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 مقدمه

ها به جهت نیل به اهداف خویش، مشروع نیست. ممکن است دولت 2تمامی رفتارهای دولت 
های جدّی نسبت دست به اقدامات نامشروع بزنند و حقوق بنیادین شهروندان را نقض و آسیب

به حیات، سالمتی، بهداشت و اموال آنان وارد آورند یا حتّی جنایاتی علیه بشریت، نسل کشی و 
ت نازی در آلمان، جنایات جنگی در جنگ جهانی اوّل محیط زیست مرتکب شوند. اقدامات دول

ها، کشتار مردم حلبچه توسط صدام، قاچاق و دوم، جنایات ارتکابی توسط اسراییل علیه فلسطینی
های متعدّد دیگر، نشان های آمریکای التین، نسل کشی در رواندا و مثالمواد مخدر توسط دولت
. این رفتارها، فراتر از 3ها را مشروع تلّقی کردات دولتتوان کلیّه اقدامدهنده این است که نمی

های رسمی دولت است اقدامات بزهکارانه مقامات دولتی ارزیابی شده و بازتاب دهنده سیاست
یابد و اصوالً مقامات دولتی نفع که در جهت منافع دولت به عنوان شخص حقوقی ارتکاب می

های جدّی د. رفتارهای مذکور ممکن است آسیبشخصی مستقیم در ارتکاب این رفتارها ندارن
ها را نقض نماید. در این صورت با مفهوم نو ظهور به شهروندان وارد آورده و حقوق بنیادین آن

، رفتارهای به ظاهر قانونی دولت در نقض 4شویم. منظور از جرم دولتیجرم دولتی روبرو می
بیعی شهروندان و حقوق بشر است. فارغ از های طالمللی، حقّهنجارهای بنیادین داخلی و بین

های به آن، جرم دولتی؛ متضمّن آسیب 5معیارهای تعریف جرم دولتی و رویکردهای گوناگون
ترین چالش جرم دولتی، عدم شناسایی باشد. مهمجدّی محسوس و نامحسوس به شهروندان می

ها، فعل یا جرم و مجازاتآن در قوانین موضوعه است. زیرا، جرم به موجب اصل قانونی بودن 

                                                           
ع، شتتامل قوای ستته گانه و در این مقاله به معنای محدود یعنی قوۀ مجریه نمی (State)دولت  -2 باشتتد، بلکه در معنای موستتّ

 گیرد. نهادهای وابسته به آن مورد استفاده قرار می
 رای مطالعه در موارد یاد شده رک.:ب -3

پ اوّل، ، چا70۸تا  639فرد تتتت دکتر محمد فرجی، صص المللی، ترجمۀ دکتر بهزاد رضویتتتت روبو، دیدیه: حقوق کیفری بین
 ، نشر میزان. 1399

متعدّدی در  هایشناسان قرار گرفت، کتب و مقالههای جرماواخر قرن بیستم موضوع پژوهش (crime state)جرم دولتی  -4
اند. در این باره رک.: غالمی، حسین این خصوص منتشر گردید. برخی از نویسندگان معادل جرم حکومتی را برای آن برگزیده

های اجتماعی )مورد مطالعه: کودکان خیابانی شتتهر تهران(، اهلل: جرم حکومتی؛ رویکردی نوین در تحلیل آستتیبغالمی، نبی /
 . 51۸ت497: صص 1399، تابستان 2، شمارۀ 9تحقیقات اجتماعی در ایران / دورۀ  مندرج در مجلۀ مطالعات و

 برای آگاهی از این تعاریف رک.:  -5
Green, Penny/Ward, Tony: STATE CRIM; Governments, Violence and Corruption, P 111, First 
published 2004, Pluto Press, London. 

تعدّدی از یستتتوفر جی مُلُنی، یک دورۀ مفصتتل چهار جلدی دربارۀ جرم دولتی متضتتمن مقاالت مویلیام چمبلیس همراه با کر
 تلیج منتشر شده است. شناسی تهیه کرده که توسط انتشارات رُپژوهشگران جرم

 : رح استدر جلد اوّل این کتاب مقاالتی در تبیین مفهوم جرم دولتی به نگارش درآمده است. عنوان کامل کتاب بدین ش
Chambliss, William J/Moloney, Christopher: STATE CRIME; Critical Concepts in Criminology, First 
published, 2015, Routledge, New York.  

 باشد. صفحه می 2000 ست. کتب چهار جلدی یاد شده حدودایس از اوّلین پژوهشگران جرم دولتی المبچ
 چنین رک.:هم

ستی سلِتْ، کری سخ به آن: رویکرد جرمنلَ شید غالملو و دکتر شناختی به جرایم دولتی و پا صادآها، ترجمۀ دکتر جم قی، زاده 
، 134تا  103المللی کیفری، به کوشتتش حمیدرضتتا نیکوکار، صتتص شتتناختی به حقوق بینمندرج در کتاب: رویکردهای جرم

 ، نشر میزان. 1397چاپ اوّل، زمستان 
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. به همین جهت، ممکن است این 6ترک فعلی است که قانون برای آن تعیین مجازات کرده است
های اصطالح گمراه کننده و حتّی اشتباه دانسته شود. این اشکال ابتداء مانع جدّی برای پژوهش

جرم دولتی را گسترش  شناسان مفهوماعتنا به این اشکال، جرمشناسی بود، ولی امروزه بیجرم
رفت، توان نادیده گاند. این اشکال را نمیاخیر تبدیل کرده شناسی در دههداده و به موضوع جرم

و گسترش مباحث مربوط به دولت قانونمند  7المللیجرایم بین ولی سابقه ذهنی حقوقی درباره
ین اشکال را تا حدود زیادی المللی بر حقوق ملّی، او تفوق روزافزون حقوق فرا ملّی و اسناد بین

الملل ت شامل استفاده از حقوق بین»نویسند: مرتفع نموده است. مولینز و روت در این باره می
المللی ت المللی و حقوق بشر بینها، منشورها، حقوق بشر دوستانه بینقوانین عرفی، پیمان

یرا این چارچوب شامل دهد، زمندترین مبنا را برای تعریف جرایم دولتی تشکیل میقدرت
های اجتماعی و اقتصادی بوده و مبنای حقوقی محکمی را معیارهایی مانند حقوق بشر و آسیب

انگاری جرم دولتی های کّلی نظام نیز، رهنمودهای مناسبی برای جرم. سیاست۸«دهدنیز ارائه می
 فراهم نموده است که در بندهای بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

 از دولت قانونی تا دولت قانونمند الف ـ
. تفاسیر گوناگون از قانون، 9های مهمّ جرم دولتی، تبیین مفهوم قانون استیکی از چالش

دهد. در این اساس تفکیک بین مفهوم دولت قانونی و دولت قانونمند یا حقوقی را تشکیل می
و دولت قانونمند تبیین  گیرد، سپس دولت قانونیبند ابتدا مفهوم قانون مورد بحث قرار می

 گردد. می
 یـ مفهوم قانون1

شود. هارت در اند، تفسیر میدانان ارائه کردهای که حقوقمفهوم قانون، فراتر از تعاریف ساده
کند. ویژگی قانون اشاره می به سه ویژگی مهم درباره“ قانون چیست؟”پاسخ به این پرسش که 

                                                           
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون »دارد: در این باره مقرّر می 1392استتالمی مصتتوّب  قانون مجازات 2مادۀ  -6

 «شود.برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می
صل قانونی بودن جرم و مجازاتسران نازی -7 ستنادها در دادگاه نورنبرگ و توکیو به ا  اها بالمللی دولتکردند. جرم بین ها ا

تری یافت. جرایمی نظیر توطئه و جنایات علیه صتتلح، ها ابعاد گستتتردهتصتتویب استتاستتنامه توکیو و نورنبرگ و محاکمه نازی
صلی محاکمه شریت از محورهای ا شکنجه و جرایم جنایات جنگی و جنایات علیه ب شی،  سل ک های مذکور بود. رفته رفته ن

از سال  آنو آغاز به کار  (ICC) یالمللبا تصویب اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی مطرح شد.دیگری نیز به عنوان جرایم بین
 :میالدی، این تحوالت گسترش یافت. برای آگاهی در این باره رک.  2003

سئولیّت کیفری بینتتتت نجفی ابرندآبادی، علی شمارۀ حسین: م تا  171ص ، ص1373، پاییز 15المللی، مجلۀ تحقیقات حقوقی، 
199 . 

ج در مجله حستتین نجفی ابرندآبادی، مندرالمللی دولت، ترجمه دکتر علیماری دوپویی، پیر: مالحظاتی پیرامون جرم بینتتتتت 
 . .320تا  275، صص 13، شماره 1369المللی، حقوقی بین

 . 110سلِت، کریستین: منبع قبلی، ص ل -۸
الت و کتب نگارش رستتد، ولی محتوای مقاضتتیح به نظر میهر چند در نگاه اوّل، قانون مفهومی بدیهی و بدون نیاز به تو -9

های مبتنی بر مفهوم قانون است. در این دهد که نقطه آغازین بسیاری از نظریّههای حقوقی، نشان مییافته و تأثیر آن در اندیشه
 :ارتباط رک. 

 ، نشر نی. 1390ت هارت، هربرت: مفهوم قانون: ترجمۀ دکتر محمّد راسخ، چاپ دوم، 
 سیم.، فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آ1399تبار، حسن: منطقِ حیرانی در باب استدالل حقوقی، چاپ اوّل، ت جعفری

 ، نشر میزان. 1391ت بتِرتران مَتیو: قانون، ترجمۀ مجید ادیب، چاپ اوّل، 
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. هارت به 10«انواع رفتار انسانی دیگر اختیاری نیستبرخی از »اوّل الزامی بودن است یعنی 
گونه تواند آن را از مفهوم زور و تهدید متمایز سازد. همانداند که این ویژگی قانون نمیخوبی می

های نظام چنینهمخویش بنمایند. از اطاعت  توانند دیگران را به زور ملزم بهکه بزهکاران هم می
توانند با تصویب قانون، آن را الزامی دانسته و شهروندان را مجبور به اطاعت نمایند. استبدادی می

. هارت ویژگی 11به همین جهت در جرم دولتی مفهوم الزامی بودن به چالش کشیده شده است
های رفتار برخی حوزه اند وقواعد اخالقی موجد تکالیف»داند. دوم را رعایت قواعد اخالقی می

. بدین ترتیب ارتباط 12«سازندچه فرد مایل به انجام آن است خارج میانتخاب آزاد آن را از دایره
شود. قواعد اخالقی نظیر عدالت، تنگاتنگ اخالق و حقوق در مفهوم قانون بازتاب داده می

رو ی غیراخالقی روبهچه در قانون تبلور نیابد، ما را با قوانینآزادی، حق انتخاب، و نظایر آن چنان
های حقوقی کشورها محتوای برخی الزامات بنیادی اخالقی را باز تولید تمامی نظام»سازد. می
های انطباق میان خودسرانه از خشونت صرفًا آشکارترین نمونه هقتل و استفادکنند. می

ستقل از قواعد توان برای قانون، حیاتی م. بنابراین نمی13«اندهای حقوقی و اخالقیممنوعّیت
توان متن الزام آوری را که توسط مجالس قانونگذاری یا حتی در قانون حقوقی قائل شد. نمی

سومین  14اساسی وجود دارد، در صورت نقض قواعد اخالقی و هنجارهای بنیادین قانون نامید.
ه حدّ گردد که قاعده چیست و قانون تا چویژگی قانون از دیدگاه هارت به این موضوع باز می

های حقوقی تأثیرگذار است. مفهوم قانون در نظام بنیان همفهوم قانون در کلیّ 15قاعده محور است.
های کلی نظام قانونگذاری )ابالغی سیاست 5حقوقی ایران مبهم است. به همین جهت در بند 

 تعیین حدود اختیارات و صالحّیت مراجع وضع قوانین و مقرّرات با»( آمده است: 6/7/1399
قانون، »نویسد: برتران متیو در تعریف قانون می...« ارائه تعریف روشن و مشخص از قانون، 

. 16«کندسندی است که مقام دارای صالحیت قانونگذاری، در چارچوب قانون اساسی وضع می
                                                           

 .3۸هارت: منبع قبلی، ص  -10
طور جدی مطرح شتتد. برای بحث بیشتتتر در این ارتباط رک. المللی به چالش این دیدگاه در هنگام ظهور مفهوم جرم بین -11

 .297تا  2۸7المللی دولت، منبع قبلی، صص نجفی ابرندآبادی، جرم بین
صل قانونی بودن جرایم و مجازات صص ها در حقوق بینمؤمنی، مهدی: ا س۸0تا  29المللی کیفری،  ، 1392تان ، چاپ اوّل، زم

 نشر میزان.
 :ک.چنین، ردر این باره هم

Chambliss, William J/ Michalowski Raymond/ Kramer, Ronald C.: State Crime in the Global Age, pp. 
15-19, WILLAN PUBLISHING, UK, 2010. 

 .40هارت، منبع قبلی، ص  -13و  12
 

قانون ناعادالنه قانون »که این ادعا »نویستتتد: کند و در این باره میاین دیدگاه مورد قبول هارت نیستتتت و آن را نقد می -14
قانون »گویند: در اغراق و متناقض نمایی )اگر نگوییم در نادرستتتتی(، طنینی شتتتبیه به طنین آن ادعاهایی دارد که می« نیستتتت

 .41همان منبع ص «« قانون اساسی قانون نیست»یا « موضوعه قانون نیست
 در این باره رک.: حقوق مرتبط است.بحث تفصیلی در این باره به حوزۀ فلسفۀ  -15

 . 25۸تا  155تبار، حسن: منبع قبلی، به ویژه فصل هفتم و هشتم ص جعفری
شریح این مفاهیم؛ قانون، تنوع قوانین، قانون به مثابۀ قواعد اولی و ث سر کتاب خویش را به ت سر تا  انوی، بنیادهای نظام هارت 

وق م حقنظیر هارت تبیین جامعی از مفهودهد. کار بیمی حقوقی عدالت و اخالق، حقوق و اخالق و چیستی قواعد اختصاص
 چنین رک.:است. در این باره هم

 ، نشر میزان. 1397مَتیو، برِتران: قانون، ترجمۀ مجید ادیب، چاپ اوّل، 
 .14متیو، منبع قبلی، ص  -16
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. 17شوندصالحیت قانونگذاری در انحصار نمایندگانی است که مستقیماً توسط مردم انتخاب می
عقل بشری »ژرژ بوردو قانون؛  هدر قانون اساسی ایران پذیرفته شده است. به نوشتاین دیدگاه 

 هجمعی است و به واسط هکند. قانون، نماد ارادجمعی، تجلّی پیدا می هاراد هاست که به واسط
. قانون اساسی به عنوان یک منشور مستقیماً به رأی مردم گذارده 1۸«شودنمایندگان مردم، اعالم می

. قانون اساسی متضمن حقوِق 19ز برتری مطلق نسبت به قانون عادی برخوردار استشده و ا
بنیادین نظیر آزادی، عدالت و مردم ساالری است و ضمن وضع ساختارهای اصلی نظام سیاسی، 

نماید. الزم است اصول قانون اساسی در ها با یکدیگر را تبیین میاختیارات هر قوه و روابط آن
اب داده شود و از نقض آن با هر عنوان و بهانه جلوگیری شود. به همین جهت قوانین عادی بازت

های حقوقی، ساز و کارهایی برای تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و حسن اجرای در نظام
قانون  71شود. حقّ مجلس قانونگذاری در وضع قانون مطلق نیست. طبق اصل بینی میآن پیش

قانون  72در قانون اساسی در وضع قوانین باید رعایت شود. اصل  اساسی، رعایت حدود مقرّر
تواند قوانینی وضع کند که با اصول مجلس شورای اسالمی نمی»دارد: اساسی صراحتاً مقرّر می

و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی 
. قوانینی وجود دارد که مغایر قانون 20«شورای نگهبان است هکه در اصل نود و ششم آمده بر عهد

ها و نامهآور نظیر مصوبات شوراهای عالی، آییناساسی است. همچنین در سایر مقرّرات الزام
ای وجود دارد که در تقابل با قانون های دولتی و مصوبات شوراهای شهر، موارد عدیدهبخشنامه

تند. مقرّرات مذکور بسترهای الزم برای ارتکاب جرم اساسی وضع شده و در حال اجرا هس
های کلی نظام این موارد مورد توجه اند. به همین جهت در تنظیم سیاستدولتی را فراهم نموده

های سیاست 2قرار گرفت و در چند ابالغیه بندهایی به آن اختصاص داده شد. از جمله در بند 
ارزیابی و پاالیش قوانین و مقرّرات »آمده است: ( 6/7/1399کلی نظام قانونگذاری )ابالغی 

موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ایجاد 
نقطه آغازین مقابله با جرم دولتی، «.  ساز و کار الزم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی

نقض حقوق بنیادین، محیط زیستت،  هر زمینپاالیش قوانین و مقرّرات موجود است. مقرّراتی د

                                                           
صویب و بعد زمانی می -17 سالمی ت شورای ا شورای نگهبان توسط توان یک متن را قانون عادی نامید که در مجلس  از تأیید 

آور در نظام حقوقی ایران توان سایر مصوبات الزامرییس جمهور یا رییس مجلس طی تشریفات قانونی ابالغ گردیده باشد. نمی
صوبهرا  شورای نگهبان م صورتی که  صویب قانون عادی نامید. لذا در  صلحت نظام به ت سط مجمع م سپس تو ای را رد کند و 

 شود، زیرا به تأیید شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر قانون اساسی نرسیده است.نامیده نمیبرسد، قانون 
1۸ .G. Burdeav, Annales de Philosophie du droit, 1930. 

 .15به نقل از متیو، منبع قبلی، ص 
ن چنین اصلی، قانون اساسی باشد. زیرا در صورت نبودنظارت بر تطابق قوانین اساسی، شرط اساسی دولت قانونمند می» -19

 .۸4شوالیه، منبع قبلی ص « چیزی بیش از یک حضور نمادین نخواهد بود.
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با احکام اسالم با اکثریت »دارد: قانون اساسی مقرّر می 96اصل  -20

ساسی بر عفقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن ستها با قانون ا در « .هده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان ا
قانون اساسی مسئولیّت اجرای قانون اساسی  113عمل نیز ممکن است، اصول قانون اساسی نقض گردد. به همین جهت اصل 

 :را بر عهدۀ رییس جمهور قرار داده است. برای بحث بیشتر در این ارتباط رک.
سئولیّت رییس جمهور در ا سین: م سی و جایگاه هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانومهرپور، ح سا سی، جرای قانون ا سا ن ا

 .2۸تا  1، صص 1377، 16و  15مندرج در مجلۀ راهبرد، شمارۀ 
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قانون اساسی و غیره وجود  44های مرتبط با اصل سازی، سیاستبهداشت و سالمت، خصوصی
دارد که تولید کننده جرم دولتی است. این مقرّرات نیازمند ارزیابی و پاالیش جدی است. ناکافی 

های کلی نظام سیاست 2بند  بودن یا ناکارآمدی ساختارهای موجود باعث شده است تا در
مقرّر گردد. « تعیین ساز و کار مناسب برای عدم مغایرت مقرّرات با قانون اساسی»قانونگذاری، 

های های قانونی، قانون اساسی و یا سیاستمجلس قانونگذاری ممکن است با استفاده از حیله
کشور، بسترهای الزم جهت کلی نظام را نادیده انگاشته و در هنگام تصویب بودجه ساالنه کل 

جرم دولتی را فراهم نماید. مثالً بودجه سالمت را کاهش داده، یا برای پیشگیری از حوادث 
های عمده های الزم را به عمل نیاورد. در این صورت، احتمال ایراد آسیببینیغیرمترقبه، پیش

ها ناگزیر از افزایش ن این هزینههایی را ایجاد کند و برای تأمیبه شهروندان افزایش یافته یا هزینه
های انرژی را افزایش دهد. این های جدید شده یا قیمت حاملها یا ایجاد مالیاتمالیات

های اجتماعی های اقتصادی را تشدید و یا حتّی موجب بحرانتصمیمات ممکن است بحران
ن اساسی و حقوق گردد. الزم است اختیار مجلس در این موارد در جهت انطباق با اصول قانو

های کلی نظام قانونگذاری آمده است: سیاست 7بنیادین محدود گردد. به همین جهت در بند 
بینی ساالنه کل کشور )پیش هاختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودج هتعیین محدود»

داخلی  هنامها، موارد هزینه و ...( با تصویب قانون الزم و اصالح آیینگذاریدرآمدها، هدف
 «.مجلس

 ـ دولت قانونی2
کند و با دولت قانونی با تکیه بر قوانین، برای توجیه کلیّه رفتارهای خود به قانون استناد می

کند و دائماً از فقدان یا تفسیر قوانین به نفع خویش و برای افزایش اختیارات قانونی تالش می
اعتنایی به هنجارهای بنیادین حقوقی در  کند. دولت قانونیناکافی بودن اختیارات خود انتقاد می

اجرای عدالت، آزادی و مردم ساالری ندارد و قانون اساسی را به عنوان قانون برتر هم به طرق 
داند. در گیرد. دولت قانونی، قانون را موجد هر گونه صالحیّت و حقی میگوناگون نادیده می

ای قبل از قانون وجود ندارد. چ اصل و قاعدهشود و هیاین دیدگاه، حقوق بعد از قانون متولد می
لذا، هر موضوعی که قانون، آن را تجویز کند، عین حق و عدالت است هر چند مصداق بارز ظلم 

عدالتی باشد. مثالً پرداخت مالیات تکلیف همگانی است، ولی اگر قانون، شخص یا نمادی و بی
شود مقننه برتر دانسته می هیدگاه، مصوّبات قوشود. در این درا از مالیات معاف نماید، توجیه می

گیرد. چون قانون و هیچ کس حقّ نقض آن را ندارد. جرم دولتی در چنین بستری شکل می
تواند هر گونه آسیب و تجاوز به حق طبیعی و حقوق بنیادین را تجویز نماید. دولت قانونی، می

ها را در تقابل با قدرت و شناسد که آنالمللی را فقط در صورتی به رسمیّت میهنجارهای بین
شود که آیا دولت است که قواعد اختیارات خویش نداند. پرسشی جدّی در این ارتباط مطرح می

بخشد یا قواعد پیشینی هستند که اِعمال قدرت توسط دولت فقط بر اساس حقوقی را اعتبار می
نظم حقوقی به تمام »ت قانونی است. شود. دیدگاه اوّل، مبنای مفهوم دولها مشروع تلقی میآن
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گوید: که ژلینک میباشد و چناناراده او استوار می هو کمال، اثری از دولت است و بر شالود
. این دیدگاه، 21«کند که او را محدود سازددولت اربابی است که برای خود قواعدی را معیّن می

سازد. تیجه جرم دولتی را فراهم میهای طبیعی و در نبسترهای تجاوز به حقوق بنیادین و حق
معنا خواهد بود. زیرا، جرم با اعمال مجازات مالزمه دارد. غیر از به عبارت دیگر، جرم دولتی بی

دولت کسی صالحّیت اِعمال مجازات را ندارد. بدیهی است دولت قواعدی برای مجازات کردن 
ابل تصور نیست. پرسش دیگر این کند. در این دیدگاه، حقوقی مستقل از دولت قخود وضع نمی

است که دولت قانونی به چه اندازه قدرت دارد؟ آیا قدرت مطلق یا نامحدودی دارد که با هیچ 
توان آن را محدود ساخت؟ پاسخ این پرسش بر اساس طرفداران نظریّه ای نمیاصل و قاعده

راین محدود کردن باشد، بنابحقوق می هدولت قانونی روشن است، چون دولت خالق و سازند
قدرت و اختیار وی معنا نخواهد داشت. انتقادات وارد بر نظریّه دولت قانونی، موجب ظهور 

 نظریّه دولت قانونمند گردید. 
 22ـ دولت قانونمند3

دولت قانونمند، مفهوم دولت قانونی به دولت حقوقی تحوّل پیدا کرد. مطابق  هبا ظهور نظریّ
باشد، دقیقاً از سرشت حقوقی قدرت دولت، تابع حقوق است و لذا محدود می»این دیدگاه: 

ای کارگیری قاعدهایجاد و به هگیرد. هر قدرتی که نتواند جز به واسطقدرت دولت نشأت می
. جرم 23«باشدی بماند، الجرم قدرتی محدود شده توسط حقوق میحقوقی به وجود آید و باق

تواند قدرت دولت را محدود نماید. اصول شود. حقوق میدولتی براساس این دیدگاه توجیه می
کند. در این دیدگاه، دولت زاییده پیشین حقوق، برتر از نظم قانونی است که دولت آن را خلق می

رارداد اجتماعی ملزم و مکلّف به تسلیم در مقابل هنجارهای ق هحقوق است و در چهارچوب نظری
قانون »قانون اساسی ایران نیز مورد توجّه قرار گرفته است:  هبنیادین است. دیدگاهی که در مقدّم

اساسی جمهوری اسالمی ایران مبّین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران 
و ...« باشد می است که انعکاس خواست قلبی امت اسالمی میو براساس اصول و ضوابط اسال

گری فردی حکومت از دیدگاه اسالم، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه»... در ادامه آورده است: 
یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان 

راه خود را به سوی هدف نهایی )حرکت به سوی  دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتیمی
واگذاری  هقرارداد اجتماعی است که محدود هنظریّ هعبارات فوق بازتاب دهند« اهلل( بگشاید.

                                                           
 . 39شوالیه، منبع قبلی، ص  -21
آلمانی  Due process of Lawآمریکایی  L’ Etat droit، فرانسه Rule of Lawدولت قانونمند با معادل انگلیسی  -22

Rechtsstaat های گوناگونی میالدی به بعد، مفهوم دولت قانونمند رواج یافت. نظریّه 19های قرن در ادبیات حقوقی از نیمه
 :در این باره تاکنون توسط فالسفه و دانشمندان حقوق عمومی مطرح شده است در این باره رک.

 .یزانم، نشر 137۸، جلد اوّل بهار 50تا  19صص  ت شوالیه، ژاک: دولت قانونمند، ترجمۀ دکتر حمیدرضا ملک محمدی،
سنده یاد ، انتشارات جنگل. نوی1۸5تا  41، صص 1390تتتت ویژه، محمدرضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، چاپ اوّل، 

 شده معادل دولت حقوقی را بر دولت قانونمند ترجیح داده است.
 .39شوالیه، منبع قبلی، ص  -23
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قانون اساسی حقوق  هدهد. سپس، در مقدمقدرت و اختیار به دولت، توسط جامعه را نشان می
: ین عبارات مورد توجّه قرار گرفته استبا ابنیادین؛ عدالت، نفی تبعیض، آزادی و دموکراسی، 

باشد و انحصار اقتصادی می گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعیقانون اساسی تضمین»... 
و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تالش 

ی بنیادین اقدام نماید. به تواند برخالف تعهد به ملّت و هنجارهابنابراین دولت نمی«. کندمی
این هنجار بر نظمی از پیش موجود تکیه دارد، نظمی که گاه الهی، گاه طبیعی، گاه »عبارت دیگر: 

. خدا محوری نیز، اساس دولت قانونمند است به همین جهت در 24«انسانی، گاه اجتماعی است
ای مدیریت اجتماعی هگذاری که مبین ضابطهقانون»مقدّمه قانون اساسی تصریح شده است: 

همچنین انسان محوری و جامعه مداری در ادامه « یابد.است بر مدار قرآن و سّنت جریان می
هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی »مورد توجه قرار گرفته است: 

اد خدا گونگی است )و الی اهلل المصیر( تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابع
مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر ا باخالق اهلل( و این جز در گرو انسان فراهم آید )تخلقو

های زیادی برای .بدین ترتیب محدودیت 25«تواند باشداجتماع در روند تحول جامعه نمی
عدی که ویژه قواحقوقی بپردازد؛ به هتواند به وضع هر قاعداختیارات دولت وجود دارد که نمی

 نقض هنجارهای بنیادین را به دنبال داشته باشد.

 جرایم دولتی هب ـ سیاستگذاری جنایی دربار
واقعیّت انکارناپذیر این است که نظام عدالت کیفری برای مبارزه با جرایم اشخاص فرو دست 

و های الزم برای مبارزه با جرایم اشخاص فرا دست، با نفوذ جامعه طراحی شده است. ظرفیّت
های کلّی نظام ابالغی رهبری، اسناد باال صاحبان قدرت کمتر وجود دارد. قانون اساسی، سیاست

گیری از جرم دولتی و ضرورت مقابله با آن اتخاذ پیش ههای مناسبی درباردستی، سیاستگذاری
 های اجرایی و قضایی در این راستا مستلزمزا و سیاستاند. هر چند در عمل قوانین جرمکرده

های مستقل است. بندی و بحثتنوع جرایم دولتی مستلزم گروه 26اصالح و بازبینی است.
های ها پژوهشآن ههای مختلف را مطرح و دربارشناسان جرم دولتی در این باره گونهجرم

اند. عمده جرایم دولتی شامل: جرایم دولتی زیست محیطی، جرایم دولتی مستقلّی انجام داده
قوق بنیادین نظیر عدالت، آزادی و مردم ساالری است که به عنوان نمونه اقتصادی، نقض ح

 گیرد.برخی از موارد در ادامه مورد بحث قرار می

 

                                                           
 .40ص  ،منبع قبلی شوالیه، -24
بحث بیشتتتر در این ارتباط مستتتلزم نگارش مقالۀ مستتتقلّی استتت که تبلور اندیشتته دولت قانونمند را در قانون استتاستتی  -25

 جمهوری اسالمی ایران تبیین نماید.
تک موضوعات است. این مقاله صرفاً به طرح اندیشه بحث جامع در این باره مستلزم نگارش مقاالت متعدّدی درباره تک -26

های اصتتلی گذاری عمومی اختصتتاص دارد. به همین جهت فقط برخی از عنواننو ظهور جرم دولتی و ارتباط آن با ستتیاستتت
  گردد.طرح می
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 27ـ جرم دولتی در قلمروی محیط زیست1
قانون  50حفاظت از محیط زیست، نیاز ضروری جوامع بشری است؛ به همین جهت اصل 

های بعد باید در آن حیات که نسل امروز و نسل حفاظت محیط زیست»دارد: اساسی مقرّر می
های اقتصادی و غیر گردد. از این رو فعالیّتعمومی تلقی می هرو به رشدی داشته باشند، وظیف

از «. آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند ممنوع است
زیست به تصویب رسیده و رفتارهای مخرب را دیرباز قوانین متعدّدی در ایران درمورد محیط 

به هر فعل یا ترک فعلی اطالق « بوم -جرم »جرم زیست محیطی یا »جرم انگاری نموده است. 
. در صورت ارتکاب جرم 2۸«شود که دارای ارتباط مستقیم با مالحظات زیست محیطی باشدمی

هاست نبیهی در انتظار آنهای تتوسط شهروندان و اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر رسمی، پاسخ
شناسان سبز در تبیین باشد. جرمولی رفتارهای دولتی در تخریب محیط زیست بدون پاسخ می

اند. آنان در تعریف جرم مفهوم جرم زیست محیطی فرا مّلی، این جرم را مورد توجّه قرار داده
انگاری آن ر از جرم اند: در هر رفتار مضر برای انسان، حیوان یا محیط زیست، صرف نظآورده

ها و ها، شرکتضررهای محیط زیست محور که توسط دولت»در نظام عدالت کیفری رسمی. 
یابند. این سه گروه با اثر بخشی بر نظام جرم انگاری قادرند، از های قدرت ارتکاب میگروه

 هدربار. همان اشکال قبلی 29«های منع آلودگی محیط زیست به سادگی عبور کنندصافی رویه
توان دولت و نهادهای شود، با چه معیاری و چگونه میجا تکرار میجرم انگاری جرم دولتی، این

عمومی صاحب قدرت را تحت تعقیب در این موارد قرار داد. آنان به اختیارات قانونی خویش 
لزم دانند. تبیین این موضوع مستاز مسئولّیت کیفری مبرا و مصون میخود را استناد نموده و 

دولت قانونمند است. دولت باید براساس اصول پیشینی، حقوق و تعهدات خود  هبازخوانی نظری
در قبال شهروندان و اسناد باالدستی نظام، رفتارهای خود را تنظیم و از ارتکاب جرم دولتی 

تری خودداری کند. سیاستگذاری عمومی در قلمروی جرایم زیست محیطی مستلزم بررسی بیش
قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را به رسمّیت شناخته و هر گونه آسیب  55ل . اص30است

                                                           
 «گردد.محیط زیست شامل: آب، هوا، خاک و عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر موجود زنده می» -27

یگران: حقوق دتتت به نقل از: کیس، الکساندر و 1967ژوئن  27ادی اروپا، )برگرفته از متون حقوقی مصوّب شورای جامعۀ اقتص
سن حبیبی، ص  ست، ترجمۀ دکتر محمدح شی از ا 2. در مادّۀ 7و  6محیط زی سارات نا سئولیّت مدنی خ سیون م عمال کنوان

ت شتتامل محیط زیستت»در لوگانو آمده استتت:  1993ژوئن  21خطرناک در محیط زیستتت مصتتوّب شتتورای اروپا در تاریخ 
 شود: های زیر میبخش

متقابل این عوامل بر  ت منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیرقابل تجدید مانند هوا، آب، خاک و کلیه جانوران و گیاهان و تأثیر
 دیگر؛یک

 باشند؛ هایی که جزء میراث فرهنگی میت اموال و دارای
 «اندازهای ویژه؛ت و مناظر و چشم

، 3۸شناسی جهان بوم، ترجمه دکتر حمیدرضا دانش ناری، ص یم زیست محیطی فرا ملّی به سوی جرموایت، راب: جرا -2۸
 ، نشر میزان. 1395چاپ اوّل، پاییز 

 .39وایت، منبع قبلی، ص  -29
گیرد. بحث مفّصل در این باره موضوع مقاالت مستقلّی است. این موضوع صرفاً از دیدگاه جرم دولتی مورد بحث قرار می -30

 :برای مطالعه در این خصوص رک.
  ، نشر میزان.1399های تقنینی ت قضایی، چاپ اوّل، پاییز ها و پاسخت کشاورز، اسداهلل: بزهکاری سبز، جلوه
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های کلّی محیط زیست از و تخریب آن را مطلقاً ممنوع دانسته است. در همین راستا سیاست
)ابالغی  31های کّلی محیط زیستسیاست 4اسناد مهمّ باال دستی ابالغ گردیده است. در بند 

های غیرمجاز و جرم گیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگیپیش»( آمده است: 26/۸/1394
کنندگان محیط کنندگان و تخریبآلوده هانگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارند

های توسعه در نقش قوانین و مقررات و برنامه 5در بند «. زیست و الزام آنان به جبران خسارت
پایش مستمر »دارد: رار گرفته است. به همین جهت مقرر میتخریب محیط زیست مورد توجه ق

مخرب و  ههای صوتی، امواج و اشعهوا، آب، خاک، آلودگی هو کنترل منابع و عوامل آالیند
های زیست محیطی در قوانین و تغییرات نامساعد اقلیم، و الزام به رعایت استانداردها و شاخص

های کلی درمورد منابع سیاست 2. طبق بند 32«مینهای توسعه و آمایش سرزمقررات، برنامه
برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری اصالح نظام بهره»؛ 33(3/11/1379طبیعی )ابالغی 

برداری از نظام بهره»مورد توجه قرار گرفته است. « این منابع و تالش برای حفظ و توسعه آن
ب منابع طبیعی است. یکی از مصادیق بارز جرم در حال حاضر از عوامل تخری «منابع طبیعی

اعی و ها است. در ظاهر قانون حفظ کاربری اراضی زردولتی، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ
( در جهت حفاظت از 1/۸/13۸5( و اصالحیه بعدی آن )مصوّب 31/3/1374ها )مصوّب باغ

های فراهم کرده است. تبصره محیط زیست بوده است، ولی عمالً موجب تخریب گسترده آن را
مادّه یک قانون یاد شده، اختیار تغییر کاربری را به مقامات اداری داده است. مقامات اداری هم 

قانون یاد  2 هنمایند. زیرا در مادّدر جهت کسب درآمد به نفع دولت، اقدام به تغییر کاربری می
طبق مقررّات این قانون مجوز تغییر  هادر مواردی که به اراضی زراعی و باغ»شده آمده است: 
های مذکور با احتساب ارزش ( قیمت روز اراضی و باغ%۸0شود، هشتاد درصد )کاربری داده می

داری کل کشور واریز زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه
مات اجرایی تمایل به موافقت بدیهی است با توجّه به درآمدزایی چنین اختیاری، مقا« گردد.می

                                                           
اسی، های کاهش آلودگی هوای شهری در ایران از منظر زیست بوم سیتتتت بهلولی، حمید/ملک افضلی، شیدا: بررسی سیاست

 .43ت9، صص 139۸، پاییز 3، شمارۀ 5گذاری عمومی، دورۀ پژوهشی سیاست مندرج در فصلنامۀ علمی ت
 ورد نیازمها و اصالحات ت رشیدی، محمد/عمرانیان خراسانی، حمید: بازنگری قانون توزیع عادالنۀ آب در ایران: ضرورت

بری ابالغ گردیده های کلّی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده و توسط رهسند تحت عنوان سیاست 53تاکنون  -31
 است.

 نماید.ها زمینه برای تحقق جرم دولتی را فراهم میدر بندهای دیگر موارد متعددی مطرح گردیده که عدم رعایت آن -32
تواند به کاهش جرم دولتی منجر شود، بینی شده که میهای کلی نظام تدابیری مناسب پیشدر بسیاری از بندهای سیاست -33

 :به عنوان نمونه رک.
 (3/11/1379های کلی نظام در بخش منابع آب )ابالغی ت سیاست
 (3/11/1379های کلی نظام در بخش معدن )ابالغی ت سیاست
 (29/9/1391های کلی نظام در بخش کشاورزی )ابالغی ت سیاست

ستا مادۀ  در حقوق ایران  لین بارحائز اهمیّت است. مادۀ مذکور برای او 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب  66در این را
توانند می های مردم نهاد در حفاظت از محیط زیستتت، منابع طبیعی و میراث فرهنگی توجه نموده استتت. آنانبه نقش ستتازمان

  نسبت به جرایم ارتکابی در جرایم علیه محیط زیست اعالم جرم نمایند و در تمام مراحل دادرسی، شرکت کنند.
ستیعلی صادره، می های مادۀ یادرغم کا توان آن را تحولی مهمّ در شده در زمینه حقّ تعقیب دعوای کیفری و اعتراض به آراء 

 ارتقای حفاظت از محیط زیست دانست. 
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، راه 35توان به قوانین مرتبط با صید و شکار. در همین زمینه می34به تغییر کاربری خواهند داشت
ها اشاره کرد که بسترهای الزم برای تخریب محیط زیست را قانونی سازی، سد سازی و نظایر آن

 «آب»دیگر مربوط به حوزه گیری جرم دولتی را فراهم کرده است. مثال نموده و موجب شکل
( در بخش منابع آب مستلزم قواعد مهمی در 3/11/1379های کلّی نظام )ابالغی است. سیاست

جامع به منظور  هتدوین برنام»ابالغیه مذکور آمده است:  4گیری از جرم دولتی است. در بند پیش
...«. های آبیاری کههای سد و آبخیز داری و آبخوان داری و شبرعایت تناسب در اجرای طرح

و  37هاخشک شدن دریاچه 36رویه، موجب تخریب گسترده محیط زیستهای بیسازیسد
گیرد، های عمیق که بر اساس مقرّرات قانونی صورت میها شده است. اجازه حفر چاهتاالب

یکی دیگر از مصادیق جرم دولتی است که علّت اصلی نشست زمین و از بین رفتن منابع آبی 
شود که تخریب محیط . بدین ترتیب مالحظه می3۸باشدها میو حتی خشک شدن دریاچه کشور

ها، مراتع، . تخریب جنگل39زیست توسط دولت به مراتب بیشتر از جرایم اشخاص حقیقی است
ها و باغات و مزارع به منظور سدسازی، راه سازی، تأسیس مسکن شهروندان، ساخت کارخانه

ر از اقدامات زیان بار فردی است. قوانین متعدّدی که چنین اختیاری را نظایر آن، به مراتب بیشت
 برای مقامات دولتی قایل شده است، از مصادیق بارز جرم دولتی است. 

                                                           
های تملک های مورد نیاز طرحاراضی زراعی و باغ»قانون مذکور نیز حائز اهمیت است:  2مادۀ  2در همین ارتباط تبصرۀ  -34

ای مصوّب مجلس شورای اسالمی )ملی ت استانی( های سرمایههای تملک داراییهای مورد نیاز طرحغدارایی اراضی زراعی و با
های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این مادّه مستثنی بوده و تابع قوانین و مقرّرات مربوط و طرح

شدمی ضی زر«. با شده عمالً راه را برای تبدیل ارا صره یاد  شهربازی، های خدمات عمومی نظیر پارکها به طرحاعی و باغتب  ،
های کلی نظام دربارۀ محیط زیست و ها برخالف سیاستها فراهم خواهد کرد. این تبصرههای گردشگری و نظایر آنمجموعه

 منابع طبیعی است.
، شکار را قانونی و تابع ضوابط مخصوص قرار داده است. در حالی که به منظور 16/3/1346قانون شکار و صید مصوّب  -35

چنین مقرّرات مربوط توان به افراد جهت تفریح لوکس اجازه شتتکار به هیچ عنوان اعطاء نمود. همهای جانوری نمیحفظ گونه
های پر ارزش نظیر ماهی اوزون برون و غیره به ستتتبب تی استتتت. عمالً گونهبه ماهیگیری در مادۀ یاد شتتتده، تولید جرم دول

اند. اعطای مجوز به خارجیان جهت ماهیگیری بر استتتاس مقرّرات قانون یاد های گزاف در معرض انقراض قرار گرفتهقیمت
 های دو جانبه نیز از مصادیق جرم دولتی است. شده و توافق

ساس مق -36 سد گُتوند بر ا سد مذبور به حدّی مثالً  ساختن  ست محیطی  ست. ابعاد فاجعه بار زی شده ا ساخته  رّرات قانونی 
استت که مدیر کل دفتر زیستتگاه و امور مناطق ستازمان حفاظت محیط زیستت خواستتار تخریب این ستد شتد. )خبرگزاری 

 (. ۸17۸9673، کد خبر 1394مهرماه  15جمهوری اسالمی، 
شدن دریاچ -37 شرقی و  36سد در آذربایجان غربی،  22ه ارومیه نیز احداث یکی از عوامل خشک  سد  4سد در آذربایجان 

شده و عمالً مهم ساخته  ساس مقرّرات قانونی  شده بر ا سدهای یاد  ست. تمامی  ستان ا ستان کرد ترین دریاچه جهان را در ا
 خشک کرده و آثار ویرانگر زیست محیطی را ایجاد نموده است. 

این  1363های ستتطحی و زیر زمینی(، منتشتتره در ستتال انی در کتاب منابع و مستتایل آب در ایران )آبدکتر پرویز کردو -3۸
در رفسنجان که باید  1363تا  57از سال »دارد: های خود اظهار میمسأله را مورد توجّه قرار داده است. وی در یکی از مصاحبه

حلقه چاه بالغ شده که به معنای در  1650سال پیش به  2یزان تا حلقه چاه حفر شده است. این م 321داشت، حلقه چاه می 40
متری به آب  600متری به آب رستتتیده در  37در  42در جهرم چاهی که در ستتتال ...« خطر بودن طالی ستتتبز ایران استتتت 

(. در ۸22۸7936، کد خبر 1395آبان ماه  10رستتد)مصتتاحبه با روزنامه اطالعات به نقل از: خبرگزاری جمهوری استتالمی، می
شاره توان به خشک کردن هورالعظیم جهت بهرههمین مورد می برداری نفت که زمینه ایجاد گستردۀ ریزگردها را فراهم نموده ا

 های غیراستاندارد و توزیع آن نیز مثال مناسبی جهت جرم دولتی است.کرد. تولید بنزین
شخاص حقوقی د -39 شخاص در ایران آمار دقیقی جهت تفکیک بین نقش ا سه آن با جرایم ا ست و مقای ر تخریب محیط زی

شان می شده وجود دارد. مثالً در آمریکا یک پژوهش ن شورهای دیگر آمارهای تفکیک  دهد که حقیقی وجود ندارد. ولی در ک
شده» ست و 22اند، تنها در از شصت و هفت متّهمی که با اثبات جرم، محکوم  شده ا شناخته  شرکت به عنوان مجرم  در  مورد 

چه ضابطان، شرکت را به عنوان متّهم معرفی ها، چناناند. در دو سوم پروندهباقی موارد )دو سوم باقی مانده(، افراد محکوم شده
 . 49به نقل از سیمپسون، منبع قبلی، ص « گرفتندکردند، خود در مظان اتّهام قرار میمی
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 ـ جرایم اقتصادی دولتی2
های ضروری کشور به جهت ساختار سیاسی، ها به منظور کسب درآمد و تأمین هزینهدولت

ای به شهروندان وارد های عمدهشوند که آسیبتارهایی میاجتماعی و اقتصادی، مرتکب رف
نماید. در این گونه جرایم، های ضروری زندگی ناتوان میآورده، آنان را فقیر و از تأمین هزینه

اصوالً نفع فردی برای دولت و مقامات دولتی وجود ندارد. به همین جهت این جرایم از جرایم 
ها س، ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و نظایر آناقتصادی مقامات دولتی نظیر اختال

شود. از طرف دیگر مفهوم جرم دولتی نمی 40شود و همچنین شامل جرایم یقه سفیدانمتمایز می
از جرم شرکتی نیز متمایز است. این گونه جرایم ناظر به رفتارهای غیر قانونی توسط مدیران و 

های بازرگانی است. در ایران به دلیل وجود فعالیّت ههای تجاری در محدودکارکنان شرکت
های اقتصادی دارند، موضوع نیازمند تحلیل های بزرگ دولتی که مبادرت به فعالیتشرکت

توان از مصادیق جرم دولتی به حساب های دولتی را نمیای است. البته، جرایم شرکتجداگانه
. جرم اقتصادی دولتی ناظر به  41ی داشته باشدپوشانآورد، ولی ممکن است در مواردی با آن هم

های خویش با ایجاد اضرار عمده به شهروندان دولت از منابع کشور جهت تأمین هزینه هاستفاد
شود فساد، زمانی جرم دولتی محسوب می»است که از فساد اقتصادی مقامات دولتی متمایز است. 

های فساد کل دادن به اهداف سازمان فعالیتکه ائتالف مسلط در یک نهاد ت افراد قدرت، برای ش
تصمیمات  هآلود را به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف سازمانی یا هدفی که خود، تعیین کنند

 42«پذیرند، مورد قبول قرار دهندها فساد را به دالیل سازمانی میسازمان است یا جایی که آن
ها، دستکاری های مالیاتی، افزایش مالیاتها با ایجاد انحصار دولتی، رانت، معافیت.دولت
ها، مرتکب جرم ها، تنظیم مقرّرات صادرات و واردات همراه با انحصار و رانت و نظایر آنقیمت

های نظام اقتصادی را ، بنیان55تا  43شوند. فصل چهارم قانون اساسی ضمن اصول دولتی می
و محرومیت، تأمین نیازهای اساسی، تأمین  تبیین نموده است. استقالل اقتصادی، ریشه کردن فقر

شرایط و امکانات همگانی کار، منع اضرار به غیر و انحصار، اسراف و تبذیر، جلوگیری از سلطه 
اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور، افزایش تولید و برقراری عدالت اقتصادی، اصول مهمی است 

                                                           
سا -40 سط ادوین  سفیدان، اولین بار تو صطالح جرایم یقه  سال ترلند جامعها شد. وی در  1939شناس آمریکایی در  مطرح 

ای در ساختار رسمی و اجتماعی برخوردار پژوهش خویش به تحلیل رفتار کسانی پرداخت که از مناصب و اختیارات گسترده
 :ک.نمایند. در این باره ربوده و با سوء استفاده از این اختیارات منافعی را برای خود یا دیگران تحصیل می

نژاد، چاپ تتت سیمپسون، سالی اس. بنسون، مایکل ال.: جرایم یقه سفیدی رویکردی فرصت مدار، ترجمه دکتر اسمعیل رحیمی
تحت  حستین نجفی ابرندآبادیچنین به دیباچه ارزشتمند استتاد دکتر علی، نشتر میزان. در این خصتوص هم139۸دوم، ستال 

 چنین رک.:رجوع نمایید. هم 16تا  11ص عنوان: از جرم یقه سفیدی تا جرم اقتصادی، ص
 ، نشر میزان. 1393شناسی بزهکاری اقتصادی، ترجمه دکتر شهرام ابراهیمی، چاپ سوم، سال گسن، رمون: جرم

 حث بیشتر دربارۀ جرایم شرکتی رک.:برای ب -41
وّل، زمستان ادانش ناری، چاپ  سیمپسون، سالی اس: جرایم شرکتی، قانون و کنترل اجتماعی، ترجمه و تحقیق: دکتر حمیدرضا

ر نظام سیاسی ددیدگی فراوان، اثرات مخرب جرایم شرکتی به دالیلی چون رؤیت ناپذیری باال، گستره بزه»، نشر میزان. 1395
سازمان یافته، امروزه به بخشی از جذاب سفیدی، دولتی و  شناسی انتقادی ترین مباحث جرمو اقتصادی و ارتباط با جرایم یقه 

 . 14و  13به نقل از منبع قبلی، صص « دیل شده است.تب
شناسی وارد، تونی/گرین، بتی؛ جرم دولتی؛ نگاهی دیالکتیکی، ترجمۀ دکتر حمیدرضا ملک محمدی، مندرج در کتاب جرم -42

 ، در دست انتشار، نشر میزان.2۸65، صص 6آکسفورد، جلد 
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اساسی مرز بین اقتصاد دولتی، خصوصی قانون  44که نقض آن از مصادیق جرم دولتی است. اصل 
های های عمومی از قبیل زمینصراحتاً انفال و ثروت 45و تعاونی را تبیین نموده و در اصل 

ها، ها، درههای عمومی، کوهها و سایر آبها، رودخانهموات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه
م نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول های طبیعی، مراتعی که حریها، نیزارها، بیشهجنگل

شود در اختیار دولت قرار داده است. بدیهی المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می
ها به افراد حتی به موجب قانون از مصادیق جرم دولتی است. است واگذاری مالکیت آن

با رعایت عدالت، عدم انحصار، ها طبق قانون اساسی و اسناد باالدستی نظام و برداری از آنبهره
پذیری، حفظ محیط زیست، حفظ سالمت و بهداشت عمومی، عدم ایجاد شکاف طبقاتی رقابت

. مثال دیگر آن مربوط به جرم 43و ایجاد نظارت کافی در عدم اضرار به جامعه، بالمانع است
های ات سیاستها با تغییرمالیاتی دولتی است. مالیات منبع مهم درآمدهای دولت است. دولت

مالیاتی ممکن است اضرارهای مهم و غیر قابل جبرانی بر شهروندان تحمیل نمایند. افزایش 
ها به منظور جبران کسری بودجه، عمالً موجب تعطیلی واحدهای خدماتی، رویه مالیاتبی

دیق توان از مصاشود. این موارد را میتولیدی و بازرگانی و در نتیجه تشدید بحران بیکاری می
. قوانین نقش بسزایی در تولید 44های مالیاتی استجرم دولتی تلقی نمود. مثال دیگر آن معافیت

های کلی نظام در بخش مالی )ابالغی سیاست 2جرم دولتی مالیاتی دارند. به همین جهت در بند 
اصالح نظام مالیاتی به منظور توسعه رفاه عمومی، رونق تولید و »( آمده است: 12/2/13۸3

گذاری و برقراری عدالت مالیاتی از طریق ترویج فرهنگ مالیاتی، ارتقاء اعتماد عمومی، سرمایه
های سازی و شفافّیت، با تأکید بر مالیات بر ارزش افزوده و به حداقل رساندن معافیتساده

های آن بدین ترتیب، مالیات به منظور کسب درآمد بیشتر برای دولت و تأمین هزینه«. مالیاتی
ملّی، رفاه عمومی و برقراری عدالت وضع  ها به منظور تقویت اقتصادباشد. بلکه مالیاتنمی
توان یک بنگاه های مالیاتی در اکثر موارد مصداق جرم دولتی است. چگونه میشوند. معافیتمی

ر عمومی کشو ههای آن بنگاه را بر بودجعظیم اقتصادی را از مالیات، معاف نموده و تأمین هزینه
های های پولی و بانکی است. سیاستتحمیل نمود. مثال دیگر مربوط به مقرّرات و سیاست

اقتصادی در قلمروی نظام بانکداری عمالً موجب تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی گردیده 
گیری از جرم دولتی ضروری های پولی و بانکی جهت پیش. اصالح قوانین و سیاست45است

                                                           
 :در همین ارتباط رک. -43

 44 اصل« ج»های کلی نظام بند (، تتت سیاست1/3/13۸4قانون اساسی )ابالغی  44ص اصل های کلی نظام در خصوتتت سیاست
 (۸/4/1390های کلی نظام در اشتغال )ابالغی (، ت سیاست12/4/13۸5قانون اساسی )ابالغی 

ستی از میزان تأثیر معافیت -44 ست. لذا برخی های مالیاتی مانند مناطق آزاد و ویژه، کشاورزی و ... نتا کنون ارزیابی در شده ا
هایی شوند. معافیّتهای اقتصادی کشور هدایت میها در جهت فرارهای مالیاتی ناشی از ضعف مدیریتی فعالیتاز این فعالیت
های فرهنگی و هنری های مستتتتقیم یا معافیت همۀ فعالیتقانون مالیات 169مادۀ  2هزار میلیاردی تبصتتتره  40نظیر معافیت 

به نقل از ترکی، « های موستتیقی و مانند آن، از این جمله هستتتند.قانون یاد شتتده نظیر کنستترت 139مادۀ  دارای مجوز، بند ل
 ، میزان.1399، چاپ اوّل، پاییز 135عباس: واکاوی فساد مالی در ایران، ص غالم

 برای مطالعه در این باره رک.: -45
سر/ فخری ضا: دور زدن قوانیزاده کرمانی/ علیعرب نژاد، یا ستان ر شر 1399ن بانکی ممنوع، چاپ اوّل، تاب یزان تتتت اتاق م، ن

 بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی کرمان. 
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( آمده 12/2/13۸3های کلی نظام در بخش مالی )ابالغی سیاست 6بند است. به همین جهت در 
تر شدن ها و روانها در جهت افزایش کارآیی، کاهش هزینهاصالح ساختار سازمانی بانک»است: 

عملیات و خدمات ت اصالح ساختار مالی در جهت کفایت سرمایه با توجه به استانداردهای 
النه کردن سود تسهیالت با رعایت موازین بانکداری های دولت. عادجهانی و کاهش بدهی

دولت با « . گذاری، اشتغال و تولیدها با هدف رونق سرمایهاسالمی، رقابتی کردن فعالیّت
ها را به خزانه دوم خود تبدیل ها، عمالً بانکها و استقراض از آناندازی به منابع بانکدست

شود. بدین ها در عرصه اقتصادی مینی مثبت بانکنماید و بدین وسیله مانع از نقش آفریمی
ها ممکن است . دولت46آوردایی به نظام اقتصادی و در نتیجه مردم وارد میوسیله اضرار گسترده

برداری، ها، مراتع، بندرها، دریاها به دیگران جهت بهرهبا ایجاد انحصار، واگذاری معادن، جنگل
های جدّی به شهروندان وارد نمایند. برخی از این آسیب، 47انعقاد قراردادهای خارجی اقتصادی

 گیرد. مصادیق از دیدگاه سیاستگذاری عمومی مورد بحث قرار می
 ـ جرم دولتی در قلمرو نقض حقوق بنیادین3

اجتماع  ههای طبیعی و غیرقابل سلب بشر است که شالودای از حقّمجموعه 4۸حقوق بنیادین
المللی، مصادیق این حقوق را و نظام سیاسی باید بر آن استوار گردد. قانون اساسی و اسناد بین

های مدنی و سیاسی، اند. حقوق بنیادین، شامل حقوق و آزادیشناسایی و به رسمّیت شناخته
ضع عدالت و نفی هر گونه تبعیض، حق انتخاب و مردم ساالری است. حقوق بنیادین حّتی با و

در جمهوری »دارد: قانون قابل سلب نیستند. به همین جهت اصل نهم قانون اساسی مقرّر می
ناپذیرند و اسالمی ایران آزادی و استقالل و وحدت و تمامیّت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک

دولت و آحاد ملّت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حقّ ندارد به نام استفاده  هها وظیفحفظ آن
ای ز آزادی، به استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیّت ارضی ایران کمترین خدشها

های هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیّت ارضی کشور آزادیوارد کند و 

                                                           
 شیده شده است.کها مثال از واحدهای تولیدی و صنعتی ذکر شده که با توجه به قراردادهای بانکی به تعطیلی در این کتاب ده

 :در همین ارتباط رک. به  -46
وسعه تهای کلی برنامه پنج ساله سوم ( تتتت سیاست23/10/1377ام در بخش امنیّت اقتصادی )ابالغی های کلی نظتتتت سیاست

ر دهای کلی نظام (تتت سیاست29/11/13۸9گذاری )ابالغی های کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه( تتت سیاست22/7/137۸)
صل  صوص ا سی )ابالغی  44خ سا ست1/3/13۸4قانون ا سیا شاورزی )ابالغی های کلی نظام در ( تتتت  (ت 29/9/1391بخش ک

های کلی نظام برنامه پنجم توستتعه )ابالغی (تتتتت ستتیاستتت29/9/1391های کلی نظام در بخش صتتنعت )ابالغی ستتیاستتت
یه ایرانی های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرماسیاست -(2۸/4/1390های کلی نظام در اشتغال )سیاست -(21/10/137۸

 (9/4/1394های کلی برنامه ششم توسعه )ابالغی تسیاس -( 24/11/1391)
های رویه و نابودی بستتیاری از گونهمثالً ممکن استتت قراردادهای واگذاری صتتید ماهی به خارجیان، موجب صتتید بی -47

ها به برخی نهادهای عمومی جانوران دریایی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر را فراهم نماید.یا واگذاری جنگل
 ها را در پی داشته باشد. رویه درختان و نابودی جنگلممکن است موجبات قطع بی

قانون اساسی ایران، این اصطالح را مورد استفاده قرار نداده است، ولی مصادیق آن را در مقدمه و اصول متعدد بیان داشته  -4۸
 :محتوای حقوق بنیادین رک.گیرد. برای آگاهی از مفهوم و ها مورد اشاره قرار میاست که اهمّ آن

 .111تا  107ت شوالیه، منبع قبلی، صص 
 ۸، صص 13۸3ن اکبر، مبنا و مفهوم حقوق بنیادین، مندرج در نشریۀ حقوق اساسی، سال دوم، شمارۀ دوم، تابستات گرجی، علی

 .26تا 
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. مردم ساالری نیز از مصادیق مهم 49«مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقرّرات، سلب کند
دین است که از اصول تغییرناپذیر قانون اساسی است. به همین جهت در قسمتی از حقوق بنیا

امور کشور با  هنیز ادار جمهوری بودن حکومت ... و»... قانون اساسی آمده است:  177اصل 
 «. آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است اتکاء به

المللی حقوق اقتصادی، ، میثاق بین50ق بشرجهانی حقو هعالوه بر قانون اساسی، اعالمی
و اسناد باالدستی از جمله  51المللی حقوق مدنی و سیاسیاجتماعی و فرهنگی و میثاق بین

اند. به طور خالصه بینی نموده، مصادیق متعدد حقوق بنیادین را پیش52های کلی نظامسیاست
صویب قانون از مصادیق جرم دولتی شود، نقض هر کدام از حقوقِ بنیادین، هر چند با تبیان می

تک تک مصادیق حقوقِ بنیادین و نقض آن به عنوان جرم دولتی مستلزم  هاست. بحث دربار
 نگارش مقاالت متعددی است. 

 گیرینتیجه

ناپذیر برای حفظ حقوق به رسمیّت شناختن مفهوم نوظهور جرم دولتی ضرورتی اجتناب
بنیادین و طبیعی بشر، محیط زیست و تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان است. بررسی 

رفته، بسیاری از رفتارهای به ظاهر دهد که رفتهالمللی نشان میتحوالت حقوق کیفری ملّی و بین
اند. اگر در انگاری گردیدههای عمده به شهروندان، جرمها، به جهت ایجاد آسیبتقانونی دول

دانستند و خود را خالق حقوق و ها خود را مجاز به ارتکاب هر نوع رفتاری میگذشته دولت
کردند، امروزه قادر به حفظ سنگرهای خویش نیستند و ناچارند در جهت قواعد حقوقی تلقی می

نجارها و جلوگیری از هر نوع آسیب مستقیم و غیرمستقیم به شهروندان ها و هحفظ ارزش
ها ناگزیرند که اصل های وارده را نیز جبران نمایند. دولتمقرّراتی را وضع کرده و خسارت

ها، قوانین و مقرّرات خویش را بر آن المللی را پذیرفته، سیاستبرتری قانون اساسی و اسناد بین
                                                           

سی رک.آزادی اقلیت -49 سا صادیق حقوق بنیادین در قانون ا صل دربارۀ م ، آزادی عقیده و ممنوعیت تفتیش (12های دینی )ا
 (.27ها )اصل (.آزادی اجتماعات و راهپیمایی26های صنفی )اصل (.آزادی احزاب و تشکل23عقاید )اصل 

صل  شغل )ا صل 2۸حق انتخاب  صل 41(. حق ملیّت و انتخاب تابعیت )ا صل )(.حق آزادی رفت و آمد 47(. حق مالکیت )ا ا
بعیض (.همچنین اصتتول مربوط به برخورداری از عدالت، مستتاوات و عدم ت165)اصتتل (.حق برخورداری از محاکمه علنی 79

 )برخورداری از تأمین اجتماعی، بهداشت، سالمت، درمان، بیمه و غیره( 29شامل: اصل 
صل  شور بر آراء عمومی از ط30آموزش و پرورش رایگان )ا ساالری مانند اتکاء اداره ک صول مربوط به مردم  ریق انتخاب (.ا

صل ر ص6ییس جمهور، نمایندگان مجلس و نظایر آن و حق رفراندوم )ا شی از آن )ا ( و 56ل (، حق حاکمیت ملّت و قوای نا
صل  ستگیری )ا ضایی؛ ممنوعیت د صول مربوط به امنیّت ق صول متعدد دیگر.ا صل 32ا تخاب (، حق ان34(، حق دادخواهی )ا

ه )اصل (، ممنوعیت شکنج37(، اصل برائت )اصل 36ها )اصل ات( حق برخورداری از اصل قانونی بودن مجاز35وکیل )اصل 
 ها( و نظایر آن39(، ممنوعیت هتک حرمت در هنگام دستگیری و بازداشت و زندانی شدن )اصل 3۸
شر در  -50 سامبر//10اعالمیۀ جهانی حقوق ب سازمان ملل متحد  4۸، با 194۸د صویب عمومی  رأی موافق از جمله ایران به ت

 رسید. 
به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل از جمله ایران رسید. مجلس شورای ملی،  1966دو میثاق مذکور در سال  -51

 به تصویب رسانید.  17/2/1354در تاریخ را المللی حقوق مدنی و سیاسی قانون اجازه دولت ایران به میثاق بین
 در این باره رک.:  -52

اعی های کلی نظام در بخش مشارکت اجتم( تتت سیاست3/11/1739قضایی )ابالغی  های کلی نظام در بخش امنیّتتتت سیاست
( ت 24/7/1395های کلی انتخابات )ابالغی سیاست -(1۸/1/1393های کلی سالمت )ابالغی سیاست -( ۸/11/1379)مصوّب 

 (.2/11/137۸های کلی نظام در بخش اقوام و مذاهب )مصوّب سیاست
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های ناشی از جرم دولتی به مراتب شدیدتر از اقدامات بار آسیبآثار زیاناساس تنظیم نمایند. 
های پنهان جرم دولتی مستلزم شناسایی، بزهکارانه فردی یا سازمان یافته گروهی است. الیه

بینی راهکارهای مناسب جهت جبران های متناسب و پیشانگاری و تعیین مجازاتجرم
های نظام قانونگذاری )ابالغی سیاست 2ن جهت در بند های ناشی از آن است. به همیآسیب

( ارزیابی و پاالیش قوانین و مقرّرات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرع 6/7/139۸
گیری سیاست کلی نظام در مورد پیش 6-5و قانون اساسی ضروری دانسته شده است. یا در بند 

( بر تهیه و 25/6/13۸4یرمترقبه )ابالغی و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غ
تصویب قوانین و مقرّرات الزم برای جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهای غیرفنی، تأکید 

شود که ممکن است در ساخت و شده است. اطالق عبارت فوق شامل اقدامات دولت هم می
از واحدهای مسکن طور که در ساخت بعضی سازها رعایت مقرّرات فنی را نکرده باشد. همان

های زلزله و محیط مهر، سد گتوند و نظایر آن، به جهت عدم رعایت ضوابط فنی مربوط به گسل
های متعدد دیگر در زمینه بهداشت و های غیر قابل جبرانی ایجاد شده است. مثالزیست آسیب

وجود دارد که ها سیاست عمومی، مقابله با حوادث طبیعی، قصور در مقابله با کرونا و نظایر آن
 باشد. مستلزم نگارش مقاالت مستقل می
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صار،  به -53 ستجهت رعایت اخت سیا ست قوانین و  شتر در پاورقیفهر ها های کلی نظام و برخی منابع که جهت مطالعه بی

 اند. اند، از فهرست منابع حذف گردیدهمعرفی شده
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