
  

 
 

 

 

 143-162، صفحات  1400 مستانز،  4 ، شماره 7 عمومی، دوره سیاستگذاریفصلنامه 

 
 

 

 انگاری جرایم دولتی درهای حاکم بر جرمبایسته

 فرآیند سیاستگذاری جنایی ایران

 1عباس شیری

 دانشگاه تهران یحقوق جزا و جرم شناس اریدانش

 الهام جعفرپورصادق

 شناسی دانشگاه تهرانی حقوق کیفری و جرمدانشجوی دکتر

 (30/7/1400تاریخ پذیرش:  - 18/4/1400)تاریخ دریافت:  

 چکیده
بهداشت، های مرتبط با ها به حقوق اساسی ملّت در قالب نقض حقوق بنیادین شهروندان و حوزهتجاوز دولت

تواند از مصادیق جرم دولتی محسوب شود. منظور از جرم دولتی، رفتارهای به ظاهر سالمت، درمان و آموزش می
رغم ها است که متضمن نفع فردی و شخصی نبوده و قابلّیت اضرار عمومی دارد. این جرایم، علیقانونی دولت

روندان، در بسیاری از مصادیق عنوان مجرمانه پیدا نکرده اهمّیت و قابلّیت ایجاد ضررهای جبران ناپذیر نسبت به شه
و سیاستگذاری جنایی در خصوص آن با مشکل و مانع مواجه است. این نوشتار با توجه به ملزومات سیاستگذاری 

گذارد. ملزومات جنایی در خصوص جرایم دولتی، ابزارهای الزم برای اتخاذ سیاست جنایی را به بحث و بررسی می
« گذاریهای قانونبایسته»و « های سیاست عمومیبایسته»سیاستگذاری جنایی در حوزۀ جرایم دولتی، مشتمل بر 

است. بر این اساس، لزوم مشروعّیت نظام سیاسی، کاربست ساختار سیاسی قانون محور، مداخلة نهادهای مدنی، 
تناع از توجّه صرف به عقالنّیت سیاسی در نظارت قانون اساسی و فرا قانون اساسی بر عملکرد ارکان دولت، ام

 فرایند قانونگذاری و توجّه به مقبولیّت و حاکمّیت قوانین، الزمه سیاستگذاری جنایی در عرصه جرایم دولتی است. 
 

 دولتی، سیاستگذاری جنایی، عقالنّیت، مشروعیّت، نهادهای مدنی، قانون اساسی.جرم  .واژگان کلیدی:

                                                           
 Email: Ashiri@ut.ac.ir نویسنده مسئول -1

 پژوهشی مقاله 



  1400، زمستان  4 ، شماره 7 هپژوهشی سیاستگذاری عمومی، دور - فصلنامه علمی                                      144

 
 

 مقدمه

تی بعد از تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست و به ویژه بحران ناشی از نظریّة جرم دول
رفتارهای »ای شده است. منظور از جرم دولتی وارد تحوالت تازه 19گیری ویروس کووید همه

های طبیعی المللی، حقّبه ظاهر قانونی دولت در نقض هنجارهای بنیادین داخلی و بین
هایی ها دارای وظایف و مسئولّیت(. دولت194: 1399)شیری، . «شهروندان و حقوق بشر است

ها در باشند. از دیدگاه سیاستگذاری عمومی، این وظایف و مسئولیتنسبت به شهروندان می
به عقیده کازالریچ ( 1)نظام مقرر شده است.های کلّی اسناد باالدستی نظیر قانون اساسی و سیاست

تضمّن برخی عناصر کلیدی باشد: یعنی آسیبی را به اشخاص، ( تعریف جرایم دولتی باید م2003)
های ها و اموال وارد آورد؛ محصول و برآیند فعل یا ترک فعل از طرف دولت یا سازمانگروه

(؛ فعل یا ترک فعل به طور مستقیم به یک اعتماد، وظیفه عمومی یا اختصاصی 2دولتی باشد)
، سازمان یا نماینده دولتی واقع شود؛ و در جهت مربوط شود؛ فعل یا ترک فعل، توسط یک نهاد

  .(white, 2008:36) کنند، واقع گردد.های نخبگانی که دولت را کنترل میمنافع دولت یا گروه
ای در این میان، مروری بر تعاریف موجود در حوزه جرایم دولتی حاکی از آن است که در پاره

سانی است که در سطحی گسترده و عموماً به ها، رفتارهای آسیب رموارد، رفتارهای دولت
صورت سازمان یافته، در قالب فعل یا ترک فعل، به شکل عمدی یا غیرعمدی و در حقیقت در 

( البته الزم به ذکر است که این 3).شودقالب کوتاهی دولت در انجام وظایف خویش واقع می
 «اقدامات باندی»سازمانی به معنای  ها، بزهکارییافتگیِ رفتارهای ارتکابی از سوی دولتسازمان

گیرد. را در بر می «باندی»و نه لزوماً  «ساختارمند»را شامل نشده و ارتکاب این جرایم به شکل 
کثیری از  عالوه، ارتکاب این جرایم در سطح گسترده نیز به معنای لزوم بزه دیده ساختن عدهبه

توان با جمع سایر معیارها، ذیل ا نیز میافراد نیست و حتی جرایم واقع شده علیه یک نفر ر
ها اغلب در چارچوب رسان دولتجا که رفتارهای آسیبشمول عنوان جرایم دولتی آورد و از آن

ای دیدگی عده گستردهعمومیِ اتخاذی علیه شهروندان است، در غالب موارد، بزه سیاستگذاری
 باشد.ی نمیگردد، لیکن این امر شرط تحقّق جرایم دولترا سبب می

لذا، در این مفهوم و تلقی نوین از جرم دولتی، فرضی مورد نظر است که دولت در قالبی 
آورد. از قانونی، موجبات آسیب به شهروندان و نقض حقوق اساسی و بنیادین آنان را فراهم می

ها، ها و انحصار ابزارهای قانونگذاری در دست آندیرباز به دلیل قدرت و نفوذ فراوان دولت
مشکل بتوان عنوان مجرمانه را برای اعمال آنان در نظر گرفت و صاحبان قدرت را از نظر کیفری 

های ریزی سیاستمسئول شناخت. با این وجود، این موارد، مانع مطالعة جرایم دولتی و پایه
ا در حقیقت، در زمانی که مراجع قضایی توجّه خود ر( 4).انگاری این رفتارها نخواهد شدجرم

به سمت جرایم واقع شده از سوی اشخاص عادی و جرایم به اصطالح خیابانی و خرد معطوف 
ترین آثار را بر جای ترین و پایداررحمانهبودند، جهان شاهد ارتکاب جرایمی بود که بی کرده
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زایی از آنان، موجب شد تا ها و نفی هر گونه تقدسزدایی از حکومتگذاشت.  مشروعیّتمی
ترین تا        ها از خودکامهم افسانه دولت بزهکار به واقعیّت تبدیل شود. همه دولتسرانجا
ها مدعی هستند که حقّ انجام هر ترین آنان، دارای یک ویژگی اساسی هستند؛ آنخواهآزادی

نمایند، بهداشت و سیاست کاری را دارند. به همین جهت، اقدام به تخریب محیط زیست می
های ضروریِ دولت مرتکب جرایم اقتصادی اندازند، به بهانه تأمین هزینهخاطره میعمومی را به م

( با این حال، بسیاری از رفتارهای 5).کنندشوند و آشکارا حقوق بنیادین شهروندان را نقض میمی
زای مقامات دولتی امروزه مشروع بوده و شکلی مجرمانه به خود نگرفته است. در حالی آسیب

ها در سطحی های به کار گرفته شده توسط دولتاز این رفتارها که ناشی از سیاستکه بسیاری 
کالن است، حقوق اساسی و بنیادین شهروندان را در سطحی وسیع و گسترده نقض نموده و 

زا نبودن آن، بلکه به دلیل انحصار ابزارهای قانونی بودن این رفتارها، نه ناشی از مضر و آسیب
از شود. ها را مانع میانگاری رفتارهای آنست صاحبان قدرت است که جرمگذاری در دقانون

(؛ 6ها، مشروعیّت دهنده بدان نیست)این روی، صرف منطبق بر قانون بودن رفتارهای دولت
بینی آن در قوانین کیفری مانعی در مسیر تجاوز به عدالت و حقوق لیکن بدون تردید، پیش

 د.شوبنیادین شهروندان محسوب می
در خصوص پذیرش امکان یا عدم امکان مؤاخذه صاحبان قدرت و ورود اقدامات آنان به 

نظرهایی وجود دارد. به عقیده هابز، تمام اعمال حکمرانان عین مجموعة قوانین کیفری، اختالف
عدالت و انصاف است. حتی سؤال درباره کردار حکمران غیرمجاز است؛ زیرا چنین کاری یعنی 

 (. 339: 1396تحمیل قدرتی برتر بر شخص حکمران. )کوهن، 
حبان قدرت، انگاری رفتارهای ناقض حقوق اساسیِ ارتکابی از سوی صابه هر روی، جرم

هایی در عرصه سیاستگذاری جنایی در یک کشور است. در نیازمند کاربست ملزومات و بایسته
گذاری، این امر دارای اهمیّت فراوان بوده و عمل به قانون اساسی و سایر اسناد قلمرو قانون

نگذاری های کلّی نظام قانوآورد. به همین دلیل سیاستباالدستی زمینه را برای آن فراهم می
محوری در قوانین و عدالتبا تکیه بر رعایت اصول قانونگذاری،  9، در بند 6/7/1399ابالغی 

االمکان پرهیز حتّی، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و های ناروااجتناب از تبعیض
رّرات قانون را مورد تأکید قرار داده و در بند دوم پاالیش قوانین بر اساس مق از استثناهای قانونی

کند. لحاظ این امر در قلمرو های کلّی نظام قانونگذاری ذکر میاساسی را به عنوان سیاست
زای مقامات دولتی مطالعات سیاستگذاری جنایی در خصوص رفتارهای به ظاهر قانونیِ آسیب

. انگاری دارای اهمیّت استو صاحبان قدرت، با رویکرد و نگاهی کالن در طراحی سامانه جرم
هایی است که های عدالت کیفری مختلف، متأثر از ملزومات و بایستهطراحی این سامانه در نظام

بندی این نظامِ سازی و صورتگذار، ناگزیر از توجهی مبنایی و زیربنایی بدان است. پیادهسیاست
 سیاستگذاری، نیازمند بسترسازی در عواملی است که پیوندی نزدیک و ناگسستنی با یکدیگر

جرایم دولتی، به دلیل پشتیبانی از منافع صاحبان قدرت و در تالش دارند. این در حالی است که 
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برای حمایت از استمرار آنان، یا به منظور حفظ نظم و امنّیت، مورد توجّه قرار نگرفته است. 
 ها و تبعاً های حفظ نظم و امنیت یا دست کم تظاهر به آن از سوی دولتاولویت یافتن دغدغه

ها و عدم ها، ضرورتِ تن دادن به مطالبات دولتها در راستای این دغدغهچیدمان سیاست
ای که موجبات تولد بازخواست آنان از سوی شهروندان را به دنبال خواهد داشت؛ بستر و زمینه

شود. برساخته شدن این های متعدد به شهروندان را سبب میو تداوم جرایم دولتی و آسیب
رود آن به مجموعه قوانین کیفری، با شرایط و اوضاع و احوال خاص خود، ملزومات جرایم و و

 «قانونگذاری»و  «سیاست عمومی»هایی را از جنبه سیاستگذاری جنایی در عرصه و بایسته
 کند.اقتضاء می

 (7)های سیاست عمومیالف ـ بایسته

بر اساس پیمان اجتماعی، به خصوص در جوامع مردم ساالر و تفویض حقّ از سوی مردم 
های گسترده به ، کلّیه رفتارهای دارای آسیبدولتبه صاحبان قدرت، فرض بر این است که 

نماید و صرف قانونی بودن این رفتارهای ناقض حقوق از سوی صاحبان شهروندان را ممنوع می
ها نیست. کما اینکه در این موارد، حساسیّت شهروندان نسبت تکاب آنقدرت، مجوزی برای ار

شهروند علیه »، با توجّه به آثار سوء گسترده آن بیشتر از جرایم «دولت علیه شهروند»به جرایم 
توّجهی نسبت بدان، نادیده گرفتن مصالح عمومی و منفعت افراد یک ملّت بوده و بی «شهروند

ها و ملزومات ضروری جهت تدوین نظام ین راستا، برخی از بایستهدر ارا به دنبال دارد. 
ها و سیاستگذاری عمومی جهت جرم انگاری جرایم دولتی، نیازمند توسعه مجموعه ارزش

اصولی است که هویت مبنایی نظام سیاسی را شکل داده و در بسترِ آن نظام سیاسی، مجرم 
نه تنها تهدیدی برای استمرار نظام سیاسی  دانستن صاحبان قدرت در مجموعه قوانین کیفری،

سازد. این امر شود، بلکه موجبات تقویت حیات نظام سیاسی را نیز فراهم میمحسوب نمی
نظر مستلزم تصویب قوانینی است که بدون تبعیض، حقوق مساوی را برای همه شهروندان صرف

در قانون اساسی و هم در  از جنسیت، نژاد و طبقه یا دین و .. فراهم نماید؛ امری که هم
مورد تأکید قرار گرفته  «عدالت محوری»های کلّی نظام قانونگذاری مبتنی بر رعایت سیاست

های فراوان ریزیِ ملزومات سیاسی، مجرم دانستن صاحبان قدرت، با حساسیّتاست. بدون پی
ل و هم در مقام مواجه خواهد شد. در بستر نظام سیاسی مبتنی بر مشروعّیت، هم در مقام تشکی

چنین با کاربست ساختار سیاسی قانون محور و مبتنی بر استمرار حیات نظام سیاسی و هم
 (8).انگاری جرایم دولتی گردیدتوان قائل به جرممشارکت نهادهای مدنی می

 ـ مشروعیّت نظام سیاسی 1

افزایش  رویِ جهان دموکراتیک در اوایل قرن بیستم،های پیشترین چالشیکی از بزرگ
ای است جاودانی، جهانی و اجتناب ناپذیر ها بوده است. این امر پدیدهاعتمادی به حکومتبی
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ها، بحران مشروعّیت اعتمادی به حکومت(. بی11: 1397که تابع زمان و مکان نیست.)اف.کتل، 
جه خواهند ها با بحران مشروعّیت مواها به همراه خواهد داشت. لذا در مواردی، دولترا برای آن

شد؛ این امکان نیز وجود دارد که یک دولت در بدو پیدایش مشروع بوده، لیکن با استمرار 
تواند در مواردی با مباحث مربوط به حاکمیّت، مشروعّیت خود را از دست بدهد. این امر می

مشروعّیت یک حکومت هم در سطح داخلی و هم در  جرایم دولتی ارتباط معناداری پیدا کند.
کند؛ چرا که در اکثر متون مربوط به علوم سیاسی، المللی به بقای آن حکومت یاری میح بینسط

مورد استفاده قرار گرفته و بقای یک حکومت در گرو  «بقا»در کنار واژه  «مشروعیّت»واژه 
مسأله مشروعیّت که فقط از طریق بررسی خصوصیات واقعی یک  استمرار مشروعیّت آن است.

، میزان اقدامات در حیطه (Heydon, 2019: 50)اص قابل درک خواهد بود، رژیم سیاسی خ
های مرتبط با دولت دارای اختیارات سیاسی آن و تایید شهروندان است که در تفسیر آسیب

شود یا نه، این امر مستلزم دخالت اهمیّت است. لذا، برای تشخیص اینکه دولت مرتکب جرم می
هایی موجب نقض خاطب است، در مواردی که فعل یا ترک فعلشهروندان به عنوان شاهد یا م

( و قانونی دانستن قدرت 9)مشروعّیت . از این روی، دو نکته در موردگرددحقوق بنیادین می
وجود دارد. اول آنکه قدرت توسط یک حاکم قانونی اتخاذ و استفاده شده و دوم اینکه یک 

بنابراین، ناگفته پیداست  (Beetham, 2013: 3). رضایت عمومی از سوی شهروندان مشاهده گردد
توان فرایندی دانست که بایستی در طول زمان استمرار یافته و بازتولید شود که مشروعیّت را می

گیری یک دولت به نحو مشروع، لزومًا تضمین کننده مشروعیّت آن در طول و حتی شکل
آن است که کسب مشروعیّت و از دست  ای که حائز اهمّیت است،باشد. نکتهزمامداری خود نمی

افتد. در غالب موارد، بحران دادن مشروعیّت، امری تدریجی بوده و غالباً در طول زمان اتفاق می
تواند پیوند مردم و مندی مردم است. این به نوبه خود میمشروعّیت ناشی از عدم رضایت

اسی، زمینه ارتکاب جرایم سیاسی حکومت را تقلیل داده و سرانجام با کاهش مقبولیّت نظام سی
را فراهم آورد. در چنین شرایطی، دولت به منظور بقا و استمرار نظام سیاسی مرتکب جرایم 

شود. در این وضعیت، جرایم دولت علیه شهروندان نظیر بدرفتاری با متّهمان یا تشدید دولتی می
به این ترتیب،  (10یوندند.)پگیرانه کیفری به وقوع میهای سختمجازات بزهکاران و سیاست

تواند یابد. این بحران، از یک سو، میبحران مشروعّیت از دو جنبه با مسئله جرم دولتی پیوند می
علّت وقوع جرایم دولتی باشد و در بسیاری از موارد، ارتکابِ جرایم دولتی را به دنبال داشته 

انگاری ت است، مانع از جرمای که دچار بحران مشروعیّباشد و از سوی دیگر نظام سیاسی
اقدامات دولتمردان و ورود آنان به عنوان مجرم در مجموعه قوانین کیفری خواهد شد. نظام 
سیاسی مبتنی بر بحران مشروعّیت، با تمرکزِ صرف بر استمرار حیات نظام سیاسی و با هدف 

کند. در ه وضع میگیرانجلوگیری از شورش و طغیان مردم، قوانین کیفری را با رویکردی سخت
ها همواره با هراس از سرنگونی نظام سیاسی مواجه بوده و بدون تردید این نظام سیاسی، دولت

های فاقد مشروعّیت سیاسی، ورود صاحبان قدرت به عنوان مجرم در مجموعة توان از نظامنمی
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سمت توجّه تک  های سیاسی، سیاستگذاری جنایی را بهقوانین کیفری را انتظار داشت. این نظام
بعدی به اشخاص حقیقی و حقوقی به غیر از دولتمردان، به عنوان مجرم سوق داده و نوعی 

های اقتصادی، ها در ایجاد نابرابریگیرانه را بدون پذیرش نقش دولتسیاست جنایی سخت
ا های سیاسی فاقد مشروعّیت یکنند. الگوی نظامسیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور اتخاذ می

 (.11یابد)دارنده حداقل مشروعیّت، در برخی از الگوهای نظام سیاسی بیشتر بروز و ظهور می

  «قانون محور»های ـ کاربست نظام سیاسیِ مبتنی بر ارزش2
نظام عدالت کیفری در اصلِ تشکیل و ایجاد خود، وابسته به ساختار سیاسی است که در آن 

مرار حیات نظام سیاسی و طراحی سیاستگذاری جنایی حائز ها در استای از ارزشپایبندی به پاره
های فرایند سیاستگذاری جنایی است. بدون ها در کنار عقالنیّت از بایستهاهمیّت است. ارزش

تواند نقشی عمده در پیشگیری از نقض حقوق تردید حاکمیّت قانون و اساسی سازی قوانین می
ن توجّه به مقبولّیت عمومی قانون، چندان وقعی به ها، بدوشهروندان ایفا نماید. برخی دولت

مشروعّیت نظام سیاسی ننهاده و با در اولویت قرار دادن استمرار حاکمّیت و نظارت حداکثری 
بر جامعه، امکان گنجاندن جرایم صاحبان قدرت در قوانین کیفری و تدوین سیاست جنایی مبتنی 

توجهی به منافع عمومی و های سیاسی با بینوع نظامشوند. این بر مجرم دانستن آنان را مانع می
حقوق بنیادین و اساسی شهروندان و قوانین باالدستی، چارچوب الزم برای محاکمه صاحبان 
قدرت را فراهم نکرده و به محاکمه اکثریت فاقد قدرت اهتمام ورزیده و آن را نشانی از قدرت 

ها، صرفاً قدرت مقامات دولتی د. در این دولتداننحاکم و تظاهر به برقراری عدالت و نظم می
را به خودی خود توجیه کننده مشروعّیت دانسته و در تقویت مشروعیّت خویش به ابزارهای 

ها نظارت ناپذیری، به عنوان ابزار ( در این دولت12).شودجلب رضایت مردم اهمیتی داده نمی
قوق شهروندان بخشی اساسی از رویکرد منحصرِ استمرارِ حیات سیاسی، ولو با از بین بردن ح

توان ورود صاحبان قدرت به سیاستگذاری جنایی است. لذا در نظام سیاسی نظارت ناپذیر، نمی
عنوان مجرم به مجموعه قوانین کیفری را از سیاستگذار جنایی انتظار داشت. این در حالی است 

مردم ساالری و به ویژه  های عدالت محوری، آزادی،که در سیاست جنایی متکی بر ارزش
توان بستر سیاستگذاری مداری، به معنای حاکمیّت مطلق قانون و تساوی در برابر قانون میقانون

ریزی نمود؛ چرا که در این سیاست جنایی، جنایی متناسب را برای محاکمه مقامات دولتی پایه
ر نظام سیاسی رجحان های حفظ و استمراتضمین امنیّت و حقوق اساسی شهروندان، بر دغدغه

تضمین  «محورهای قدرتسیاست»داشته و بقای نظام سیاسی، با افزایش مشروعیّت آن و نه 
های سیاسی، این قابلّیت را دارا گردد. این در حالی است که در نقطة مقابل آن، برخی از نظاممی

مشروعیّت قوانین وضع هستند که با تأکید و تمرکز بر حفظ مشروعیّت نظام سیاسی و همچنین 
مندی برخی رفتارها را کافی ندانسته و با تأکید بر شده در این ساختار سیاسی، صرف قانون

، قانون را در چارچوبی که پذیرای محاکمه کنشگران صاحب قدرت «های قانون محورسیاست»
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که از یک سو  نیز باشند، وضع و تدوین نمایند. منظور از قوانین دارای مشروعیّت، قوانینی است
متضمّن تبعیض نبوده و از سوی دیگر تحدیدکننده حقوق اساسی و بنیادین شهروندان نباشد. لذا 

رغم طی مسیر ، قوانینی هستند که علی«قوانین غیرقانونی»یا « قوانین فاقد مشروعیت»در این معنا 
؛ این قوانین و تشریفات قانونگذاری، متضمّن تبعیض و تحدید حقوق اساسی شهروندان هستند

آورند. این در حالی است که عمل به قانون اساسی تا حد زمینه وقوع جرایم دولتی را فراهم می
زیادی از تصویب و اجرای قوانین تحدیدکننده حقوق بنیادین جلوگیری خواهد کرد؛ امری که 

شکل  بدین 6/7/1399های کلّی نظام قانونگذاری ابالغی رهبری به تاریخ سیاست 15در بند 
های قانونگذاری با محوریت اصول اجرا نشده تعیین اولویت»مورد تأکید قرار گرفته است: 

شود؛ صالح میسر نمیآور توسط مرجع ذیاما این مهم صرفاً با وضع قوانین الزام. «قانون اساسی
مردم  لذا قانونگذار باید عالوه بر رعایت موازین شکلی، معیارهای ماهوی مانند عدالت، آزادی و

ساالری را نیز رعایت کند. در برداشت شکلی، قوانین باید با طی تشریفات قانونی در مراجع 
صالح، شرط الزم و صالح به تصویب برسند. رعایت شکلی و تصویب به وسیله مرجع ذیذی

کافی برای قانون محسوب شدن یک متن است. در برداشت ماهوی، صرف اعمال مقرّراتی که با 
کند، بلکه متنی که به شود، برای حاکمّیت قانون کفایت نمیفات قانونی وضع میرعایت تشری

شود، خود نیز باید بر اساس معیارهای ماهوی از قبیل اخالق، عدالت و عنوان قانون وضع می
دموکراسی باشد و مرجع تصویب بایستی مقرّرات را با لحاظ معیارهای مذکور وضع نماید و 

های مشروع افراد یک ملت را سلب نمود. ویب قوانین، آزادیتوان به بهانه تصنمی
(. در غیر این صورت، قانون به ابزاری برای محدود نمودن حقوق 347: 1396)استوارسنگری، 

توان در نمونة قوانین تحدیدکننده حقوق شهروندان را میاساسی شهروندان تبدیل خواهد شد. 
مشاهده « های اجتماعیدهی پیام رسانزی و سامانطرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجا»

ریزی یک سیاست سایبری سختگیرانه با ایجاد ممنوعّیت و نمود که نشان از تدوین و پایه
ای دیگر از دارد. عالوه بر این، دسته دان به نام حمایت از حقوق آنانمحدودیت حقوق شهرون

دانست؛ بدین معنا که برخی قوانین بدون « ازقوانین آسیب»توان قوانینِ فاقد مشروعّیت را می
ایجاد تبعیض، متضمن آسیب برای شهروندان بوده و در نتیجه دولت در قالب اقدامات قانونی، 

قانون حمایت از خانواده و »گردد. مثالً زا، اضرار عمومی را سبب میبا تصویب قوانین آسیب
ی کلّی نظام و اسناد باال دستی ها( در راستای سیاست24/7/1400مصوب )« جوانی جمعیت

تنظیم یافته و در صورت اجرای دقیق دارای آثار مثبتی خواهد بود، ولی آسیب شناسی الزم 
سازی دربارۀ این قانون صورت نگرفته است. هدف تشویق شهروندان به فرزندآوری و جوان

د. به عنوان نمونه، های فراوانی را به شهروندان وارد آورتواند در مواردی آسیبجمعیّت، می
های جنین سخن راند که بدون تردید توان به رفع الزام از غربالگری و تشخیص ناهنجاریمی
هایی را سبب شده و قابلیّت اضرار عمومی را ها و معلولیتتواند تولد نوزادانی با ناهنجاریمی

سازی و جوانایجاد نماید. ممنوعیت سقط جنین و محدود کردن موارد آن با هدف افزایش 
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های فراوانی تواند آسیبجمعیت و موکول نمودن آن در مواردی به رأی قاضی )و نه پزشک(، می
ها، سالمت جامعه را در را برای شهروندان به دنبال داشته و با اعمال نادرست برخی سیاست

 سطحی گسترده به مخاطره اندازد.

 سیاستگذاری عمومی ـ مداخله اشخاص  یردولتی و نهادهای مدنی در عرصه3
(، 13گذاری عمومی)مداخلة نهادهای مدنی به عنوان کنشگران تأثیرگذار در فضای سیاست

ها حاکم کند. این امر تواند تدابیر نظارتی را خارج از نهاد دولت بر رفتارهای زیان بار دولتمی
قرار گرفته است: ( مورد تأکید 6/7/1399های کلّی نظام قانونگذاری )ابالغی سیاست 9در بند 

نهاد تخصّصی و صنفی در فرایند جلب مشارکت حداکثری نهادهای قانونی مردم»
تفاوت به منافع سیاسی صاحبان قدرت و مسأله درحقیقت، مداخله اشخاص بی .«قانونگذاری

طرفانه، بدون لحاظ منافع تواند سیاستگذاری جنایی را به سمتی بیاستمرار قدرت حاکم، می
توانند نقش تحدیدکننده ها، میسوق دهد. نهادهای مدنی، به موازات سایر نظارت طبقه حاکم

ای که ها را دارا باشند. فعالیت این نهادها در ساختارهای سیاسیبرای قدرتِ مهارنشده دولت
پذیرای آن باشد، به دلیل فقدان سوگیری نسبت به منافع طبقه حاکم و با اتکاء بر سایر ملزومات 

تواند ورود صاحبان قدرت به مجموعه قوانین کیفری کشورها به عنوان ری جنایی، میسیاستگذا
مجرم را به دنبال داشته باشد. در واقع، به منظور کنترل اعمال و رفتار صاحبان قدرت باید دو 

ها وجود داشته باشد؛ یکی نظارت از طریق نهادهای حکومتی که در قالب ننوع نظارت بر آ
جود وظایف و اختیارات برای هر بخش جهت کنترل بخش دیگر ظهور پیدا تفکیک قوا و و

د عملکرد هر بخش از حکومت نتوانی قضایی و بازرسی میهاتر نیز نهادکند و به شکل جزئیمی
و دولت را مورد نظارت قرار دهند. اما دومین طریق نظارت ضروری بر حکومت، نظارت توسط 
      نهادهای خارج از حکومت است که از طریق نظارت احزاب، مطبوعات مستقل و امکان 

( است که 14ی)یابد. لذا، این مسیر نیازمند ایجاد نهادهای مدندهی افکار عمومی تجلی میشکل
های فردی حتی در های اجتماعی از جمله حاکمّیت قانون و رعایت حقوق و آزادیخواسته

به هر روی، نظر به اینکه (. 354: 1396محدوده وضع قوانین را نمایندگی کنند )استوارسنگری، 
انگاری جرم دولتی نیازمند پذیرش ابعاد مختلف نظارت در عرصه سیاستگذاری است، جرم

توانند نقش مهمی را در این زمینه ایفا نمایند؛ چرا که دهای مدنی به موازات ناظران دولتی مینها
تواند تا حد زیادی با مشکالت مربوط به نظارت دولت بر دولت یا دولت بر اقدامات خود می

امروزه کمیسیون اصل نود مجلس شورای حاکمیّت و قدرت مواجه گردد. به عنوان نمونه، 
خواهی در زمینة حقوق گانه و به عنوان مرجع تظلم(، مرجعی نظارتی بر قوای سه15اسالمی)

گانه رسیدگی ملّت و شهروندان است. این کمیسیون به شکایات شهروندان علیه طرز کار قوای سه
کند. در مورد کمیسیون اصل نود، با توجّه به اینکه شکایت از مجلس به خود مجلس سپرده می
بایست نهادی تشکیل شود که مافوق این نهادها و ی بر این امر وارد است. لذا میشود، ایراداتمی
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بینی ها اقدام نماید؛ نظیر این تدابیر در قوانین برخی کشورها نظیر دانمارک پیشمستقل از آن
است که البته در مواردی  «دولت بر دولت»( این امر از مصادیق بارز نظارت 16).شده است

قّق عدالت و احیای حقوق ملت از طریق آن امید بست. در حالی که در صورت توان به تحنمی
توان به این ریزی سیاست جنایی در خصوص جرایم دولتی با مداخله نهادهای مدنی، میپایه

حمایت از حقوق »کننده جرم را اعطاء و تاسیس نهادهای مدنی در زمینه نهادها نیز نقش اعالم
( بدون تردید، سیاستگذاری جنایی در زمینة 17بینی نمود.)را پیش« ناساسی و بنیادین شهروندا

ها در ساختار سیاستگذاری عمومی جرایم دولتی، بدون استمداد از نهادهای مدنی و گنجاندن آن
به عنوان کنشگری ناظر میسر و ممکن نخواهد شد. توجّه صرف به استمرار نظام سیاسی در 

محور، تضعیف نهادهای مدنی را به دنبال داشته ی سیاسی قدرتفرایند قانونگذاری در ساختارها
 و سیاستگذاری جنایی در زمینة جرایم دولتی را با مانع مواجه خواهد ساخت.

 های قانونگذاری دربارة جرم دولتیب ـ بایسته

  کننده نظم عمومی، امنیت ملّی و دیگر( به عنوان منبع ایجادکننده و تضمین18)«قانون»
های بنیادین و حمایت از حقوق شهروندان های اساسی، بدون تردید، تأکید کننده بر ارزشارزش

خارج  «تابع قانون»ها، دولت را از دولتی خواهد بود و هرگونه تعرض به این حقوق و ارزش
مبدل خواهد نمود. شناسایی مقامات  «رساندولت آسیب»یا  «دولت بزهکار»نموده و آن را به 

کننده حقوق شهروندان، نیازمند فراهم شدن بسترهای الزم در زمینة وان مجرم و نقضدولتی به عن
تواند در بردارنده معیارهای فرا قانونی و فرا حقوقی بوده و قانونگذاری است. این ملزومات می

های بنیادینی پذیر به تبعیّت از ارزشها را از طریق سیاستگذاری جنایی کارآمد و منطقدولت
 های قانونادی، عدالت، برابری و حقوق بنیادین ملزم نماید. این ملزومات و بایستهچون آز

ای است که با طی تشریفات خاص، امکان محاکمه تعیین شدههای از پیشگذاری، چارچوب
کند. این تلقیِ جدید از الزامات سیاستگذاری، نظر به قدرتمندان را برای سیاستگذار میسر می

صاحبان قدرت، در مواردی نیازمند استقرار نهادهای قانونگذاری نوینی است  بدیع بودن محاکمه
که به کارآمدی سیاستگذاری جنایی و افزایش اقتدار عقالنی نظام حقوقی کمک شایانی خواهد 

 نمود.

 ـ رویکرد فرا قانون اساسی در تصویب قوانین1
برای تطبیق قوانین عادی با  ایسازی قوانین و مقرّرات به عنوان مؤلفهبدون تردید، اساسی
دهنده گفتمان سیاسی  کننده رویکرد اصلی سیاستگذاران جنایی و نشانقوانین اساسی که تعیین

و قانونی حاکم در یک جامعه است، با توجّه به تبعّیت و حمایت قوانین اساسی از حقوق بنیادین 
های شهروندان محدود نموده بزهها را همانند تواند رفتارهای ناقض حقوق دولتشهروندان، می

های کلّی نظام قانونگذاری )ابالغی سیاست 2و با ضمانت اجرا مواجه سازد. این موضوع در بند 
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ارزیابی و پاالیش قوانین و »دارد: ( نیز مورد تأکید قرار گرفته است که مقرّر می6/7/1399
اساسی جمهوری اسالمی مقرّرات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون 

(. 197: 1399)شیری، . «ایران و ایجاد ساز و کار الزم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی
های سازی، به معنای انطباق قوانین با قانون اساسی، در برخی کشورها توسط دادگاهاین اساسی

ید. انطباق قوانین آقانون اساسی و در کشور ما توسط شورای نگهبانِ قانون اساسی به عمل می
تواند تا حد زیادی از تصویب سازی قوانین، میعادی با قانون اساسی و در حقیقت، اساسی

زا ممانعت به عمل آورد. البته ذکر این نکته قضِ حقوق شهروندان و قوانین آسیبقوانینِ نا
ی و بنیادین کننده حقوق طبیعتواند تضمینسازی در کلیه موارد نمیضروری است که این اساسی

گردد که با توجّه به انحصار قدرت قانونگذاری در شهروندان باشد. این امر از آن رو تقویت می
تواند تضمینی برای حفظ حقوق ها، صرف تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی، نمیدست دولت

تصورِ وارد  گیری از رفتارهای ناقضِ حقوق آنان باشد. بنابراینها و پیششهروندان توسط دولت
های مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوق بنیادین شهروندان در عرصه شدن قوانین محدودکننده

اجتماعی و فرهنگی به قوانین اساسی نیز چندان دور از ذهن نیست. مثالً اسالمی بودن نظام، 
ت ابتنای قوانین بر اساس موازین اسالمی، اتکاء اداره کشور بر اساس آراء عمومی و جمهوریّ 

رفت از این قانون اساسی(. برون 177نظام، از اصول غیر قابل تغییر قانون اساسی است )اصل 
معضل و تضمینِ تصویب قوانین، با تکیه بر حقوق بنیادین و قانون اساسی، نیازمندِ کاربسِت 
سیاست جنایی مبتنی بر ابزارهای نظارتی است. برخورداری قوانین اساسی از قدرت اجرایی و 

یه نهادهای ناظر بر عملکرد قانون اساسی و در حقیقت بکارگیری ابزارهای الزم، بستر توجّه تعب
سازی، نیازمند تعبیه آورد. این اساسی به جرایم دولتی در سیاست جنایی کشورها را فراهم می

توان چنین بیان داشت که مینهادهای مرتبط در جریان یک سیاستگذاری جنایی کارآمد است. 
اصولی است که هیچ قدرتی حتی قدرت حاکمه، توانایی  «اصول فرا قانون اساسی»از  منظور

نسخ یا تغییر یا تصویب قوانین برخالف آن را ندارد. مثالً، به موجب اصل نهم قانون اساسی: 
در جمهوری اسالمی ایران، آزادی و استقالل و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر »

ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی ظ آنتفکیک ناپذیرند و حف
حقّ ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت 

ای وارد کند و هیچ مقامی حقّ ندارد به نام حفظ استقالل و ارضی ایران کمترین خدشه
 .«را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کندهای مشروع تمامیت ارضی کشور آزادی

وظیفه اصلی شورای نگهبان نیز پاسداشت قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین مغایر با 
باالترین مقام رسمی و مسئول اجرای قانون اساسی  113آن است. رئیس جمهور نیز طبق اصل 

جهت جلوگیری از تصویب قوانین ناقض تعبیه نهادهای فراقانون اساسی، مکانیسمی است. لذا 
حقوق و درنتیجه از الزامات سیاستگذاری جنایی در زمینة جرایم دولتی است. حال، این نهادهای 
فرا قانون اساسی یعنی نهادهای نظارتگر بر انطباق کلیه قوانین حتی قوانین فرادستی با حقوق و 
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درحقیقت، سطح ملّی نیز فعالیت کنند. توانند در های اساسی و بنیادین شهروندان، میآزادی
ها در ساختار داخلی دولت که قادر باشد قدرت مطلقه بینی مرجعی قدرتمندتر از دولتپیش

 نظام حاکم را به چالش بکشد، بدون فراهم آمدن بستر آن ممکن نیست.

 ـ کاربست عقالنیّت در قانونگذاری2
گران نایی، تبعیّت یک جانبه از منافع کنشدر سیاستگذاری ج «عقالنیّت»عدم توجّه به مؤلفة 

عرصه قانونگذاری و محقّق نمودن منافعِ حزبیِ اقلیّتِ صاحب نفوذ را به دنبال خواهد داشت. 
چنین سیاستگذاری جنایی در نقش و جایگاه عقالنیّت در عرصة سیاستگذاری عمومی و هم

سیاستگذاری قرار گرفته است نظران عرصه  های اخیر، تا حد زیادی مورد توجّه صاحبسال
های خاص، از (. پرداختن به کلیه ابعاد عقالنیّت و عدم توجّه صرف بر برخی عقالنیّت19)

مقولة عقالنیّت را بایستی به عنوان های سیاستگذاری جنایی در زمینة جرایم دولتی است. بایسته
لیکن در این میان، امروزه به ناظر و ممیزی در قلمرو سیاستگذاری جنایی مورد توجّه قرار داد. 

       دالیل مختلف، قوانین موضوعه در حدّ ابزارهایی صرفاً سیاسی یا برآمده از فرایندهای
ها حاکم نیست )راسخ شوند که هیچ معیار عقالنیّت حقوقی بر آنگیری سیاسی تلقی میتصمیم

و ترجیح آن در  «ت سیاسیعقالنی»(. این مسأله به معنای تمرکز صرف بر 95: 1391و دیگران، 
عرصه قانونگذاری و سیاسی کردن مقوالت آزادی و حقوق اساسی و بنیادین است. سیاسی کردن 

گیر کرونا و ممانعت از وارد مقوله بهداشت، به موازات کوتاهی دولت در مقابله با بیماری همه
ه انداخته و فقدان های خارجی در مواردی، بهداشت و سالمت عمومی را به مخاطرنمودن واکسن

ها از این رو غیرعقالنی محسوب ها را به دنبال داشته است. این سیاستگیریعقالنیّت در تصمیم
شود که یکی از نقاط تأکید عقالنیّت سیاسی در فرایند سیاستگذاری توجّه به استمرار قدرت می

( بدون توجّه به 55: 1395زاده، های موجود در فرایند سیاستگذاری )برزگر و حسینفرد یا گروه
گذاری، بدون تردید، منافع شهروندان است. توجّه صرف به عقالنیّت سیاسی در عرصة قانون

سازد؛ سیاستگذاری در خصوص جرایم دولتی را با مشکل مواجه نموده و حتی غیرممکن می
های خی نظامچرا که تمرکز اصلیِ عقالنیّت سیاسی، بر استمرار نظام سیاسی حاکم است که در بر

شود. لذا های دولت، تعرض به نظام سیاسی محسوب میسیاسی، هرگونه انتقاد به سیاست
گران عرصه سیاستگذاری جنایی در زمینة جرایم دولتی تنها زمانی امکان پذیر است که کنش

تقنین، بدون توجّه صرف به عقالنیّت سیاسی و با عطف توجهی واقعی و نه نمادین به سایر 
ها در عرصه سیاستگذاری، صاحبان قدرت را در فرض آسیب به حقوق شهروندان، به یتعقالن

انگاری رفتارهای ناقض حقوق آنان را ممکن نمایند. به عنوان نمونه، عنوان بزهکار تلقی و جرم
یکی از چالش برانگیزترین مصادیق اعمال محدودیت بر شهروندان و محدود کردن حقوق 

مشاهده  1394قانون آیین دادرسی کیفری اصالحی  48در تبصره مادۀ ن توااساسی آنان را می
نمود که با محدودسازی حقوق دفاعی متّهم مبنی بر برخورداری آزادانه از وکیل، این حقّ با 
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نامه اجرایِی آیین»توان به های امنیتی قانونگذار محدود گردیده است. عالوه بر این، میدغدغه
اشاره نمود. « 08/07/1399گران در نظام اقتصادی کشور مصوب اخاللنحوه رسیدگی به جرایم 

برانگیزترین موارد نقض حقوق شهروندان در این آیین نامه این است ترین و بحثیکی از مهّم
که آراء صادره به جز اعدام، قطعی است. این امر، عالوه بر نقض حقوق متّهمان، برخالف قانون 

اصل تفکیک قوا و نوعی دخالت قوه قضاییه در امر قانونگذاری  اساسی )به ویژه اصل نهم( و
تواند به بهانه جلوگیری از اطاله دادرسی و برقراری است. این در حالی است که قانونگذار نمی

تر عدالت و سامان بخشیدن به وضعیّت نامناسب اقتصادی، حقوق اساسی و بنیادین سریع
 شهروندان خود را نقض کند. 

 به مقبولیّت قانونـ توجّه 3
ترین ملزومات تدوین به موازات عدم توجّه صرف بر عقالنیّت سیاسی، به عنوان یکی از مهمّ

سیاست جنایی کارآمد در خصوص جرایم دولتی و عطف توجّه به حقوق اساسی و بنیادین 
قوانین،  نیز دارای اهمیّت فراوانی است. «مقبولیّت داشتن قوانین»شهروندان، پرداختن به مقوله 

توانند دارای مقبولیّت شوند؛ چرا که در صورت لحاظ عقالنیّت در فرایند تدوین و تصویب، می
مشخصه بارز قوانین دارای مقبولّیت، توجّه به منفعت عمومی و نه صرفاً نفع سیاسی و با هدف 

نین، در تأمین منافع عمومی و نه حفظ و بقای نظام سیاسی است. مقبولّیت عمومیِ ناظر بر قوا
انگاری رفتارهای عامه مردم نبوده و صورتی است که قانون، صرفاً متضمّن ممنوعّیت یا جرم

انگاری قرار دهد. مقبولیّت قانون و رسانِ صاحبان قدرت را نیز مورد جرمرفتارهای آسیب
             کنند که ضمن توجّه به نفع عمومی، عقالنیّت به عنوان عواملی در هم تنیده عمل می

قوانین باید برای »دهند. را به صاحبان قدرت و نفوذ نیز تسری می «اصل تساوی در برابر قانون»
افراد حقّ برابر ایجاد نمایند و هرگونه نابرابری در برابر قانون را نفی نمایند. این قوانین ممکن 

ولیّت کیفری، یا انگاری، کیفر، شرایط مسئاست ناظر به حقوق کیفری ماهوی باشند، مانند جرم
ناظر به حقوق شکلی یعنی آیین دادرسی باشند، نظیر حقّ دادخواهی، نحوه دادرسی، مرجع 

(. اصل نوزدهم قانون اساسی در این خصوص 27: 1386)شیری، « هاکننده و نظایر آنرسیدگی
رنگ، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و »دارد: مقرر می

و در اصل بیستم قانون اساسی آمده است: . «ها سبب امتیاز نخواهد بودنژاد، زبان و مانند این
همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، »

اصول مذکور، هرگونه . «سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند
، «آمیزقوانین تبعیض»آمیز باشند. منظور از کند. قوانین نباید تبعیضآمیز را نفی مین تبعیضقانو

قوانینی است که برای افراد، به دلیل نژادی، مذهبی، سیاسی و نظایر آن امتیاز خاصی قائل باشند 
بران یا به همین دالیل برخی از اعضای جامعه را از حقوق خاصی محروم نمایند. مثالً حّق ج

نظر از جنسیت، دین و نژاد از حقوق بنیادین تک های بدنی به نحو برابر صرفخسارت و آسیب
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های بدنی، در حقوق ترین مصادیق جبران آسیببه عنوانِ یکی از مهم «دیه»تک شهروندان است. 
کیفری ایران وارد شده، ولی با توجّه به جنسیّت و دین در خصوص آن نابرابری ایجاد شده 

و متعاقبًا  6/10/1382قانون مجازات اسالمی مصوب  297ت. ولی در تبصره الحاقی به مادۀ اس
های دینی ، برابری دیه مسلمانان و اقلّیت1392قانون مجازات اسالمی مصوب  554در ماده 

قانون یاد شده، دیه زن را نصف دیه مرد اعالم نموده و  550پذیرفته شده است. هر چند مادۀ 
قانون مذکور  551رسماً نابرابری را در مورد زنان پذیرفته است ولی تبصرۀ مادۀ  بدین وسیله

علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد در کلیه جنایاتی که مجنی»دارد: مقرر می
راهکار تبصرۀ یاد شده از نظر عملی . «شودهای بدنی پرداخت میاز صندوق تامین خسارت

   رغم این امر، ردّ پای بسیاری دیگر از قوانین( علی20).حلّ کرده استمشکل نابرابری را 
ها یا زنان توان در قوانین ایران در مواردی مثل حقوق اقلّیتآمیز و موجد نابرابری را میتبعیض

ها از نظر استخدامی ممکن است با مشاهده نمود. به عنوان نمونه، در بسیاری از موارد اقلّیت
 هر کس» دارد کهمقرر میقانون اساسی  28ه شوند. این در حالی است که اصل مشکالتی مواج

 دیگران و حقوق عمومی و مصالح اسالم و مخالف است مایل بدان را که حقّ دارد شغلی
این اصل بدون تردید نفی هرگونه قانون تبعیض آمیز در زمینه شغل و استخدام  .«برگزیند نیست

تصویب قوانینِ مبتنی بر تساوی و دارای مقبولّیت عمومی و کاهش نقش منافع دولت لذا، است.  
بندی گِر منحصر و برتر فرایند سیاستگذاری جنایی، بسترساز تدوین و صورتبه عنوان کنش

سیاست جنایی نوین، مبتنی بر حضور صاحبان قدرت به عنوان بزهکار و ناقضان حقوق 
جنایی خواهد بود. در صورت عدم توجّه به مقبولیّت قانون،  شهروندان در عرصه سیاستگذاری

هایی خواهند بود که های صاحب قدرت، بدون تردید، صرفاً موفق به متقاعد ساختن گروهگروه
در جریان سیاستگذاری جنایی، دغدغه منحصر استمرار قدرت حاکم را داشته و در ظاهر با توجّه 

ختن رویکردها و در نتیجه تصویب قوانینی هستند که عمومًا به نفع عمومی، به دنبال هژمونیک سا
گران صاحب قدرت نخواهند داشت. در این میان، فاقد مقبولیّت بوده و جایگاهی برای کنش

گران عرصه قانونگذاری عاملی مهم در منصبان و کنشرفتار متناسب قانونی از سوی صاحب
شود. وضع و تصویب قوانینِ واجد حسوب میگیری اعتماد به حکومت و مقبولیّت قانون مشکل

گیری ساختار قانونگذاری بر پایة نفع شهروندان و نه صاحب وصف مقبولیّت عامّه و شکل
ای از قابلّیت محاکمه صاحبان قدرت در چارچوب قوانین منصبان و صاحبان قدرت، خود جلوه

قوانینِ عموماً امنیّت  گران عرصه قانونگذاری است. لیکن وضعداخلیِ وضع شده توسط کنش
محور، با محوریّت استمرار قدرت و ثبات حاکمیت، تصویب قوانین فاقد مقبولیتی مدار و قدرت 

های مختلف در عرصه قانونگذاری و توجّه را به دنبال خواهد داشت که بدون لحاظ عقالنیّت
سازد. این امر می صرف بر عقالنیّت سیاسی، محاکمه دولت مردان توسط آن قوانین را غیرممکن

پذیر و مستلزم نهادینه سازی مدل قانونگذاریِ خاصِ عقل محور با ساختاری انتقادی و نظارت
تر از همه قانون محور است. برآمد مقبولیّت قانون، حاکمّیت قانون و تبعیّت  ّنفوذ ناپذیر و مهم
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موکراسی است که بر کلیة آحاد جامعه از قانون خواهد بود. حاکمّیت قانون، یکی از اصول د
اعتمادی به قدرت و مانعی در مقابلِ مبنای آن، قانون فراتر از هر چیز است و حاکی از نوعی بی

هاست؛ تا قانون، ابزار اعمال استفاده از آن توسط دولتهرگونه نقض حقوق اشخاص و سوء
شود. به  قدرت شخصی ایشان قرار نگیرد و به نوعی اخالق عمومی در ساختار حکومت ایجاد

این ترتیب، حاکمّیت قانون نوعی فضیلت اخالقی در راستای تنظیم فعل قانونگذاری است که 
قرار دارد. به این معنا که قانون، ابزاری  «حاکمیّت به وسیله قانون»در مقابل آن، رذیلت اخالقی 

ت را در های خود از قدردهد تا سوء استفادهها امکان میدر دست قدرتمندان است که به آن
از  «مقبولیّت»(. در این میان، مؤلفة 274: 1398قالب و پوششی قانونی انجام دهند )مرادی، 

باشد؛ چراکه مقبولّیت قانون، پذیرش و مشروع ها در استمرار مشروعیّت نیز میترین مؤلفهمهم
نین زمانی گردد. لذا، قوابودن قانون توسط مردم را به دنبال داشته و تمکین به آن را سبب می

طور دارای مقبولیّت عمومی است که توجّه صرفِ سیاستگذار، تأمین منافع طبقه حاکم و همان
توان قوانینی را که صرفًا صورت، نمیکه ذکر شد تمرکز بر عقالنیّت سیاسی نباشد. در غیر این

ضع قوانین دهنده منافع صاحبان قدرت است، دارای مقبولیّت عام دانست. لذا توجّه به وبازتاب
دارای مقبولیّت عمومی و نه مقبولیّت حداقلیِ انحصاری، الزمه تدوین سیاست جنایی مبتنی بر 

ها به عنوان گنجاندن اقدامات ناقض حقوق دولتمردان در دایرۀ رفتارهای ممنوعه و تلقی دولت
 بزهکار و پرده برداشتن از رفتارهای آنان و شکستن قداست آنان خواهد بود.

 یریگنتیجه

ها و انحصار آنان سیاستگذاری جنایی در زمینة جرایم دولتی با توجّه به قدرت و نفوذ دولت
هایی است که بستر تلقی صاحبان قدرت در عرصه قانونگذاری، نیازمند کاربست الزامات و بایسته
پایبندی به ریزی سیاست جنایی مبتنی بر به عنوان بزهکار را فراهم نموده و از این طریق با پایه

اصول قانون اساسی، اسناد باالدستی و حقوق طبیعی و بنیادین شهروندان، تضییع حقوق آنان 
زا یا محدودکننده آمیز یا قوانین آسیبتوسط صاحبان قدرت از مجرای تصویب قوانین تبعیض

ذاری از های قانونگهای مربوط به سیاست عمومی و بایستهگردد. در این میان، بایستهرا مانع می
ترین ملزومات سیاستگذاری جنایی کارآمد در عرصه جرایم دولتی است. مشروعیّت نظام مهمّ

های سیاست عمومی، با جلوگیری از تمرکزِ صرف بر ترین بایستهسیاسی، به عنوان یکی از مهمّ
ی استمرار حیات نظام سیاسی، از ابزارهای اساسی در سیاستگذاری جنایی در زمینة جرایم دولت

های مبتنی است. در نظام سیاسی مبتنی بر مشروعّیت، عرصه سیاستگذاری جنایی با محدودیت
چنین این مشروعّیت در ساختارهای سیاسِی بر استمرار صرفِ نظام سیاسی مواجه نبوده و هم

تواند سیاستگذاری در زمینة جرایم دولتی را های قانون محور میساالری و ارزشمبتنی بر مردم
چنین توجّه به نهادهای مدنی در عرصه سیاستگذاری جنایی به عنوان ناظری ل نماید. همتسهی
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غیردولتی بر دولت دارای اهمیّت فراوانی بوده و قادر است در راستای استقرار حاکمّیت قانون 
های غیرسیاسی و عدالت محور در عرصه سیاستگذاری جنایی، نقشی مهمّ را ایفا و ارائه توصیه

این مهمّ، به موازات عدم توجّه صرف بر عقالنیّت سیاسی و به دنبال آن توجّه به مقبولیّت  نمایند.
سازد. توجّه به این نکته نیز ضروری است قانون، سیاستگذاری در زمینة جرایم دولتی را میسر می

که سیاستگذاری جنایی در زمینة جرایم دولتی، نیازمند همراه شدن کلیة ملزومات سیاسی به 
وازات ملزومات قانونی و توجّه به کلیه عوامل است. فراهم آمدن این ملزومات در کنار یکدیگر م

و امکان محاکمه صاحبان قدرت در صورت پایبندی به حاکمّیت قانون، نه تنها هیچ گونه 
تواند با تقویت مشروعّیت دولت، عمل آورد، بلکه میتخدیشی به اصل حاکمّیت ملّی وارد نمی

 قانون اساسی و استمرار نظام سیاسی را نیز به دنبال داشته باشد.به اصول 

 هایادداشت

های کلّی نظام به تصویب مجمع تشخیص سند باالدستی، تحت عنوان سیاست 53ی تاکنون 1
 مصلحت نظام رسیده و بعد از تایید مقام رهبری ابالغ گردیده است.

فعل امکان وقوع  فعل و هم به صورت ترکی الزم به ذکر است که جرایم دولتی هم به صورت 2
 دارند. جهت مطالعه بیشتر در مورد جرایم دولتی واقع شده به صورت ترک فعل، نگاه کنید به:

- Kelly L. Faust, Kauzlarich, David, (2008), “Hurricane Katrina Victimization as a 

State Crime of Omission”, Published online at springer, 16, pp. 85-103. 
ی جهت مطالعه در خصوص شرایط کوتاهی دولت به مثابه جرایم دولتی، به عنوان نمونه، قصور 3

 ها در زمینه مقابله با ویروس کرونا، نگاه کنید به:دولت
- Finley, Laura,(2021), State Crime, Native Americans and COVID-19, State Crime 

Journal, The Covid-19 Pandemic and State Crime, Vol. 10, No.1, pp.45-60. 
پردازان اصلی جرم دولتی، کار خویش را با عنوان دولت به مثابه بزهکار گرین و وارد از نظریه -4

(state as criminal) ها مورد کنند. انتخاب این عنوان جسورانه است. وقتی رفتار دولتآغاز می
تر از هر آسیبی های وارده به مردم، گستردهشود که اندازه آسیبده میگیرد، مشاهمطالعه قرار می

ها به مراتب از مواردی اند؛ مثالً تخریب محیط زیست توسط دولتاست که اشخاص وارد کرده
کنند. آور نقل میاند، بیشتر است. آنان به نقل از رومل، آماری حیرتکه افراد عادی مرتکب شده

اند. فسادهای ها به قتل رسیدهمیلیون نفر توسط دولت 169میالدی، بیش از  1987تا  1900از سال 
ها و جرایم اقتصادی توسط اشخاص است. در این تر از سرقتبزرگ مالی به مراتب گسترده

 باره، رجوع نمایید:
- Green, Penny, Ward, Tony (2004): STATE CRIME, Government, Violence and 

Corruption, First published, Pluto Press, London, p.1. 
 ی برای بحث بیشتر در این باره رجوع کنید:5
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، نشریه «بررسی ابعاد سیاستگذاری جنایی جرم دولتی در ایران»(، 1399شیری، عباس، ) -
 .208تا  202، صفحات 4، شماره6سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران، دوره

گیرد. گرین و وارد کند یا آن را نادیده میها را محدود یا نفی میمثالً قوانینی که حقوق اقلّیت -6
(، جرم دولتی را به عنوان یک شکل انحراف سازمانی که شامل نقض حقوق بشر است، 2004)

 های الزم را جهت نقض قانونی حقوق بشر به وجود می آورد.کنند که زمینهبندی میطبقه
دار است که راهنمای های هدفی از اقدامات و روشامجموعه»منظور از سیاست عمومی،  -7

گیرندگان در یک جامعه بوده و برای فائق آمدن بر یک مسأله )مشکل( عمومی صورت تصمیم
ها گیرد. سیاست عمومی راهنمایی است که چگونگی توجیه و تفسیر و نحوه انجام دادن آنمی

(، 1396: اشتریان، کیومرث، )به نقل از«. سازدرا در جامعه به صورت کالن مشخص می
 .77سیاستگذاری عمومی ایران، تهران: انتشارات میزان، چاپ دوم، ص

ریزی سیاستگذاری جنایی های پایهبدیهی است که نوشتار حاضر صرفاً درصدد بیان بایسته -8
 ها است. بنابراین، نحوه انتساب مسئولیت بهزای دولتانگاریِ رفتارهای آسیببا محوریت جرم

ها و اثبات اتهامات آنان و چگونگی تنظیم نظام مجازات و به خصوص اجرای آن، جملگی دولت
انگاری رفتارهای ناقض حقوق صاحبان قدرت در وهله اول است موقوف به پذیرش امکان جرم

ای خواهد بود که از موضوع نوشتار های مستقل و جداگانهو دیگر موضوعات نیازمند پژوهش
 .حاضر خارج است

آید، نباید آن در معنای اصطالحی، هرگاه سخن از مشروعیّت در کارزاِر سیاست به میان می -9
    اش نظیر مشروع، شارع و متشرعین که برگرفته از مفاهیم های هم خانوادهرا با معنای واژه

هایی چون شرع و دین است، همسان پنداشت؛ زیرا مشروعیّت در عرصه سیاست به معنای واژه
شود، شایستگی اطاعت آیا یک سیستم سیاسی که توسط دولت یا حکومت اداره می»ن است که ای

      (،1399، )پور، حسینکرامت، فرهاد؛ علیر.ک.: «. شدن توسط تودۀ مردم را دارد یا خیر
 ، نشریة سیاست«های مشروعّیت سیاسی از منظر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانمؤلفه»

این مشروعیّت قدرت مستلزم سه عامل است؛  چنین،. هم226، ص 28 شماره ،8 سال متعالیه،
پذیری آن قانون اساسی با ارجاعاتش به اوّل، تطابق آن قدرت با قانون اساسی؛ دوم، توجیه

ها، رضایت عموم از هرم تر از آنباورهای مشترک در جامعه و سوم، مقبولیّت عمومی یا مهم
 قدرت. در این خصوص ر.ک.:

- Brusis, Martin, Ahrens, Joachim, & Wessel, Martin Schulze (2016), Politics and 
legitimacy in post-Soviet Eurasia, published by Springer, P.7. 

 چنین جهت مطالعه بیشتر در خصوص مبانی و مفهوم مشروعّیت در حکومت ر.ک.:هم
داری مدرن(، ترجمه )تئوری دولت سرمایه (، بحران مشروعیّت1394هابرماس، یورگن، ) -

 جهانگیر معینی، انتشارات گام نو، چاپ سوم.
 جهت مطالعه بیشتر نگاه کنید به: ی10
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 (، سیاست کیفری سختگیرانه، تهران: انتشارات میزان، چاپ اوّل. 1393طاهری، سمانه، ) -
رد، گیرانه در قبال جرایم خ(، تسامح صفر: سیاست کیفری سخت1389جوانمرد، بهروز، ) -

 تهران: انتشارات میزان، چاپ اوّل. 
گیری سیاست های شکلتأملی در زمینه»(، 1397نوبهار، رحیم؛ ساداتی، سیدمحمدجواد، ) -

، نشریه فقه و اسالمی، سال نهم، شماره «گیرانه در دهه نخست انقالب اسالمی ایرانکیفری سخت
 .183-157، صص17
(، سیاست کیفری سلب توان بزهکاری، نشریه تحقیقات حقوقی، دوره 1388)غالمی، حسین،  -

 .530-497، صص50، شماره 12
های ناشی از گسترش جرم دولتی، شرایط زندگی برای ی ضمن اینکه در نتیجه سیاست11

شود و مردم با ضررهای هنگفت مادی و معنوی روبرو شده تر میشهروندان دشوارتر و سخت
دهند. به عنوان نمونه، افت شدید قیمت سهام در را به سیاستگذاران از دست میو اعتماد خود 

گذاری بخش زیادی از شهروندان و روانه شدن سرمایه عظیمی از سوی ایران، متعاقب سرمایه
های آنان را به دنبال داشت. آنان به بازار سرمایه، تضرر فراوان شهروندان و از دست رفتن سرمایه

 یشتر ر.ک.:جهت مطالعه ب
(، مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی، ترجمة محمد مهدی 1387هابز، گراهام؛ شافر، نیکول جی، ) -

 شجاعی، انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 های سیاست جنایی با توجّه به ساختار نظام سیاسی رجوع نمایید:برای مطالعه درباره مدل -12
های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی (، نظام1393ری دلماس، )مارتی، می -

 ابرندآبادی، تهران: انتشارات میزان، چاپ چهارم.
 جهت مطالعه بیشتر نگاه کنید به: -13
 (، سیاستگذاری عمومی، تهران: انتشارات میزان، چاپ سوم.1395وحید، مجید، ) -
ها، ترجمه حمیدرضا تحلیل سیاست(، مبانی سیاستگذاری عمومی و 1392پارسونز، واین،) -

 ملک محمدی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم.
اند. در ها ایجاد شدهالمللی برای نظارت بر رفتارهای دولتناظران غیردولتی، در عرصه بین -14

 های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه(، نظام1393ری دلماس، )مارتی، میاین باره رجوع نمایید: 
 .62علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات میزان، چاپ چهارم، ص 

یا قوه  یا قوه مجریه شکایتی از طرز کار مجلسهرکس »قانون اساسی:  90به موجب اصل  -15
عرضه کند. مجلس  تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسالمیداشته باشد، می قضائیه

و در مواردی که شکایت به قوه موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد 
مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه 

 «.را اعالم نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطالع عامه برساند
 العه بیشتر نگاه کنید به:جهت مط -16
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 (، نظارت و تعادل در نظام قانون اساسی، انتشارات دراک، چاپ پنجم.1397راسخ، محمد، ) -
های مردم نهاد را (، سازمان24/3/1394قانون آیین دادرسی کیفری )اصالحی  66مثالً مادۀ  -17

اتوانی جسمی یا ذهنی، در زمینة حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ن
محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی، حمایت از حقوق شهروندی، 

 مجاز به اعالم جرم و شرکت در تمام مراحل دادرسی دانست.
 برای مطالعه درباره قانون رجوع کنید به: -18
 اپ اول.(، قانون، ترجمه مجید ادیب، انتشارات میزان، چ391متیو، برتران، ) -
 (، مفهوم قانون، ترجمه محمد راسخ، انتشارات نی، چاپ دوم.1380هارت، هربرت، ) -

هایی است که در اسنلن، سیاستگذاری عقالنی، شامل آن دسته از سیاست به باور ایگنیس -19
ای و اقتصادی باشد؛ کلیه ابعاد عقالنیّت های سیاسی، قانونی، حرفهچارچوب رعایت عقالنیّت

اهیم؛ تواند یک سیاستگذاری عقالنی را به دنبال داشته باشد. ر.ک. برزگر، ابرر یکدیگر میدر کنا
بررسی عقالنیّت سیاستگذاری عمومی در ایران: مطالعه موردی »(، 1395حسین زاده، صیاد، )

. 79-51، صص 1، شمارۀ 2، فصلنامه سیاستگذاری عمومی، دوره«هاقانون هدفمند کردن یارانه
عقالنیّت متضمّن پیگیری دو امر است، پیگیری عقل در امور بشری یعنی فرایند  در حقیقت،

شود و عقالنیّت به عنوان تسلِط ها دنبال میها سیاستآشکار ساختن توجیهاتی که توسط آن
 ای. در این خصوص نگاه کنید به:وسیله-روزافزونِ عقالنیّت ابزاری

- Barbara, Townley, David J. Cooper and Leslie Oakes, (2003), “Performance Measures and 

the Rationalization of Organizations”, Organization Studies, 24; sage publications, The online 

version of this article can be found at: http://oss.sagepub.com/cgi/content/abstract/24/7 /1045. 
به تصویب هیات عمومی  17/11/1396مورخ  766در همین رأستا، رای وحدت رویه شماره  -20

ت قانون مجازا 551حکم مقرر در تبصره ماده »دارد: دیوان عالی کشور رسیده است که مقرر می
قانون مدنی درمورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون  4با توجّه به ماده 1392اسالمی مصوب 

علیه آن مرد نیست حاکمّیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقرّرات قانون بیمه واقع شده و مجنی
 1395اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 

های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد خصوص حقوق و تعهدات صندوق تامین خسارت در
گردد، بنابراین رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق اشاره به گذشته مستفاد نمی

قانون آیین  471گردد. این رای طبق ماده دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می
ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن یفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهدادسی ک

 «.االتباع استالزم
بر اساس نظر »دارد: مقرر می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب   554چنین مادههم

شده در قانون اساسی جمهوری های دینی شناختهحکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت
با اصالح  4ماده  2تبصره«. گرددجمهوری اسالمی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین میاسالمی 

http://oss.sagepub.com/cgi/content/abstract/24/7%20/1045
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مقرر  16/4/1387قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقیله موتوری مصوب 
          گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به بیمه»دارد: می

نامه پرداخت نماید. مبلغ ن را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمهدیدگازیان
 «.گرددمازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی، به عنوان بیمه حوادث محسوب می
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