

ی است که فرصت کم و شرایط خارج از کنترل مدت کوتاهزمان خطر و بالتکلیفی یا واقعه ، کننده تعیین

به ، اي دارد بحران به اشکال مختلفی ظهور یافته و دایره شمول بسیار گسترده ).35، 1374، برگ تن( است

ساز تا  از موضوعات سیاسی و اقتصادي انسان، کنترل تواند بسیاري از وقایع بزرگ خارج از نحوي که می

  بالیاي طبیعی را دربرگیرد.

 یو زلزله در عصر کنون لیاز جمله س یعیطب يایحوادث و بال، ها بحرانمقابله با  يبرا يهاي بشر تالش

 و امداد و يهاي اضطرار بر ارائه کمک یمبتن، نینخست کردیرو بوده است. کردیسه مرحله و رو يدارا

شد و دولت یا سایر نهادهاي مردمی  ریزي دقیق و منسجمی در آن دیده نمی که عمالً هیچ برنامه نجات بود

هاي  شهیمرحله دوم شاهد گسترش انددر  نمودند. عرضه میرسانی  آنچه در توان داشتند را براي کمک

 پیرامون طیو توسعه مح در ساخت یو مهندس یعلم يدستاوردها بردکار قیاز طر عیاز بروز فجا رانهیشگیپ

پس از شکست این ، ي مقاوم در برابر این حوادث. امااهو شهر سدها، ها راه، هیابن ایجاد مانندهستیم انسان 

که از دهه هشتاد  مرحله سوم در، هاي بزرگ سیاست و عدم امکان ایجاد محیط مقاوم در برابر بحران

 ایمقابله با حوادث و بال يشد و آن را برا دهیشمحض به چالش ک یمهندس کردیرو، میالدي آغاز گردید

و مقابله با حوادث توجه  يریشگیدر پ یانسان يرهایبه عوامل و متغ اًاساس در این رویکرد ست.دان ینم یکاف

 ي با تعیین متولی و تعریف وظایف در بابگذار قانونی و هاي اجتماع شهیناظر بر اند و دشو یم

هاي پیشگیرانه  بر استفاده از روش تأکیددر این اندیشه با  ).111- 107، 1391، محقق( بحران است مدیریت

هاي  ثانیاً کمک، شود تا اوالً خسارت گسترش پیدا نکند بحران می معقول سعی در مدیریتسازي  و مقاوم

  امدادي به موقع در اختیار باشد و ثالثاً خسارات وارده به نحو مطلوبی جبران گردد.

م بر کنظام حا، ت بحرانیریمد، 1398بحران کشور مصوب  قانون مدیریت 3اده م» ث«به موجب بند 

 و یآمادگ، خطر اهشک و يریشگیپ، ینیب شیپ هدف با هک است یاقدامات و ها برنامه، ردهایکرو، راهبردها
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رد. یگ یم صورت يا چرخه صورت به، سوانح و حوادث وقوع از پس يبازساز و یبازتوان و ارآمدک پاسخ

برخورد و مداخله در بحران ، از وقوع بحران يریشگیو پ ینیب شیپ فرایند، بحران تیریمد، ارت دیگربه عب

ردن کبرطرف  يمعقول برا یحل راهبه  یابی دست نیز نآ یهدف اصلاست.  بعد از وقوع بحران یابیو باز

  گردد. أمینتحفظ و  ی تا سرحدامکاناساس يها ه منافع و ارزشک يا به گونه ي استعادریغ طیشرا

است که  براي مدیر بحران تعریف شدهوظایف مختلفی  چرخشی و پویاست. فرایندیک بحران  مدیریت

عمده آن متمرکز بر رفتارهاي پیشابحران است. مدیر بحران در این مرحله در حقیقت مدیر ریسک و 

شدت و وسعت حادثه و ، تآید. او باید بر اساس احتماال یک پدافند غیرعامل نیز به حساب می کننده ایجاد

ترین تصمیم موجود را بگیرد. در  ترین و دقیق میزان اختالل در نظم جامعه با توجه به امکانات موجود سریع

هایی که  بحران اصوالً فرصت زیادي براي یافتن بهترین پاسخ نیست و مدیر بحران باید از میان پاسخ مدیریت

است بهترین گزینه را انتخاب نماید. در حقیقت او  راحی شده به صورت احتمالی پیش از حادثه تبیین و ط

بینی شده  رود از یک الگوریتم معین با شناوري از قبل پیش براي همین تصمیم آموزش دیده لذا انتظار می

هاي انتظامی و  تواند براي او اثر حقوقی و مجازات تبعیت کند و طبیعی است که خروج از این الگوریتم می

برآورد ، کارگروهی براي تحلیل مخاطرات، همراه داشته باشد. بدین منظور مدیر بحران بایدکیفري به 

ها تشکیل دهد تا بتوان بر این مبنا برنامه بحران تدوین شده و استقرار یافته و  و ارزیابی توانمنديپذیري  آسیب

ایی است که اکثراً مربوط به ه ها دربرگیرنده فعالیت به صورت مستمري اصالح و بازبینی شود. این برنامه

، رود متولیان به صورت بیست و چهار ساعته آمادگی انسانی وضعیت عادي قبل از حادثه است و انتظار می

ترابري و اورژانسی براي ورود به حادثه را داشته باشند. در زمان حادثه مدیر باید سریعاً با ، ارتباطی، تجهیزاتی

ران را به عهده بگیرد و از گسترش خسارت جلوگیري کند و در مرحله فرماندهی بح، ها توجه به اولویت

البته هر یک از این  ).64، 1387، حسینی( پسابحران اقدامات جبرانی و بازتوانی را در دستور کار قرار دهد

  ها توضیحات مفصلی دارد که خارج از موضوع نوشتار حاضر است. گام

اي است  سطح سازمانی و پروژه، رسی است. سطح نخستبحران در دو سطح قابل بر اصوالً مدیریت

تواند منتج از عوامل بیرونی یا درون سازمانی باشد.  و می کنند میکه طبیعتاً مدیران سازمان به آن رسیدگی 

ها  بحران در همان سازمان مطرح و عموماً آثار درون سازمانی دارد. این بحران این سطح از مدیریت

هاي کالن  ارهاي کارکنان یا مربوط به شرایط اقتصادي و اجتماعی باشد البته بحرانتواند بر اساس رفت می

سطح کالن و ملی ، براي پاسخ به نیاز سازمان در این سطح قابل طرح است. اما سطح دومصرفاً اجتماعی 
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یت است که از وظایف حاکمیتی بوده و این اختیار براي حاکمیت وجود دارد تا با حفظ جایگاه و مسئول

ها  خود بخش خصوصی را در مدیریت و مسئولیت آن سهیم نماید. اصوالً در سطح حاکمیتی با انوع بحران

سوزي و موارد مشابه  زلزله و آتش، سیل، هاي طبیعی مانند خشکسالی تواند بحران روبرو هستیم که می

. البته آنچه در نظام فعلی از اقتصادي و مدیریتی باشد، هاي سیاسی هاي انسانی مانند بحران باشد. یا بحران

  شود بیشتر معطوف به بالیاي طبیعی و حوادث غیرمترقبه است. بحران تعریف می

  بحران کشور وظایف مدیران و نهادهاي تابعه بر اساس قانون مدیریت -2

ها  فرمانداري، ها شهرداري، هاست که مدیریت اقدامات مربوط به فجایع توسط وزارت کشور اگرچه سال

کنترل و عملیاتی ، هاي خاص نظیر سازمان پیشگیري و مدیرت بحران ها و برخی ارگان ستانداريو ا

ی و عیطب يایکاهش اثرات بال یمل تهیکم لیقانون تشکهاي  شود. مقنن با تأخیر زیاد در راستاي سیاست می

صریحی در موضع  1398سرانجام در سال ، و در راستاي تکمیل آن 1370مصوب  نامه اجرایی آن آیین

براي کلیه ، بحران اتخاذ نمود. مطابق با این قانون ها در موضوع مدیریت رابطه با معرفی راهبردها و مسئولیت

نهادهاي زیر نظر مقام رهبري با اذن ، هاي اجرایی دستگاه، نیروهاي نظامی، نهادهاي عمومی، قواي سه گانه

تبیین نمود که دایره شمول مسئولیت ناشی از ها و اشخاص خاص وظایف و تکالیفی  برخی ارگان، ایشان

بحران را بسیار وسیع کرده است به نحوي که اکثر نهادهاي حاکمیتی و عمومی به فراخور جایگاه  مدیریت

  نماید. بحران درگیر و مسئول می استانی و شهري را در پروسه مدیریت، آنان و ابعاد بحران در سطح ملی

بحران کشور  ي اجرایی در زمینه مدیریتگذار سیاستبه منظور ، شوربحران ک به موجب قانون مدیریت

هفت ، ترین سران قوه مجریه مشتمل بر رئیس جمهور بحران کشور متشکل از اصلی شوراي عالی مدیریت

اي از نهادهاي  جمعیت هالل احمر و پاره، روساي صدا و سیما، مقامات نظامی و بسیج مملکتی، وزیر

نمایند.  بحران را تبیین می سندهاي راهبردي و کالن در عرصه مدیریتکه  گردد کلیدي دیگر تشکیل می

جالب است که اولین جلسه این شورا دو سال پس از تصویب این قانون تشکیل گردید! در یک سطح 

بحران با  بحران به ریاست شخصی کارکشته در مدیریت سازمان مدیریت، تر از شوراي عالی پایین

شور و کت بحران یریدر اعمال مد یپارچگیکت یولئمسکه  ی مرتبط قرار گرفته استتحصیالت دانشگاه

اضافه نمودن رئیس سازمان  گذار قانوندارد. از اقدامات نیک  هدهآن را برع یاثربخش يارتقا

 آب و بیمه است، زیست حفاظت محیط، بحران به ترکیب شوراهاي شهرسازي و معماري ایران مدیریت

باشد.  بحران در سطح کالن و خُرد جامعه می هاي مدیریت آرمانسازي  پیاده کننده ینتا حدودي تضمکه 
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ها  گرفت تا گزارش برخی اقدامات در سایر ارگان می تر به خود بهتر بود این رویکرد حالتی موسع، لیکن

ران مؤثر بحران یا حتی ایجاد بح مدیریت فرایندمانند تصمیمات وزارت نیرو و نهادهاي تابعه آن که در 

نظر  عنوان بهها  رسید و حداقل نظرات این سازمان در باب برخی فعالیت است به اطالع این سازمان می

  شد. مشورتی شنیده می

بحران به صورت  مدیریت ف سازمانیوظا، 1398 مصوب بحران کشور قانون مدیریت 9ماده بر اساس 

استانی و ، است که با همکاري ستادهاي ملی ن شده المللی تبیی ملی و حتی بین، بسیار جامعی در سطح مردمی

تري نسبت به گذشته به خود گرفته است. مضافاً مقنن در یک رویکرد سختگیرانه  شهرستانی کارکرد مناسب

بحران و ستادهاي بحران  سازمان مدیریت، هاي خاص در شرایط بحرانی در شوراي عالی حضور برخی سمت

  گیري سریع و بدون بروکراسی اداري اثر مثبتی خواهد داشت. را الزامی دانسته که بر تصمیم

 سندهاي نیتدو و هیهتبحران مشتمل بر شناسایی و  اهم وظایف سازمان مدیریت، نظر به این قانون

خطر حوادث و سوانح در سطح  كو در مخاطرات ییشناسا توان يارتقا، بحران تیریمد يراهبرد

 يارتقا، پاسخ و یآمادگ یمل تهیه برنامه، سوانح و حوادث رخط اهشک یمل هاي برنامه تهیه، شورک

 یجاد آمادگیا، بحران تیریمد یتخصص یاطالعات کبان لکیتش، یسازمان نیب یو هماهنگ يارکهم

 یدولت يها کمک و اناتکام عیتوز و تیهدا، جذب، پاسخ به بحران يبرا یاتیو عمل یمطلوب سازمان

پس از وقوع حوادث و  يو بازساز یبازتوان يبرا شورک ییاناتو يارتقا، و مردمی یخارج، یداخل

 ینیب شیخسارت و پ جبران يها روش يارتقا و جادیا هتت جیاحم و تیهدا، يزیر برنامه، ها بحران

  باشد. شور میک بحران تیریمد به مربوط يامداد اقالم و زاتیتجه، یمال يازهاین ساالنه

است فقدان قدرت نظارتی و کنترلی بر  این سازمان محول شده اي به با تمام وجودي که وظایف گسترده

شود.  احساس می شدت بهعمومی و دولتی در این سازمان ، زاي دیگر نهادهاي خصوصی اقدامات بحران

که  گونه همانبدیهی است که بسیاري از بالیاي طبیعی مانند سیل در مواردي معلول اقدامات انسانی است. 

رسان به  هاي آسیب زیست حق جلوگیري از اقدامات و احداث پروژه سازمان محیط ها نظیر برخی سازمان

بحران نیز باید واجد صالحیت و اختیاراتی باشد تا بتواند به مقابله و  زیست را دارند سازمان مدیریت محیط

شوراي عالی  ها اقدام نماید. جلوگیري از اقدامات بحران آفرین در کنار سایر مراجع ذیصالح مانند شهرداري

اما وظیفه اعالم ، دار هستند ي را عهدهگذار سیاستبحران اصوالً وظیفه  بحران و سازمان مدیریت مدیریت

موقعیت و ظرفیت پاسخ به بحران به عهده ستادهاي ، شروع و پایان بحران و فرماندهی آن بسته به ابعاد
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استاندار و ، در سطح استان، فرماندار شهرستاناست. در سطح شهرستان  استان و ملی قرار داده شده ، شهرستان

گیرد. اما چنانچه حادثه در سطح  در سطح ملی وزیر کشور فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را به عهده می

جمهور مدیریت  شخص رئیس، المللی باشد هاي بین ملی بوده و نیازمند بسیج تمام امکانات یا دریافت کمک

در زلزله تهران شاهد این وضعیت خواهیم بود. به هر روي ستادهاي مدیریت االً احتمرا به عهده گرفته که 

هاي خُرد محدوده صالحیتی خود  آیند که در بررسی و تصویب سیاست بازوان اجرایی به حساب می، بحران

  است.  این قانون به آن اشاره شده 12نیز داراي اختیاراتی هستند که در ماده 

مناسب  یسازماندرون ساختار واحد هاي  بینی مبین پیش، بحران کشوري ریترویکرد جدید قانون مدی

و حوادث با توجه به  ت بحرانیریمد اتقاق نهادهاي حکومتی و عمومی در پدیده به  براي قریب 

. این رویکرد جامع دربرگیرنده اقدامات آموزشی کوتاه و بلندمدت بر باشد استانداردهاي موجود نیز می

بایست به  میکه  پاسخ و بازتوانی است، پیشگیري، هاي راهبردي در مراحل پایش ا و نقشهه اساس سیاست

هاي مربوطه موظف  ي کلیه دستگاهگذار سیاستنظام برنامه درسی و آکادمیک نیز وارد گردد. در این 

امل براي در هستند تا تمام اموال اعم از منقول و غیرمنقول خود را در برابر حوادث بیمه نموده و آمادگی ک

بحران را داشته باشند. به وضوح مشخص است که دیگر  اختیار قرار دادن این اموال به ستادهاي مدیریت

مقابله با بحران وظیفه یک سازمان خاص نیست و به عبارت دقیق کل بدنه حاکمیت داراي تکالیف و 

است و  مسئول متوقف نشده  انعنو بهنیز در شناسایی کل حاکمیت  گذار قانوناست.  هایی شده  مسئولیت

ماند به دستور رئیس ستاد مدیریت  در یک گام باالتر و در جایی که حاکمیت از ارائه خدمات باز می

ها را مکلف به در اختیار قرار دادن امکانات خود نموده است که  کلیه اشخاص خصوصی و تعاونی، بحران

کلیه آحاد توانمند جامعه در ، این بدین معناست که هزینه آن نیز نهایتاً توسط دولت پرداخت خواهد شد.

  بایست نقش آفرین باشند. می، توانند و در شرایط ضروري بحران می مدیریت فرایند

ها را پیش از  بدیهی است که هر مدیري براي مدیریت نیازمند بودجه و اعتبارات است تا بتواند برنامه

مطلوب عملیاتی نماید. لذا در فصل چهارم این قانون  حادثه اجرایی و در زمان بروز بحران به نحوي

در اختیار وزارت کشور که  است سازوکارهاي خاصی براي بودجه مورد نیاز در زمان بحران طراحی شده 

بحران در الیحه بودجه سال  گیرد. جالب است که بودجه سازمان مدیریت تنخواه گردان قرار می عنوان به

ي متفرقه فقط پانصد و پنجاه و سه میلیارد تومان بوده است که نسبت به برخی ها در اعتبارات ردیف 1401

بینانه کمتر از هجده  نهادهاي تبلیغاتی بسیار ناچیز است به طوري که براي هر استان به صورت خوش
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 دهد. البته بحران را می هاي مدیریت میلیارد تومان در نظر گرفته شده که کفاف تعداد معدودي از برنامه

براي  ها اي و خاك مازاد آب بندان برداري از مصالح مازاد رودخانه بهرهسازوکارهاي خاصی مانند 

، بینی شده که چندان قابل توجه نیست. با این توصیف اگرچه در بحث مدیریت بحران درآمدزایی نیز پیش

ها با این  این سیاست اما بسیار دور از ذهن است که اجرایی شدن، کشور با خالء قانونی جدي مواجه نیست

  اندك بودجه موجود قابل دسترسی باشد.

بحران پیش از حادثه است و در صورت لزوم هیأت  الزم به یادآوري است که عمده فعالیت مدیریت

بودجه الزم را براي مقابله و جبران خسارات تخصیص خواهد داد که ، وزیران در زمان حادثه یا پس از آن

آید و چندین برابر  بحران به حساب می ی است و اصوالً درمانی موقت در مدیریتاقدامی جبرانی و حمایت

اکنون  شود هم چیزي است که براي پیشگیري یا عبور آرام از بحران پیش از حادثه الزم بود. لذا پیشنهاد می

افند یک پد کننده یک سرمایه و ایجاد عنوان بهبحران را اتفاق افتاده فرض نموده و همان بودجه را 

براي پیشگیري از وقوع خسارت و گذاري  بحران صرف کنیم که در حقیقت سرمایه غیرعامل در مدیریت

  به مراتب سودمندتر و ماندگارتر از جبران خسارت پس از حادثه است.

 مسئولیت حقوقی دولت و مدیران بحران در بالیاي طبیعی -3

و حرکت در  یرسان خدمات ياست برا يا هلیبلکه قدرت وس آورد ینم تیقدرت مصون، یدر عصر کنون

در باب مسئولیت دولت در بالیاي طبیعی تحقیقات  ).82، 1397، حاجیوند و همکاران( یجهت منافع عموم

مفید فایده است. به ها  آن اي از فراوانی صورت گرفته و در این جا قصد تکرار مکررات نیست. لیکن بیان شمه

و مستقیماً رابطه یاي طبیعی نقشی ندارد الب ظهور در حاکمیت جا کهتوان گفت. از آن  صورت خالصه می

از نظام سنتی مسئولیت مدنی  تا اند هدر جستجوي نظریات نوینی بود محققان پیشینلذا ، سببیتی وجود ندارد

، حسینی و همکاران( دنماین تأکید آحاد مردمو به فلسفه وجود دولت و مسئولیت آن در قبال  گرفتهفاصله 

و » دولت رفاه«اند که بر اساس تئوري  اي از محققان عنوان نموده در پاسخ به این سؤال عده ).630، 1400

با جمع  یعیطب يایحوادث و بالاز  هاي ناشی بحران در» یعیدولت در قبال حوادث طب یت مدنیمسئول« هینظر

  ).38، 1387، السان( مسئولیت کاملی دارد جبران خسارات يابردولت شرایطی 

هاي عمومی مسئولیت مدنی و با ذکر این موضوع  اند با تکیه بر تئوري مضافاً برخی محققان سعی نموده

ها و تمهیدات احتیاطی الزم را داشته و قصور قطعاً متوجه  که دولت در این موارد وظیفه ایجاد زیرساخت

موضوع را نباید در ارکان  آید چرایی این به نظر می، لیکن، اوست دولت را مسئول جبران خسارت بدانند
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ها را نقد کرده و به نحوي  سنتی و عمومی مسئولیت مدنی جستجو کرد که تحقیقات جدیدتر نیز این بیان

مسئولیت دانستن حاکمیت در بالیاي طبیعی  اند که همچنان محل مناقشه است. برخی دیگر نیز بی رد نموده

به » الخراج بالضمان« فقهی قاعده، و اجتماعی  ل اخالقیاصو، وظایف حاکمیتی، ال را با ماهیت جامعه ایده

واسطه دریافت مالیات و بسیاري از اصول حقوقی در تعارض دانسته و سعی در توجیه مسئولیت دولت 

اند. در این وادي و در جستجوي مبانی مسئولیت دولت براي جبران خسارات ناشی از بالیاي طبیعی  داشته

نظریه ، نظریه مسئولیت جمعی، نظریه دولت مسئول، نند نظریه دولت متعارفنظریات ارزشمند متعددي ما

نظریه تضمین مشروعیت و نظریه ، نظریه مصلحت عمومی، نظریه مسئولیت بدون تقصیر، تضمین حق

با کمی مسامحه ، وارد استها  آن است که با وجود ایرادات و نقدهایی که بر مسئولیت تلفیقی مطرح شده 

نی الزم براي توجیه مسئولیت جبران خسارت توسط دولت در بالیاي طبیعی کارکرد مناسبی مبا عنوان به

  ).28، 1388، مرادخانی و اسفندیاري( و) 320، 1385، مشتاق( و) 220، 1394، واعظی( دارند

شود دولت خود را مسئول بداند باور خود دولت و تصمیم مقنن  آنچه سبب می، ها اما در کنار این بیان

 ها و نظریات حقوقی. در این موارد الجرم باید اي از استدالل وجود چنین تعهدي است و نه بیان مجموعهبه 

توسل جست. در  مسئولیت دولتح ابعاد مختلف یتنق يبرا یت مدنیر حقوق مسئولیانعطاف پذ هبه چهر

پذیرد. از منظر  یایدئولوژي حاکم و وجدان اوست که به دلخواه این امر را م، حقیقت این خود حاکمیت

نقد و به چالش کشیدن دولت و مسئول شناختن وي چندان پیچیده و مشکل نیست. آنچه مهم ، تئوري

  و عملیاتی نمودن این نظریات و تبدیل آن به قانون و باور است.سازي  است شیوه پیاده

 عنوان بهتواند  و میاست  اي نشده  با تمام این اوصاف آنچه قابل تأمل است و به آن تاکنون توجه ویژه

پذیرش این امر ، المللی به آن استناد نمود در نظام حقوق بین ویژه بهیک استدالل حقوقی و فقهی مطرح و 

مقبول و نهادینه در کنار احساس التزام ، پرتکرار، به صورت تلویحی و تبدیل شدن آن به یک عرف عملی

جداي از این  ).191، 1397، قق داماد و کیخافرزانهمح( و الزم االتباع بودن در نظام حاکمیت داخلی است

همیشه مصمم است که خود ، دولت جمهوري اسالمی ایران، گیرد یا خیر که جبران خسارت صورت می

را براي جبران خسارت در بالیاي طبیعی مسئول جبران خسارت معرفی کند و به جامعه القا نمایند که بر 

اساسنامه  38ماده  دومبه موجب بند المللی  ال نیک گرفت. در رویه بینباید به فکه  این موضع استوار است

 یحقوق دهصورت قاع  ها که به دولت یعموم یهعرف عبارت است از رو، يدادگستر یالملل نیب وانید

صورت دوجانبه در  به ای يا منطقه ای یصورت جهان قرار گرفته است که ممکن است بهها  آن مورد قبول
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. اگر این تعریف را در نظام داخلی و رفتارهاي عرفی دولتی نیز باشدها  آن یموافقت ضمن با يتکرار امر

تبدیل شدن یک امر خاص مانند پذیرش وظیفه ، بپذیریم که صد البته با اصول حقوقی هم منطبق است

قانون  جبران خسارت ناشی از بالیاي طبیعی توسط دولت به عرف در نظام رفتاري دولت را باید همتراز با

هاست وجود  مگر آن که عکس آن با دالیل متقن کشف گردد. لذا جدل بر اثبات چیزي که سال، بدانیم

چندان کاربردي نیست. دولت هم هیچ گاه ، است داشته و براي حاکمیت به رویه الزم االتباع تبدیل شده 

  تواند دلیل دیگري بر این ادعا باشد. ها نبوده که خود می متعرض این بیان

یک قاعده عرفی الزم االتباع  عنوان بهدر واقع آنچه چالش فعلی است پذیرش این باور در محاکم 

براي دولت و نه یک رفتار اخالق محور و انسان دوستانه صرف است. سابقاً در قوانین موضوعه صراحت 

و نیازمند تفسیري  دقیقی در این باب وجود نداشت و اکثر قوانین در لفافه این سخن را بیان نموده بودند

اي نداشت قانونی وضع نماید تا خود را عمیقاً به چالش بکشد  موسع توسط محاکم بود. حاکمیت هم عالقه

هرچند آن امر عرف مسلمی بوده باشد که دولت براي حفظ ، و مشکلی بر مشکالت پیشین خود بیفزاید

ادینه شود مردم با لکنت زبان کمتري جامعه به آن پایبند است. اگر این باور در مراجع قضایی نیز نه

  توانند به محاکم مراجعه و درخواست جبران خسارت از جانب دولت را نمایند. می

ابهامات زیادي در باب مسئولیت دولت در جبران خسارت ناشی از بالیاي طبیعی  1398تا پیش از سال 

شد که  برخی محاکم استدالل می وجود داشت و با کمک تفاسیر گوناگون از قوانین موجود و دکترین در

به ، هم بود. لیکنآمیز  دولت در جبران خسارت ناشی از بالیاي طبیعی مسئول است که به نحوي مناقشه

، و پذیرش عرفی آن از جانب حاکمیت 1398 بحران کشور مصوب قانون مدیریت 19لطف صراحت ماده 

 يساز مقاوم و ينوساز انجام منظور به ران وبح سازمان مدیریت هادشنیبنا به پ، دولت موظف استاکنون 

 از دهید بیآس افراد یبازتوان و دهید خسارت مناطق يبازساز، ییروستا و يشهر یونکمس يها ساختمان

 ارمزدک و سود التفاوت مابه و بالعوض يها کمک قالب در را ازین مورد اعتبارات، سوانح و حوادث

موارد قانونی  تیرعا با خزانه تنخواه ای ساالنه بودجه در شده ینیب شیپ يها فیق ردیاز طر کیت بانالیتسه

نماید. الزم به ذکر است  اقدام به جبران خسارت بودجه و جبران کسري ناشی از آن تأمین در باب نحوه

داند که توانایی پاسخ به تمام نیازهاي بازتوانی پس از بحران را ندارد لذا با آینده نگري در  که دولت می

بحث تشویق مردم به بیمه ناشی از حوادث را مطرح نموده که تاحدود زیادي دولت را  19ه ذیل ماده تبصر

باشد.  هاي نوینی در بخش بیمه نیز می يگذار سیاسترساند که البته نیازمند  در وظیفه جبرانی خود یاري می
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دولت  1398ن در سال چنانچه بخشی از خسارت توسط بیمه جبران نگردد بر اساس نظر مقن، به هر جهت

گردد در راستاي جبران خسارات ناشی از بالیاي طبیعی  مابقی خسارت را جبران خواهد نمود. پیشنهاد می

، بیمه در برابر حوادث طبیعی به یک وظیفه قانونی براي تمام شهروندان تبدیل شود و نه یک امر اختیاري

ر برابر برخی حوادث براي مدیر ساختمان یک کما آن که در برخی قوانین خاص بیمه نمودن ساختمان د

  آید. وظیفه قانون به حساب می

در این که آیا قشر آسیب دیده با فرض عدم پیشنهاد سازمان مدیزیت بحران و عدم اقدام دولت براي 

مستقیماً حق رجوع به دادگاه را دارند یا خیر و ضمانت اجرایی این قوانین محل تأمل ، جبران خسارت

در ضرورت اجراي قانون بحثی نیست و نباید آن را یک وظیفه طبیعی براي دولت برشمرد. با ، ناست. لیک

راهی طوالنی براي ، تصریح قانون براي جبران خسارت توسط دولت رغم به، توجه به تجربیات گذشته

وي و پیشرو است. به هر ر، باورمندي محاکم به این امر و تبدیل شدن آن به یک رویه جامع و فراگیر

حین و پس از ، بحران کشور در شرایط پیش با توجه به قانون مدیریت، جداي از بحث مسئولیت حاکمیت

مشخص است چه نهاد یا شخصی با چه سطح از مسئولیتی حضور دارد و داراي چه سطح از  دقیقاً، بحران

مدنی و با در نظر گرفتن باشد. با این فرض با استفاده از همان قواعد عمومی مسئولیت  وظایف و تکلیف می

توان مقصر را مسئول  در مورد مأموران دولت به راحتی می 1339قانون مسئولیت مدنی مصوب  11ماده 

همان موضع ماده  1398 بحران کشور مصوب قانون مدیریت 23ماده مقنن مجدداً به موجب ، دانست. مضافاً

 ياجرا يه در راستاک يافراد نموده تأکیدرا تکرار کرده است و  1339 مصوب مدنی مسئولیت قانون 11

 ریتقص بکمرت فهیوظ انجام در چنانچه، است شده  محولها  آن به یتیفه و مأموریوظ، مدیریت بحران قانون

داشت.  خواهند يفرکی و یمدن تیمسئول مورد حسب، شود حاصل یخسارت و صدمه، ثیح نیا از و شوند

به معناي جبران شدن خسارت نیست و براي جبران آن باید  الزاماًبدیهی است که شناسایی شخص مسئول 

  باشد. تمهیدات دیگري اندیشه شود زیرا جبران خسارات سنگین توسط یک شخص عمالً غیرممکن می

پیش نویس آن  1383ات عمومی که در سال مؤسسالیحه مسئولیت مدنی  1399در سال ، به هر جهت

سسات ؤها و م وزارتخانه، حهین الیا رکار قرار گرفت. نظر بهتهیه شده بود مجدداً توسط دولت در دستو

ا مصوبات خالف یل یاز نقص وسا یه ناشکخواهند بود  یخسارات تماممسئول جبران  یو عموم یدولت

تحولی عظیم در ، تواند در صورت تصویب و اجرایی شدن که می هاست نان آنکارکا قصور یقانون 

رت از جانب حاکمیت باشد تا خسارات جبران نشده باقی نمانند. دنیاي حقوقی در مقوله جبران خسا



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، زمستان13شماره ، 5دوره   110

 

 

مخلص کالم آن که در بالیاي طبیعی و حوادث باید اصل را بر مسئولیت جبران خسارت توسط دولت 

که باشد اصل مسئولیت دولت است و بار اثباتی خالف  هرچهزاده داوود  قرار داد. علت حادثه سیل امام

باشد. مانند آن که با استناد به قاعده اقدام از پرداخت خسارت به افرادي که  می این امر به عهده حاکمیت

علیه خود اقدام نموده و به صورت غیرمجاز در حریم رودخانه با توجه به هشدارهاي پیشین اقدام به ساخت 

اف نماید. از به موقع حداقل تمهیداتی را نیندیشیده باشند استنکرسانی  اطالع رغم بهاند یا  و ساز نموده

هاي بالعوض  بحث کمک 1398 مصوب بحران کشور قانون مدیریت 19سویی دیگر با عنایت به ماده 

است  دولتی براي بازتوانی و بازسازي در مناطق آسیب دیده به یک وظیفه قانونی براي دولت تبدیل شده 

  تواند پایانی بر مناقشات حقوقی پیشین باشد. که می

 1398 مصوب بحران کشور ري جدید قانون مدیریتانگا نقدي بر جرم -4

و  ياقتصاد، یاجتماع لعوام از رمتأث شدت به، وجود داردها  آن امکان ارتکاب بحرانکه پس از  یمیجرا

و تعدیات متولیان طلبان  فرصت میجرا و دگانآسیب دی میبه جرا توان یرا م میجرا یناست. ا یطیمح

 ای يفور ازیبر ن یاغلب مبتن، شوند یمرتکب م بحران انیکه قربان یمید. جرانموبندي  دستهبحران  مدیریت

اعم از متولیان و اشخاص خارج از محدوده  طلبان که فرصت است. حال آن یروان-یت روحالمشک

هاي حاصل از فقدان نظام  شرایط ابهام گونه و پتانسیل، نظمی ناشی از بی آمده وجود از فرصت به بحران

خود بهره  یقالراخیو غ یرقانونیغ افاهد شبردیپ يبرا و پلیسی دقیق در زمان بحرانانتظامی ، نظارتی

اي از جرایم و تخلفات وجود دارد که مختص  در این میان پاره ).21، 1399، السان( رندیگ یم

  مدیران و فرماندهان بحران است که محل بحث پژوهش حاضر است.، اندرکاران دست

ها حسب وظیفه در اختیار متولیان مدیریت و اداره بحران قرار  از دارایی اي در شرایط بحرانی مجموعه

هاي  کمک، منابع دولتی، احمر هاي غیردولتی به حالل تواند مشتمل بر کمک گیرد. این اموال می می

هاي خاص مردمی باشد. دخل و تصرف در این اموال از جانب مأموران دولتی  المللی و کمک بشردوستانه بین

جنبه قابل بررسی است. اول از جنبه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و دوم از جنبه اختالس.  از دو

شغل  تیسبب، مال میتسل طیشرا، از جمله موضوع جرم يمتعدد يها از جنبه یقانونریجرم اختالس و تصرف غ

اشته و تا حدود اشتراك د گریکدیمرتکب با  تیو خصوص وصف شرط، و تصرف مال میدر تسل فهیو وظ

سطح  ویژه بهو  خاص تیسوءن وجرم  جهیرفتار مجرمانه و نت رینظ ییها اما از جنبه .متشابه هستند يادیز

از سویی دیگر مجموعه  ).62، 1379، زاده و منصورآبادي حبیب( دارندبارزي تفاوت  گریکدیبا  مجازات
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گیرند قابل تصور  ر حکم مأمور دولتی قرار میوظایفی براي مأموران دولتی و افرادي که در موقعیت بحران د

  هاي انتظامی قابل واکاوي است. است که هم از منظر حقوق کیفري و هم از باب مسئولیت

مقنن برخی رفتارها ولو آن که از جانب مستخدم دولت نبوده باشد را در ، در یک رویکرد متفاوت

بحران  قانون مدیریت 14از ماده » ب«وجب بند حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی دانسته است. به م

، جمعیت هالل احمر با همکاري برخی نهادهاي دولتی و عمومی فرآخور نیاز، 1398 مصوب کشوري

 با را یخارج و یداخل یردولتیغ يها کمک عیتوز و تیهدا، نه جذبیاقدامات الزم در زموظیفه انجام 

 يها کمک تصاحب و استفاده، تصرف و دخل هرگونه. دار است عهده یاساس قانون هشتادم اصل تیرعا

در حکم و  بودهرمجاز ممنوع یبه صورت غ یو حقوق یقیحق اشخاص توسط احمر دریافتی جمعیت هالل 

انتقاداتی  گذار قانون. به این رویکرد است  محسوب شده یا دولتی یدر اموال عموم یرقانونیتصرف غ جرم

گیري براي افراد خارج و داخل نهادهاي دولتی آن  این بیان یک سهل، ولدر نگاه ا: به قرار ذیل وارد است

زیرا اگرچه جرم تصرف غیرقانونی در وادي امر جرمی دهن پرکن و سنگینی ، هم در شرایط بحرانی است

مجازات آن بسیار ، 1375قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب  598آید به موجب ماده  به نظر می

شالق و استرداد اموال و پرداخت اجرت المثل استفاده از مال است و به هیچ وجه متناسب سبک و در حد 

شد شاهد اثر  اي نظیر سرقت یا اختالس در نظر گرفته می با شرایط بحران نیست. اگر عناوین مجرمانه

هیم تنها بودیم. در نگاهی دیگر و اگر بخوا تري در شرایط بحرانی در ارتکاب جرم می بازدارندگی مناسب

مانند اختالس یا ( مقنن در شرایط بحران افتراقی براي جرم خاص تصرف، به نص قانون اکتاف کنیم

است و یک حکم کلی صادر  و جرم استفاده غیرمجاز و جایگاه شغلی شخص مجرم قائل نشده ) سرقت

سویی دیگر براي گشاید. از  نموده است. این رویکرد قابلیت تفسیر موسعی دارد و عمالً گرهی را نمی

اي وضع نموده که قبالً هم وجود داشته و نیاز به  کارمندان دولت و کارمندان نهادهاي عمومی نیز مقرره

مشمول افراد غیردولتی دانست و تسري صرفاً تکرار نبوده. لذا در تفسیر این ماده بهتر است حکم آن را 

تر و چه بسا تشدید مجازات  زمند برخوردهاي سنگیندر شرایط بحرانی که نیا ویژه بهدادن آن به تمام افراد 

است چندان توجیه پذیر نیست. به عبارتی این مقرره هیچ قانونی را تخصیص نمیزند بلکه دایره شمول 

  نماید. تر می موارد مرتبط با تصرفات غیرقانونی را گسترده

مگر در جرم سرقت ، ستدر این که وجود شرایط بحرانی مانند سیل و زلزله عامل مشدده مجازات ا

ظاهراً نص دیگري در قانون ، 1375 مصوب تعزیرات بخش اسالمی مجازات قانون 658موضوع ماده 
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قاضی با ذکر علت ، وجود ندارد. ولی از باب قواعد عمومی و اصول حقوقی و عوامل قضایی مشدده جرم

نی در بحث کیفري در شرایط آید بهترین رویکرد قانو تواند مجازات را تشدید نماید. به نظر می می

یک عامل مشدده قانونی باشد و اصوال این رویکرد نقش  عنوان بهشناسایی موقعیت بحران ، بحرانی

  بازدارنده بیشتري را ایفا خواهد نمود.

اي است.  براي جمعیت حالل احمر وضع شده نیز جاي بحث جداگانهصرفاً در این که چرا این مقرره 

دیگري  انگاري جرم، انگاري در شرایط بحرانی به جز مورد ذکر شده ث جرمالمجموع در بح حیث من

است و در بحث جرم در شرایط بحرانی اصوالً باید به همان اصول کلی حقوق جزاي  بینی نشده  پیش

  اختصاصی و عمومی مراجعه نمود که به نظر الزم و کافی هستند.

توان  را به نحوي می 1398بحران کشور مصوب  یتتخلفات انتظامی مصرح شده در قانون مدیر، نهایتاً

توان تخلفات اداري در شرایط بحران را به صورت ذیل  ضمانت اجراي این قانون دانست. به صورت کلی می

ها و نهادهاي مشمول قانون  دستگاه از یک هرن مقام ین قانون با باالتریا يت اجرایولئمس: خالصه نمود

 »د« يها بند يها مجازات از یکی متخلف به، شده ف مقرریتخلف از وظاو در صورت بحران است  مدیریت

 .محکوم خواهند شد خاص سازمان تابعهمطابق مقررات و یا  يادار تخلفات به یدگیرس قانون 9 ماده »ك« تا

مطلع شود و ، ت بحرانیریف مقرر در مدیمرتبط با وظا یا جرمیه از وقوع تخلف کت مزبور مقاما از یک هر

محسوب و به شش  يتخلف ادار عنوان بهن اقدام یا، ندکاعالم ن يا اداری یصالح قضائیب را به مراجع ذمرات

 شود. می ومکمح یو عموم یرار به انفصال دائم از خدمات دولتکماه تا دوسال انفصال موقت و درصورت ت

 توبکم دستورات و مصوبات موظفند مختلف سطوح در قانون نیا مشمول يها دستگاه مسئوالن از یک هر

 و اناتکام هیلک نمودن فعال و كتدار با را 1398 مصوب بحران کشور قانون مدیریت چهارچوب در و

س یرد خود را به رئکند و گزارش عملنک ین شده اجرائییتع یه زمانباز در مربوطه دستگاه يها يتوانمند

 گزارش ارائه عدم ای مزبور دستورات و مصوبات ياجرا عدم. دهند ارائه ورکمذ يهاستاد يسازمان و رؤسا

بحران  عدم حضور مسئوالن موظف در ستاد مدیریت .و مستوجب مجازات است محسوب تخلف، ردکعمل

  تخلف اداري است و انفصال از پانزده روز تا یک ماه را به همراه خواهد داشت.

  نتیجه

با توجه به علم مدیریت ریسک هر ساله شاهد حوادث غیرمترقبه و بالیاي طبیعی در ایران هستیم که 

هاي مهندسی با توجه به  بینی و مدیریت است. در دانش احتمال وقوع و اثر ناشی از آن قابل پیش
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سیل و دوره بازگشت   و هواشناسی و سایر علوم مرتبط پدیدهشناسی  زمین، هاي علوم هیدرولوژي آموزه

آسا را در  هاي سیل ن دوره بازگشت بارندگیتوا است و اکنون می  آن توسط محققان زیادي مطالعه شده

 نماید می تأییدهر منطقه جغرافیایی ایران مشخص نمود. با توجه به آنچه که مستندات تاریخی آن را 

) امام زاده داوود تهران 1401سیل ، گالبدره و امام زاده قاسم 1366، فرحزاد 1333هاي  هاي سال سیل(

اي را  یل آسا تهران بین سی تا سیو پنج سال است که تمهیدات ویژههاي شدید و س دوره بازگشت بارندگی

گام که  شود حین بحران و پسابحران تقسیم می، طلبد. این تمهیدات مربوط به سه بازه زمانی پیشابحران می

بودجه پتنصد و  1401است که براي آن در سال  فرایندبرترین گام از این  ترین و هزینه پیشابحران اصلی

  و سه میلیارد تومانی در نظر گرفته شده که چندان چشمگیر نیست. پنجاه

گیرد و قطعاً اجراي  آل را در نظر می اشاره به این نکته نیز ضروري است که قانون یک موقعیت ایده

هاي غیرایمن در مناطق پرخطر  دانیم که ساختمان هایی نیز مواجه خواهد بود. براي نمونه می آن با چالش

نه و در مسیر سیالب باید تخریب گردد ولی این امر نباید منجر به بروز بحران دیگري به حریم رودخا

زاده داوود بسیاري از آسیب دیدگان افرادي  جهت اسکان ساکنین پیشین آن منطقه باشد. در فاجعه امام

اند. لذا  داشته ي نوین در آن منطقه زمین و خانهگذار قانوناند که نسل به نسل حتی قبل از آغاز عصر  بوده

تري بتوانند نقل مکان  هاي دولتی به موقعیت مناسب اي اندیشیده شود تا این اشخاص با کمک باید چاره

  زا باشد. نمایند. به عبارت بهتر مقابله با بحران خود نباید بحران

بحران با هدف مشخص نمودن  با درك اهمیت مدیریت 1398مقنن در سال ، با تمام این توصیفات

بحران کشور را تصویب نمود. اگرچه  قانون مدیریت، سطح مسئولیت و وظایف آنان، ولیان مدیریت بحرانمت

وظایف ، باشد. به موجب این قانون به دور از خطا و نقص نمی، قابل تحسین است، این اقدام بزرگ

، است. لیکن ي و اقدامات اجرایی محول شدهگذار سیاستبحران در بحث  اي به سازمان مدیریت گسترده

عمومی و دولتی در این ، زاي دیگر نهادهاي خصوصی فقدان قدرت نظارتی و کنترلی بر اقدامات بحران

شود مقنن حوزه و دامنه فعالیت سازمان  شود. از این روي پیشنهاد می احساس می شدت بهسازمان 

ها  تواند بر بروز برخی بحران می بحران را گسترش داده تا این سازمان بتواند با تصمیماتی که به نحوي مدیریت

  تري در سایر نهادها ایفا نماید. مانند سیل مؤثر باشد مقابله نماید و به عالوه بتواند نقش مشورتی پررنگ

وابسته به مالیات مردمی هستند و در حد مالیات دریافتی از باب صرفاً اي  عده، ها دو دسته هستند دولت

هایی قرار  وظایف اداري دارند و در دسته دیگر دولتعمدتاً ند و جبران خسارات مالی مسئولیت پذیر
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، صنعت و سرمایه هستند. دسته دوم به واسطه امکانات در اختیار خود، معادن، دارند که صاحب نفت

قاعدتاً خدمات بیشتري براي مردم باید فراهم آورند و انتظاري برخالف این نیز اجحاف به آحاد جامعه 

در نگاهی متفاوت از سایر محققان و با رجوع به تعاریفی که از عرف در سطح حقوق است. این مقاله 

الملل در رابطه با رفتارهاي دولت وجود دارد بیان نمود جبران خسارت از جانب دولت امروزه به یک  بین

همتراز  است و نهادینه و الزم االتباع براي نظام حاکمیت داخلی تبدیل شده ، مقبول، پرتکرار، عرف عملی

توان عنوان نمود دولت  می 1398 بحران مصوب قانون مدیریت 19با قانون است. وانگهی با امعان به ماده 

داند. امروزه در دیدگاهی فراتر از نظریه پردازي و مبتنی بر  این امر را براي خود یک وظیفه می، با صراحت

ات ناشی از بالیاي طبیعی دانست و اثبات باید اصل را بر مسئولیت حاکمیت در جبران خسار، تصمیم مقنن

  خالف آن نیز به عهده حاکمیت است.

بحران  قانون مدیریت 23بحران به جز در ماده  در بحث مسئولیت مدنی مأموران دولت در مدیریت

بسیار شبیه است رویکرد جدیدي در  1339 مصوب مدنی مسئولیت قانون 11که به ماده  1398 مصوب

است و مقنن همان رویکرد کالسیک خود را در پیش گرفته است.  ن کشور اتخاذ نشده بحرا قانون مدیریت

تري مشخص است که چه افرادي داراي چه سطح از وظایف و  با این تفاوت که اکنون به صورت روشن

باشند که به میزان قابل توجهی سردرگمی پیشین در شناسایی مسئوالن را برطرف نموده  هایی می مسئولیت

به معناي جبران الزاماً ، شناسایی مسئول یا مأمور مقصر، که در متن مقاله اشاره شد گونه همان است.

ات عمومی مؤسسمسئولیت مدنی   که در الیحه مسکوت مانده گونه همانشود  خسارت نیست و پیشنهاد می

د و پس از مسئولیت جبران خسارات ناشی از اعمال کارکنان خود را به عهده بگیر، دولت، آمده است

  جبران خسارت خود دولت به شخص مقصر رجوع نماید.

بر اساس اصول حقوق کیفري و جرایم خاص ، متولیان مدیریت بحران، در مقوله مسئولیت کیفري

مربوط به تعدیات مأموران دولتی و افرادي که در حکم مأمور دولتی هستند قابلیت تعقیب و مجازات را 

باشند که منجر به وقوع جنایتی اعم از   راد در انجام وظایف قصوري نمودهدارد و همچنین چنانچه این اف

هاي  شک اهرم بی باشند. است از منظر حقوق کیفري مسئول می شبه عمدي و خطاي محض شده ، عمدي

 مصوب بحران کشور نماید. در قانون مدیریت بحران ایفا می حقوق کیفري نقش به سزایی در مدیریت

 و دخل هرگونههاي مربوط به جمعیت هالل احمر  مورد مقنن در رابطه با کمکفقط در یک ، 1398

به  یو حقوق یقیحق اشخاص توسط دریافتی جمعیت هالل احمر يها کمک تصاحب و استفاده، تصرف
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است که  دهنمومحسوب  یا دولتی یدر اموال عموم یرقانونیتصرف غ در حکم جرم رارمجاز یصورت غ

توانست عناوینی نظیر اختالس و سرقت را داشته باشد به  ود مقنن رفتارهایی که میجاي تأمل دارد. بهتر ب

زیرا اگرچه عنوان تصرف غیرقانونی در اموال دولتی ظاهراً جرم بزرگ و ، کرد حال خود رها می

ها که اصوالً در شرایط بحرانی باید  پرکنی است مجازات بسیار سبکی دارد که کارکرد مجازات دهان

هاي اعمال مجرمانه و تعریف  آید بازنگري در باب مجازات دهد. به نظر می باشد را کاهش میشدیدتر 

مقنن ، شود بدین جهت پیشنهاد می، هاي متناسب با شرایط بحرانی توسط مقنن ضروري است مجازات

ارتکاب جرم در شرایط بحرانی توسط اشخاص سودجو را یک عامل مشدده قانونی تعریف نماید. این 

  افزایش دهد.گیري  تواند کارکرد حقوق کیفري در شرایط بحرانی را به شکل چشم می، کردروی

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات : مالحظات اخالقی

 مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع

  اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین

  

  منابع

 .24شماره ، حقوق و سیاست، یعیدولت در قبال حوادث طب یت مدنیمسئول هینظر، 1387، مصطفی، ـ السان

ش یپ، ت بحرانیریراهبرد مد يضرورت اجرا( از جرم پس از رخداد زلزله يریشگیپ، 1399، مصطفی، ـ السان

 .1 هشمار، مدیریت مخاطرات محیطی)، ز زلزلها

 يها نقش شبکه لیتحل، 1400، داوود، انارکی نعمتی؛ سیدوحید، عقیلی؛ سیدعلی، رحمانزاده؛ فاطمه، ـ تاجیک

 .3شماره ، رسانه-جمعی ارتباط وسایل صلنامهف، لیبحران س مدیریت ر د یاجتماع

ترجمه محمدعلی ذوالفقاري ، مدیریت بحران بیست و چهار ساعت اول، 1374، دیودونیه، برگ ـ تن

 انتشارات حدیث.، تهران، چاپ اول، اصل

دولت  يفریک تیمسئول، 1397، امید، یدانیسرم يسرو؛ علیرضا، یرکمالیم؛ فرشید، يصفر؛ نیام، وندیحاجـ 

 .2شماره ، فصلنامه علوم محیطی، ها ها و چالش ضرورت: رانیدر ا یطیمح ستیز میدر قبال جرا

بررسی تطبیقی اختالس و تصرف غیرقانونی در حقوق ، 1379، عباس، محمدجعفر و منصورآبادي، زاده بیبـ ح

 .2شماره ، مدرس علوم انسانی، کیفري ایران



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، زمستان13شماره ، 5دوره   116

 

 

دولت در  یمدن تیمسئول یبررس، 1400، ابراهیم، یاقوتی؛ مجید، وزیري؛ ریحانه سادات، ـ حسینی زحمتکش

حقوق )، لیس يمطالعه مورد( بحران در کاهش آن مدیریتو نقش  یعیجبران خسارات مخاطرات طب

 ی.حقوق ينامه نوآور ژهیو، پزشکی

 شهر. انتشارات، تهران، مدیریت بحران، 1387، مازیار، ـ حسینی

گفتمان ، رانیا نیدولت در پرتو قوان یمدن تیمسئول یمبان، 1397، حسین، ياریاسفندفردین و ، یمرادخانـ 

  .16و  15 شماره، یحقوق

 یمبتن ییدر حقوق قضا ریکاربرد عرف در مقام تفس، 1397، محمدامین، مصطفی و کیخافرزانه، ـ محقق داماد

  .81 شماره، ییحقوق قضا يها دگاهیفصلنامه د، هیفقه امام یبر مبان

فصلنامه امداد و ، بحران و کاهش خطرپذیري بالیا رویکردهاي نوین در مدیریت، 1391، مصطفی، ـ محقق

 .3اره شم، نجات

 .23شماره ، رفاه اجتماعی فصلنامه، یعیطب يایدولت در بال یت مدنیولئمس، 1385، زرگوش، ـ مشتاق

  .2شماره ، یمطالعات حقوق فصلنامه، رانیا يدر حقوق ادار تیعمل حاکم اریمع، 1394، سیدمجتبی، ـ واعظی
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