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بــا توجــه بــه نوپدیــد بــودن جرایــم دولتــی در عرصــه
حقــوق کیفــری ،تصمیــم گرفتــه شــد ایــن شــماره
فصلنامــه علمــی -حقوقــی خبرنامــه عدالــت کیفــری بــه
موضــوع جرایــم دولتــی اختصــاص یابــد و نویســندگان
ایــن شــماره جنبههــای مختلــف ایــن موضــوع را مــورد
تحلیــل و بررســی قــرار دادهانــد .جــرم دولتــی را میتــوان
بدیــن گونــه تعریــف کــرد کــه دولتهــا بــه نحــوی،
مرتکــب مســتقیم یــا مســبب غیرمســتقیم و یــا منتفــع
جــرم ارتکابــی هســتند؛ در اینجــا بــه ایــن تعریــف اکتفــا
میشــود و تفصیــل بیشــتر جــرم دولتــی و مصادیــق ان را
بــه متنهــای نویســندگان ایــن شــماره واگــذار خواهیــم
کــرد .در ایــن شــماره بــا جنــاب اقــای دکتــر باقــر شــاملو
عضــو هیــات علمــی دانشــکده حقــوق دانشــگاه شــهید
بهشــتی مصاحبــه کردهایــم و ایشــان در ابتــدا بــه
تبییــن جرایــم دولتــی از اغــاز تــا بــه امــروز پرداختهانــد
و ســپس بــه ســواالت مصاحبــه پاســخ دادنــد .نویســنده
متــن «جــرم دولتــی در ســنجه جرمشناســی انتقــادی»
در ابتــدا بــه تبییــن و مفهومشناســی جرایــم دولتــی
در پرتــو جرمشناســی انتقــادی میپــردازد و در ادامــه
بــه مصادیــق جــرم دولتــی اشــاره میکنــد .نویســنده
متــن « ارزیابــی تحریمهــای اقتصــادی دولتهــای
فرادســت علیــه ملتهــای فرودســت از منظــر رویکــرد
جرمشناســانه جرایــم دولتــی» بــه دنبــال پیونــد تحریــم
اقتصــادی و جــرم دولتــی اســت و معتقــد اســت عــدم
شناســایی کنشهــای مجرمانــه بازیگــران دولتــی و عــدم
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بــه رســمیت شــناختن مســئولیت کیفــری دولت ،حاشــیه
امــن بــرای دولتهــای فرادســت ایجــاد کــرده اســت تــا
آنــان بــا آرامــش خاطــر بــه ارتــکاب اقدامــات ضــد بشــری
بپردازنــد .نویســنده متــن «مــروری بــر جرمشناســی
جرایــم دولتــی» عــاوه بــر مــروری بــر ادبیــات پژوهش در
حــوزه جرایــم دولتــی و تبییــن جرایــم دولتــی از دیــدگاه
بیشــترین بیتفاوتــی و کمتریــن واکنــش اجتماعــی بــه
معرفــی مقالــه و کتــب ایــن حــوزه جهــت اشــنایی بیشــتر
خواننــدگان پرداخت ـه اســت .نویســنده متــن «تروریســم
دولتــی» تنهــا راه حــل پایــان دادن بــه خشــونت را تغییــر
ســاختار سیاســت ،اصــاح اندیشـههای سیاســی و تغییــر
برداشــتها از قــدرت بــرای تغییــر در وضعیــت موجــود
را پیشــنهاد میدهنــد .نویســنده «نقــض حقــوق اساســی
شــهروندان توســط نهادهــای حاکمیتــی» بــه دنبــال
شناســایی عملکردهــای منفــی نهــاد هــای حکومتــی
علیــه حقــوق تصریــح شــده شــهروندان در قانــون اساســی
اســت و بــه تبییــن حقــوق شــهروندان ،مصادیــق نقــض
حقــوق اساســی شــهروندان و ضمانتاجــرای کیفــری ان
میپــردازد .در ادامــه مطالــب بــه رســم همیشــه در بخــش
«گــزارش» بــه شــرح فعالیتهــای علمی و ســخنرانیهای
برگــزار شــده گــروه حقــوق جــزا و جرمشناســی دانشــکده
حقــوق شــهید بهشــتی و انجمــن ایرانــی حقــوق جــزا
خواهیــم پرداخــت و در پایــان بــه معرفــی تازههــای طــرح،
تازههــای نشــر فارســی و التیــن نیــز اشــاره خواهــد شــد.
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مصاحبه

جرایم حکومتی از آغاز تا به امروز
تنظیمکننده :پریسا پورهاشمی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهیدبهشتی

در این شماره با جناب آقای دکتر باقر شاملو عضو
هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مصاحبه کردهایم .ایشان در ابتدا به بیان مقدمهای
در خصوص مراحل ظهور جرم حکومتی پرداختند و
سپس به سواالت پاسخ دادند.
مفهــوم دولــت و قــدرت در طــول تاریــخ پنــج مرحلــه را
طــی کــرده اســت .بــرای درک بهتــر مفهــوم جــرم حکومتــی
اشــاره کوتاهــی بــه ایــن مراحــل میشــود و البتــه بــا توجــه
بــه اینکــه مباحــث نظــری مــا نســبی اســت و ممکــن اســت
مصادیــق نقــض آن در هــر نقطــه زمانــی یــا مکانــی وجــود

داشــته باشــد.
در مرحلــه نخســت قــدرت یــا دولــت مفهومــی قدســی بــود
کــه تصــور مــی شــد بــا احــکام خیــر و شــر عالــم بــاال یــا
عالــم مثــل مطابقــت دارد ،ایــن رویکــرد در فلســفه چیــن
قدیــم یــا یونــان باســتان ریشــه دارد .در ایــن مرحلــه قــدرت
یــا دولتمــردان نماینــدگان خدایــگان عالــم بــاال بودنــد و
از قــدرت و مصونیــت کامــل برخــوردار بودنــد و رفتارشــان
عیــن خیــر و مصلحــت تلقــی میشــد .مرحلــه دوم برگرفتــه
از مدلهــای ارائــه شــده توســط حاکمــان تحــت تاثیــر
تعالیــم حضــرت عیســی مســیح (ع) بــود .در ایــن دوره کــه
بیشــباهت بــه دوره نخســن نیســت ،تنهــا مرجــع تشــخیص
خیــر و مصلحــت و تفســیر امــور حاکمــان منصــوب بــه
کلیســا و قدرتهــای الهــی بودنــد .طــی قرنهــای اســتیالی
ایــن رویکردهــا جــرم حکومتــی اساس ـاً معنــا نداشــت چــون
تشــیخص و کــردار صاحبــان قــدرت تجســم حــق بــود
و کســی قــدرت تعــرض بــه آنهــا نداشــت مگــر قدرتــی
مــوازی بــا ایشــان .مرحلــه ســوم مفهــوم قــدرت و دولــت
پــس از عصــر روشــنفکری شــکل میگیــرد؛ در ایــن دوره
همچنــان در ماهیــت قــدرت و تشــحیص مصلحــت تغییــری
ایجــاد نمیشــود امــا شــیوه اعمــال و سرچشــمه آن دگرگــون
میشــود .منشــأ آن دیگــر الهــی و عالــم ماوراءالطبیعــه
نیســت بلکــه جامعــه و قــرارداد اجتماعــی اســت .در ایــن
مرحلــه دولــت و حاکــم مفهــوم ناظــم را دارد منتهــا کمــاکان
برتــر و مصــون از تعــرض اســت ،همچنــان مصالــح عمومــی
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بــر مصالــح فــردی مقــدم اســت و کــردار دولــت ســنجه
تشــخیص حــق از ناحــق .مفهــوم دولــت ماکسیمالیســتی یــا بــا توجــه عــدم تمایــل دولتهــا بــه محدودســازی قــدرت
حداکثــری در ایــن دوره شــکل میگیــرد .کتــاب «لویاتــان» خــود ،فــرض جرمانــگاری جرایــم دولتــی بــه مفهــوم واقعــی
نگاشــته تومــاس هابــز را میتــوان نمــاد تئــوری مربــوط بــه خــود ،توســط دولتهــا فــرض بســیار بعیــد و تــا حــدودی
مفهــوم قــدرت و دولــت در ایــن دوره دانســت .ایــن رویکــرد غیــر محتمــل اســت .لــذا در شــرایط عــادی هیــچ دولتــی زیــر
پــس از عصــر روشــنفکری نهادینــه شــده و تــا اوایــل بــار چنیــن مطلبــی نمــیرود مگــر تحــت شــرایط خاصــی و
بــا فشــارهای اجتماعــی ،مطالبهگــری
قــرن نوزدهــم تــداوم مییابــد .دوره
شــهروندان و نخبــگان کــه آن هــم در
چهــارم بــا مفهــوم دولــت و قــدرت
در جــرم حکومتــی ،ســازمانمند بــودن
اثــر انقــاب هــا ،شــورشها و یــا بــرای
خدمتگــزار شــکل میگیــرد کــه
رفتــار حکومــت شــرط الزم اســت
خروج از انســداد سیاســی و مــواردی از
نمونــه داخلــی آن ســلطنت مشــروطه
ایــن دســت اعمــال میشــود .بنابرایــن
اســت .قوانیــن اساســی تدویــن
میشــوند و تفکیــک قــوا صــورت میگیــرد و بنابرایــن بــه جرمانــگاری در مفهــوم حقوقــی و بــه صــورت مصــرح در
تدریــج گســتره اختیــارات دولــت کاهــش مییابــد و افــزون قانــون فــرض بعیــدی اســت .اگرچــه همانطــور کــه بیــان
بــر رعایــت حقــوق افــراد و دادرســی عادالنــه ،جبران خســارت شــد تحــت شــرایطی امکانپذیــر اســت کــه البتــه مقــدم
در قبــال ایشــان نیــز مطــرح میشــود .در ایــن دوران دولــت بــر آن تمهیداتــی از قبیــل اساسیســازی جــرم حکومتــی
هــم واضــع حقــوق بشــر اســت و هــم مجــری آن .رویکــرد و نیــز تعییــن مرجــع صالــح بــرای رســیدگی بــه ایــن نــوع
اصلــی کشــورها و دولتهــا و جوامــع اســتاندارد دوره پنجــم جرایــم ،پیشنیــازی ضــروری اســت .لــذا آنچــه تاکنــون
کــه اکنــون در آن بــه ســر مــی بریــم ،رویکــرد دولــت و در مــورد جــرم حکومتــی بحــث شــده ناظــر بــه تعاریفــی
حاکــم مکلــف و پاســخگو اســت .بــه عبارتــی دولــت مینــی از دیدگاههــای غیــر حقوقــی اســت .جــرم حکومتــی بیشــتر
مالیســتی یــا حداقلــی فقــط وظیفــه سیاســتگذاری دارد بــا رویکــرد جرمشــناختی بــه مثابــۀ انحــراف ،بــا رویکــرد
و امــور تصدیگــری بــه مــردم و بخشهــای دیگــر واگــذار آســیب اجتماعیشناســی بــه مثابــۀ آســیبهای طبیعــی
میشــود؛ دولتهــا فقــط نظــارت عالیــه دارنــد و ترجیحــاً و رویکردهــای اجتماعــی و حقــوق بشــری بــه منزلــۀ نقــض
از حــوزه بســیاری از منافــع خــارج هســتند .در ایــن رویکــرد حقــوق بشــر تعریــف شــده اســت .لــذا چنانچــه در مقــام
دولــت مجــری احــکام شایســته و مطلــوب و تضمیــن کننــده جرمانــگاری و پاســخگذاری کیفــری بــرای جرایــم حکومتــی
نفــع ومصلحــت عمومــی اســت .از ایــن رو ،رضایتمنــدی باشــیم ایــن امــر بــدون مالحظاتــی کــه در بــاال ذکــر شــد
یکــی از معیارهــای مهــم ســنجش اعمــال دولــت بــه شــمار ممتنــع اســت .بــه بیانــی دیگــر تعاریفــی کــه تاکنــون انجــام
مــیرود .اصــول بهزمــام داری و تضمیــن حقــوق بنیادیــن پذیرفتــه مبتنــی بــر مفاهیــم فراقانونــی و عمدتــاً تعاریــف
مــردم ،جــزء شــاخصهای ارزیابــی عملکــرد دولتهاســت .مبتنــی بــر ضابطهانــد کــه در ادامــه بــه ایــن تعاربــف
دولــت و نهادهــای عمومــی در برابــر وقایــع ناهنجــار و حتــی خواهیــم پرداخــت.
پیشبینــی یــا مدیریــت بســیاری پدیدههــای طبیعــی ماننــد جــرم حکومتــی بــه دنبــال تعییــن مســئوولیت بــرای حکومــت
بــه ســبب فعلهــا و تــرک فعلهــای اوســت .بــه عــاوه در
ســیل و زلزلــه نیــز مســئول هســتند.
ایــن مقدمــه الزم بــود کــه روشــن شــود مفهــوم جــرم جــرم حکومتــی ،ســازمانمند بــودن رفتــار حکومــت شــرط
حکومتــی اساســاً در ایــن دوره قابــل طــرح اســت؛ زیــرا در الزم اســت ،بدیــن معنــا کــه بــرای اینکــه بتوانیــم رفتــار
ایــن دوران اســت میتــوان دولــت را پاســخ گــو دانســت و حکومــت را ذیــل جــرم حکومتــی بررســی نماییــم ،بایــد
مــورد ســرزنش عمومــی قــرار داد .مفهــوم جــرم حکومتــی ایــن رفتــار حتمــا در ابعــاد گســترده و ناشــی از رفتارهــای
بــه عنــوان جــرم کارگــزاران حکومــت یــا جرایــم ناشــی از حکومــت -بــه عنــوان یــک کل باشــد -و نــه رفتــار یــک
سیاســتهای حکومــت قابــل طــرح اســت کــه بــا شــرایط کارگــزار حکومــت .تعریــف جــرم در مفهــوم حقوقــی ،موجــب
خاصــی دولتهــا میتواننــد مــورد مؤاخــذه قــرار گیرنــد .تعییــن دقیــق قلمــرو جــرم حکومتــی خواهــد شــد .بــا ایــن
در حــال حاضــر در آغازیــن گامهــای ایــن رویکــرد جدیــد حــال ،عــدم تعریــف جــرم حکومتــی توســط حکومتهــا و
هســتیم و امیــد اســت هرچــه ســریعتر امــکان مطابهگــری نیــز چالشهایــی نظیــر ابزارگرایــی حقوقــی حکومتهــا
و مؤاخــذه نســبت بــه دولتهــا بــرای جوامــع گســترش یابــد .بــا اســتفاده از تعریــف جــرم ،موجــب تضعیــف ایــن رویکــرد
بــرای پذیــرش آن میشــود .هــر چنــد مفهــوم حقوقــی از
 .1بــا توجــه بــه تمایــل دولتهــا بــه کاهشناپذیــری جــرم موجــب تســهیل پاســخ بــه کنشهــای مقامــات و
قــدرت عمومــی و عــدم جرمانــگاری رفتارهــای کارگــزاران حکومــت مــی شــود .تعریــف جرمشــناختی از
انحرافــی و آســیبزای خــود ،تعریــف جــرم دولتــی جــرم نیــز کــه جــرم را بــه مثابــۀ انحــراف قلمــداد میکنــد،
بایــد متکــی بــر جرایــم مصــرح در قانــون باشــد یــا باعــث خــارج مانــدن و یــا بالعکــس گســترش بیــش از حــد
میتــوان مفهومــی فراقانونــی بــرای آن قائــل شــد؟ برخــی از کنشهــای حکومــت در قلمــرو جرایــم حکومتــی
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میشــود .پذیــرش جــرم در مفهــوم آســیب نیــز موجــب
میشــود ،بزهدیــدگان جــرم حکومتــی بهحــدی توســعه
یابنــد کــه عمــ ً
ا همــۀ انســانها بزهدیــده تلقــی شــده و
دیگــر تشــخیص بزهــکار از بــزه دیــده ممکــن نبــوده و بــرای
تشــخیص آن شــاهد نوعــی تسلســل باشــیم .امــا راه میانــه
ترکیــب تعریــف حقوقــی و جرمشناســی از جــرم و ارائــه
تعریــف جــرم «بــه مثابــه انحــراف پایــدار منجــر بــه نقــض
حقــوق شــهروندی یــا حقــوق بشــر» و جــرم حکومتــی «بــه
مثابــه انحــراف ســاختاری حکومــت کــه منجــر بــه نقــض
حقــوق بنیادیــن شــهروندان میشــود» اســت .همچنیــن
میتــوان جــرم حکومتــی را بــه اعتبــار خســارات گســترده
یــا فــوق العــاده زیانبــار برخــی تصمیمــات حاکمیتــی یــا
دولتــی تعریــف کــرد .در هــر حــال ارائــه تعریــف در چنیــن
افقــی نیازمنــد بهرهمنــدی از نظــرات خبــرگان و مصلحــان
یــک نظــام حقوقــی اســت؛ چــون ارزش آن در حــد یــک اصــل
قانــون اساســی ارزیابــی میشــود.

خبرنامه
عدالت
کیفری
ضمانــت اجراهــای خاصــی را نســبت بــه شــخص حقوقــی
اعمــال کــرد .در واقــع از آنجــا کــه احتمــاالً مبنــای معافیــت
شــخص حقیقــی از مجــازات مبتنــی بــر عــدم ســوءنیت وی
و فقــدان رکــن روانــی بــوده اســت ،بــا انتســاب عاریــهایِ
رکــن مــادی بــه شــخص حقوقــی و احــراز تقصیــر ناشــی
از تــرک فعــل میتــوان بــه محکومیــت شــخص حقوقــی و
اعمــال ضمانــات اجرایــی در مــورد آن اقــدام کــرد .زیــرا اوالً
عمــدۀ جرایــم دولتــی مبتنــی بــر تقصیــر ناشــی تــرک فعــل
شــخص حقوقــی دولــت اســت و نیــازی بــه احــراز ســوءنیت
نیســت -حتــی بــا توجــه بــه آثــار و خســارات گســتردۀ جرایــم
دولتــی ،آن را نســبت بــه شــخص حقوقــی دولــت مــی تــوان
جــرم مــادی صــرف قلمــداد کــرد -و دوم اینکــه ،ضمانــات
اجــرای آن هــم عمدتــاً ناظــر بــه بحــث ضمــان و جبــران
خســارت اســت کــه هــم ضــروری اســت و هــم اعمالشــدنی.
در فرضــی دیگــر (جــرم ایجابــی) هــم کــه بــا وجــود فعــل
مجرمانــه شــخص حقوقــی دولــت و عــدم تبعیــت شــخص
حقیقــی از انجــام یــا تــرک فعــل امــر شــده ،میتــوان تحــت
شــرایطی شــخص حقوقــی دولــت را همچنــان ولــو بــه صــورت
خفیفتــر و حداقلــی مســئول دانســت.

 .2رویکــرد تعییــن جرایــم دولتــی در حکومتهــای
مبتنــی بــر اندیشــه لیبرالیســم و حکومتهــای
مبتنــی بــر اندیشــه جمعگرایــی ماننــد حکومتهــای
سوسیالیســت و کمونیســت چــه تفاوتــی بــا هــم  .4نظــر بــه مســتنثنی شــدن اشــخاص حقوقــی
دولتــی و عمومــی غیردولتــی در اعمــال حاکمیــت در
دارنــد؟
تبصــره مــاده  20قانــون مجــازات اســامی ،رفتارهــای
تعییــن جرایــم دولتــی و پاســخ دهــی بــه آن در حکومتهایــی آســیبزای دولــت در اعمــال حاکمیتــی چــون تخریــب
کــه بــه خواســت مــردم توجــه بیشــتری شــده و خواســت محیــط زیســت ،کوتاهــی در تأمیــن بهداشــت عمومــی
ایشــان در تصمیمگیریهــا نقــش پررنگتــری ایفــا و ...چگونــه قابــل واکنــش و پاســخ مناســب حقوقــی
میکنــد و در واقــع دموکراســی و یــا مردمســاالری بیشــتری هســتند؟
دارنــد ،نســبت بــه حکومتهایــی کــه نوعــی اقتدارگرایــی
دارنــد و یــا بــه تعبیــری توتالیترنــد ،طبیعتــاً بیشــتر امــکان بــا توجــه بــه مســتثنی شــدن اشــخاص حقوقــی دولتــی و
دارد .بنابرایــن حکومتهــای لیبــرال از ظرفیــت بیشــتری عمومــی غیــر دولتــی در اعمــال حاکمیــت در تبصــرۀ مــاده
نســبت بــه حکومتهــای سوســیال و بــه ویــژه کمونیســت در  20قانــون مجــازات اســامی و محــدود شــدن شــمول مــاده
ایــن زمینــه برخــوردار اســت .در حقیقــت پیشنیــاز تعییــن بــه اعمــال تصدیگــری ،متأســفانه در حــال حاضــر بــه
جرایــم دولتــی و پاســخ دهــی بــه آنهــا پاســخگو کــردن اعمــال حاکمیتــی دولــت نظیــر تخریــب محیــط زیســت و یــا
حکومتهاســت کــه ایــن امــر مهــم در جوامــع سوســیال و کوتاهــی در تأمیــن بهداشــت عمومــی ،از منظــر جــرم دولتــی
کمونیســت بــه دســت نخواهــد آمــد .اگرچــه ایــن مطلــب ،و مطابــق قواعــد آن نمیتــوان واکنــش نشــان داد کــه البتــه
لزومــاً بــا لیبــرال بــودن حکومتهــا هــم مالزمــه نخواهــد از مــوارد انتقــاد بــه قانونگــذار اســت .زیــرا عمــدۀ جرایــم
دولتــی در مقــام اعمــال حاکمیــت بــه وقــوع میپیونــدد و
داشــت.
نــه در مقــام تصدیگــری و مســتثنی کــردن چنیــن امــری
 .3اگــر مبنــای پذیــرش مســئولیت کیفــری دولــت ،نقــض غــرض بــه حســاب میآیــد .تنهــا پاســخی کــه در ایــن
اصــل مجرمیــت عاریــهای باشــد ،معــاف شــدن مــوارد بــه مرتکــب شــخص حقیقــی میتــوان داد حبــس تــا
شــخص حقیقــی از مجــازات ،چــه تأثیــری بــر مجــازات یــک ســال مطابــق مــادۀ  )914( 688قانــون مجــازات اســامی
اســت .الزم بــه ذکــر اســت پاســخ بــه چنیــن جرایمــی بــا ورود
شــخص حقوقــی دولــت دارد؟
دادســتان بــه آنهــا بــا اســتناد بــه بخشــنامههای صــادر شــده
اگــر چــه مبانــی مختلفــی را بــرای پذیــرش مســئولیت موجــه بــه نظــر نمیرســد و در ایــن زمینــه مــا ناگزیــر بــه
کیفــری دولــت میتــوان تعییــن کــرد امــا چنانچــه مبنــا را اساسیســازی و تقنیــن هســتیم.
اصــل مجرمیــت عاری ـهای در نظــر بگیریــم ،بــا معــاف شــدن
ً
شــخص حقیقــی از مجــازات بــه نظــر میرســد کــه بتــوان  .5از نظــر شــما اساســا عهدنامههــای بیــن المللــی
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توانایــی مقابلــه بــا جرایــم حکومتــی را دارنــد؟ یــا  Concepts in Criminologyانتشــارات Routledge
عمــ ً
ا ابــزاری کمتــوان هســتند کــه بــه ســادگی بــا در چهــار جلــد بــا عناویــن:
مفاهیمــی چــون امنیــت ملــی یــا تمامیــت ســرزمینی
Edited by William Chambliss, Chris
خنثــی میشــوند؟
بــه نظــر میرســد کــه عهدنامههــای بینالمللــی توانایــی
مقابلــه بــا جرایــم دولتــی را بــه دالیــل زیــادی از جملــه
2) Varieties of State Crime, Edited by
تعــارض بــا تمامیــت ســرزمینی و امنیــت ملــی کشــورها
William Chambliss, Chris Moloney.
نخواهنــد داشــت .در همیــن راســتا دیــوان کیفــری
بینالمللــی نیــز کــه مهمتریــن مرجــع بینالمللــی در ایــن
3) Teaching, Researching, and Explaining
زمینــه اســت تنهــا صالحیــت رســیدگی بــه جرایــم اشــخاص
حقیقــی را دارد و از رســیدگی بــه جرایــم اشــخاص حقوقــی State Crime, Edited by William Chambliss,
Chris Moloney.
منــع شــده اســت ،فــارغ از اینکــه تــا چــه انــدازه در قلمــرو
صالحیــت و مســئولیتهای خــود نیــز توفیــق داشــته اســت.
4) Confronting State Crime and the Future
همچنیــن ،حقــوق بینالملــل اساســاً بــه دالیــل ماهــوی و
غیرماهــوی فاقــد ضمانــت اجــرای الزم و کاربــردی اســتof State Crime Research, Edited by William .
Chambliss, Chris Moloney.
البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه ابزارهــای تنبیهــی نهادهــا
و ســازمانهای بینالمللــی اعــم از رژیــم تحریمهــا و یــا
پاســخهای نظامــی و  ،...بــه ایــن دلیــل کــه ســبب ایجــاد همچنیــن برای مطالعۀ بیشــتر بنگرید به:
تنگناهایــی بــر مــردم کشــور مجــرم شــده و در نتیجــه
1) Kozarich D, Mateo R, Miler WJ. (2011),
منجــر بــه بزهدیدگــی مضاعــف آنــان میشــود ،در مقایســه
Victimology of State Crimes. Translated
داخلــی پاســخدهی بــه جرایــم دولتــی
بــا ســازوکارهای
ِ
by Ghurchi Beygi M. Journal of Deputy of
مطلوبیــت کمتــری دارد .حتــی میتــوان ظرفیتهــای
فعلــی ســازوکارهای بینالمللــی را بــرای مقابلــه بــا جرایــم Research, Education & Citizenship Rights.
دولتــی تاحــدی نامطلــوب دانســت کــه عــدم بهکارگیــری
)2
Roth, Dawn L, David Kauzlarich
آنهــا موجهتــر اســت.
(2014), Towards Victimology of State
Crime, Routledge, London and New York.
 .6آیــا محاکمــه مجرمــان مربــوط ،در دادگاههــای
خــاص منافــی دادرســی عادالنــه اســت یــا اساســاً
)3
Rothe, D. L. (2011). State Crime. In
ماهیــت ایــن جرایــم ضــرورت رســیدگی در محاکــم
W. Chambliss (Ed.), Key Issues in Crime
ویــژهای را ایجــاب میکنــد؟
and Punishment: Crime and Criminal
Behavior. Thousand Oaks, CA: Sage
محاکمــۀ مجرمــان مربــوط بــه جرایــم دولتــی در دادگاههــای
Publications.
خــاص نــه تنهــا منافــی دادرســی عادالنــه نیســت بلکــه بــه
دلیــل ماهیــت ایــن جرایــم و بــه لحــاظ تخصصــی بــودن
4) -Friedrichs DO. (2000), State Crime or
و داشــتن اســتانداردهای باالتــر بــرای رســیدگی ،دادرســی
Governmental Crime: Making Sense of the
عادالنــه را نیــز تضمیــن مینمایــد .در واقــع محاکــم عمومــی
Conceptual Confusion. Edited by Ross JI.
و حتــی اختصاصــی فعلــی بــه دلیــل ماهیــت و چگونگــی ایــن
London: Transaction Publishers.
نــوع جرایــم ،صالحیــت رســیدگی بــه آن را نداشــته و تعییــن
مرجــع صالحیــتدار دیگــری بــرای رســیدگی بــه جرایــم
دولتــی کــه ذیشــأن باشــد از ضروریــات دادرســی عادالنــه
اســت.
1) State Crime Moloney

منابــع قابــل پیشــنهاد بــرای مطالعــه در قلمــرو جــرم
حکومتــی:
کتــاب State Crimeاز ســری کتــاب هــای Critical

10

سال سوم /شماره دهم /زمستان 1399

خبرنامه
عدالت
کیفری

گزارش
تنظیمکننــدگان :راضیــه همراهــی و زهــرا شــیری (دانشــجوی دکتــری حقــوق کیفــری و جرمشناســی
دانشــگاه شــهید بهشــتی) و ســعدی ابراهیــمزاده (دانشاموختــه کارشناســی ارشــد حقــوق کیفــری و
جرمشناســی دانشــگاه شــهید بهشــتی)
 .1دومیــن جلســه برخــط انجمــن ایرانــی حقــوق جــزا در تاریــخ /18
 13 99 /9بــا عنــوان «ضمانــت اجــرای کیفــری عــدم اجــرای
قانــون (تــرک فعــل) توســط مقامهــای عمومــی؛ امــکان یــا
امتنــاع» بــا ســخنرانی جنــاب اقــای دکتــر غالمحســن کوشــکی
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی و عضــو هیــات مدیره
انجمــن ایرانــی حقــوق جــزا برگــزار شــد .خالصه ســخنرانی ایشــان به
ک فعلهــای منــدرج در نظــام کیفــری ایــران
شــرح ذیــل اســت :تــر 
را میتــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد :نخســت ،تــرک فعلهــای
قانونــی منصــوص کــه در متــن قانــون مجــازات اســامی و قوانیــن
کیفــری ذکــر شــده اســت؛ حــال پرسشــی کــه مطــرح میشــود ان
اســت کــه ایــا میتــوان یــک تــرک فعــل بــه شــکل کلــی بــرای
مقامهــای عمومــی در نظــر بگیریــم کــه اگــر بــه صــورت کلــی از
اجــرای قانــون و تکالیــف قانــون اســتنکاف ورزنــد و خــودداری کننــد
بــا یــک ضمانتاجــرای کیفــری روبــهرو خواهنــد بــود؟ یعنــی بــر
اســاس شــرح وظایــف وزارتخانههــا و ســازمانهای دولتــی مامــوران
عمومــی ،دارای تکالیــف قانونــی هســتند؟ اگــر از ایــن تکالیــف قانونــی
اســتنکاف ورزنــد ایــا میتوانیــم انهــا را مشــمول ضمانتاجــرای
کیفــری بدانیــم؟ بهنظــر میرســد نظــام حقوقــی مــا هنــوز مــاده
قانونــی در معنــای موســع کلمــه در ایــن معنــا نــدارد؛ بنابرایــن ،بایــد
بــه قــدر متیقــن یعنــی تــرک فعلهــای منصــوص بســنده کــرد.
 .2ســومین جلســه ســخنرانی برخــط انجمــن ایرانــی حقــوق جــزا در
تاریــخ  1399 /10 /3بــا عنــوان «رویکــرد ریسـکمدار سیاســت
جنایــی در برابــر ارزهــای مجــازی ،در پرتــو اســتانداردهای
گــروه ویــژه اقــدام مالــی  »FATFبرگــزار شــد .ســخنران ایــن
نشســت ،جنــاب آقــای عــارف خلیلیپاجــی ،پژوهشــگر دوره دکتــری
حقــوق کیفــری و جرمشناســی دانشــگاه شــهید بهشــتی ،پیرامــون

ســه محــور ،نخســت؛ کارویــژه گــروه ویــژه اقــدام مالــی در زمینــه
مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم ،دوم؛ تاریخچــه
فعالیــت گــروه ویــژه اقــدام مالــی در زمینــه ارزهــای مجــازی و
ســوم؛ راهنمــای رویکــرد ریس ـکمدار ایــن گــروه در زمینــه ارزهــای
مجــازی ،بــه ارائــه توضیحاتــی بــه شــرح ذیــل پرداختنــد .ایشــان
در ابتــدا بیــان داشــتند گــروه ویــژه اقــدام مالــی بــه عنــوان یــک
ســازمان بینالدولــی در راســتای توســعه سیاســتهای مبــارزه بــا
پولشــویی تأســیس شــده اســت .ایــن گــروه در چارچــوب توجــه
بــه ریســکهای مجرمانــه در ارتبــاط بــا پولشــویی ،بــه حــوزه
فنآوریهــای نوظهــور نیــز نگاهــی ویــژه داشــته و تــاش کــرده
اســت تــا بــه پوشــش آنهــا بپــردازد .ایشــان در ادامــه بــا بیــان
اینکــه ایــن امــر ضرورتــی عملــی اســت و از فهــم ایــن نکتــه نشــأت
میگیــرد کــه اگرچــه فنآوریهــای جدیــد ،محصــوالت و خدمــات
مرتبــط بــا آن ،توانمندیهــای نوآورانــه و کارآیــی مشــارکت مالــی
را توســعه میدهنــد ،در عیــن حــال ،موقعیتهــای مجرمانــه
جدیــد را بــرای بزهــکاران جهــت تطهیــر درآمدهــای مجرمانــه و یــا
تأمیــن مالــی فعالیتهــای مجرمانــه فراهــم میســازند .از ایــنرو،
گــروه مزبــور بــا اتخــاذ رویکــرد ریســکمدار 1در اجــرای مؤثــر
اســتانداردهای بینالمللــی مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی
تروریســم ،بهطــور فعــال بــر خطــرات مربــوط بــه فنآوریهــای
نوظهــور از جملــه ارزهــای مجــازی توجــه داشــته اســت .ایشــان
در نهایــت بــا بیــان اینکــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی تــاش کــرده
تــا چارچــوب کلــی اتخــاذ رویکــرد ریســکمدار در تنظیمگــری
داراییهــای مجــازی را بــه موجــب ســند ســال  2019تشــریح کنــد
و اصــول اساســی تنظیمگــری در ایــن حــوزه را جهــت الگوبــرداری
در ســطوح ملــی یــا فراملــی بیــان دارد بــه تحلیــل ابعــاد ســند مزبــور
پرداختنــد .در پایــان نشســت نیــز بــه پرســشهای حضــار پاســخ
1. Risk-Based Approach

خبرنامه
عدالت
کیفری
داده شــد.
 .3نشســت پنجــاه و هشــتم دوره دکتــری گــروه حقــوق جــزا و
جرمشناســی دانشــگاه شــهید بهشــتی بــا همــکاری انجمــن ایرانــی
حقــوق جــزا در تاریــخ  1399/10/9بــا عنــوان «معیارهــای ذهنــی
و عینــی در حقــوق کیفــری» بــا ســخنرانی جنــاب اقــای دکتــر
مهــدی صبوریپــور عضــو هیــات علمــی دانشــکده حقــوق دانشــگاه
شــهید بهشــتی برگــزار شــد .خالصــهای از ســخنرانی ایشــان بــه
شــرح ذیــل اســت:
در ابتــدا ایشــان بــه عنــوان مقدمــه بیــان کردنــد ،معیــار شــخصی در
حــوز ه حقــوق از تئوریهــای لیبــرال حقــوق فــردی نشــات میگیــرد .از
ایــن دیــدگاه مســئولیت کیفــری بایــد زمانــی تحقــق پیــدا کنــد کــه
فــرد دســت بــه انتخــاب رفتــار و نتیجــه آن رفتــار بزنــد .در مقابــل،
معیــار نوعــی مبتنــی بــر رویکردهــای فایدهگرایانــه و مبتنــی بــر
تئوریهــای اصالــت فایــده اســت.گاه تحمیــل مســئولیت کیفــری
باعــث بازدارندگــی عمومــی و جلوگیــری از بــروز آســیب در آینــده
میشــود و همیــن امــر اعمــال کیفــر بــر مرتکــب رفتــار آســیبزننده
را توجیــه میکنــد .در واقــع ،غلبــه منافــع جمعــی بــر منافــع فــردی
چنیــن واکنشــی را ایجــاب میکنــد .ایــن دیــدگاه تحلیــل مجــازات
باعــث میشــود کــه مــردم بیشــتر بــه پیامدهــای رفتارهــای خودشــان
بیاندیشــند و در نتیجــه اعمــال مخاطرهامیــز کمتــری را مرتکــب
شــوند و بــه ایــن ترتیــب امنیــت اجتماعــی ارتقــا مییابــد .حقــوق
کیفــری هــم چیــزی جــز ایــن را نمیخواهــد .ســپس ایشــان بــه
بیــان انتقــادات وارد بــر معیــار عینــی و ذهنــی پرداختنــد :اولیــن
انتقــاد وارد شــده بــر معیــار عینــی غیرمنصفانــه یــا بــه تعبیــر دیگــر
ناعادالنــه بــودن معیــار عینــی اســت .وقتــی میگوییــم معیــار عینــی
دیگــر بــه ذهنیــات افــراد کار نداریــم در نتیجــه افــرادی کــه پایینتــر
از ســطح متوســط قــرار میگیرنــد ،افــراد ضعیــف و افــراد کــم هــوش
قربانــی میشــوند .دومیــن نقــد وارد بــر معیــار عینــی مغایرتــش بــا
اهــداف مجازاتهــا اســت .ســومین نقــد وارد بــر معیــار عینــی ایــن
اســت کــه ایــن معیــار بــا اندیشــه قــرارداد اجتماعــی مغایــرت دارد.
وقتــی شــخص وارد قــرارداد اجتماعــی میشــود اجــازه نمیدهدکــه
او مایــه عبــرت بقیــه باشــد .امــا اتفاقــی کــه در اعمــال معیــار عینــی
میافتــد بخاطــر رویکــرد فایدهگرایانــ ه از فــردی کــه بــه دیگــری
خســارت زده اســت مایــه عبرتــی میســازیم .در مقابــل ،نظریــه
ذهنــی هــم بیبهــره از انتقــاد نبــوده اســت .اولیــن انتقــاد وارد بــر
نظریــه ذهنــی بیثبــات بــودن آن اســت ،اعمــال ضابطــه ذهنــی
باعــث میشــود کــه مــا بــه تعــداد متهمــان معیــار داشــته باشــیم.
دومیــن انتقــاد ان اســت کــه احــراز وضعیــت ذهنــی افــراد بســیار
دشــوار اســت .ســپس بــه ارائــه توضیحاتــی در مــورد معیــار نوعــی
پرداختنــد :ضمــن معیــار عینــی یــک معیــار دیگــری قابــل طــرح
اســت ،و آن معیــار نوعــی اســت؛ پــس معیــار نوعــی معیــار مســتقلی
نیســت ،در حقــوق کیفــری هــم معمــوال همیــن معیــار را در برابــر
معیــار شــخصی قــرار میدهیــم .معیــار نوعــی ضابطهــای خــارج از
ذهــن شــخص اســت کــه براســاس فراینــد عــادی و رونــد عــادی
امــور تعییــن میشــود .مصــداق بــارز ایــن معیــار در حقــوق بحــث
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مربــوط بــه کشــندگی نوعــی در قتــل عمــدی اســت ،زدن چاقــو بــه
قلــب دیگــری نوعــا کشــنده اســت .در خصــوص معیــار نوعــی معیــار
مــا انســان متعــارف اســت امــا ســوال ایــن اســت انســان متعــارف
کیســت؟دیدگاههای مختلفــی مطــرح شــده اســت مثــا یــک نظــر
ایــن اســت کــه ایــن انســان متعــارف نماینــده مــردم کوچــه بــازار
اســت .نظــر دیگــر ایــن اســت کــه انســان متعــارف فاقــد ویژگــی فــوق
العــاده اســت و نظــر ســوم ایــن اســت انســان متعــارف یــک انســان
ایــده آل اســت .در دیــدگاه ســوم معیــار نوعــی انســان متعــارف در
ســطحی باالتــر از متوســط از افــراد جامعــه تعریــف میشــود .ایشــان
در پایــان بــه تبییــن معیــار شــخصی و عینــی در حقــوق کیفــری
ایــران پرداختنــد :مــورد نخســت عنصــر معنــوی مرتکــب قتــل
عمــدی بــا رفتــار نوعــا کشــنده اســت (بنــد  ۳مــاده ی  )۲۹۰کــه
قانونگــذار در ایــن بنــد یکــی از مصادیــق قتــل عمــدی را آورده اســت
کــه انســان متعارفــی مرتکــب فعــل نوعــا کشــنده شــود .ضمنــا الزم
بــه ذکــر اســت تبصــره  ۱همیــن مــاده یــک حالــت عــدول از ایــن
حکــم را پذیرفتــه اســت .دو فــرض را شــما درنظــر بگیریــد فــرض
اول اینکــه انســان متعــارف رفتــار نوعــا کشــندهای انجــام داده کــه
انســانهای متعــارف عالــم بــه کشــندگی نوعــی آن هســتند .فــرض
دوم اینکــه انســان متعــارف رفتــار نوعــا کشــندهای را انجــام داده کــه
انســانهای متعــارف عالــم بــه کشــندگی نوعــی آن نیســتند .امــا
یــک فــرض ســومی هــم قابــل تصــور اســت کــه انســان غیــر متعــارف
یــک رفتــار نوعــا کشــندهای را انجــام داده کــه انســانهای متعــارف
عالــم بــه کشــندگی ایــن رفتــار باشــند .مــورد دوم در بحــث عنصــر
معنــوی جرایــم غیرعمــدی اســت .قانونگــذار مــا در یــک تعبیــر
کلــی بیــان میکنــد کــه تحقــق جــرم غیرعمــدی منــوط بــه احــراز
تقصیــر اســت ،مــاده  ۱۴۵مشــخص نمیکنــد کــه تقصیرآمیــز بــودن
رفتــار فــرد را بــا خــودش میســنجیم یــا بــا یــک انســان متعــارف؟
روشــن اســت کــه بــا معیــار نوعــی کار اثبــات جــرم خیلــی ســادهتر
اســت چــون دیگــر الزم نیســت کــه دنبــال شــواهد و مســتندات بــرای
اثبــات حالــت ذهنــی متهــم خــاص برویــم .امــا ســوال ایــن اســت
کــه آیــا ایــن هــواداری حقوقدانــان کیفــری ایــران از معیــار نوعــی
بــا توجــه بــه تبعــات ایــن معیــار بــوده یــا خیــر؟ اینکــه مــا بــا یــک
تعبیــر کلــی بگوییــم معیــار ،معیــار نوعــی محــض اســت یــا حتــی
عکســش ،دردی را دوا نمیکنــد چــون هیــچ کــدام از ایــن دو در
فــرض مطلــق گرهگشــا نیســتند .مــورد ســومی کــه در بحــث معیــار
عینــی و شــخصی مطــرح اســت ایــن مســاله اســت کــه قانونگــذار مــا
در جهــل حکمــی معیــار نوعــی را مقــرر کــرده و در جهــل موضوعــی
معیــار شــخصی .مــورد چهارمــی کــه ایــن معیارهــا دارای اهمیــت
هســتند بحــث دفــاع مشــروع اســت ،در رابطــه بــا دفــاع مشــروع
حداقــل چهــار مولفــه داریــم کــه بایــد معیارهــا را بســنجیم بــه ایــن
ترتیــب.۱ :فعلیــت یاقریــب الوقــوع بــودن خطــر.۲ ،ضــرورت دفــاع،
.۳تناســب دفــاع و حملــه.۴ ،قاصــد بــودن مدافــع یــا بــه عبــارت دیگــر
آگاه بــودن او از خطــر یــا حملــه .درایــن مــوارد هــم ســوال مطــرح
میشــود کــه آیــا معیــار شــخصی حاکــم اســت یــا معیــار عینــی.
مــورد پنجــم بحــث اعتقــاد بــه مهــدور الــدم بــودن اســت .قتــل بــه
اعتقــاد مهــدور الــدم بــودن هــم تابــع معیــار شــخصی اســت یعنــی
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همیــن کــه مرتکــب بــر ایــن اعتقــاد بــوده اســت کــه کســی مهــدور
الــدم اســت ولــو اینکــه اعتقــادش غیرمتعــارف باشــد مــا قصــاص را از
او ســاقط میکنیــم .ایشــان در نتیجــه بیــان کردنــد در وضعیــت ذهنی
مجــرم دیدیــم کــه قانونگــذار مــا از یــک رویــه واحــد تبعیــت نکــرده
اســت .در جایــی معیــار شــخصی و در جــای دیگــر معیــار نوعــی را
انتخــاب کــرده اســت و در جایــی کــه ســمت معیــار شــخصی رفتــه
اســت آن را محــدود نکــرده اســت ،بایــد دنبــال نظــام واحــدی باشــیم
چــون ایــن وضعیــت نظــام واحــدی را ترســیم نمیکنــد.
 .4انعقــاد تفاهمنامــه همکاریهــای علمــی بیــن انجمــن
ایرانــی حقــوق جــزا و دانشــگاه ابنســینا در افغانســتان
انجمــن ایرانــی حقــوق جــزا بــا هــدف انجــام طرحهــای پژوهشــی
و اموزشــی ،همــکاری در برگــزاری نشســتها و همایشهــای
بینالمللــی ،تبــادل تجــارب ،اســتفاده از ظرفیتهــای علمــی و
پژوهشــی مشــترک ،تــاش برای تشــکیل نهادهــای حقوقــی منطقهای
و فرامنطق ـهای بــرای انجــام پژوهشهــای مختلــف در حــوزه حقــوق
کیفــری و جرمشناســی و  ...اقــدام بــه انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری
بــا دانشــگاه ابنســینا در کشــور افغانســتان نمــوده اســت .ایــن
جلســه در تاریــخ  1399 /11 / 7در دفتــر انجمــن ایرانــی حقــوق
جــزا بــا حضــور دکتــر قاســم قاســمی (رئیــس انجمــن) ،ســحر
ســهیل مقــدم (عضــو هیــات مدیــره انجمــن)؛ دکتــر محمدموســی
اکبــری (سرپرســت دانشــگاه ابنســینا و معــاون علمــی و تدریســی)،
دکتــر عبــداهلل ذکاوت ( عضــو دپارتمــان روابــط بینالملــل دانشــگاه
ابنســینا) ،دکتــر محمدصــادق دهقــان (عضــو هیــات علمــی
دانشــکده حقــوق دانشــگاه ابنســینا) برگــزار شــد.
در اغــاز نشســت دکتــر قاســم قاســمی بــه بیــان فعالیتهــای
علمــی و پژوهشــی انجمــن در داخــل و خــارج از ایــران (عضویــت
انجمــن در انجمــن بینالمللــی حقــوق جــزا) پرداختنــد .ســپس
دکترمحمدموســی اکبــری بــه معرفــی جامــع دانشــگاه ابــن ســینا
پرداختنــد« :ایــن دانشــگاه اولیــن دانشــگاه غیرانتفاعــی در افغانســتان
اســت کــه بــا مجــوز رســمی وزارت تحصیــات عالــی افغانســتان در
ســال  1389تاســیس شــده اســت 13 ،نفــر عضــو موســس ایــن
دانشــگاه هســتند و دارای شــش دانشــکده بــه نامهــای علــوم
سیاســی ،حقــوق ،علــوم اجتماعــی ،اقتصــاد و مدیریــت ،مهندســی و
علــوم کامپیوتــر اســت؛ در ایــن شــش دانشــکده مقطــع کارشناســی
وجــود دارد ولــی در دو دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی در ســه
رشــته مقطــع کارشناســی ارشــد نیــز وجــود دارد (حقــوق جــزا و
جرمشناســی ،حقــوق خصوصــی و روابــط بینالملــل) .در شــش
دانشــکده مذکــور در مقطــع لیســانس نزدیــک بــه دو هــزار دانشــجو
وجــود دارد؛ در مقطــع ارشــد در ســه رشــته حــدود نهصــد دانشــجو
وجــود دارد؛ در رشــته حقــوق در مجمــوع کارشناســی و ارشــد حــدود
هشــت -نهصــد دانشــجو وجــود دارد ».و در ادامــه افــزود« :روابــط
ایــران و افغانســتان از نــگاه اشــتراک تاریخــی و فرهنگــی اقتضــا
میکنــد گامهــای جدیتــری بــرای تقویــت ارتباطهــای ایــن دو
ملــت برداشــته شــود .اســتفاده دو کشــور از تجربههــای همدیگــر
ســبب میشــود توســعه در همــه بخشهــا تســهیل شــود» .وی از
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تالشهــای دانشــگاه ابنســینا بــرای گســترش فرهنــگ پژوهــش در
ســطح جامعــه علمــی کشــور و ارتقــای روحیــه همکاریهــای علمــی
میــان نهادهــای اموزشــی و علمــی در داخــل و خــارج کشــور ســخن
گفــت و بــر عملــی شــدن مفــاد تفاهمنامــه تاکیــد کــرد.
در پایــان نشســت ،دکتــر محمدموســی اکبــری ،دکتــر
محمدصــادق دهقــان ،دکتــر قاســم قاســمی و ســحر ســهیل
مقــدم متــن تفاهمنامــه را امضــا کردنــد و دکتــر دهقــان
و ســحر ســهیل مقــدم بــه عنــوان نماینــدگان دو نهــاد
معرفــی شــدند تــا اجــرای مفــاد ایــن ســند بــه صــورت
دقیــق و همهجانبــه پیگیــری شــود.

 .5نشســت پنجــاه و نهــم دوره دکتــری گــروه حقــوق جــزا و
جرمشناســی دانشــگاه شــهید بهشــتی بــا همــکاری انجمــن ایرانــی
حقــوق جــزا در تاریــخ  1399/11/27بــا عنــوان «گــزاره و ناگــزاره
در حقــوق کیفــری» بــا ســخنرانی جنــاب اقــای دکتــر حســن
عالیپــور عضــو هیــات علمــی دانشــکده حقــوق پردیــس فارابــی
دانشــگاه تهــران برگــزار شــد .خالصــهای از ســخنرانی ایشــان بــه
شــرح ذیــل اســت:
عنــوان گــزاره یــا ناگــزاره در حقــوق کیفــری بیشــتر پیرامــون ایــن
ســوال اســت کــه چــرا برخــی گزارههــا در حقــوق کیفــری و در
منابــع آن منعکــس نیســت ولــی مــا آن را بــه کار میگیریــم و دارای
آثــار حقوقــی هســتند؟ در حقــوق جــزا بــا برخــی از گزارههــا مواجــه
هســتیم کــه در منابــع حقــوق کیفــری بــه صراحــت مطــرح نشــدهاند
و از جملــه آنهــا میتوانیــم بــه جــرم مطلــق و مقیــد اشــاره کنیــم
کــه تصریحــی از جهــت معرفــی آنهــا در قانــون و منابــع الــزاماور
حقــوق کیفــری وجــود نــدارد .همچنیــن بــه دســتهبندی رفتارهــا
بــه جــرم مرکــب ،مســتمر و بــه عــادت اشــاره میکنیــم کــه بــاز
تصریحــی در قانــون نــدارد و بــه همیــن صــورت تفکیــک بیــن جرایــم
ناقــص کــه بــاز از ایــن جهــت قانــون تصریحــی نــدارد ولــی مــی
خواهیــم بگوییــم کــه ایــن گزارههــا آثــار و پیامدهــای بســیاری
هــم در بحــث حقوقــی و هــم در بحــث قضایــی ایجــاد میکننــد
کــه نشــان میدهــد همــه آن گزارههــای حقــوق کیفــری لزومــا در
متــون قانونــی یــا منابــع الــزاماور حقــوق جــزا کــه قانــون و منابــع
تجویــزی کــه قانــون اجــازه میدهــد کــه مــا بــه آن مراجعــه کنیــم
پیشبینــی نشــدند .مطلــق و مقیــد بــودن جــرم درجایــی تعریــف
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نشــده اســت و پرسشــی کــه مطــرح میشــود ان اســت کــه یــک جــرم
مطلــق چیســت و یــک جــرم مقیــد ناظــر بــه کــدام جــرم اســت؟ در
تشــخیص جــرم مطلــق و مقیــد دســت کــم بــه چنــد اثــر میرســیم.
اولیــن مــورد تشــخیص رکــن روانــی اســت .در اینجــا قاضــی بایــد
عمــد در رفتــار و علــم بــه موضــوع را احــراز کنــد و چنانچــه جــرم
عمــدی مقیــد بــود نتیجــه یــا علــم بــه وقــوع نتیجــه را احــراز کنــد.
مهــم اســت کــه مــا بدانیــم ســرقت یــک جــرم مطلــق یــا مقید اســت
چــون اگــر جــرم مطلــق باشــد قاضــی بــرای رکــن روانــی فقــط کافــی
اســت احــراز کنــد کــه ســارق عمــد در رفتــار و علــم بــه موضــوع
داشــته اســت ولــی اگــر مقیــد باشــد قاضــی عــاوه بــر عمــد در رفتــار
و علــم بــه موضــوع بایــد اصــل نتیجــه یــا علــم بــه وقــوع آن را هــم
احــراز کنــد .ایــن گزارههــا در قانــون یــا منابــع قانونــی منعکــس
نشــدهاند ولــی چــون آثــار حقوقــی بســیاری دارنــد اختــاف در آن
ســبب اختــاف در تصمیــم گیــری بیــن قضــات میشــود .پرسشــی
کــه مطــرح مــی شــود ان اســت کــه گزارهبنــدی یــا قاعــده گرایــی
کــدام بــه نفــع حقــوق جــزای عمومــی اســت ؟
پاســخ بــه ایــن ســوال ســاده نیســت .در رابطــه بــا نحــوه اســتناد
مســئولیت در بحــث ســبب و مباشــر کــه یــک قاعــده اســت بــه هــر
انــدازه کــه قاعــده نداشــته باشــیم بهتــر اســت و در ارتبــاط بــا برخــی
از قواعــدی کــه حقــوق دارد مثــل قانــون خــاص مقــدم ،قانــون عــام
موخــر را تخصیــص میزنــد ایــن مهــم چهــره قاعــده نداشــته باشــد
در حقــوق جــزاء منطقیتــر اســت .امــا از طرفــی مــا بــا مفاهیمــی
مواجــه هســتیم کــه ممکــن اســت بــه تقویــت حقــوق جــزا بیانجامــد.
جایــی کــه مثــا صحبــت از جــرم مطلــق و مقیــد میکنیــم ،جایــی
کــه صحبــت از جــرم مســتمر و مرکــب میکنیــم ،جایــی کــه بحــث
تفکیــک جرایــم ناقــص را انجــام میدهیــم و در واقــع اینهــا اگــر
قانونــی تصویــب شــده باشــند بــه نفــع حقــوق جزاســت .جایــی کــه
صحبــت از رکــن روانــی میکنیــم و چنانکــه میدانیــم بــرای اولیــن
بــار قانــون مجــازات اســامی در ســال  1392رکــن روانــی را قاعــده
منــد کــرد کــه جرایــم نیــاز بــه رکــن روانــی دارنــد ولــی آن را در
ذیــل مســئولیت کیفــری مطــرح کــرد و ابهــام بزرگــی ایجــاد کــرد
کــه آیــا رکــن روانــی و شــرایط ذهنــی بخشــی از شــرایط مســئولیت
کیفــری هســتند یعنــی مرتکــب جــرم انجــام میدهــد و اگــر
رکــن روانــی نداشــت جــرم انجــام داده و مســئول نیســت یــا اگــر
رکــن روانــی نداشــت اصــا جــرم انجــام نــداده اســت .ایــن همــان
مشــکالت و چالشهایــی هســتند کــه مــا بــا آن مواجــه هســتیم کــه
حقــوق جــزای عمومــی در ارتبــاط بــا گزارهبنــدی و قاعدهبنــدی
چــه محــدودهای را بایــد رعایــت کنــد؟ گاهــی ممکــن اســت بگوییــم
ناگزارههایــی کــه گفتیــم ( آنهایــی کــه در قانــون تصریــح نشــده
ولــی دارای آثــار حقوقــی هســتند) را مشــمول فــن تفســیر بدانیــم و
معتقــد باشــیم کــه بخشــی از دکتریــن هســتند و دیدگاههــای علمــای
حقــوق یــا مفســرین جایشــان همیــن جــا هســت ،آن هــا هســتند کــه
جــرم مطلــق و مقیــد و تقســیم بندیهــای دیگــر را مطــرح میکننــد
و الزم نیســت کــه در متــن قانــون یــا منابــع مطــرح شــود؛ ولــی چنان
کــه دیدیــم آثــار بســیار زیــادی دارد کــه شــما اگــر یــک جــرم را بــه
گون ـهای تفســیر کنیــد کــه مســتمر تلقــی شــود و شــخص دیگــری
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چنیــن تفســیر کنــد کــه جــرم آنــی تلقــی شــود؛ یــک پولشــو ممکــن
اســت مشــمول یــک چهــارم جــزای نقــدی شــود و پولشــوی دیگــری
محکــوم بــه حبــس درجــه پنــج شــود .ایــن گــزاره هــا چنیــن آثــاری
را دارنــد و مــا نمیتوانیــم در حــد فــن تفســیر یــا دیدگاههــای
دکتریــن تلقــی کنیــم .گاهــی الزم اســت کــه در خصــوص گزارههــا
و ناگزارههــا صحبــت از دســتهبندی کنیــم بــه ایــن معنــا کــه
گزارههایــی کــه جنبــه عینــی و نوعــی دارنــد را تقویــت کنیــم و
گزارههایــی کــه جنبــه شــخصی دارنــد را بــه تشــخیص قضایــی
واگــذار کنیــم.
 .6پنجمیــن جلســه ســخنرانی برخــط انجمــن ایرانــی حقــوق جــزا در
تاریــخ  1399 /11/30بــا عنــوان «نظــام حقــوق کیفــری چیــن
باســتان و چیــن مــدرن» بــا ســخنرانی جنــاب آقــای دکتــر
شــونگ چــی اســتاد حقــوق کیفــری مقایســهای و حقــوق کیفــری
بینالمللــی در دانشــگاه ووهــان چیــن ،پژوهشــگر ســابق موسســه
ماکــس پالنــک و نایــب رئیــس دادگاه منطقـهای شــهر ووهــان برگــزار
شــد .خالصــهای از ســخنرانی ایشــان بــه شــرح ذیــل میباشــد:
 -1نظام حقوق کیفری چین باستان
در جهــان بینــی چیــن باســتان ،حقــوق از قاعــده لــی ( )Liنشــات
گرفتــه اســت .سیســتم لــی سیســتمی اســت کــه سلســله مراتــب
برتــری و فرومایگــی را ایجــاد میکنــد و دو اندیشــه اصلــی در آن
وجــود دارد :یکــی احتــرام گذاشــتن و اطاعــت از امپراتــور و دیگــری
اطاعــت پســر از پــدر ،زن از شــوهر و بــرادر کوچکتــر از بــرادر
بزرگتــر .در کل دوره چیــن باســتان تفکــر اصلــی در برخــورد بــا
منازعــات اجتماعــی ایــن اســت کــه یــک دعــوی حقوقــی میبایســت
در ابتــدا و قبــل از ارجــاع بــه دادگاه توســط سیســتم لــی ،یعنــی
خــود مــردم ،حــل و فصــل شــود و در تعــارض بیــن لــی (آداب و
آییــن) و فــا (قانــون) ،لــی اعتبــار بیشــتری دارد .در ایــن دوران دو
جریــان فکــری حقوقــی اصلــی متعــارض ،یعنــی کنفسیوسیســم
و قانونگرایــی ،وجــود دارد کــه سیســتم لــی بــا تفکــرات حقوقــی
کنفسیوسیســم ســازگارتر اســت .وفــق ایــن تفکــر جــدا کــردن حقوق
از اخــاق اشــتباه اســت و ســامت اجتمــاع در گــرو ایــن اســت کــه
روابــط مســالمت آمیــز اجتماعــی از فضیلــت و پرهیــزکاری نشــات
بگیــرد نــه از تــرس دســتگیر شــدن و بــرای جلوگیــری از مجــازات.
لکــن وفــق اندیشــه قانونگرایــی ،قانــون بــر هــر هنجــار اجتماعــی
دیگــر از جملــه هنجارهــا و قواعــد اخالقــی برتــری دارد و روش
موثرتــر بــرای کنتــرل رعایــا و حفــظ قــدرت اســت .چیــن باســتان
در طــول تاریــخ تنهــا یــک سلســله قانونگرایــی را بــه عنــوان
ایدئولــوژی ملــی پذیرفــت و تمامــی سلســلههای دیگــر ترکیبــی از
کنفوسیوسیســم و قانــون گرایــی بودنــد .تفکــر اصلــی حقوقــی ایــن
دوره ایــن اســت کــه اخــاق را بــه مــردم آمــوزش دهیــد و کاســتیها
را بــا مجــازات جبــران کنیــد .در مجموعــه قوانیــن کیفری ایــن دوران
از یــک سیســتم پنــج مجازاتــی پــارو زدن یــا فلــک و شــاق زدن،
کار اجبــاری ،تبعیــد یــا اخــراج و مجــازات اعــدام اســتفاده میشــد.
 -2نظام حقوق کیفری چین مدرن
اولیــن تغییــر و مدرنیزهســازی سیســتم عدالــت کیفــری در اوایــل
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قــرن بیســتم و تغییــر دیگــر محصــول آموختههایــی از حقــوق
کیفــری ژاپــن ،ســوئیس و آلمــان بــود .در قانــون کیفــری جدیــد،
سیســتم مجازاتهــای مــدرن کامــا جایگزیــن سیســتم مجازاتهــای
قدیمــی شــد و اصــل قانونــی بــودن جرایــم نیــز وارد قانــون کیفــری
جدیــد شــد .مدرنیــزه شــدن مشــتمل بــر ســه دوره اســت .در اولیــن
دوره ،یعنــی بــازه زمانــی  1906تــا  ،1949حقــوق کیفــری بــه شــدت
تحــت تاثیــر حقــوق قــارهای علیالخصــوص نظــام حقوقــی آلمــان
بــود .در ســال  1949و در زمــان مائــو چیــن انقــاب دیگــری را
تجربــه کــرد و حقــوق کیفــری عمیقــا تحــت تاثیــر اندیشــه شــوروی
قــرار گرفــت .در ایــن دوره اصــل قانونــی بــودن جرایــم ،بــه دلیل بیش
از حــد غربــی بــودن آن ،منســوخ شــد .نهایتــا از زمــان هــزاره جدیــد
بســیاری از محققــان چینــی تــاش کردنــد کــه مجــددا سیســتم ژاپن
و آلمــان را بــه حــوزه حقــوق کیفــری چیــن وارد نماینــد .بنابرایــن،
میتــوان دوره ســوم را دورهای از سیســتمهای مختلــط نامیــد،
بدیــن معنــا کــه مجموعــه قوانیــن کیفــری هــم چنــان تحــت تاثیــر
حقــوق شــوروی اســت لکــن نظریــات مبنــا و تشــکیل دهنــده آن
متمایــل بــه حقــوق آلمــان اســت .در ایــن دوره اصــل قانونــی بــودن
جرایــم و مجازاتهــا پذیرفتــه شــد و قیــاس بــه طــور کلــی نســخ
گردیــد .اصــل قانونــی بــودن جرایــم و مجازاتهــا در حقــوق کیفــری
چیــن بــه نحــو ایجابــی اســت زیــرا از یــک ســو بــه ایــن معناســت
کــه اگــر قانــون عملــی را بــه عنــوان جــرم تعییــن کــرده باشــد ،آن
عمــل بایــد مجــازات شــود و از ســوی دیگــر بدیــن معناســت کــه
اگــر قانــون عملــی را تحــت عنــوان جــرم تعریــف نکــرده باشــد نبایــد
مجــازات شــود ،لکــن نســخه غربــی صرفــا معنــی اخیــر را داراســت.
در مجموعــه قوانیــن کیفــری کنونــی مجازاتهــای اصلــی عبارتنــد
از :مراقبــت و نظــارت عمومــی ،حبــس کوتــاه مــدت ،حبــس بــا مــدت
معیــن ،حبــس ابــد و مجــازات مــرگ؛ مجازاتهــای تکمیلــی نیــز
مشــتمل اســت بــر :محرومیــت از حقــوق سیاســی ،جریمــه ،مصــادره
امــوال و اخــراج .مجــازات مــرگ بــه دو صــورت بــا تعلیــق یــا بــدون
تعلیــق میباشــد .مجــازات مــرگ بــا تعلیــق بدیــن معناســت کــه اگــر
اجــرای فــوری مجــازات مجــرم محکــوم بــه مــرگ ضــروری نباشــد،
ممکــن اســت یــک تعلیــق دو ســاله در اجــرای مجــازات ،همزمــان بــا
تعییــن مجــازات مــرگ ،نیــز صــادر و اعــام گــردد .اگــر مجــرم در
طــول ایــن دو ســال مرتکــب یــک جــرم عمــدی بــا کیفیــات مشــدده
نشــود ،مجــازات او خــود بــه خــود بــه حبــس ابــد تبدیــل میشــود.
مجــازات مــرگ هــم چنیــن در خصــوص افــرادی کــه در زمــان وقــوع
جــرم کمتــر از هجــده ســال ســن داشــته باشــند ،زنانــی کــه در زمــان
محاکمــه حاملــه باشــند و افــراد بــا بــاالی  75ســال ســن اعمــال
نمیگــردد .در واقــع جرایمــی کــه مجــازات مــرگ بیشــتر در مــورد
آنه ـا اجــرا می-گــردد بــه آن میزانــی کــه مــردم تصــور میکننــد،
نیســت .جالــب توجــه ایــن کــه تــا زمــان اصالحیــه ســال 2015
جرایــم مســتوجب مجــازات مــرگ بــه  46جــرم کاهــش یافتهانــد و
بــه موجــب ایــن اصالحیــه  9جــرم مســتحق مجــازات مــرگ دیگــر،
از جملــه برخــی جرایــم اقتصــادی ،نســخ گردیدنــد.

خبرنامه
عدالت
کیفری
نکتــه دیگــر ایــن کــه قانــون آییــن دادرســی کیفــری چیــن دارای
چهــار نســخه ســالهای  2012 ،1996 ،1979و  2018میباشــد.
آخریــن بازنگــری حــاوی چنــد نکتــه عمــده اســت .معاملــه (اتهــام)
در آییــن دادرســی کیفــری پیــش بینــی شــده و پذیــرش اتهــام و
مجــازات باعــث کاهــش مجــازات میشــود .در ایــن اصالحیــه امــکان
صــدور حکــم غیابــی در جرایــم مربــوط بــه فســاد ،امنیــت ملــی و
تروریســم پیشبینــی گردیــده و اختیــار تحقیــق بــرای اکثــر جرایــم
بــه پلیــس اعطــا شــده اســت .اداره دادســتانی صرفــا اختیــار تحقیــق
در خصــوص  14جــرم را داراســت و اختیــار تحقیــق در خصــوص
جرایــم مربــوط بــه وظیفــه و فســاد ،کــه در مجمــوع  88جــرم
میباشــند ،بــه نهــادی جدیدالتاســیس بــه نــام کمیتــه نظــارت
واگــذار گردیــده اســت.

 .7انتشــار کتــاب مصوبــات کنگرههــای انجمــن بینالمللــی
حقوق جــزا ()1926-2019
انجمــن بینالمللــی حقــوق جــزا ( )AIDPبــه منظــور تشــکیل
مجــدد اتحادیــه بینالمللــی حقــوق جــزا ( 2،).A.U.P.Lدر
ســال  1924میــادی در پاریــس ایجــاد شــد .انجمــن متشــکل از
متخصصــان علــوم کیفــری بــوده کــه هــدف آنهــا «ترویــج تبــادل
نظــرات و همــکاری میــان دانشــگاهیان ،وکال و سیاســتگذاران
کشــورهای مختلــف و همچنیــن ســازمانهای منطقــهای و
بینالمللــی اســت کــه بــه مطالعــه ،اجــرا و توســعه قانــون کیفــری
میپردازنــد و یــا بــه تحلیلهــای تجربــی در زمینــه حقــوق کیفــری
میپردازنــد» .از ســال  1948کــه ایــن انجمــن بــه رســمیت شــناخته
شــد ،انجمــن از جایــگاه مشــورتی در ســازمان ملــل برخــوردار بــوده و
در انجــام فعالیتهــای خــود ،توســط منشــور ملــل متحــد و اعالمیــة
جهانــی حقــوق بشــر هدایــت میشــود .ترویــج فعالیتهــای علمــی

 .1اتحادیة بینالمللی حقوق جزا در سال  1889میالدی توسط  Franz VOA، Liszt، Gerard Van Hamelو  Adolphe Prinsتأسیس شد و در نتیجة جنگ جهانی اول منحل گردید.

خبرنامه
عدالت
کیفری
و همــکاری علمــی ،هــدف اصلــی و علــت وجــودی انجمــن میباشــد
کــه «توســعة قوانیــن و نهادهــا را بــا دیــدگاه پیشــبرد اجــرای عدالــت
در راســتای انســانیتر و کارآمدتــر شــدن» دنبــال میکنــد .انجمــن
روابــط هماهنگــی بــا دیگــر انجمنهــای جهانــی در حــوزة عدالــت
کیفــری برقــرار میکنــد و در شــبکة ارتباطــی خــود بــرای عدالــت
کیفــری ،بــا نهادهــای سیاس ـتگذاری و تحقیقاتــی ملــی کــه تأثیــر
منطقـهای قــوی در اقلیــم خــود دارنــد ،همــکاری مینمایــد .تاریخچــة
انجمــن بــه لحــاظ فعالیتهــا غنــی اســت و ســهماش (و ســهم
گروههــای ملــیاش و برجســتهترین اعضــای آن) بــرای امــروزی
نمــودن قوانیــن جزایــی و عدالــت کیفــری کشــورهای مختلــف و بــه
ویــژه بــرای توســعة حقــوق جــزای بینالملــل همچنــان اساســی
اســت .تــدارک و برگــزاری کنگرههــای بینالمللــی حقــوق جــزا بــه
صــورت هــر پنــج ســال یــک بــار ـ کــه رونــد آنهــا از ســال 1926
توســط ارگان اداری انجمــن (Revue Internationale de Droit
 )Penalچــاپ و منتشــر میشــود ـ از موقعیــت ویــژهای در حیــات
انجمــن برخــوردار اســت .بــه مناســبت کنگــره ،اســاتید حقــوق
جــزا و دادرســی کیفــری ،قضــات ،کارشناســان ،کارگــزاران دولتــی
مســؤول در امــور بینالمللــی یــا مســؤول در امــور مربــوط بــه ادارة
دادگســتری و همچنیــن مأمــوران اجــرای احــکام کیفــری جوانــی کــه
از بســیاری از کشــورها میآینــد بــا هــم دیــدار میکننــد ،مجمــع
عمومــی انجمــن برگــزار میشــود و هیأتهــای مختلــف انجمــن
انتخــاب میشــوند .عــاوه بــر ایــن ،از طریــق برگــزاری کنگرههــا
اســت کــه موضــع رســمی انجمــن نســبت بــه موضوعــات کنونــی و
بســیار اساســی دربــارة توســعة نظــری و عملــی شــاخههای مختلــف
حقــوق کیفــری و سیاســت کیفــری اتخــاذ میگــردد .مطابــق شــیوه
انجمــن ،هیــأت مدیــرة تــازه انتخــاب شــده موضــوع کلــی رونــد جدید
آکادمیــک را ایجــاد نمــوده و موضوعــات معیــن ،گزارشــگران عمومــی
و گروههــای ملــی مســؤول را بــرای چهــار گفتمــان بینالمللــی
معمــول (ســنتی) تعییــن میکنــد :بخــش عمومــی شــامل حقــوق
جــزا و بخــش اختصاصــی شــامل دادرســی کیفــری و حقــوق جــزای
بینالملــل میشــود .بــه دنبــال اظهــارات کلــی در مــورد موضــوع
کــه بــا همــکاری کمیســیون علمــی تهیــه شــده ،گزارشــگر عمومــی
بــه منظــور هدایــت وظیفــة گزارشــگران تعیینشــده توســط اتحادیــة
گروههــای ملــی پرسشــنامهای را بــه تفصیــل تهیــه میکنــد .بــر
اســاس اطالعــات ارائهشــده توســط گزارشــگران ملــی و ویــژه،
گزارشــگر عمومــی مجموعـهای از مصوبــات (تصمیمــات) و توصیههــا
را همــراه بــا رهنمودهــای ارائهشــده توســط انجمــن علمــی جهــت
بحــث نمــودن و تأییــد گفتمــان بینالمللــی بــه قانونگــذاران و
مجریــان عدالــت کیفــری ارائــه میدهــد ،بــه منظــور ایجــاد (یــا
بهبــود) سیاســت کیفــری و قضایــی درمانــی (اصالحــی) نســبت
بــه مســالة مــورد مطالعــه .مصوبــات مــورد اتخــاذ توســط گفتمــان
بینالمللــی بــه کنگــره ارائــه میشــوند بــه منظــور آمادهســازی
جهــت تصویــب آنهــا توســط مجمــع عمومــی انجمــن .ایــن جلــد
حــاوی نتایــج کار بیســت کنگــرة بینالمللــی انجمــن اســت کــه
بیــن ســالهای  1926تــا  2019برگــزار شــده اســت .ایــن مصوبههــا
بــرای انجمــن مــا بســیار ارزشــمند هســتند و ارزش تالشهــا و
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نظراتــی را کــه در طــول یــک دورة زمانــی طوالنــی بــه اشــتراک
گذاشــته شــده بــا اکثریــت زیــادی از کیفردهنــدگان ،نظریهپــردازان،
متخصصــان و کارشناســان متعهــد بــه توســعة یــک سیســتم عدالــت
کیفــری انســانیتر و کارآمدتــر نشــان میدهــد .بــا وجــود تحــوالت
سیاســی و اجتماعــی طبیعــی سپریشــده در طــول زمــان ،بیشــتر
مصوبــات هنــوز رهنمودهــای مفیــدی را تشــکیل میدهنــد بــرای
جهتدهــی و توســعة تالشهــای مهمــی کــه انجمــن بینالمللــی و
کشــورهای مختلــف در زمینــة کیفــری در نظــر داشــتهاند.
انجمـن ایرانـی حقـوق جـزا تنهـا انجمـن ایرانـی عضـو انجمن
بینالمللـی حقوق جزاسـت .سـرکار خانـم دکتر نسـرین مهرا از
سـال  2008میلادی تاکنـون عضـو هیـات مدیره و عضـو کمیته
علمـی انجمـن بینالمللی حقوق جزا هسـتند و همچنین ایشـان
از سـال  2005تـا  2008میلادی عضو هیات انتخـاب کننده جایزه
سـاالنه سـراکیوز (جایزه سـاالنه انجمن) هسـتند.

 .8انتشار کتاب دانشنامه سیاستگذاری حقوقی
کتــاب دانشــنامه سیاســتگذاری حقوقــی بــه کوشــش دکتــر لعیــا
جنیــدی (معــاون حقوقــی رییــس جمهــور) و دکتــر امیرحســن
نیازپــور (مدیــر کل حــوزه معاونــت حقوقــی رییــس جمهــور و عضــو
هیــات علمــی دانشــکده حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی) در قطــع
رحلــی و در  928صفحــه منتشــر شــد .نشــریه عدالــت کیفــری ایــن
موفقیــت را تبریــک عــرض میکنــد.
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خبرنامه
عدالت
کیفری
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پایاننامهها و رسال ه دفاع شده در پاییز و
زمستان 1399

الف) پایاننامههای کارشناسی ارشد

جویباری /اســتاد مشاور :دکتر امیرحسن نیازپور

1ـ اعمال نفوذ برخالف حق در رویة قضایی ایران و کنوانســیون
مبارزه با فساد
پژوهشــگر :امیرحسین مراد  /استاد راهنما :دکتر علیرضا
میرکمالی /اســتاد مشاور :دکتر رجب گلدوست جویباری

6ـ تحلیل دادگاههای ویژة رســیدگی به جرایم اقتصادی مصوبة
اخیر رهبری
پژوهشــگر :محسن نگهبان /استاد راهنما :دکتر رجب گلدوست
جویباری /اســتاد مشاور :دکتر جعفر کوشا

2ـ بررســی نحوة اعمال مجازات اخراج در قانون مجازات جرایم
نیروهای مسلح
پژوهشــگر :محمد علیزاده اردبیلی /استاد راهنما :دکتر علیرضا
میرکمالی /اســتاد مشاور :دکتر باقر شاملو

7ـ تحلیل رویة قضایی در زمینة دسترســی غیرمجاز
پژوهشــگر :پرســتو دشتی /استاد راهنما :دکتر جعفر کوشا /استاد
مشــاور :دکتر رجب گلدوست جویباری

3ـ بررســی نقش تنقیح قوانین در مبارزه با مفاســد اقتصادی
پژوهشــگر :احسان سعیدی /استاد راهنما :دکتر حسین
میرمحمدصادقی /اســتاد مشاور :دکتر علیرضا میرکمالی
4ـ پیشــگیری از بزهدیدگی کودکان خیابانی
پژوهشــگر :فاطمه محمدنژاد /استاد راهنما :دکتر حسین
میرمحمدصادقی /اســتاد مشاور :دکتر مهدی صبوریپور
5ـ تحلیل جرمشــناختی مادة  38قانون احکام دائمی برنامههای
توسعة کشور مصوب سال 1395
پژوهشــگر :فرشید نظری /استاد راهنما :دکتر رجب گلدوست

8ـ تروریســم زیســت محیطی در حقوق کیفری ایران و فرانسه
پژوهشــگر :فرزانه محمدزاده /استاد راهنما :دکتر علیرضا
میرکمالی /اســتاد مشاور :دکتر رحیم نوبهار
9ـ تعــارض اصل و ظاهر حال در دعوای کیفری
پژوهشــگر :حنانه یزدانپناهی /استاد راهنما :دکتر رحیم نوبهار/
اســتاد مشاور :دکتر جعفر کوشا
10ـ جایــگاه قاضی اجرای احکام کیفری در فردی کردن
مجازاتها
پژوهشــگر :فاطمه مهدویراد /استاد راهنما :دکتر علیرضا
میرکمالی /اســتاد مشاور :دکتر باقر شاملو

خبرنامه
عدالت
کیفری
11ـ چالشهای حقوقی ـ جرمشناســی اعادة دادرسی توسط
رئیس قوة قضاییه
پژوهشــگر :نگار جمال اوغلی /اســتاد راهنما :دکتر جعفر کوشا/
اســتاد مشاور :دکتر امیرحسن نیازپور
12ـ سیاســت قضایی و تقنینی کیفری ایران در قبال ازدواج
کودکان
پژوهشــگر :فاطمه خمسه /استاد راهنما :دکتر امیرحسن نیازپور/
اســتاد مشاور :دکتر رحیم نوبهار
13ـ شــاخصهای کمی کردن خسارت معنوی در
محکومیتهای کیفری
پژوهشــگر :مهدی برادران /استاد راهنما :دکتر رحیم نوبهار/
اســتاد مشاور :دکتر نسرین مهرا
14ـ قابلیتهای عدالت ترمیمی در زمینة تعرضهای جنســی
پژوهشــگر :مهدی خلیلی /اســتاد راهنما :دکتر باقر شاملو /استاد
مشاور :دکتر رحیم نوبهار
15ـ مطالعــة موردی اصل کرامتمداری در مرحلة تعیین کیفر
پژوهشــگر :الناز جمشیدیان /استاد راهنما :دکتر امیرحسن
نیازپور /اســتاد مشاور :دکتر رجب گلدوست جویباری
16ـ نقش حقوق کیفری در کنترل بازارهای مالی با بررســی
عملکرد کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریکا
پژوهشگر :ســعدی ابراهیمزاده /استاد راهنما :دکتر نسرین مهرا/
اســتاد مشاور :دکتر مهدی صبورپور
ب) رساله دکتری
ـ قاچــاق اعضــای انســان در سیاســت جنایــی ایــران و اســناد
بینالمللــی
پژوهشــگر :افضــل خســروی /اســتاد راهنمــا :دکتــر حســین
میرمحمدصادقــی /اســاتید مشــاور :دکتــر باقــر شــاملو و دکتــر
مهــدی صبوریپــور
چکیده رساله:
قاچــاق عضــو بعــد از پیشــرفت دانــش پیونــد عضــو گســترش
پیــدا کــرده و بــه معضلــی واقعــی و روبهرشــد در جهــان
تبدیــل شــده اســت .از یــک ســو ،بــا توجــه بــه تبدیــل
قاچــاق عضــو بــه معضلــی جهانــی و مســئولیت ایــران در
جامعــه بینالمللــی ،اتخــاذ سیاســت جنایــی کارآمــد در
مقابلــه بــا ایــن پدیــده بــه عنــوان یــک الــزام بینالمللــی
مطــرح اســت .از ســوی دیگــر ،بــا توجــه بــه تبدیــل قاچــاق
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عضــو بــه معضلــی ملــی ،مقابلــه بــا ایــن پدیــده ،ضرورتــی
ملــی اســت .پرســش ایــن اســت کــه یــک سیاســت جنایــی
مطلــوب در مقابلــه بــا ایــن پدیــده بایــد شــامل چــه رویکردهــا
و راهبردهایــی باشــد .در ایــن تحقیــق ،بــا اتــکا بــه یافتههــای
تحقیــق کتابخان ـهای و بــه روش توصیفی-تحلیلــی و انتقــادی،
قاچــاق عضــو بــا هــدف تعریــف سیاســت جنایــی کارآمــد در
مقابلــه بــا آن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بــا بررســی
اســناد بینالمللــی ،مشــخص میشــود کــه بــه دلیــل
مغایــرت قاچــاق عضــو بــا کرامــت انســان و پیامدهــای فــردی
و اجتماعــی آن ،نهادهــای بینالمللــی حســب مــورد بــه الــزام
یــا توصیــه دولتهــا بــه اتخــاذ تدابیــری در مقابلــه بــا ایــن
پدیــده پرداختهانــد .بــا بررســی وضعیــت قاچــاق عضــو در
ایــران نیــز مشــخص میشــود کــه بــا توجــه بــه فقــدان
ممنوعیــت قانونــی بــرای خریــد و فــروش عضــو ،ایــن کشــور
یکــی از مبدأهــای اصلــی فروشــندگان عضــو ،مقصــد مطلوبــی
بــرای خریــداران عضــو و بــازاری پرســود بــرای دالالن بــوده
و در گــروه کشــورهای صادرکننــده عضــو قــرار میگیــرد .بــا
توجــه بــه مؤلفههــای قاچــاق عضــو ،بــا لحــاظ ظرفیتهــای
حقــوق داخلــی و در پرتــو مقــررات اســناد بینالمللــی،
میتــوان راهبــردی مؤثــر ،منطقــی و واقعبینانــه در مقابلــه
بــا ایــن پدیــده را ســاماندهی کــرد .مقابلــه بــا قاچــاق عضــو
بــا توجــه بــه ماهیــت و مؤلفههــای آن ،مســتلزم رویکــردی
چندبعــدی و پاســخی چندوجهــی اســت .در مرحلــه اول،
میتــوان بــا توجــه بــه علــل قاچــاق عضــو (بهویــژه کمبــود
جهانــی عضــو) و بــا هــدف رفــع یــا کاهــش آنهــا ،بــا معرفــی
و ســاماندهی تدابیــر پیشــگیرانه ،در پیشــگیری از قاچــاق
عضــو گام برداشــت .هــدف اصلــی ایــن طــرح بایــد خودکفایــی
در اهــدا و پیونــد عضــو باشــد .در مرحلــه دوم ،جرمانــگاری
قاچــاق عضــو بــه عنــوان مکمــل ســایر شــیوههای پیشــگیری،
قابــل طــرح اســت .جرمانــگاری قاچــاق عضــو ،از یــک ســو
مســتلزم توجــه بــه شــرایط و ویژگیهــای خــاص هرکــدام از
اشــخاص دخیــل در قاچــاق عضــو و از ســوی دیگــر نیازمنــد
توجــه بــه مؤلفههــای پدیــده قاچــاق عضــو اســت .رویکــرد
ایــن طــرح بایــد حمایــت از قربانیــان پدیــده قاچــاق عضــو
و کیفــر مرتکبــان رفتارهــای غیرانســانی نســبت بــه انســان
باشــد.
واژههــای کلیــدی :قاچــاق عضــو ،فــروش عضــو ،خریــد عضــو،
داللــی عضــو ،توریســم پیونــد
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جرم دولتی در سنجه جرمشناسی انتقادی

نویسنده :حمیدرضا حیدرپور
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه عدالت
1

چکیده
جـرم دولتـی ،عنوانی اسـت بـرای مجموعـهای از جرائـم نوپدید که
دولتهـا بـه نحـوی ،مرتکـب مسـتقیم یا مسـبب غیر مسـتقیم و یا
طبـق آنچـه در برخـی رویکردهـای جدید مطرح اسـت ،منتفع جرم
ارتکابـی هسـتند .عمـده مصادیـق این جرمهـا ،جنایـات بینالمللی
مذکور در اساسـنامه رم و نیز جرائم سـازمانیافته فراملی(در فرضی
کـه دولتهـا و نـه دولتمـردان ،مرتکـب یـا منتفـع از وقـوع آنهـا
هسـتند) و نیـز در تفسـیری بـه مراتب موسـعتر ،نقضهـای فاحش
حقـوق بشـری هسـتند .توجـه بـه جـرم دولتـی ،بـه ویـژه همزمان
بـا ظهـور جنبشهـای آزادیخواهانـه و عدالتجویانـه و حقطلبانـه
مدنی در کشـورهای مختلف بوده اسـت .در ایـن جنبشها ،دولتها
مسـتقیما مورد خطاب و البته اعتراض شـهروندان سرخورده و ناامید
از تبعیضهـا و ناکارآمدیهـای سیسـتم حکومتـی قـرار گرفتهاند و
الـزام دولتهـا به اسـتفاده حداکثـری از امکانات و منابـع برای همه
اقشـار جامعـه بـه صـورت برابـر و متـوازن و تکلیـف حکومتهـا به
رفـع نابرابریهـای سـاختاری و عملکردی به سـود همه شـهروندان،
بـه عنـوان یک مطالبـه عمومی مطرح اسـت .جـرم دولتی ،بـه ویژه
از منظـر جرمشناسـی انتقـادی کـه نگاهـی جدیـد و متفـاوت بـا
نحلههـای فکـری سـابق بر خـود به علتشناسـی جرم و پیشـگیری
از جـرم دارد و بـه ویـژه ،نظـام عدالـت کیفری و نهادها و سـاختارها

و رویههـای دولتـی و حکومتـی را جـرمزا محسـوب میکنـد ،قابـل
بحث و بررسـی اسـت .در رویکرد جرمشناسـان منتقد ،ارتکاب جرم
دولتی ،مبنای شناسـایی مسـئولیت دولتها در برابر شهروندانشـان
نسـبت بـه تأمیـن و تضمین هـر چـه عملیاتیتـر و کارآمدتر حقوق
بشـر و حقـوق شـهروندی برای اقشـار مختلف جامعه اسـت.
کلیدواژگان:
جـرم دولتـی ،جرمشناسـی انتقـادی ،دولـت مجـرم ،نقـض فاحـش
حقـوق بشـر ،تعهـد دولتهـا ،رعایـت حقوق بشـر.
درآمد
جرمشناسـی انتقـادی ،رویکـردی اسـت کـه در سـالهای اخیـر،
سـبب تحـوالت عمیقی در اندیشـههای جرمشـناختی شـده اسـت.
نـگاه متفـاوت ایـن جرمشناسـی بـه علـل و عوامـل وقـوع جـرم و
نحـوه پیشـگیری از جرائـم ،آموزههـا و تعالیـم جدیـدی را فـراروی
تحلیلگـران و محققـان قـرار داده اسـت .یکی از مفاهیـم مهم و قابل
توجـه کـه از منظـر جرمشناسـی انتقـادی ،مـورد بحـث و تحلیـل
بـوده ،جـرم دولتـی اسـت .جـرم دولتـی ،در کامـل تریـن تعریـف،
«نقـض فاحـش حقـوق بشـری و شـهروندی بـه صـورت سـازمان
یافتـه از سـوی دولتهـا نسـبت به شـهروندان به صـورت قصوری یا
تقصیـری و در قالـب فعل یا ترک فعل» مفهومشناسـی شـده اسـت.
1. hrh_1364@yahoo.com
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در بحـث از جـرم دولتـی ،دولتهـا بـه نحـوی ،مرتکب مسـتقیم یا
مسـبب غیرمسـتقیم و یـا حتـی چـه بسـا بـه نحـوی ،منتفـع جرم
هسـتند .در عیـن حـال ،الـزام دولتهـا به رعایـت و احتـرام هر چه
بیشـتر به موازین حقوق بشـری و حقوق شـهروندی و مکلف کردن
آنهـا بـه تأمیـن و تضمین عملیاتیتـر و کارآمدتر ایـن قبیل حقها
نسـبت بـه شـهروندان ،بـه عنـوان مهمتریـن راهـکار پیشـگیری از
وقـوع جرمهـای دولتـی در جرمشناسـی انتقـادی مطـرح شـده
اسـت .در نوشـتار حاضـر ،بـه منظور تحلیـل جرم دولتی در سـنجه
جرمشناسـی انتقـادی ،مفهـوم جـرم دولتی و جرم شناسـی انتقادی
( ،)1تبارشناسـی جـرم دولتـی ( ،)2تلقـی از دولـت در گفتمـان
جرمشناسـی انتقـادی ( )3و مصادیـق عمـده جرم دولتـی ( )4مورد
بحـث قـرار گرفته اسـت.
-1مفهوم شناسی
دو مفهـوم عمـده مطرح در نوشـتار حاضر« ،جرمشناسـی انتقادی»
و «جـرم دولتـی» هسـتند .در ادامـه ،توضیـح مختصـری در بـاب
معنـای ایـن دو ،ارائـه میشـود؛
-1-1جرمشناسی انتقادی
جـرم شناسـی انتقـادی( ،)Critical Criminologyعنـوان نحلـه
جدیـدی از تفکر جرمشـناختی اسـت که از نیمه دوم سـده بیسـتم
میلادی و در مقابـل جریانهـای گفتمانـی سـابق بـر خـود (جـرم
شناسـی کالسـیک و جرمشناسی جریان اصلی) سـر برآورد و ضمن
ارائـه تعریفـی جدیـد از جـرم و همچنیـن توسـیع گسـتره و قلمـرو
مفهومـی بزهـکاری ،تفکـرات پیـش از خـود در بـاب علتشناسـی
جـرم را نیـز بـه چالـش کشـاند .در جرمشناسـی انتقـادی ،بر نقش
سـاختارها و نهادهـای قـدرت بـر وقـوع جـرم ،تمرکـز میشـود .بـه
عقیـده جرمشناسـان منتقـد ،در جرمشناسـی کالسـیک و جریـان
اصلـی ،بـر نقـش افـراد در وقـوع پدیدههـای مجرمانـه تأکید شـده،
حـال آنکـه حکومتهـا و سـاختارها و سـازمانهای حاکمیتـی و
نهادهـای نظـام عدالـت کیفری ،خود نیـز میتوانند عامـل بزهکاری
قلمـداد گردنـد و لـذا بنابـر آموزههـای جرمشناسـی انتقـادی ،طرح
و تقویـت اندیشـه مسـئولیت کیفـری بـرای حکومتها ،چنـدان نیز
بیمبنـا نیسـت(رایجیان اصلـی.)187 ،1398 ،
-2-1جرم دولتی
از «جـرم دولتی»(جـرم دولـت /جـرم حکومتـی /جـرم حکومـت)
( ،)State/Governmental Crimeتعاریـف مختلفـی ارائه شـده
اسـت .برخـی ،آن را جرمـی دانسـتهاند کـه حکومت به عنـوان یک
کل یـا توسـط مجموعـهای از سـازمانهای حکومتـی و اشـخاص
حقوقـی مرتکب میشـود(راس .)32-29 ،1390 ،برخی دیگر ،آن را
رفتـار سـازمانمند هیـأت حاکمـه در جهـت نقض یا نادیـده گرفتن
حقهـای شـهروندان ،تعریـف کردهاند(غالمـی و عباسـی،1396 ،
 .)84در نـگاه برخـی دیگـر ،جـرم دولتـی ،شـیوههای سـازمانیافته
بـرای تحقـق منافـع و اهـداف حاکمیـت اسـت ولـو آنکـه بـه نقض
حقـوق شـهروندان منتهـی گـردد( ,Stanley & McCulloch
 .)4393 ,2014در نهایـت ،بنابـر نظر دیگـری ،جرم دولتی ،اقدامات
غیـر قانونـی ،ضـد اجتماعـی و ظالمانـهای اسـت کـه در راسـتای
منافـع حکومتهـا و نـه الزامـا بـرای تحقـق منافـع افـراد ،ارتـکاب
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مـی یابـد(ال روث و کازالریـچ .)66 ،1399 ،هر کـدام از این معیارها
بـرای تعریـف جرم دولتـی ،مبنا قرار گیرد ،در اینکـه در بحث از این
جـرم ،تعییـن مسـئولیت برای دولتها به سـبب ارتـکاب فعلها و یا
تـرک فعلها ،هدف اصلی اسـت ،تغییـری ایجاد نمیشـود(غالمی و
غالمـی .)85-33 ،1398 ،نکتـهای کـه نباید مورد غفلت باشـد ،این
اسـت کـه جـرم دولتـی ،بـر سلسـله اقداماتـی اطلاق میشـود که
سـازمانیافته ارتـکاب مییابنـد و نـه بـه صـورت مـوردی و اتفاقـی
و پراکنـده .لـذا رفتـار یـک کارگـزار حکومتـی بـه ویـژه اگـر خارج
از رویکـرد کلـی حاکمیـت باشـد ،نمیتوانـد مصـداق جـرم دولتـی
باشـد(گرین و وارد .)23 ،1397 ،بـر ایـن اسـاس ،به تأسـی از برخی
تحلیلگـران مفهـوم جـرم دولتی« ،رفتار سـازمان یافتـه حکومت[به
معنـای کلیـت حکومـت و نه مقامـات و کارگـزاران تشـکیل دهنده
آن] کـه بـه نقـض حقـوق بشـری شـهروندان منجـر میشـود» بـه
عنـوان تعریفـی جامع بـرای این جرم برگزیده شـده اسـت (غالمی،
 .)38 ،1398حامیـان رویکـرد شناسـایی برخـی جرائـم بـا عنـوان
جـرم دولتـی ،بـر ایـن باورنـد کـه حکومتها(دولتهـا) بـه سـبب
در اختیـار داشـتن سـرمایه ،امکانـات ،ابـزار و وسـایل بایـد اقدامات
مناسـب و متناسـب بـرای رفـع آسـیبهای اجتماعـی و زمینههای
بزهـکاری صـورت دهند و وجود آسـیبها و بزهکاریهـا در جامعه،
ریشـه در قصـور یا حتـی تقصیر دولتهـا و حاکمیتها در اسـتفاده
نکـردن از منابـع و امکانـات دارد؛ پـس ،دولتهـا خـود ،زمینهسـاز
بزهکاریانـد ( )113 ,2014 ,Roth & Kauzlarichو بایـد در
قبـال کوتاهیهـا و اهمالهـای خـود ،پاسـخگو باشـند( ,Rothe
 .)261 ,2011بـر همیـن مبنـا ،تحلیلگـران جـرم دولتـی ،یکـی از
نقصهـای اساسـی نظام عدالت کیفـری را عدم شناسـایی جرمهای
دولتـی در مجموعـه قوانین کیفری اعالم کردهانـد (,2016 ,Watts
 )162و گفتهانـد کنشهـای آسـیبزای صاحبان قدرت ،در راسـتا و
یـا منتـج به نقض حقـوق شـهروندان را باید در قوانیـن ،جرمانگاری
و هماننـد رفتارهـای ارتکابی از سـوی اشـخاص حقیقی ،بـا مجازات
مواجـه سـاخت ( .)152 ,2019 ,Heydon
-2تبارشناسی جرم دولتی
میتـوان گفـت توجـه بـه مفهـوم جـرم دولتـی و نظریهپـردازی
پیرامـون آن ،اساسـا در یـک نیـاز مبنایـی بـه پاسـخگو سـاختن
دولتهـا بـه ویـژه آنهـا کـه بیاعتنـا بـه موازیـن رفتاری شـناخته
شـده ،بـه نقض سـازمان مند حقوق بشـر ،اهتمـام میورزند ،ریشـه
دارد .پیـرو همیـن رویکـرد اسـت کـه جرمشناسـی انتقـادی ،نـگاه
مطالبهگرانـه و حقجویانـه راجـع بـه تحقـق ایـن نیـاز اساسـی را
مبنـای شناسـایی مفهـوم جـرم دولتـی قـرار میدهـد .ایـن توجـه،
بـه نوبـه خـود ،آثـار مهمـی را نیـز در پـی داشـته اسـت .در ایـن
قسـمت ،ذیـل عنـوان تبارشناسـی ،پیشـینه بحـث از جـرم دولتی،
مفهومسـازی جـرم دولتـی در جرمشناسـی جدیـد و نیز آثـار توجه
بـه جـرم دولتـی در جرمشناسـی انتقـادی ،مـورد مطالعـه قـرار
میگیـرد؛
-1-2پیشینه بحث از جرم دولتی
طـرح مفهـوم جـرم دولتـی ،تقریبـا مقـارن بـا ظهـور و یـا افزایـش
جنبشهـای مدنـی آزادیخواهانـه در اقصـا نقـاط جهـان اسـت.
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خبرنامه
عدالت
کیفری
جرائـم و آسـیبهای اجتماعـی ،توجـه به نقـش دولتهـا و قصورها
یـا تقصیرهـای حکومتهـا در رخـداد بزهکاریهـا و آسـیبها و
مکلـف نمـودن حکومتهـا بـه افزایـش بازدهیهـا و راندمانهـا و
تقویـت نـگاه ویـژه بـه احیـا ،تأمیـن و تضمیـن همـه جانبـه حقوق
بشـر و حقـوق شـهروندی و توسـعه رفـاه عمومی و کیفیـت زندگی
در همـه ابعـاد و جوانب اسـت و الجـرم ،دولتها مهـم ترین وظایف
را در ایـن راسـتا دارنـد ( .)162 ,2002 ,Young

ایـن جنبشهـا بـه نحـو مسـتقیم و بـدون لکنـت زبـان ،دولتها را
مـورد خطـاب قـرار داده و آن هـا را مقصـر نابسـامانیهای اجتماعی
و بیعدالتیهـای سـاختاری و تبعیضهـای سـازمانیافته اعلام
کردنـد .ایـن وضعیـت ،رفته رفتـه زمینـه را برای طـرح مفهوم جرم
دولتـی در اندیشـهها و رویکردهـای جدیـد در جرمشناسـی فراهـم
ساخت(غالمی.2011,6 ,Kozarich & Others(( )181 ،1398 ،
-2-2مفهومسازی جرم دولتی در جرمشناسی جدید
توجـه بـه جـرم دولتـی در جرمشناسـی جدیـد ،ریشـه در تحـول
-3تلقـی از «دولـت مجـرم» در
عمیـق و بنیادیـن شـناختی نسـبت بـه
گفتمـان جرمشناسـی انتقـادی
کارکردهـای حکومـت و تفکـر انتقـادی
در جــرم شناســی انتقــادی ،جــرم دولتــی ،دائــر
در بحـث از جـرم دولتـی از منظـر جـرم
نسـبت بـه کمکاریهـای مقامـات و
ـتقیم
ـ
مس
ـر
ـ
غی
ـا
ـ
ی
ـتقیم
ـ
مس
ـر
ـ
تأثی
و
ـش
ـ
نق
ـدار
ـ
م
شناسـی انتقـادی ،دولـت هـا مـی تواننـد
کارگـزاران حکومتـی و سـاختارها و رویـه
دولــت هــا در رخــداد بزهــکاری هــا و آســیب
دسـتکم بـه سـه صـورت مختلـف ،بـا
هـای تبعیـض آمیـز و یـا اساسـا بیاعتنـا
هــای اجتماعــی مفهــوم ســازی مــی شــود.
جـرم دولتـی مرتبـط گردنـد؛ دولـت ها یا
بـه حقهـای بشـری و شـهروندی
مرتکب مسـتقیم جرم محسـوب می شوند
در کلیـت حاکمیتهـا بـوده اسـت (
 .).918 ,2012,Van Hamایـن نـگاه انتقـادی ،مطالبـه گرانـه و یـا زمینه سـاز وقـوع جرم(مسـبب جرم) یا بـه نحـوی ،منتفع جرم.
حقجویانـه نسـبت بـه حکومتهـا ،طبعا یکـی از مهمتریـن آثارش بنابرایـن ،در جـرم شناسـی انتقـادی ،جـرم دولتی ،دائر مـدار نقش
ایـن بوده که نقض سیسـتماتیک حقوق بشـری و حقوق شـهروندی و تأثیـر مسـتقیم یـا غیر مسـتقیم دولت هـا در رخـداد بزهکاری ها
از سـوی دولتهـا بیپاسـخ نمانـد و حتی اگـر دولتهـا مقصر وقوع و آسـیب هـای اجتماعـی مفهوم سـازی مـی شـودChambliss ( .
بزهکاریهـا یـا تشـدید آسـیبهای اجتماعی نباشـند نیز بـه عنوان  )2012,261 ,& Othersتلقـی از دولـت بـه عنـوان منتفـع جرم،
زمینهسـاز مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بزهکاریهـا و آسـیبها ،وادار رویکـردی بـه مراتب ،جدیدتـر از رویکردهـای قبلی اسـت و مبتنی
بـه پاسـخگویی در برابـر شهروندانشـان شـوند(غالمی و غالمـی ،بـر ایـن اسـت کـه حتی اگـر دولـت ،بـه نحـوی ،منتفع جرم باشـد
()518-497 ،1399نجفـی ابرندآبـادی .)1032-1015 ،1390 ،ولـو آنکـه بـه صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در وقـوع آن نقـش
نداشـته باشـد ،بـاز هـم مسـئولیت خواهـد داشـت .البتـه ناگفتـه
-3-2آثار توجه به جرم دولتی در جرمشناسی انتقادی
مهمتریـن آثـار توجـه بـه جـرم دولتـی در جرمشناسـی انتقـادی را نمانـد کـه برخی معتقدنـد رویکرد اخیر ،نگرشـی بسـیار بدبینانه به
دولـت و کارکردهـای آن دارد و شـاید ،چندان مبتنـی بر واقعیت ها
میتـوان عبـارت دانسـت از:
الـف ،پیدایـش رویکردهـای علـت شناسـانه جدید در جرمشناسـی نباشـد( .)2009,169,Chambliss
انتقـادی کـه بر خالف تصور عامیانه و مرسـوم ،دولتهـا را نه «مانع
جـرم» بلکـه «موجب جـرم» میدانـد و در تحلیل علت جرم ،سـهم -4مصادیق عمده جرم دولتی
عمـده و قابـل توجهـی را بـرای فعلهـا و تـرک فعلهـای دولتهـا بـرای جرمهـای دولتـی ،میتـوان مصادیقـی عمـده در نظـر گرفت.
قائـل هسـتند؛ ب ،تلقـی از جـرم دولتـی بـه مثابـه سـوء اسـتفاده ایـن مصادیـق در تألیفـات و ادبیات پژوهشـی راجع به جـرم دولتی،
فاحـش از قـدرت در جنبههـای اقتصـادی ،اجتماعـی ،سیاسـی و معموال شـامل سـه دسـته جرائم هسـتند بـا این توضیح کـه در این
فرهنگـی (غالمـی)81-67 ،1397 ،؛ ج ،تلقـی از عمـوم شـهروندان مـوارد ،دولـت بمـا هو دولت یعنی همان کلیت سـازمان سیاسـی -و
بـه عنـوان بزهدیـدگان غیـر مسـتقیم و شـهروندان خاص(ازجملـه نـه دولتمـردان تشـکیل دهنـده ایـن سـازمان ،-بـه نحـوی مرتکب
زنـان یـا کـودکان یـا تـوان جویـای ذهنـی یـا جسـمی) بـه عنوان جـرم یـا منتفـع از وقـوع آن شـناخته میشـوند زیرا اقـدام مجرمانه
بزه،دیـدگان مسـتقیم ناتوانیهـا و ناکارآمدیهـای حکومتهـا دولتمـردان ،بیآنکـه کلیـت سـازمان سیاسـی دولتهـا مدخلیتـی
()173-2001,194,Kauzlarich ( )2010,177,Chevigny؛ در وقـوع جـرم داشـته باشـند ،موجـب تحقـق مسـئولیت کیفـری
د ،شـکلگیری و تقویـت نحلههـای فکـری جدیـد و بنیادگـرا در شـخصی بـرای دولتمـردان خواهد بـود و نه مسـئولیت کیفری برای
بزهدیـده شناسـی حمایتـی بـا هـدف تحمیل انـواع مسـئولیتهای دولتهـا؛
حقوقـی (مدنـی ،کیفـری و اداری) بـر دولتهـای مقصـر یـا اهمال -1-4جنایات بین المللی
کار در مقابـل شـهروندانی کـه بـه نحـوی ،از جانـب فعلهـا یا ترک شـاید مصـداق مرسـوم از جرمهـای دولتـی ،جنایـات بینالمللـی
فعلهـای حکومتهـا ،آسـیب دیدهانـد .ایـن مقولـه ،بـه خـودی باشـد کـه مقصـود از آنهـا« ،جرمهـای مهـم و عمـده» (Core
خـود ،زمینـه را بـرای سـاخت بنـدی مفهـوم «بزهدیدگـی ناشـی از  )Crimesاسـت کـه در اساسـنامه دیـوان کیفـری بیـن المللـی
سـوء اسـتفاده از قدرت» در جرمشناسـی انتقادی بزهدیدهشناسـانه (موسـوم بـه اساسـنامه رم) بـه عنوان جنایـات داخـل در صالحیت
فراهم آورد (رایجیان اصلی .)2016,62,Dussich()5-1 ،1399 ،ه؛ ایـن دیـوان ،شناسـایی شـدهاند یعنـی جنایت علیه بشـریت ،نسـل
شـکل گیری ایـن اعتقاد که مهم ترین سـازوکار پیشـگیری از وقوع کشـی ،جنایـات جنگـی و تجـاوز سـرزمینی .در ایـن جنایـات ،در
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خارجـی ،هشـدار بـه تعقیـب و اقـدام بـه پیگـرد قضایـی ،الـزام بـه
جبران خسـارات و تحقق دموکراسـی مشـارکتی(به معنای اسـتفاده
حداکثـری از اراده عمومـی شـهروندان و جامعـه مدنی بـرای اعمال
اقتـدار عمومـی) هسـتند .در واقـع ،آمیـزهای از راهکارهـای صرفـا
حقوقـی و غیـر حقوقی ،در اینجـا برای پیشـگیری از وقوع جرمهای
دولتـی بـه کار مـی رونـد ( .)7-2016,1 ,Long

فرضـی کـه دولتهـا مسـتقیما مرتکـب و یا مسـبب وقـوع جنایات
مذکـور میشـوند و یـا بـه نحـوی ،منتفـع از وقـوع ایـن جنایـات
هسـتند ،تردیـدی در تحقق مسـئولیت آنها به سـبب ارتـکاب این
جنایـات ،وجـود نـدارد (در زمینـه مفهـوم ،مولفههـا و ویژگیهـای
جنایـات بینالمللـی ،بنگریـد بـه :میرمحمدصادقـی 1395 ،و نیـز
اردبیلـی)1395 ،
-2-4جرائم سازمان یافته فراملی
برآمد
ایـن جرائـم ،در زمـره جنایـات مصـرح در
اساسـاً از آنجـا کـه تصـور مرسـوم شـکل
اساسـنامه رم نیسـتند اما گونههای دیگری
انتقــادی ناظــر بــر جــرم
در جرمشناســی
ِ
گرفته تحـت تأثیر آموزههای جرمشناسـی
از بزهکاریهـای غالبـا گروهـی و جمعـی
دولتــی ،دولتهــا یــا خــود ،مرتکــب مســتقیم
کالسـیک و جرمشناسـی جریـان اصلـی
هسـتند کـه ناقـض ارزشهـای شـناخته
جــرم علیــه شــهروندان هســتند و یــا بــه
بـه عنـوان نحلههـای فکـری سـنتی در
شـده بینالمللی در دنیای امـروز و به ویژه
صــورت غیرمســتقیم ،اســباب وقــوع آن را
تر،
ع
وســی
مفهومــی
در
یــا
و
انــد
ه
کرد
فراهــم
جرمشناسـی ،آن بـوده کـه دولتهـا مانـع
در حقـوق بینالملـل معاهداتـی و عرفـی
بیآنکــه مدخلیتــی در وقــوع جــرم علیــه
جـرم هسـتند و نـه موجـب آن ،طبعـا
مرسـوم بـوده و علاوه بر ایـن ،دو خاصیت
منتفع
ـوی،
ـ
نح
ـه
ـ
ب
ـند،
ـ
باش
ـته
ـ
داش
ـان
ـ
شهروندانش
نشـانی از توجـه بـه جـرم دولتـی در ایـن
مهـم «سـازمان یافتگـی»()Systematic
رونــد.
ی
م
شــمار
بــه
هــا
م
جر
قبیــل
ایــن
از
شـاخهها از جرمشناسـی قابـل مشـاهده و
و «فراملـی بـودن»( )Transnationalرا
احصـاء نیسـت .در مقابل ،در جرمشناسـی
برخوردارنـد .انـواع قاچاقهـا بـه صـورت
فراملـی و سـازمانیافته ،یکـی از مهمتریـن مصادیـق ایـن جرائـم انتقـادی ،جـرم دولتی ،یکـی از مفاهیم و عناوین مهـم و مورد بحث
هسـتند (نجفـی ابرندآبـادی و دیگـران()74-53 ،1379 ،سـلیمی ،اسـت .از آنجـا کـه در جرمشناسـی انتقـادی ،یکـی از مبانـی اصلی
مـورد توجه ،آن اسـت کـه دولتها خـود ،موجب جرم هسـتند و نه
.)27 ،1391
الزامـا مانـع آن ،بنابراین ،توجه و تمرکز بـر جرمهای دولتی در تفکر
-3-4نقضهای فاحش حقوق بشری
گاه ،الزامـا رفتـار ارتکابـی دولتهـا در قالـب هیچ یـک از جنایات یا انتقـادی ،یـک امـر بدیهـی به نظـر میرسـد .در واقع ،جرمشناسـی
جرائـم مـورد اشـاره در بـاال قـرار نمیگیرند بلکـه داللت بـر فعلها انتقـادی کوشـیده اسـت خلاء محسـوس در جرمشناسـی هـای
یـا تـرک فعلهایـی میکنند که بـه نحوی ،حقهای مسـلم بشـری سـابق بـر خود (کالسـیک و جریـان اصلـی) در پرداختن بـه مفهوم
اعـم از حقهـای اقتصـادی ،اجتماعـی ،سیاسـی یـا فرهنگـی را بـه جـرم دولتـی و تحلیـل ایـن مسـأله کـه ممکـن اسـت دولتهـا و
صـورت مسـتقیم نقـض کردهانـد و یـا دولتهـا بـه نحـوی ،زمینـه حکومتهـا خـود ،بـه نحـوی در وقوع جرمهـا و رخداد آسـیبها در
یـا بسـتر ارتکاب نقـض آنها را فراهـم کردهانـد( Gross Humanجامعـه بـه نحـوی قصـور کـرده و یا حتـی مقصـر باشـند را برطرف
 .)Rights Violationsدر برخـی از رویکردهای انتقادی در تحلیل نمایـد .جـرم دولتـی در سـنجه جرمشناسـی انتقـادی ،بـه وضـوح،
جـرم دولتی ،حتی ،سـکوت ،عدم اقدام و فقدان نظارتهای مسـتمر حاکـی از تخطـی آشـکار دولتهـا (خـواه بـه صـورت فعـل و خـواه
از سـوی دولتهـا بـر عملکـرد کارگـزاران و نهادهـای ارائـه خدمات در قالـب تـرک فعـل) از وظایـف و مسـئولیتهایی کـه در برابـر
عمومـی و تشـکیل دهنـده سـاختارهای ا ِعمـال اقتـدار عمومی(کـه شـهروندان خـود بـر عهـده دارنـد ،اسـت .در جرمشناسـی انتقـادیِ
اصـوال در زمـره تکالیـف و تعهـدات دولتهـا در برابر شهروندانشـان ناظـر بـر جـرم دولتـی ،دولتهـا یـا خـود ،مرتکـب مسـتقیم جـرم
هسـتند) در قبـال نقـض حقوق بشـری و شـهروندی از سـوی افراد علیـه شـهروندان هسـتند و یا به صورت غیرمسـتقیم ،اسـباب وقوع
و یـا گروههـای دولتـی یـا غیردولتـی نیـز در زمـره نقضهـای آن را فراهـم کردهانـد و یـا در مفهومی وسـیعتر ،بیآنکـه مدخلیتی
فاحـش حقـوق بشـری قـرار میگیرنـد .مصادیقی از جمله سـرکوب در وقـوع جـرم علیـه شهروندانشـان داشـته باشـند ،بـه نحـوی،
اعتراضـات مردمـی مسـالمت آمیـز ،خشـونت نسـبت بـه زندانیـان ،منتفـع از ایـن قبیـل جرمهـا بـه شـمار میرونـد .علاوه بـر ایـن
سـلب حقهـای صنفـی و ...از جملـه مهمتریـن مصادیق گونه سـوم علتشناسـی متفـاوت بـا رویکردهای قبلـی ،جرمشناسـی انتقادی،
راهـکار پیشـگیری از وقـوع جـرم دولتـی را نیـز الـزام و تکلیـف
جرمهـای دولتـی هسـتند (.)97-1993,115,Cohen
در بحـث از اینگونـه جرمهـای دولتـی ،ایـن نکتـه مـورد تأکیـد و دولتهـا بـه احتـرام کامـل بـه حقـوق بشـری و حقـوق شـهروندی
تصریـح قـرار گرفتـه که هـر حکومتـی ،نهادهـا و سـاختارهایی ذاتا نسـبت بـه همـه شـهروندان ،بیآنکه تفـاوت و تبعیضی میـان آنها
و و ماهیتـا جـرمزا دارنـد و بـرای مقابلـه و پیشـگیری از ایـن قسـم اعمـال گـردد و نیـز تأمین و تضمیـن عملیاتی این حقهای مسـلّم،
جرمهـای دولتـی ،بایـد بر نهادها و سـاختارهای جـرمزا تمرکز کرد .اعلام میکنـد .بـه دیگـر سـخن ،وظیفـه دولتهـا در جرمشناسـی
مصادیـق بـارز ایـن نهادها و سـاختارهای جـرمزا واحدهـای نظامی ،انتقـادی و در بحث از جرم دولتی ،اول ،شناسـایی()recognition؛
سـازمانها و سـرویسهای اطالعاتـی و امنیتـی و پلیـس هسـتند .دوم ،تأمیـن و تضمیـن( )supply & guaranteeو سـوم ،رعایـت
عملـی( )practical implementationحقـوق بشـر و حقـوق
راهکارهـای دیگـر بـرای پیشـگیری از وقـوع ایـن قبیـل جرمهـای
ِ
دولتـی ،نظارتهـای داخلـی ،بازسـازی سـازمانی ،نظـارت هـای شـهروندی اسـت .و نهایـت آنکـه ،در تفکـرات جرمشناسـی
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ارزیابی تحریمهای اقتصادی دولتهای
فرادست علیه ملتهای فرودست از منظر
رویکرد جرمشناسانه جرایم دولتی

نویسنده:امیرحسین خسروآبادی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 -1درآمد
«جرایـــم دولتـــی» 1ترکیبـــی ناهمگـــون از کنـــش «جـــرم»
و نهـــاد «دولـــت» اســـت .کنـــش مجرمانـــه ،رکـــن اساســـی
شـــکلگیری حقـــوق کیفـــری بـــود .امـــا از زمـــان پیدایـــش
نخســـتین قواعـــد کیفـــری ،دولتهـــا بـــه عنـــوان کنشگـــر
جـــرم شـــناخته نشـــدند .نتیجـــه آن بـــود کـــه مفهـــوم جـــرم
دولت ــی ،صرف ــا ی ــک آرم ــان اجتماع ــی در می ــان اندیش ــمندان
علـــوم جنایـــی باقـــی مانـــد .امـــا گـــذر زمـــان و تحـــوالت
قواعـــد کیفـــری ســـبب شـــکلگیری انتقاداتـــی بـــر ایـــن
رویک ــرد مت ــداول گردی ــد .از س ــوی دیگ ــر ،مصادی ــق جرای ــم
دولتـــی در ســـطح بینالمللـــی توســـعه یافـــت و موضوعاتـــی
نظی ــر اعم ــال فش ــار اقتص ــادی ب ــه ملته ــا از طری ــق وض ــع
تحریمهـــای اقتصـــادی ،تجـــاوز و اشـــغالگری ،نسلکشـــی
و تخریـــب محیـــط زیســـت از رهگـــذر اقدامـــات صنعتـــی را
در برمیگیـــرد.
در ایـــن نوشـــتار ،جـــرم دولتـــی را بـــر اســـاس پارادایـــم
فـــوق تحلیـــل شـــده و تحریـــم دولـــت -ملتهـــای نافرمـــان
از ایـــن منظـــر مـــورد واکاوی قـــرار خواهـــد گرفـــت .نتیجـــه

ای ــن نابس ــامانی در تعام ــل دولته ــای فرادس ــت ب ــا دولــت-
ملتهـــای فرودســـت را بایـــد در بیتوجهـــی بـــه حقـــوق
بنیادیـــن بشـــر جســـتوجو کـــرد .چنیـــن رهیافتـــی را بایـــد
در آموزههـــای مکتـــب انتقـــادی دنبـــال کـــرد کـــه در ایـــن
نوشـــتار ،بـــه طـــور مختصـــر توضیـــح داده میشـــود .در
ادامـــه ،وضـــع تحریمهـــای اقتصـــادی و اعمـــال فشـــار بـــه
ملتهـــا ،مـــورد ارزیابـــی واقـــع خواهـــد شـــد.
 .2توصیـــف تاریخـــی جرایـــم دولتـــی (از جرایـــم ملـــی
تـــا تحریـــم اقتصـــادی بینالمللـــی)
در روزگاری کـــه جوامـــع ابتدایـــی شـــکل گرفـــت و حیـــات
بشـــری در الیههـــای بســـیط آن جریـــان یافـــت ،خطـــرات
ابتدایـــی دامنگیـــر آنـــان شـــده بـــود .ایـــن خطـــرات
مصاعـــب گســـتردهای علیـــه بشـــریت بـــه ارمغـــان آورد .امـــا
بـــا شـــکلگیری قدرتهـــای مســـلط بـــر جوامـــع بشـــری،
چالشهـــای بـــه مراتـــب شـــدیدتری بـــرای ملتهـــای
تح ــت س ــلطه پدی ــد آم ــد .ام ــا ای ــن بح ــران زمان ــی ش ــدت
مییافـــت کـــه دولـــت را مقـــدس انگاشـــتند و اطاعـــت
1. State Crimes

24

سال سوم /شماره دهم /زمستان 1399

از فرامیـــن او را واجباالطاعـــه دانســـتند ،امـــا در جهـــت
مقابـــل ،هیـــچگاه او را در برابـــر مـــردم پاســـخگو ندانســـتند
(هایـــک.)130 :1394 ،
مقدسانـــگاری دولـــت موجـــب جریتـــر شـــدن وی شـــد؛
ب ــه نح ــوی ک ــه خ ــود را ع ــاری از ه ــر گون ــه قی ــد و بن ــدی
دانس ــت و مس ــئولیت در براب ــر اقدامات ــش را منتف ــی انگاش ــت.
از ای ــن رو ،نه ــاد «مس ــئولیت» ،خ ــواه از ن ــوع مدن ــی و خ ــواه
از نـــوع کیفـــری ،بـــه جایـــگاه دولـــت تعلـــق نیافـــت و ایـــن
فرص ــت مناس ــب ب ــرای مقام ــات دولت ــی ب ــود ت ــا در راس ــتای
تحصی ــل مناف ــع ش ــخصی و افزای ــش دامن ــه ق ــدرت و می ــزان
ثـــروت خـــود ،از روشهـــای میانبـــر ،از قبیـــل ارتـــکاب
رفتاره ــای مجرمان ــه دس ــت یازن ــد .از س ــوی دیگ ــر ،انحص ــار
ح ــوزه ق ــدرت س ــبب ش ــد ک ــه مرزه ــای کس ــب ث ــروت نی ــز
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منحصـــر شـــود و دو قطبـــی «فرادســـتان» 2و «فرودســـتان»
ش ــکل گی ــرد .فرودس ــتان هم ــان اف ــرادی بودن ــد ک ــه خ ــارج
از مرزهـــای قـــدرت و ثـــروت ،قـــرار داشـــتند و کارکـــرد
اصل ــی آن ــان ،رس ــاندن س ــود و منفع ــت ب ــرای ق ــدرت ب ــود.
ه ــر گاه دول ــت آن ــان را در تع ــارض ب ــا «مصلح ــت» خوی ــش
میدیـــد ،اقـــدام بـــه مهـــار و حـــذف آنـــان میکـــرد.
تحـــوالت عصـــر جهانیشـــدن و شـــکلگیری جامعـــه
بینالمللـــی ،دولـــت -ملتهـــا را در کنـــار هـــم قـــرار
داد؛ امـــا واقعیـــت ایـــن نظـــم خـــود ســـاخته آن بـــود کـــه
دولتهـــا از ملتهایشـــان جـــدا شـــوند و برخـــی دولتهـــا
از برخـــی دیگـــر« ،برابرتـــر »4گردنـــد (فلســـفی:1397 ،
 .)544نتیجـــه ایـــن «نابرابـــری» شـــکلگیری دولتهـــای
معـــدودی بـــود کـــه فرادســـت دولتهـــای دیگـــر قـــرار
میگرفتنـــد و قلمـــرو قـــدرت و دامنـــه ثـــروت آنـــان،
سراســـر جهـــان را در بـــر میگرفـــت؛ گویـــی «دهکـــده»ای
شـــکل گرفتـــه بـــود و برخـــی دولتهـــا« ،کدخـــدا»ی ایـــن
دهکـــده جهانـــی بودنـــد .نتیجـــه ایـــن «کدخـــدا» انـــگاری
دولتهـــای فرادســـت در عصـــر «وســـتفالی» ،5مشـــابه
همـــان مقدسانـــگاری فرمانروایـــان عصـــر « ُوســـطا» بـــود؛
اگـــر چـــه مســـئولیتهای نمادیـــن و محاکـــم فرمایشـــی
نیـــز شـــکل گرفتـــه بـــود .دولتهـــای فرادســـت بـــه دنبـــال
کســـب منفعـــت خویـــش از جغرافیـــای ملتهـــای فرودســـت
بودنـــد و همراهـــی دولتهـــای ایـــن مناطـــق ،اهمیـــت
زیـــادی داشـــت .در ایـــن میـــان ،اگـــر دولتـــی از «اطاعـــت»
دولتهـــای فرادســـت ســـرباز زنـــد و ملتـــی از «والیـــت»
کدخدایـــان خـــارج شـــود ،بـــا طیـــف متنوعـــی از ابزارهـــای
تنبیهـــی دولتهـــای فرادســـت مواجـــه میشـــدند.
امـــا بـــه مـــرور زمـــان ،بـــه دلیـــل شـــکلگیری انقالبهـــای
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مردمـــی و بیـــداری ملتهـــا ،رونـــد حکمرانـــی در ایـــن
مناطـــق تغییـــر کـــرد .دولتهـــای برآمـــده از ایـــن ملتهـــای
انقالب ــی نی ــز ب ــه ناچ ــار در راس ــتای خواس ــته م ــردم حرک ــت
کردنـــد .از اینـــرو ،تعامـــل دولتهـــای فرادســـت بـــا دولـــت-
ملـــت فرودســـت وارد چالـــش شـــد و فرادســـتان بـــه دنبـــال
اعمـــال فشـــار و کیفـــر بـــر ایـــن دولـــت -ملتهـــا شـــدند
تـــا از ایـــن طریـــق ،نافرمانـــی را مهـــار ســـازند .واکنـــش
فرادســـتان طیـــف متنوعـــی از اقدامـــات را ،از انـــواع مختلـــف
تحریـــم تـــا تهاجـــم نظامـــی و اشـــغال ،دربرمیگرفـــت .اگـــر
چـــه گونههـــای رادیـــکال ایـــن واکنـــش نظیـــر تهاجـــم و
اشـــغال ســـرزمینی ،محـــدود بـــه قیـــود خاصـــی شـــد ،ولـــی
ممنوعیـــت ایـــن ابزارهـــای رادیـــکال بـــا موفقیـــت مواجـــه
نشـــد ،دلیـــل آن نیـــز واضـــح بـــود ،دولتهـــای فرادســـت
قانونگـــذار ،تهاجـــم نظامـــی را بـــه عنـــوان مهمتریـــن
«گزینـــه» در روابـــط بینالملـــل« ،روی میـــز» داشـــتند
(فلســـفی .)146 :1394 ،بـــا ایـــن حـــال ،واکنشهـــای دیگـــر
نظیـــر تحریـــم ،یـــک اقـــدام متـــداول بـــرای مهـــار نافرمانـــی
دولـــت -ملتهـــای فرودســـت باقـــی مانـــد و هیـــچ گاه،
ضابطـــه عینـــی بـــه خـــود نگرفـــت.
 .3از جرمشناســـی جرایـــم دولتـــی تـــا حقـــوق
کیفـــری فراملـــی دولتهـــا
بررســـیهای تاریخـــی بیانگـــر آن هســـتند کـــه جرایـــم
دولت ــی ،تأثی ــر زی ــادی ب ــر جری ــان تاری ــخ در دو ق ــرن اخی ــر
داش ــته اس ــت .جنای ــات دول ــت آلم ــان ن ــازی ،دول ــت ت ــزاری
روســـیه ،دولـــت بلشـــوویکی شـــوروی ،دولـــت اســـرائیل،
دول ــت صربس ــتان و کرواس ــی ،روان ــدا و دول ــت امری ــکا علی ــه
م ــردم ،س ــیاهه جنای ــات در ای ــن دو ق ــرن را تکمی ــل ک ــرده
اســـت .در ایـــن دوران ،مفاهیـــم جدیـــدی از جملـــه ســـاح
کشـــتار جمعـــی ،حمایـــت دولتـــی از تروریســـم و تروریســـم
دولتـــی ،در ادبیـــات حقـــوق کیفـــری بینالمللـــی جایـــگاه
ویـــژهای پیـــدا کـــرد .از ایـــن رو ،نهادهـــای قضاوتـــی بیـــن
الملل ــی در قال ــب دی ــوان دائم ــی ی ــا دادگاهه ــای بینالملل ــی
ش ــده ،ظه ــور پی ــدا ک ــرد و تح ــول نوین ــی در ح ــوزه عدال ــت
کیفـــری فراملـــی رقـــم زد (:2006 ,Rothe & Friedrichs
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در ادامـــه بـــه چالشهـــای تکنیکـــی حقـــوق در جرمانـــگاری
«جـــرم دولتـــی» و نهضـــت انتقـــادی جرمشناســـی در بـــه
رســـمیت شـــناختن جـــرم دولتـــی ،اشـــاره خواهـــد شـــد.
 .1-3چالـــش فنـــی حقـــوق کیفـــری در شناســـایی جـــرم

2. Superior
3. Inferior
4. More equal
5. Westphalian
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دولتـــی
در چارچـــوب تحـــول جرمشـــناختی ،ایـــده مســـئولیت
کیفـــری دولتهـــا و پاســـخگو کـــردن آنـــان در قبـــال
جنای ــات ارت ــکاب یافت ــه از س ــوی آن ــان ،ابت ــدا ب ــا مقاوم ــت
ج ــدی مواج ــه ب ــود .جرمشناس ــان جری ــان اصل ــی ،دول ــت را
فاقـــد رکـــن الزم بـــرای ارتـــکاب جـــرم میدانســـتند .البتـــه
ایـــن اســـتدالل میـــان آنـــان رایـــج بـــود ،امـــا پشـــت پـــرده
ایـــن اســـتدالل ،مخالفـــت صریـــح دولتهـــا از ایـــن ایـــده
بـــود .بررســـیهای صـــورت گرفتـــه در کمیســـیون حقـــوق
بینالملـــل ســـازمان ملـــل متحـــد در خصـــوص تدویـــن
ســـندی یکپارچـــه در خصـــوص مســـئولیت دولتهـــا بیانگـــر
آن اســـت کـــه دولتهـــای جریانســـاز نظیـــر فرانســـه،
انگلس ــتان و ای ــاالت متح ــده ،صراحت ــا ب ــا مس ــئولیت کیف ــری
دولتهـــا در قبـــال ارتـــکاب اعمـــال مجرمانـــه ،مخالفـــت
کردنـــد (اســـپیندی .)299 -293 :1385 ،از ایـــن رو ،جـــرم
دولتـــی در قوانیـــن موضوعـــه کشـــورها نمـــود بیرونـــی پیـــدا
نکـــرد .امـــا بـــه تدریـــج در ادبیـــات جرمشناســـی کشـــورها،
ج ــرم ی ــا انح ــراف دولت ــی خل ــق ش ــده ب ــود .عل ــت ای ــن ام ــر
آن ب ــود ک ــه جرمشناس ــان انتق ــادی ،ه ــدف اس ــتقالل علم ــی
از حقـــوق موضوعـــه را دنبـــال میکردنـــد .در ایـــن میـــان،
جرمشناســـان لیبـــرال ،بـــه شـــدت طرفـــدار تعریـــف قانونـــی
از جـــرم بـــوده و مطالعـــات جرمشـــناختی را معطـــوف بـــه
جرایـــم قانونـــی میدانســـتند.
واقعیـــت آن بـــود کـــه بـــا اســـتفاده از تعاریـــف قانونـــی از
ج ــرم ،مفه ــوم ج ــرم دولت ــی واقعی ــت عین ــی مش ــخصی پی ــدا
نمیک ــرد .از ای ــن رو ،محاکم ــه مقام ــات دولت ــی ک ــه مرتک ــب
جنایـــات گســـترده میشـــدند (نظیـــر آنچـــه کـــه در بوســـنی
و هرزگوویـــن ،روانـــدا و عـــراق رخ داد) ،از ایـــن حیـــث فاقـــد
وجاهـــت «قانونـــی» بـــود .امـــا بـــرای توجیـــه ایـــن اقدامـــات
و بـــه رســـمیت شـــناختن مســـئولیت کیفـــری دولتهـــا،
نیازمن ــد بازنگ ــری اساس ــی در تعری ــف ج ــرم دولت ــی ب ــود .از
ایـــن رو در دهههـــای پایانـــی قـــرن بیســـتم ،شـــوندینگر 6از
نخس ــتین اف ــرادی ب ــود ک ــه ب ــه تعری ــف اجتماع ــی از ج ــرم
متمایـــل شـــد و پیشـــنهاد داد کـــه میتـــوان بـــا اســـتفاده
از مفهـــوم «حقـــوق بشـــر» ،رفتارهـــای ضـــد اجتماعـــی
دولتهـــا را مجرمانـــه محســـوب کـــرد (:2008 ,Grewcock
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همچنیـــن گـــرگ بـــاراک  ،یکـــی از جرمشناســـان چـــپ
آلبانیای ــی ،ب ــه مفه ــوم آس ــیب اجتماع ــی در تحلی ــل جرای ــم
دولت ــی توج ــه میکن ــد .پرس ــش اساس ــی وی آن اس ــت ک ــه
یـــک دولـــت چگونـــه میتوانـــد یـــک کنشگـــر جنایـــی
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باشـــد و اقـــدام بـــه اعمـــال مجرمانـــه کنـــد .وی در کتـــاب
خویـــش بـــه فقـــدان ظرفیتهـــای حقـــوق داخلـــی کشـــورها
بـــرای جرمانـــگاری اعمـــال دولـــت و بـــه رســـمیت شـــناختن
مســـئولیت کیفـــری بـــرای آنهـــا ،اشـــاره میکنـــد و در
عیـــن حـــال بیـــان میکنـــد کـــه کدهـــای دســـتوری فراتـــر
از مرزه ــا ی ــک دول ــت (قوانی ــن بینالملل ــی) ظرفی ــت کاف ــی
بـــرای جرمانـــگاری کنشهـــای دولتهـــای نـــدارد .البتـــه
وی تصریـــح میکنـــد کـــه ســـیاهه جنایـــات دولتهـــای
لیبـــرال ،ترکیبـــی از شـــکنجه ،قتـــل ،قاچـــاق مـــواد مخـــدر،
قاچـــاق اســـلحه ،قاچـــاق انســـان ،تروریســـم و نقـــض قواعـــد
حقـــوق بشـــر و بشردوســـتانه را در بـــر گرفتـــه اســـت ،امـــا
بررس ــی ای ــن م ــوارد صرف ــا در ح ــد ی ــک س ــری نظری ــه باق ــی
خواهـــد مانـــد و هیچـــگاه قابـــل کنتـــرل نخواهنـــد بـــود .وی
تأکیـــد میکنـــد کـــه جـــرم و جنایـــت دولتـــی ،یـــک پدیـــده
س ــاختاری اس ــت ت ــا صرف ــا ی ــک کن ــش ف ــردی و راه کنت ــرل
آن ،بـــه زنجیـــر درآوردن ســـاختارهای جـــرمزای دولتـــی
خواهـــد بـــود (.)9-8 :1991 ,Barake
از ســـوی دیگـــر آســـتین تـــورک ،8جرمشـــناس مشـــهور
تض ــاد در اواخ ــر ق ــرن بیس ــتم ،در کت ــاب مع ــروف خوی ــش،
جنایتـــکاری سیاســـی ،9بـــه تحلیـــل ایـــن مســـاله پرداخـــت
کـــه چـــرا حقـــوق کیفـــری بینالمللـــی در قبـــال جرایـــم
بینالمللـــی ســـکوت کـــرده و ناکارآمـــد اســـت .وی پاســـخ
ایـــن پرســـش را در کتـــاب خویـــش ،بـــه مقولـــه دولـــت
مرتبـــط میســـازد و بـــر ایـــن بـــاور اســـت کـــه دولتهـــا
بـــه عنـــوان بازیگـــران قدرتمنـــد در عرصـــه بینالملـــل،
قواعـــد و اصـــول حقوقـــی را متناســـب بـــا بقـــای حیـــات
خویـــش تعییـــن میکننـــد و هـــر انچـــه کـــه مســـتلزم
تمایـــات و آمـــال دولتهـــا باشـــد ،منطبـــق بـــر موازیـــن
حقوقـــی خواهـــد بـــود (.)231 :1982 ,Turk
بررســـی اختالفـــات نظـــری ایـــن وضعیـــت نابســـامان را
مشـــخص میســـازد کـــه جـــرم دولتـــی از مقولـــه جرایـــم
ســـنتی طبیعـــی خـــارج اســـت و نمیتـــوان بـــه آســـانی
در مـــورد ممنوعیتانـــگاری آن و مســـئولیت در قبـــال
کنشگـــران دولـــت صحبـــت کـــرد .امـــا نهضـــت انتقـــادی
کـــه در اروپـــا و امریـــکا شـــکل گرفـــت ،توانســـت تـــا حـــد
زیـــادی جنبشهـــا را بـــه ســـمت بـــه رســـمیت شـــناختن
ایـــن پدیـــده متمایـــل ســـازد.
 .2-3جری ــان انتق ــادی؛ جرای ــم دولت ــی و مس ــئولیت کیف ــری
مقام ــات دولت ــی
بـــا ایـــن وجـــود اختـــاف نظـــری گســـترده در بـــه رســـمیت
شـــناختن جـــرم دولتـــی و شناســـایی مســـئولیت کیفـــری
6. Julia R. Schwendinger
7. Greg Barake
8. Austin Turk
9. Political Criminality
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خبرنامه
عدالت
کیفری

مقامـــات دولتـــی در ســـامانه قواعـــد حقـــوق کیفـــری ،امـــا واکنشـــی در مقیـــاس حقـــوق داخلـــی دشـــوار بـــود؛ چـــه
اصطـــاح جـــرم دولتـــی را بـــرای نخســـتین بـــار ،میتـــوان اینکـــه نظـــام حقوقـــی ملـــی چـــون ســـد محکمـــی در برابـــر
در ســـخنرانی ویلیـــام چمبلیـــس 10در انجمـــن جرمشناســـی جریـــان گلوبالیســـم حقـــوق بینالمللـــی ایســـتاده بـــود
امریـــکا در ســـال  1988جســـت و جـــو کـــرد .وی بـــا اشـــاره و همچنـــان دولتهـــا ســـعی در حفـــظ اســـتقالل حقـــوق
بـــه جرایمـــی از قبیـــل گروگانگیـــری ،تروریســـم ،دزدی ملـــی خـــود در برابـــر حقـــوق فراملـــی تحمیلـــی از ســـوی
دولتهـــای فرادســـت داشـــتند
دریایـــی و قاچـــاق مـــوارد مخـــدر و
(.)241 -233 :1991 ,Barake
نقـــش برجســـته دولتهـــا در ایـــن
یــک تعریــف کلــی از جرایــم دولتــی ،در
امـــا یـــک تعریـــف کلـــی از جرایـــم
جرایـــم ،بـــه دنبـــال برجســـته کـــردن
ســطح ملــی یــا فراملــی ،را بایــد در آخریــن
دولت ــی ،در س ــطح مل ــی ی ــا فرامل ــی ،را
مســـئولیت کیفـــری دولتهـــا در ایـــن
اظهــارات و مکتوبــات ویلیــام چمبلیــس
بای ــد در آخری ــن اظه ــارات و مکتوب ــات
رابطـــه شـــد .ایـــن ســـخنرانی نقطـــه
جســتوجو کــرد .ویلیــام چمبلیــس ،جــرم
دولتــی را مشــتمل بــر کلیــه آســیبهای
ویلیـــام چمبلیـــس جســـتوجو کـــرد.
عطفـــی بـــرای جرمشناســـان جهـــت
در
کــه
توانــد
ی
م
خســاراتی
و
اجتماعــی
ویلیـــام چمبلیـــس ،جـــرم دولتـــی
تبیی ــن مفه ــوم ج ــرم دولت ــی ب ــود و در
فراینــد اعمــال حاکمیــت و انباشــت ســرمایه
را مشـــتمل بـــر کلیـــه آســـیبهای
نهایـــت ،پیشـــرفتهای جرمشـــناختی
و ثروتهــای ملتهــا ،ناشــی میشــود.
اجتماعـــی و خســـاراتی میتوانـــد
در ایـــن حـــوزه منجـــر بـــه راهیابـــی
کـــه در فراینـــد اعمـــال حاکمیـــت و
کورســـویهای امیـــد در حقـــوق
کیفـــری بـــرای مقابلـــه بـــا دولتهـــای تبهـــکار گردیـــد .انباشـــت ســـرمایه و ثروتهـــای ملتهـــا ،ناشـــی میشـــود.
بـــا ایـــن وجـــود ،نقـــش ارزنـــده جرمشناســـان انتقـــادی در ب ــه عب ــارت دیگ ــر ،ج ــرم دولت ــی عب ــارت اس ــت از اس ــتثمار
خلـــق و رشـــد مفهـــوم جـــرم دولتـــی مشـــهود بـــود؛ چـــرا ملتهـــا غـــارت منابـــع طبیعـــی و ثروتهـــای اجتماعـــی
کـــه بـــه چالـــش کشـــیدن مفهـــوم دولـــت تنهـــا در رویکـــرد جامعـــه از طریـــق اعمـــال فراینـــد حکمرانـــی کـــه باعـــث
نظـــری چنیـــن جرمشناســـانی ممکـــن بـــود و تصـــور اینکـــه وقـــوع آســـیبهای اجتماعـــی در بســـتر اجتمـــاع شـــود
جرمشناس ــان جری ــان اصل ــی و لیب ــرال ،از مفه ــوم «مق ــدس» ( .)22 ,2010 ,Chambliss & et alب ــا ای ــن ح ــال ،بای ــد آن
دول ــت دس ــت کش ــیده و دول ــت را بازخواس ــت کنن ــد ،ممک ــن دســـته از فعالیتهـــای مجرمانـــهای کـــه غایـــت نهایـــی آن،
نبـــود .جرمشناســـان انتقـــادی بـــه آســـیبها وارده از س ــود و نف ــع دولته ــا اس ــت ،در زم ــره جرای ــم دولت ــی ق ــرار
ناحیـــه دولتهـــا و حکمرانـــان بـــر مـــردم توجـــه داشـــتند و گیرنـــد .امـــا بـــه بـــاور چمبلیـــس ،دو ویژگـــی ســـاختارمندی
اساس ــا برخ ــی از آن ــان نظی ــر فردری ــچ ( )1995 ,Friedrichsو دارا ب ــودن ماهی ــت سیاس ــی ،وج ــه ممی ــزه ای ــن دس ــته از
 ،ســـیمون ،کلینـــارد و کوئینـــی ( ,Clinard & Quinneyجرایـــم بـــا ســـایر جرایـــم ســـازمانیافته ،سیاســـی امنیتـــی و
 ،)1973مفهـــوم جـــرم را بـــه محوریـــت جرایـــم ارتـــکاب  ...خواهـــد بـــود (عبدالهـــی و میرخلیلـــی.)125 ،1397 ،
یافتـــه از ســـوی حکمرانـــان ،تبییـــن کردنـــد .امـــا مهمتریـــن
اثـــر مکتـــوب در ایـــن حـــوزه کـــه میتوانســـت جبهـــه  .4قـــرن بیســـت و یکـــم و موجودیـــت عینـــی جرایـــم
جدی ــدی در مطالع ــات نظ ــری مرب ــوط ب ــه جرای ــم دولت ــی را دولتـــی
بـــاز کنـــد ،کتـــاب «جرایـــم ارتـــکاب یافتـــه از ســـوی دولـــت
س ــرمایه دار» ب ــه قل ــم آق ــای ب ــاراک ب ــود 11.اگ ــر چ ــه انتش ــار جرایـــم دولتـــی ،یکـــی از باســـابقهترین نمونـــه جرایـــم در
ایـــن اثـــر بـــه بیـــش از ســـی ســـال قبـــل بـــاز میگـــردد ،تاریـــخ بشـــریت اســـت ،امـــا ســـیاههانگاری جرایـــم دولتـــی
امـــا تابـــش افقهـــای جریـــان انتقـــادی بـــر ســـر جرایـــم در ق ــرن بیس ــتم ب ــه دلی ــل کث ــرت وق ــوع چنی ــن جرایم ــی،
دولتـــی ،مرهـــون قلـــم تحلیلـــی وی بـــوده اســـت .ایشـــان در اهمی ــت زی ــادی ب ــه خ ــود گرف ــت .در ای ــن ق ــرن پ ــر آش ــوب،
کتـــاب خویـــش بـــر ارزش صلـــح بینالمللـــی تأکیـــد کـــرده جرایمـــی از ســـوی دولتهـــای ترکیـــه ،آلمـــان ،روســـیه
و ضمـــن تبییـــن ایـــن مســـاله ،جرایـــم دولتـــی در ســـطح تـــزاری ،شـــوروی ،پـــل پـــوت لهســـتان ،چیـــن مائوئیســـتی،
فراملـــی را ناقـــض ایـــن ارزش حیاتـــی جامعـــه بینالمللـــی صربســـتان ،رژیـــم صهیونیســـتی ،عـــراق ،ایـــاالت متحـــده و
بـــر میشـــمارد .البتـــه ایـــن تحلیـــل بیشـــتر میتوانســـت عربس ــتان س ــعودی ،در س ــطح گس ــترده ب ــه وق ــوع پیوس ــت.
متناســـب بـــا تشـــکیل محاکـــم بینالمللـــی و محاکمـــه آن تجربـــه ناشـــی از ایـــن تبهکاریهـــای دولتـــی در ســـطح
دســـته از مقاماتـــی باشـــد کـــه آتـــش جنـــگ را در جامعـــه گس ــترده ،وق ــوع انقالب ــی در اص ــل ع ــدم مس ــئولیت مدن ــی و
بینالمللـــی افروختـــه بودنـــد ،امـــا همچنـــان توجیـــه اقـــدام کیفـــری دولـــت و همچنیـــن ،شـــکلگیری محاکـــم قضایـــی

10. William Chambliss
11. Barak, G. (1991). Crimes by the Capitalist State. Albany: State University of New York Press
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بینالمللـــی بـــود.
امـــا دهههـــای نخســـت از قـــرن  21میـــادی ،آغـــاز یـــک
دوران مناســـب و مقتضـــی بـــرای پیشـــبرد جرمشناســـی
جرایـــم دولتـــی بـــود .در ابتـــدای ایـــن هـــزاره ،رســـانهها
ممل ــو از اخب ــاری در خص ــوص اش ــغال و تج ــاوز ب ــه ع ــراق و
افغانســتان و وقــوع جنایــات گســترده در آنجــا بــود .همچنیــن
جنایتهـــای واقـــع شـــده از ســـوی ارتـــش اســـرائیل علیـــه
زن ــان و ک ــودکان و مناط ــق مس ــکونی ،بهداش ــتی و درمان ــی،
انزج ــار عموم ــی را ب ــر میانگیخ ــت .در ای ــن می ــان ،رخ ــداد
وقایـــع ضـــد حقـــوق بشـــری از ســـوی دولتهـــای ســـودان،
کنگـــو ،روســـیه ،میانمـــار و ویتنـــام ،حجـــم خبرپراکنیهـــای
علیـــه دولتهـــا را بیشـــتر میکـــرد و برداشـــت ذهنـــی
مـــردم بـــه ســـمتی متمایـــل شـــد کـــه اعمـــال ضـــد حقـــوق
بشـــری و جنایـــات ارتـــکاب یافتـــه از ســـوی دولـــت علیـــه
ملتهـــا ،موضوعـــی تکـــراری و متـــداول در جهـــان گردیـــده
اســـت.
بـــا ایـــن حـــال ،همچنـــان جرمشناســـان لیبـــرال تمرکـــز
خـــود را بـــر خشـــونتهای خیابانـــی و جرایـــم ســـنتی و
بررســـی راهبردهـــای نظـــام عدالـــت کیفـــری بـــرای مقابلـــه
بـــا ایـــن جرایـــم معطـــوف میکردنـــد .ایـــن رویکـــرد از
س ــوی اس ــتنلی کوه ــن ،12تح ــت عن ــوان سانس ــور آکادمی ــک
بخ ــش مهم ــی از جرای ــم ش ــدید ب ــا آث ــار تخریب ــی ویرانگ ــر
اســـت کـــه ناشـــی از تســـلط اقتـــدار گونـــه دولـــت بـــر
جری ــان عل ــوم جنای ــی ب ــود ( .)262 :2001 ,Cohenاز نظ ــر
وی ،حقـــوق کیفـــری لیبـــرال کـــه برآمـــده از حمایتهـــای
مـــادی و معنـــوی دولتهـــای لیبـــرال هســـتند ،هیـــچ
اقتـــداری بـــرای جرمانـــگاری کنشهـــای زیانبـــار دولـــت
نخواهـــد داشـــت و از اینـــرو اســـت کـــه چنیـــن دولتهـــا،
مســـئولیت کیفـــری دولـــت و مقامـــات دولتـــی را قابـــل
تصـــور نمیداننـــد .جرمشناســـی جریـــان اصلـــی نیـــز بـــه
چنیـــن حمایتهایـــی آلـــوده شـــده و نمیتـــوان از ایـــن
جرمشناســـی ،انتظـــار تحلیـــل جرایـــم دولتـــی را داشـــت.
ســـالها بعـــد ،چنیـــن ایـــدهای از ســـوی متأثـــران فکـــری
کوهـــن دنبـــال شـــد و جریـــان علمـــی رایـــج را بـــه چالـــش
کشـــاند.
امـــا در ایـــن میانـــه ،جرمشناســـان انتقـــادی قـــرن
جدیـــد طـــرح دیگـــری را رقـــم زدنـــد و بـــا تمرکـــز بـــر
جرایـــم ســـطح فراملـــی ،گونههـــای تروریســـم ،جرایـــم
ســـازمانیافته ،جرایـــم شـــرکتی و جرایـــم دولتـــی در ســـطح
فراملـــی ،بـــه چالشهـــای بیتوجهـــی بـــه ایـــن دســـته
از جرایـــم پرداختنـــد .بـــا ایـــن حـــال ،جرایـــم دولتـــی در
ســـطح داخلـــی ،مـــورد توجـــه کمتـــری قـــرار گرفـــت .شـــاید
علـــت ایـــن امـــر را بتـــوان در باورهـــای ذهنـــی متفکـــران
ایـــن رویکـــرد در خصـــوص «ملیتگرایـــی» و مرزهـــای
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جغرافیایـــی جســـتوجو کـــرد ،بـــاوری کـــه انشـــعاب مـــردم
بـــه ملیتهـــای متعـــدد و ترســـیم خطـــوط فرضـــی در
کرانههـــای جغرافیایـــی را آغـــازی بـــر یـــک نـــزاع دائمـــی
میـــان بشـــریت و انتفـــاع دولتهـــای پدیـــد آمـــده از
ایـــن «مرزبنـــدی» ،از ایـــن نـــزاع همیشـــگی میدانســـتند
( .)44 -42 :2010 ,Cohenاز ایـــن رو ،بخشـــی از
جرمشناســـان انتقـــادی و اندیشـــمندان وابســـته بـــه جریـــان
قـــارهای ،جرایـــم ســـنتی ارتـــکاب یافتـــه داخلـــی را از
اولویتهـــای تحلیلـــی و تجویـــزی خـــود خـــارج ســـاختند.
یکـــی از شـــاخصههای مهـــم جریـــان انتقـــادی در علـــوم
جنایـــی ،شـــکلگیری مطالعـــات بزهدیـــده شناســـی
بـــود .تبییـــن بزهدیـــدگان جرایـــم دولتـــی نیـــز بـــه
مـــوازات تبییـــن جـــرم دولتـــی ،ســـرلوحه پژوهشهـــای
جرمشناســـان انتقـــادی قـــرار گرفـــت .از ایـــن رو ،در کنـــار
تبییـــن جرایـــم دولتـــی ،تبییـــن بزهدیـــدگان و علـــل وقـــوع
بزهدیدگـــی نیـــز حائـــز اهمیـــت اســـت .ســـاختارها و الگـــوی
حاکـــم بـــر آن ،نقـــش تعییـــن کننـــده در بزهدیدگـــی ایـــن
جرایـــم دارد .ســـاختارها و نهادههـــای اجتماعـــی از قبیـــل
فقـــر ،اقلیتهـــای قومـــی ،نـــژادی ،جنســـیتی و مذهبـــی
و قرارگیـــری در خـــرده فرهنگهـــای معـــارض دولـــت یـــا
غیـــر همســـو بـــا سیاســـتهای آن ،ظرفیـــت بالقـــوهای
بـــرای واقـــع شـــدن بزهدیدگـــی در جرایـــم دولتـــی هســـتند.
تعریـــف جرمشـــناختی کوزالریـــچ از بزهدیـــدگان جرایـــم
دولتـــی عبـــارت اســـت از «افـــراد یـــا گروهـــی از افـــراد کـــه
بـــه علـــت سیاســـتها و کنشهـــای دولتـــی خـــاف قانـــون
یـــا قواعـــد عامالشـــمول حقـــوق بشـــر ،متحمـــل آســـیب
جســـمی ،فرهنگـــی ،اقتصـــادی ،رنـــج ،محرومیـــت یـــا
اســـتثمار شـــدهاند» (.)87 :1998 ,Kauzlarich
تعریـــف فـــوق بـــه نوعـــی ،موضـــع رویکـــرد انتقـــادی از
جـــرم دولتـــی و ســـاختار بزهدیدگـــی را روشـــن میســـازد.
امـــا مهمتریـــن و متداولتریـــن عامـــل بزهدیدگـــی ایـــن
جرایـــم ،شـــکاف عمیـــق طبقاتـــی در بســـتر جامعـــه اســـت،
عاملـــی کـــه بارهـــا از ســـوی پژوهشـــگران ایـــن حـــوزه،
عامدانـــه یـــا غیـــر عامدانـــه مغفـــول مانـــد .وضعیـــت شـــکاف
طبقاتـــی ،وضعیـــت رایـــج در نظامهـــای ســـرمایهداری
اســـت و در چنیـــن وضعیتـــی ،افـــراد و گروههـــای واقـــع
در طبقـــات فرودســـت ،در معـــرض سیاســـتهای انباشـــت
ثـــروت دولتهـــا قـــرار میگیـــرد.
 .5تحلیـــل جرایـــم دولتـــی فراملـــی (از تحریـــم
اقتصـــادی تـــا ارزش حقـــوق بشـــر)
جرای ــم دولت ــی گاه ناش ــی از نق ــض قوانی ــن و قواع ــد حق ــوق
داخل ــی واق ــع ش ــده و گاه ناش ــی از نق ــض هنجاره ــای بی ــن-
12. Stanley Cohen
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المللـــی اســـت .در هـــر حـــال ایـــن دســـته از جرایـــم ،در دو دســـته از تحریمهـــا ،نـــه تنهـــا دولتهـــا را از سرکشـــی بـــاز
ســـطح ملـــی و جهانـــی در حـــال وقـــوع اســـت .بـــه عبـــارت نمـــیدارد ،بلکـــه نفـــرت عمیـــق ملـــی نســـبت بـــه جامعـــه
دیگـــر ،گاه بزهدیـــدگان ایـــن جرایـــم صرفـــا در قلمـــرو بینالمللـــی را گســـترش داده و زمینـــه را بـــرای رشـــد و
جغرافیایـــی آن دولـــت بـــوده و گاهـــی فراتـــر از مرزهـــای توســـعه اقتصـــاد پنهـــان فراهـــم میســـازد کـــه میتوانـــد
جغرافیایـــی کشـــیده میشـــود .از ایـــن رو ،جرایـــم دولتـــی مقدمـــهای بـــرای یـــک بحرانـــی شـــود کـــه صلـــح و امنیـــت
بیـــن المللـــی را تهدیـــد کنـــد.
را بـــه چهـــار دســـته تقســـیم میکننـــد:
بـــه منظـــور یـــک تحلیـــل فنـــی از
• جرایم دولتی داخلی -ملی
مصادیـــق جرایـــم دولتـــی بایـــد بـــه
• جرایم دولتی داخلی -فراملی
دولتهــای قدرتمنــد بــرای اعمــال
بررســـی ارزش بنیادینـــی کـــه ناظـــر
• جرایـــم دولتـــی بینالمللـــی-
بــه
پایبنــد
لزومــا
اقتصــادی،
هــای
م
تحری
بـــه ان ،ممنوعیتانـــگاری شـــکل
داخلـــی
مقــررات فصــل هفتــم منشــور ســازمان ملــل
گرفت ــه اس ــت ،توج ــه ش ــود .از س ــوی
• جرایـــم دولتـــی بینالمللـــی فراملـــی
متحــد نیســتند ،بلکــه خــود را تابــع قوانیــن
دیگ ــر ،بای ــد متناس ــب ب ــا اهمی ــت آن
(.)9-7 :2008 ,Grewcock
و مقــررات داخلــی خــود نیــز میداننــد.
ارزش ،واکن ــش مقتض ــی وض ــع گ ــردد.
مصـــداق بـــارز جرایـــم دولتـــی
از اینـــرو ،بـــا دو ابـــزار جرمانـــگاری و
بینالمللـــی فراملـــی ،تجـــاوز،
برانـــدازی دولتهـــا ،تروریســـم دولتـــی یـــا تـــرور مقامـــات کیفریانـــگاری مواجـــه هســـتیم کـــه هـــر دوی ایـــن ابـــزار،
سیاســـی نظامـــی کشـــورهای دیگـــر اســـت .امـــا در شـــرایط تابـــع یـــک منطـــق دقیـــق بـــرای اعمـــال هســـتند .صلـــح و
حاضـــر ،تحریمهـــای اقتصـــادی علیـــه کشـــورها ،بـــه ویـــژه امنیـــت بینالمللـــی ،مصـــداق بـــارزی از ارزشهـــای حیاتـــی
لغـــو معافیتهـــای دارویـــی و غذایـــی ،مصـــداق بـــارز آن و بنیادیـــن در جامعـــه بینالمللـــی نویـــن اســـت .ایـــن دو
اســـت .امـــروزه وقـــوع ایـــن تحریمهـــا بـــر کشـــورها ،تنهـــا ارزش در مقدمـــه منشـــور ملـــل متحـــد و بیانیـــه آغازیـــن
ملتهـــا را هـــدف خـــود قـــرار داده اســـت .نمونـــه بـــارز آن ،شـــکلگیری ســـازمان ملـــل ،بـــدان تصریـــح شـــد و رکـــن
ســـوء تغذیـــه گســـترده و وضعیـــت نامناســـب بهداشـــتی و شـــورای امنیـــت بـــرای تحقـــق و صیانـــت از ایـــن ارزش ،بـــا
داروی ــی در کش ــور یم ــن اس ــت .همچنی ــن تحری ــم گس ــترده یـــک توجیـــه «ناعادالنـــه» ،ولـــی «ضرورانـــه» ایجـــاد گردیـــد
اقـــام دارویـــی علیـــه ایـــران ،وضعیـــت نابهنجـــاری را بـــرای (فـــاح اســـدی .)211 :1395 ،البتـــه در ســـطح منطقـــهای و
کشـــور مـــا بـــه وجـــود آورده اســـت و موجـــب افزایـــش ملـــی نیـــز ،موجودیتهایـــی چـــون اتحادیـــه اروپـــا و دولـــت
مرگمیرهـــای ســـاالنه ناشـــی از شـــرایط نامناســـب دارویـــی امریـــکا ،خـــود را پاســـداران یکهتـــاز ایـــن ارزش معرفـــی
کردن ــد .ام ــا مس ــاله مه ــم ،توصی ــف و شناس ــایی دقی ــق ای ــن
و درمـــان شـــده اســـت.
بـــا توجـــه بـــه گســـتردگی حـــوزه ارتـــکاب کنشگـــران ارزش و واکنــش مقتضــی در قبــال نقــض ارزش بــود .واقعیــت
دولتـــی در ایـــن ســـنخ از جرایـــم ،الزم اســـت زاویـــهای از آن بـــود کـــه در توصیـــف ایـــن ارزش ،منافـــع قدرتهـــای
ایـــن پدیـــده مرمـــوز را مـــورد تحلیـــل قـــرار داد .بـــا توجـــه فرادســـت اهمیـــت بیشـــتری داشـــت و واکنشهـــا نیـــز در
بـــه اهمیـــت بـــزه دیـــدگان ایـــن دســـته از جرایـــم ،توصیـــف راســـتای کســـب منافـــع آنـــان بـــود.
ایـــن زاویـــه تحلیـــل نیـــز آســـانتر میشـــود .در عصـــر در نظـــام حقـــوق بینالملـــل ،ضمانتاجراهـــای (واکنشهـــا)
حاضـــر ،هیـــچ پدیـــدهای چـــون تحریمهـــای اقتصـــادی و ناظ ــر ب ــه تضمی ــن مق ــررات و ع ــرف بینالملل ــی (ارزشه ــا)،
فشـــارهای ناشـــی از آن ،بـــر مـــردم (کـــه توصیـــف کننـــده از دو معیـــار ضـــرورت و تناســـب 13تبعیـــت میکنـــد و ایـــن
ملتهـــا هســـتند) ســـخت نیامـــده اســـت .اگرچـــه اعمـــال دو اصـــل ،از اصـــول اساســـی در رویـــه قضایـــی بینالمللـــی
تحریمهـــای گســـترده از ســـوی نهادهـــای فراملـــی چـــون بـــر شـــمرده شـــده اســـت (.)78 .para ,257 ,1996 ,ICJ
اتحادیـــه اروپـــا ،شـــورای امنیـــت و اوپـــک و موجودیتهـــای معیـــار ضـــرورت شـــامل ارزیابـــی آن اســـت کـــه آیـــا
مل ــی چ ــون ای ــاالت متح ــده امری ــکا ،ب ــا ش ــعار همگامس ــازی تحریمهـــا بـــه هـــدف خـــود رســـیدهاند یـــا خیـــر .امـــا
دولتهـــای ســـرکش و اطاعتپذیـــری آنـــان تحـــت لـــوای معیـــار تناســـب در ایـــن نظـــام بـــه دنبـــال ایجـــاد پیونـــد
مفهـــوم خـــود ســـاخته «صلـــح» و «امنیـــت» «بینالمللـــی» علـــی و معلولـــی میـــان تحریـــم و وضعیـــت حقـــوق بشـــر در
انجـــام میشـــود ،امـــا ناگفتـــه آشـــکار اســـت کـــه ایـــن کش ــوری اس ــت ک ــه موض ــوع تحریمه ــا ق ــرار گرفت ــه اس ــت.
تحریمهـــا ،باعـــث قـــرار گرفتـــن «ملت»هـــای ایـــران ،واقعیتهـــای سیاســـی بیانگـــر آن اســـت کـــه تحریمهـــای
ســـوریه ،ونزوئـــا ،کوبـــا ،کـــره شـــمالی ،روســـیه و یمـــن در اقتصـــادی نهتنهـــا مؤثـــر نبـــوده و دولتهـــای تحریمشـــده،
بدتریـــن وضعیـــت زیســـتی -معیشـــتی خواهـــد بـــود .ایـــن بـــا جـــرأت و جســـارت بیشـــتری بـــه دنبـــال اهـــداف خـــود
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خبرنامه
عدالت
کیفری
بودهانـــد ،بلکـــه مطالعـــات اجتماعـــی و اقتصـــادی بیانگـــر
آن هســـتند کـــه اعمـــال تحریمهـــا ،وضعیـــت حقـــوق
بشـــر در آن کشـــور را بـــه مراتـــب تضعیـــف میکنـــد.
روایتهـــای بیشـــماری وجـــود دارد کـــه بیانگـــر تأثیـــر
زیانبـــار تحریمهـــا بـــر وضعیـــت حقـــوق بشـــر اســـت
( .)88 :2016 ,Happoldدولتهـــای قدرتمنـــد بـــرای
اعمـــال تحریمهـــای اقتصـــادی ،لزومـــا پایبنـــد بـــه مقـــررات
فصـــل هفتـــم منشـــور ســـازمان ملـــل متحـــد نیســـتند،
بلکـــه خـــود را تابـــع قوانیـــن و مقـــررات داخلـــی خـــود نیـــز
میداننـــد .نتیجـــه ایـــن نـــوع نگـــرش ،اســـتفاده ابـــزاری
از نظـــام حقـــوق بینالملـــل صرفـــا در جایـــی اســـت کـــه
تابـــع میـــل و اراده ایـــن دولتهـــا باشـــد و در جایـــی کـــه
امـــکان پیگیـــری منافـــع خـــود در بســـتر نظـــام بینالمللـــی
وجـــود نداشـــته باشـــد ،مکانیســـمهای حقـــوق داخلـــی
خویـــش را فراهـــم میســـازند ( .)55 :2009 ,Kernنتیجـــه
آن اســـت کـــه بـــه جـــای دولتهـــا و سیاســـتمداران،
متضـــرر اصلـــی از تحریمهـــا ،ملتهـــا هســـتند .ایـــن
نتیجـــه ،عینـــا متناقـــض بـــا برداشـــت اولیـــهای اســـت کـــه
تحریمکننـــدگان دارنـــد .آنـــان بـــر ایـــن بـــاور بودنـــد کـــه از
رهگـــذر اعمـــال تحریمهـــا و فشـــار بـــر ملتهـــا ،دولتهـــا
بـــه جهـــت رعایـــت مصالـــح ملتهایشـــان و حفـــظ منافـــع
آنـــان ،مجبورنـــد تـــا در مقابـــل دولتهـــای تحریمکننـــده
کرنـــش کننـــد .امـــا عمـــا ایـــن برداشـــت محقـــق نشـــد و
ایـــن تحریمهـــا ،وضعیـــت حقـــوق بشـــر را اســـفناک کـــرد
( .)60 :2009 ,Kernبــا ایــن حــال ،امــکان مطالبــه حقوقــی
و تعقی ــب قضای ــی دول ــت تحری ــم کنن ــده ب ــر اس ــاس مبان ــی
عـــام حقـــوق بشـــر وجـــود دارد« .کـــرن» توضیـــح میدهـــد
کـــه گاه ممکـــن اســـت اعمـــال تحریمهـــا ،تأثیـــر بـــه
ســـزایی بـــر ملتهـــا داشـــته و اکثریـــت مـــردم آن کشـــور
را در رنـــج و گرســـنگی قـــرار دهـــد ،امـــا دولتمـــردان آن
کش ــور ک ــه از طبق ــه اش ــراف و ثروتمن ــدان هس ــتند ،از ای ــن
تحریمهـــا ســـود بـــرده و محـــل جدیـــدی بـــرای افزایـــش
ثـــروت آنهـــا خواهـــد شـــد .چنیـــن اتفاقـــی در خصـــوص
تحریمهـــای امریـــکا و شـــورای امنیـــت علیـــه هائیتـــی بـــه
وقـــوع پیوســـت .از ایـــن رو ،تحریمهـــای اقتصـــادی لزومـــا
بـــر ضـــرر دولتهـــا عمـــل نمیکنـــد (.)65 :2009 ,Kern
همچنیـــن دیـــوان بینالمللـــی دادگســـتری در خصـــوص
معیـــار تناســـب بـــرای اعمـــال تحریمهـــا یـــک قاعـــده عـــام
الش ــمول و اس ــتثنا ناپذی ــر بی ــان میکن ــد .طب ــق ی ــک نظ ــر
مشــورتی از ســوی دیــوان ،اعمــال تحریــم و اســتفاده از ســایر
ابزارهـــا بـــرای اعمـــال فشـــار بـــر دولتهـــا ،نبایـــد فشـــار
حداکثـــری را صرفـــا بـــر اقشـــار ضعیـــف ،غیـــر نظامیـــان و
آن دســـته از افـــرادی کـــه هیـــچ ارتباطـــی بـــه نقـــض یـــک
قانـــون و مقـــررات بینالمللـــی نـــدارد ،توزیـــع کنـــد (,ICJ
 .)78 .para ,257 ,1996بـــه عبـــارت دیگـــر ،اگـــر اعمـــال
ایـــن تحریمهـــا باعـــث فشـــار اقتصـــادی ،ایـــراد جراحـــت و
درد بیشـــتر ،ســـوء تغذیـــه و نظیـــر اینهـــا بـــر ملتهـــا و
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مـــردم شـــود ،اعمـــال تحریـــم ممنـــوع خواهـــد بـــود .ایـــن
مس ــئله در م ــاده ( )5( 51ب) پروت ــکل الحاق ــی نخس ــت ب ــه
کنوانســـیونهای چهارگانـــه ژنـــو پیشبینـــی شـــده اســـت.
 .6برآمد
تحریمهـــای اقتصـــادی موجودیتهـــای فرادســـت جامعـــه
بینالملـــل علیـــه دولـــت -ملتهـــای نافرمـــان ،غیـــر بشـــر
دوســـتانه و ظالمانـــه اســـت؛ چـــه ایـــن کـــه ایـــن تحریمهـــا
بـــا محوریـــت مطیـــع کـــردن دولتهـــای ســـرکش انجـــام
ً
عمـــا تأثیـــر بالفعـــل آن بـــر ملتهـــا وارد
میشـــود ،امـــا
میشـــود .تحریمهـــای اقتصـــادی ،نمونـــه مـــدرن اعمـــال
زور و تهدیـــد بینالمللـــی اســـت کـــه گـــذر زمـــان نشـــان
خواهـــد داد کـــه ایـــن ابـــزار ،دســـت کمـــی از تجـــاوز بـــه
قلمـــرو جغرافیایـــی ملتهـــا نداشـــته اســـت .در تحلیـــل
دقیـــق ایـــن مســـئله بایـــد مدنظـــر داشـــت کـــه تحریمهـــای
اقتص ــادی ب ــرای نی ــل ب ــه اه ــداف مش ــخص (خ ــواه مش ــروع
ی ــا نامش ــروع) ،ب ــه ص ــورت یکجانب ــه ی ــا در قال ــب قطعنام ــه
شـــورای امنیـــت وضـــع میشـــوند .امـــا اثرگـــذاری مســـتقیم
ایـــن تحریمهـــا ،وضعیـــت نامناســـب بشردوســـتانه بـــرای
مـــردم ایجـــاد کـــرده اســـت .چنیـــن نتیجـــهای میتوانـــد
مشـــروعیت اســـتفاده از ابـــزار تحریـــم در منظومـــه
بینالمللـــی را بـــا تزلـــزل مواجـــه کنـــد .اگـــر چـــه اعمـــال
زور و اجبـــار در عـــرف جامعـــه بینالمللـــی ممنوعیـــت
مطلـــق یافتـــه اســـت ،امـــا اشـــکال مـــدرن ایـــن وضعیـــت
همچنـــان بـــا خألهـــای جـــدی مواجـــه اســـت .مهمتریـــن
خـــأ را بایـــد در مفهـــوم جـــرم دولتـــی پیـــدا کـــرد .عـــدم
شناســـایی کنشهـــای مجرمانـــه بازیگـــران دولتـــی و عـــدم
بـــه رســـمیت شـــناختن مســـئولیت کیفـــری دولـــت ،حاشـــیه
امـــن بـــرای دولتهـــای فرادســـت ایجـــاد کـــرده اســـت تـــا
آن ــان ب ــا آرام ــش خاط ــر ب ــه ارت ــکاب اقدام ــات ض ــد بش ــری
انجـــام دهنـــد .ایـــن اقدامـــات میتوانـــد در ســـطح داخلـــی
منجـــر بـــه ارتـــکاب اقداماتـــی علیـــه شـــهروندان شـــود و در
ســـطح فراملـــی ،خـــود را در قالبهایـــی نظیـــر تهدیـــد بـــه
تهاجـــم نظامـــی ،اشـــغال یـــا تحریمهـــای اقتصـــادی تبلـــور
یابـــد .بـــه نظـــر میرســـد کـــه چنیـــن اقدامـــات ظالمانـــهای
هیچـــگاه در ســـامانه قواعـــد حقوقـــی ،مـــورد ممنوعیـــت
ان ــگاری ق ــرار نخواه ــد گرف ــت و واکن ــش تنبیه ــی در قب ــال
آن اتخ ــاذ نخواه ــد ش ــد ،ج ــز آنک ــه تح ــوالت جرمش ــناختی
در راســـتای شناســـایی جـــرم دولتـــی در ســـطح بینالمللـــی
و ملـــی ،بـــه نتیجـــه مطلـــوب برســـد و ســـیاهه جرمانـــگاری
داخلـــی و جهانـــی ،بـــه ســـمت جرمانـــگاری ایـــن دســـته از
جرایـــم پیـــش رود .در ایـــن میـــان ،نبایـــد از نقـــش ســـازنده
جری ــان انتق ــادی عل ــوم جنای ــی ب ــه آس ــانی گ ــذر ک ــرد؛ چ ــه
اینکـــه دســـتاوردهای نویـــن ایـــن جریـــان در عصـــر حاضـــر
بـــوده اســـت کـــه موجـــب شـــکلگیری محاکـــم بینالمللـــی
بـــرای شناســـایی مســـئولیت مقامـــات دولتـــی و تعقیـــب و
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محاکمـــه آنـــان ،آغـــاز جنبشهـــای مردمـــی بـــرای پاســـخگو
کـــردن دولتمـــردان و تشـــکیل یـــک نفـــرت همگانـــی در
برابـــر اقدامـــات ظالمانـــه دولتهـــا فرادســـت و نهادهـــای
بینالمللـــی تحـــت ســـلطه آنـــان نســـبت بـــه ملتهـــای
فرودس ــت ش ــده اس ــت .در نتیج ــه ،ت ــا زمان ــی ک ــه تح ــوالت
نظـــری در میـــان جریانـــات جرمشـــناختی تکمیـــل نشـــده
و جـــرم دولتـــی ،توجیـــه جرمشـــناختی بـــه خـــود نگیـــرد
و اجمـــاع نظـــری میـــان اندیشـــمندان بـــرای واکنشدهـــی
مقتضـــی بـــه ایـــن دســـته از کنشهـــای نابهنجـــار شـــکل
نگی ــرد ،نمیت ــوان اعتب ــار ای ــن جرای ــم را در صفح ــه حق ــوق
کیف ــری را م ــورد شناس ــایی ق ــرار داد .تحریمه ــای اقتص ــادی
یکجانب ــه دول ــت امری ــکا و نهادهای ــی نظی ــر ش ــورای امنی ــت
علیـــه مـــردم و ایجـــاد فشـــار مضاعـــف علیـــه ملتهـــای
نافرم ــان ،از ای ــن مقول ــه مس ــتثنا نیس ــت و ممنوعی ــت دائ ــم
وضـــع چنیـــن تحریمهایـــی ،منـــوط بـــه شناســـایی و اعتبـــار
جرایـــم دولتـــی در بســـتر فراملـــی خواهـــد بـــود.
منابع
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مروری بر جرمشناسی جرایم دولتی

دکتر مجید قورچیبیگی
1
استادیار گروه حقوق جزا دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
الف) مروری بر ادبیات پژوهش در حوزه جرایم دولتی
هرچنــد میــزان پژوهــش و پیشــینهی بحــث در حوزه جرایــم دولتی
در مقایســه بــا پژوهشهــای جریــان جرمشناســی غالــب ،فرعــی
و حاشــیهای بــوده اســت امــا در ایــن حــوزه منابــع و پژوهشهــای
مهمــی وجــود دارنــد کــه در ادامــه بــر آنهــا مــروری میشــود .در
پژوهشهــای اولیــه در حــوزه جرایــم دولتــی میتــوان بــه ســه
اثــر شــاخص اشــاره کــرد؛ کتــاب بــاراک بــا عنــوان «جرایــم دولــت
3
ســرمایهدار»« ،)1991( 2جرایــم سیاســی در آمریــکای معاصــر»
( )1993اثــر تونــل ،کتــاب راس بــا عنــوان «کنتــرل جرایــم
دولتــی» .)1995( 4کتــاب «جرایــم دولــت هســتهای آمریــکا :در
داخــل و خــارج» 5اثــر کوزالریــچ و کرمــر ( )1998یکــی از کارهــای
مهــم ایــن حــوزه اســت .کتــاب دو جلــدی دیویــد فردریــچ بــا

عنــوان «جرایــم دولتــی» ( )1998اثــر مهمــی اســت .جفــری راس
دو کتــاب مهــم بــا عنــوان «کنتــرل جــرم دولتــی» )1995( 6و
«انــواع جرایــم دولتــی و کنتــرل آن» )2000( 7دارد کــه در ایــن
زمینــه شــایان توجهانــد.
در مقایســه بــا ادبیــات اولیــه ،این ادبیــات متحول شــده و موضوعات
مختلفــی از جملــه حملــه آمریــکا بــه عــراق ،اســتفاده غیرقانونــی
و تهدیــد بــه اســتفاده از ســاحهای هســتهای ،نسلکشــی در
دارفــور ،جرایــم علیــه بشــریت در اوگانــدا ،توفــان کاترینــا در
آمریــکا و نقــش و نحــوهی واکنــش دولــت آمریــکا و بســیاری
دیگــر از مصادیــق جرایــم دولتی-شــرکتی ماننــد پروندههــای
شــرکتهای چلنجــر ،8امپریــال فــود ،ســقوط ولتجــت 9نــام
بــرد .از آثــار شــاخص دیگــر در ایــن حــوزه میتــوان بــه کتــاب
«جــرم دولتــی :حکومتهــا ،خشــونت و فســاد» ،10از گریــن و وارد،
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«بزهــکاری دولتــی :جــرم تمــام جرمهــا» 11از روتــه« ،مقاومــت در
برابــر جــرم دولتــی» 12از اســتنلی و مککولــوچ« ،جــرم دولتــی در
عصــر جهانــی» 13از چمبلیــس ،میشلوفســکی ،کرمــر« ،جــرم دولتی
رویکردهــای معاصــر» 14ویراســتهی روتــه و مولینــز« ،رویکــردی بــه
بزهدیــده شناســی جرایــم دولتــی» 15ویراســته روتــه و کوزالریــچ،
«جــرم دولتــی در حاشــیه امپراتــوری»« ،16جــرم دولتــی ،زنــان و
جنســیت» 17اثــر کولینــز و «شــکنجه بهعنــوان جــرم دولتــی» اثــر
کــوالرد 18نــام بــرد.
برخــی نیــز بهجــای عبــارت جرایــم دولتــی از اصطــاح چتــری
«جرایــم قدرتمنــدان» اســتفاده کردهانــد تــا تمــام مصادیــق
اینگونــه از جرایــم را در دل ایــن مفهــوم بگنجاننــد .بــرای مثــال
کتــاب «جرایــم قدرتمنــدان :مارکسیســم ،جــرم و انحــراف» اثــر
پییــرس« ،19تبییــن جرایــم قدرتمنــدان» اثــر تمبــز و وایــت،20
21
«دســتنامه بینالمللــی راتلــج پیرامــون جرایــم قدرتمنــدان»
ویراســته بــاراک« ،جرایــم قدرتمنــدان :یــک درآمــد» اثــر روتــه و
کازالریــچ« ،22بازنگــری در جرایــم قدرتمنــدان :مارکسیســم ،جــرم و
انحــراف» اثــر بیتــل ،اســنیدر ،تمبــز و وایــت.23
ب) تعریف جرایم دولتی
روشــن اســت کــه موضــوع جرایــم دولتــی در بســتر جرمشناســی
انتقــادی مطــرح میشــود؛ جرمشناســی انتقــادی نســبت بــه
بســیاری از مســائل جامعهشــناختی کارکردگــرا و جرمشناســی
رایــج ،پیشفرضهــای متفاوتــی را اتخــاذ میکنــد .جرمشناســان
انتقــادی اعتقــاد دارنــد جرمشناســی پوزیتویســتی رایــج از معیــار
عینیــت و موضــع بیطرفــی فاصلــه گرفتــه اســت .زیــرا موضوعــات
ایــن رشــته ،متأثــر از نیروهــای ایدئولوژیک و سیاســی بیرونی شــکل
میگیــرد .تمرکــز بیشازحــد بــر جرایــم خیابانــی و مســئولیت
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فــردی و جرایــم افــراد طبقــات فرودســت اجتماعی-اقتصــادی،
بیتوجهــی بــه زیانهــای اجتماعــی گســترده و شــدید ناشــی
از جرایــم دولتــی و شــرکتی ،توجــه انــدک بــه زیانهــای ناشــی
از قــدرت اقتصــادی و سیاســی ،عــدم توجــه بــه شــکل ســازمانی
فعالیتهــای مجرمانــه و عــدم توجــه بــه ماهیــت سیاســی فراینــد
جرمانــگاری از چالشهایــی اســت کــه منتقــدان بــاور دارنــد
رویکــرد غالــب جرمشناســی آن را نادیــده گرفتــه اســت؛ امــا
چــرا جرمشناســی بهواقــع بــا چنیــن تأخیــری بــه اهمیــت ایــن
موضــوع پــی بــرده اســت؟ صرفنظــر از اینکــه جرمشناســی غالــب
و نظریههــای آن از حیــث امــکان تبییــن جرایــم دولتــی فاقــد
آمادگــی نظــری الزم هســتند و بــه دلیــل مالحظــات مختلفــی
تمرکــزش بــر بزهکاریهــای فــردی ،جرایــم خیابانــی و مجرمــان
فرودســت اجتماعــی و اقتصــادی بــوده اســت ،جرایــم اقتصــادی و
سیاســی «زنجیــره علّــی پیچیــدهای» دارنــد .از طــرف دیگــر ،در
ســاختار فعلــی تأمیــن منابــع مالــی در خصــوص پژوهــش در حــوزه
جرایــم دولتــی موانــع و مشــکالت آشــکاری وجــود دارد کــه نیــازی
بــه توضیــح نــدارد .همچنیــن در مقــام جرمشــناس ،شناســایی
مرتکبــان و همچنیــن دسترســی بــه آنهــا و همینطــور مراجعــه
بــه میــدان وقــوع جــرم خطرنــاک یــا گاه غیرممکــن اســت .در
نتیجــه امــکان ارائــه روایتــی مبتنــی بــر مشــاهده شــخصی اغلــب
امکانپذیــر نیســت.
ســرآغاز تعریــف جرایــم دولتــی بــه بحــث مبنایــی دیگــری در
جرمشناســی پیونــد دارد و آن موضــوع ســوژه در جرم-شناســی
و قلمــرو موضوعــی در جرمشناســی اســت؛ بهعبارتدیگــر
جرمشناســی بایــد بــه چــه موضوعاتــی بپــردازد و قلمــرو موضوعــی
جرمشناســی چیســت؟ جــرم ،انحــراف ،زیــان و حتــی رفتارهــای
نادرســت؟ ایــن پرســش در جرمشناســی پاســخهای متفاوتــی
دریافــت کــرده اســت .برخــی جرمشناســان ماننــد جــرج ولــد بــر
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ایــن باورنــد کــه جرمشناســی در تعریــف جــرم بایــد خــود را بــه
تعریــف حقوقــی جــرم مقیــد کنــد .برخــی دیگــر از جرمشناســان
ماننــد ســلین بــر ایــن باورنــد کــه موضــوع جرمشناســی نبایــد
نقــض قانــون باشــد بلکــه بایــد نقــض «هنجارهــای رفتــاری» باشــد؛
جــرم بــودن یــا نبــودن یــک رفتــار محصــول فراینــد سیاســی
اســت و نبایــد بــر ماهیــت رفتــار و بررســی علمــی آن ،اثــر بگــذارد؛
تفســیری از جــرم کــه در حــوزه جرایــم دولــت اغلــب مــورد
پذیــرش قــرار گرفتــه اســت .رویکــرد تعریفــی دیگــر بــر موضــوع
زیــان اجتماعــی تأکیــد دارد کــه حتــی رشــتهی «زیانشناســی»
را بهجــای جرمشناســی پیشــنهاد میکنــد .بــرای هرکســی
کــه عالقهمنــد بــه ارائــهی تبیینهــای جرمشــناختی باشــد
نــوع رویکــرد تعریفــی اتخــاذی در خصــوص قلمــرو موضوعــی
جرمشناســی بــا چالشهایــی همــراه اســت .مشــکلی کــه اتفاقــاً
ســاترلند نیــز در بررســی جرمشناســی جرایــم یقهســفیدان بــا
آن روبــهرو بــود؛ از نظــر وی معیــار جــرم بــودن یــک رفتــار نــه
جرمانــگاری آن رفتــار توســط قوانیــن کیفــری و نــوع واکنــش
رســمی بــه آن اســت بلکــه ایــن «زیــان بالقــوه اجتماعــی» یــک
رفتــار اســت کــه مجرمانــه بــودن آن را تعییــن کــرده و آن را
شایســته بررســی جرمشــناختی میکنــد صرفنظــر از اینکــه
در خصــوص آن رفتــار چــه نــوع واکنشــی اعــم از کیفــری ،مبتنــی
بــر مســئولیت مدنــی یــا تنظیمگرانــه پیشبینــی شــده باشــد.
بحــث در رابطــه بــا جرایــم دولتــی ،24همانطــور کــه بحــث پیرامون
جرایــم یقهســفیدها بــا ســخنرانی ادویــن ســاترلند آغــاز شــد ،25بــا
ســخنرانی چمبلیــس در انجمــن آمریکایــی جرمشناســی در ســال
 1989و بــا درخواســت توجــه بــه جــرم ســازمانیافته دولتــی پــا
گرفــت .هرچنــد میتــوان در اندیشــههای اندیشــمندان دیگــری
در گذشــته رگههــای توجــه بــه اقدامــات زیانبــار و مجرمانــهی
دولتهــا را مشــاهده نمــود .حــوزه جرایــم دولتــی حــوزهای
میانرشــتهای اســت بهنحــویکــه جرایــم دولتــی برهمکنــش
بحثهــای سیاســی ،اقتصــادی ،حقوقــی ،جرمشــناختی ،اقتصــاد
سیاســی و غیــره اســت .چمبلیــس جــرم دولتــی را اینگونــه تعریــف
میکــرد« :اقداماتــی کــه توســط قانــون بهعنــوان جــرم تعریــف
شــده اســت و توســط مقامــات دولتــی در راســتای شغلشــان
بهعنــوان نماینــده دولــت ارتــکاب مییابــد» .26از آن زمــان تاکنــون
ایــن تعریــف تحــوالت مختلفــی را طــی کــرده اســت بهویــژه بــا
ظهــور رویکردهــای زیانشــناختی در حــوزه جرمشناســی .در
یکــی از جدیدتریــن تعاریــف روتــه و کوزالریــچ جــرم دولتــی را
چنیــن تعریــف نمودهانــد« :جــرم دولتــی عبــارت از هــر فعــل یــا
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تــرک فعــل ارتکابــی توســط مرتکبانــی درون دولــت اســت کــه
منجــر بــه نقــض قوانیــن داخلــی و بینالمللــی ،حقــوق بشــر ،یــا
ایــراد زیــان نظاممنــد و نهادمنــد بــه جمعیــت خــودش یــا دیگــر
دولتهــا میشــود و بــه نــام دولــت ارتــکاب مییابــد صرفنظــر
از اینکــه در ایــن ارتــکاب انگیــزه یــا نفــع شــخصی مؤثــر بــوده
اســت یــا خیــر».27
جرایــم دولتــی را میتــوان از زمــرهی جرایــم یقهســفیدان
طبقهبنــدی کــرد .بــر اســاس یــک طبقهبنــدی کالنتــر،
«جرایــم حکومتــی» 28را میتــوان بــه جرایــم دولتــی و جرایــم
یقهســفیدی سیاســی تقســیم نمــود .جرایــم حکومتــی اشــاره بــه
تمامــی اقدامــات زیانبــاری دارد کــه توســط دولــت یــا از طــرف
دولــت یــا نهادهــای دولتــی ارتــکاب مییابــد و در مفهــوم موســع
کلیــهی اقدامــات ارتکابــی در بســتر حکومــت را در برمیگیــرد.
«جــرم یقهســفیدی سیاســی» 29اشــاره بــه اقدامــات غیرقانونــی
دارد کــه توســط مقامــات رســمی و سیاسـتمداران بــرای «اهــداف
شــخصی» انجــام میشــود« .جــرم سیاســی» نیــز کــه مفهومــی
متفــاوت اســت نوعــاً بــا جرایمــی از قبیــل خیانــت بــه کشــور و
شــورشها و اعتراضهــای غیرقانونــی تداعــی میشــود .جرايــم
دولتــي ( )state crimesاقدامــاتِ غيرقانونــي ،ضداجتماعــي و
ظالمان ـهاي هســتند كــه بــه نفــع دول ـت يــا نهاديهــاي دولتــي و
نــه بــراي ســود و نفــع فــردي ارتــكاب مييابنــد.
در رابطــه جرایــم دولتــی حوزههــای پژوهشــی متفاوتــی وجــود
دارد کــه میتوانــد موضــوع طرحهــای پژوهشــی دانشــجویان و
پژوهشــگران گرامــی قــرار گیــرد :تبییــن نظــری جرایــم دولتــی،
بزهدیدهشناســی جرایــم دولتــی ،کنتــرل جرایــم دولتــی،
گونهشناســی جرایــم دولتــی ،جرایــم دولتی-شــرکتی و جرایــم
زیســتمحیطی دولتــی.
پ) جرایــم دولتــی :بیشــترین بیتفاوتــی و کمتریــن
واکنــش عمومــی
جســتار پی ـشرو درآمــدی اســت کوتــاه بــر حــوزه جرایــم دولتــی
و مــروری اســت بــر چهارچوبهــای نظــری و آشــنایی خواننــدگان
بــا ابعــاد مختلــف حــوزه جرایــم دولتــی .در ایــن جســتار تــاش
میشــود تــا بــا معرفــی ادبیــات پژوهــش در حــوزه جرایــم دولتــی،
تعریــف جرایــم دولتــی و مشــکالت پژوهــش در ایــن حــوزه ،مروری
بــر ادبیــات و پیشــینه نظــری بحــث صــورت پذیــرد.
مطالعــات جرمشــناختی در حــوزه اقدامــات غيراخالقــي ،غيرقانونــي

 .24برای رویکردهای مختلف در تعریف جرایم دولتی ر.ک :لسلت ،کریستین ( ،)1397رویکرد جرم شناختی به جرایم دولتی و پاسخ به آنها ،ترجمه آزاده صادقی و
جمشید غالملو ،رویکردهای جرم شناختی به حقوق کیفری بین المللی ،نشر میزان ،صص .106-118
 .25ساترلند ،ادوین ( ،)1397جرایم یقهسفیدان ،ترجمه مجید قورچیبیگی ،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ،سال  ،12شماره  ،46صص .163-183

26. Chambliss, W. (1990), State organized crime, Criminology, 27,183.
27. Rothe, D. L., and Kauzlarich, D. (2016), Crimes of the powerful: An introductory text, New York, NY: Routledge,
p.102.
28. Governmental crime
29. political white collar crime
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و زیانبــار دولتهــا ،از زمــان شــروع تحقيــق در ايــن حــوزه از تاریخــی نشــان می-دهــد کــه بــر اســاس بعضــی تخمینهــا در
اواخــر دهــه  80و اواســط ده ـهی  90ميــادي ،بــه انــدازه انتظــار قــرن بیســتم ،بیــش از شــصت میلیــون نفــر در اثــر اقدامــات
رشــد نداشــته اســت .در حــال حاضــر ،تــاش بــراي توســعه و رشــد عامدانــهی دولتهــا فــوت کردهانــد .30هرچنــد جنــگ در میــان
ـم دولــت ،رونــدي رو بــه رشــد ســهم عمــدهای داشــته اســت ،امــا بخــش اعظــم ایــن مرگومیرهــا
جرمشناســي تجربــي و نظــري جرايـ ِ
نــدارد هرچنــد در ايــن زمينــه تالشهــاي مفهومــي و گونهشــناختی در اثــر اعدامهــا ،نسلکشــی و قتــل و عامهــا بــوده اســت.31
فراوانــي صــورت گرفتــه اســت؛ هرچنــد جرمشناســان انتقــادي جرایــم دولتــی و بزهــکاری دولتهــا در قیــاس بــا جرایــم فــردی
ِ
اهمیــت دوچندانــی دارد و بــه دالیلــی
جرايــم دولــت و ارتبــاط از جنبههــای مختلفــی
بهصــورت تاريخــي ،بــه موضــوع فهــم
ِ
ميــان زيانهــاي ناشــي از اقدامــات شــركتهاي قدرتمنــد و کــه در ادامــه ذکــر میشــود میتوانــد پیامدهــای زیانبــاری
گســتردهتری در پــی داشــته باشــد .از حیــث میــزان زیان-بــاری
نهادهــا و ســازمانهاي دولتــي پرداختهانــد.
تعقیــب جرایــم دولتــی و جرایــم یقهســفی ِد حکومتــی مشــکل اســت میتــوان ادعــا کــرد کــه اقدامــات دولتهــا پیامدهــای زیانبــار
وســیعتر و شــدیدتری داشــته باشــد.
بهویــژه زمانــی کــه متهــم خــود بخشــی
از دیگــر ســو تجربیــات و مســتندات
از حکومــت اســت؛ هرگونــه ادعایــی مبنی
در حــال حاضــر ،تــاش بــراي توســعه و
تاریخــی نشــان میدهــد کــه جرایــم
بــر اتهــام بــه ارتــکاب جــرم دولتــی بــا
جرايــم
نظــري
و
تجربــي
شناســي
م
جر
رشــد
ِ
دولتــی چــه فجایعــی گســتردهای را بــه
تعصبــات ایدئولوژیکــی همــراه خواهــد
هرچنــد
نــدارد
رشــد
بــه
رو
رونــدي
دولــت،
همــراه داشــته اســت؛ البتــه بــا توجــه بــه
شــد و گاه بــا عنــوان یــک سیاســت
در ايــن زمينــه تالشهــاي مفهومــي و
قــدرت دولــت ،بســیاری از ایــن اقدامــات
مطلــوب از آن دفــاع خواهــد شــد؛ امــا
گونهشــناختی فراوانــي صــورت گرفتــه اســت.
بهعنــوان جــرم تلقــی نشــدهاند
در صــورت افشــا شــدن ،اینگونــه
بلکــه گاه بهعنــوان تصــادف ،حادثــه،
جرایــم بســیار موردتوجــه رســانهها
قــرار خواهنــد گرفــت .از طــرف دیگــر نیــز ،بیشــترین بیتفاوتــی و بیاحتیاطــی ،قصــور یــا در قالبهــای دیگــر بــرای مــا بازنمایــی
کمتریــن واکنــش عمومــی نیــز مختــص جرایــم دولتــی اســت کــه شــدهاند .صرفنظــر از گســترهی زیانبــار جرایــم دولتــی ،قــدرت
گاه جــزء شــدیدترین جرایــم محســوب میشــوند .بهطــور ســنتی گســترده و بالمنــازع دولــت کــه امــکان ارتــکاب جــرم بــا ابعــاد
مطالع ـهی جرایــم حکومتــی و دولتــی توســط جرمشناســان حتــی وســیع را ممکــن میکنــد ،همچنیــن انحصــار دولــت بــر خشــونت
بیشــتر از جرایــم شــرکتی و شــغلی مــورد غفلــت قــرار گرفتــه و امــکان پنهانســازی جــرم و فــرار از مجــازات ،عــدم واکنــش
اســت .چــرا؟ دسترســی و مطالع ـهی قدرتمنــدان سیاســی مشــکل عمومــی یــا رســانهای بــه جرایــم دولتــی ،عــدم امــکان مداخلــه
اســت؛ همچنیــن نــوع ضــرر و قانونشــکنی کــه بــا نــام دولــت یــا حقوقــی بــه علــت موانــع حقوقــی از جملــه اصــل حاکمیــت
توســط مقامــات حکومتــی انجــام میشــود بســیار پیچیــده اســت؛ ملــی و اســتفاده از ابــزار انــکار و بازنمایــی بهعنــوان حادثــه یــا
همچنیــن بســیاری از مــردم در برابــر ایــن تصــور کــه دولتهــا ســایر توجیهــات ،اهمیــت و ضــرورت مشــارکت جرمشناســی در
و مقامــات حکومتــی میتواننــد مجــرم باشــند هنــوز مقاومــت ایــن حــوزه را دوچنــدان میکنــد؛ حتــی برخــی ادعــا میکنــد
کــه ایــن وظیفــهی اخالقــی جرمشناســی اســت و جرمشناســی
میکننــد.
ً
از یکســو انــگاره مــا پیرامــون مفهــوم دولــت غالبــا اینگونــه شایســتهترین دیســیپلین بــرای ورود در چنیــن بحثــی اســت و
شــکل گرفتــه اســت کــه دولــت تنهــا نهــاد صالــح و مشــروع چــه موضوعــی از حیــث اهمیــت مهمتــر از موضــوع جرایــم دولتــی.
جرمانــگاری و تعریــف رفتارهــای مجرمانــه و اعمــال خشــونت در
مقــام مجــازات اســت و دولــت خــود در مقــام محافظــت و حمایــت ت) جرایم دولتی مستقل از جرایم فردی
از اتباعــش از کوششــی فروگــذاری نمیکنــد .از دیگــر ســو ،ایــن
انــگاره ذهنــی پیرامــون مفهــوم جــرم بــر مبنــای مجرمــان فــردی ،دولــت از جایگاههــا تشــکیل شــده اســت و ایــن جایگاههــا
مســئولیت و تقصیــر شــخصی ،زمینههــای فرودســت اجتماعــی و و موقعیتهــای ســازمانی آجرهــای ســازندهی ایــن ســازمان
اقتصــادی در جــرم تشــدید میشــود .چنیــن انــگاره در مواجهــه اســت .دولــت بهعنــوان یــک ســازمان مجموعــهای از شــغلها و
بــا حــوزه جرایــم دولتــی بــا تردیدهــای جــدی روبـهرو اســت؛ یعنی موقعیتهــای اجتماعــی اســت کــه هــر کــدام نیازمنــد مهــارت و
دولــت نهتنهــا خــود میتوانــد مرتکــب جــرم شــود و ایــن جرایــم قــدرت خــاص خــود هســتند .ســازمان صرفـاً مرکــب از افراد نیســت
را بــا اهــداف و انگیزههــای مختلــف مرتکــب شــود بلکــه اتفاقــاً بلکــه مجموعــهای از موقعیتهــای ســازمانی اســت کــه بــه نحــو
فراینــد جرمانــگاری ،کیفردهــی و حتــی اجــرای قانــون کامــ ً
ا قدرتمنــدی بــر افــکار و اعمــال مرتبــط بــا کار تأثیــر میگذارنــد
متأثــر از مســائل سیاســی-اقتصادی اســت .رجــوع بــه تجربیــات و ایــن موقعیتهــای ســازمانی هســتند کــه ثابتانــد و افــراد در
30. Falconer, B. (2003), “Murder by the state”, The Atlantic Monthly (November): 57–56.
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میــان آنهــا تغییــر میکننــد.
افــراد موقعیتهــای ســازمانی را اشــغال میکننــد و ســازمانهای
بــزرگ مدیــران کارمنــدان و ســایر اعضــای خــود را مرتــب عــوض
میکننــد بــدون اینکــه تأثیــر زیــادی بــر ســازمان داشــته باشــد.
البتــه اســتخدام و آمــوزش خــوب مدیریــت میشــود .اعضــای
تــازهوارد بــه ســازمان یــاد میگیرنــد کــه چــه انتظاراتــی از
آنهــا وجــود دارد؛ از طریــق نقشهــای شــغلی رســمی و توصیــف
شــغلی و فهــم غیررســمی از جایــگاه .ســازمان کار خــود را میکنــد
امــا افــراد میآینــد و میرونــد .جامعهشناســی ســازمانی و
مدیریــت ســازمانی ســاختار ســازمانی مســتقل از افــراد اســت کــه
جایگاههــای ســازمانی را اشــغال کردهانــد مثــل شــهر یــا محل ـهای
کــه ســاکنان جابهجــا میشــوند .زندگــی در درون ســازمان
متفــاوت از ســایر نهادهــای اجتماعــی مثــل خانــواده اســت .چــرا؟
افــراد و اعضــای خانــواده بهراحتــی جایگزیــن نمیشــوند؛ فــرد
در خانــواده فینفســه مهــم اســت برخــاف ســازمان کــه فــرد
مهــم نیســت بلکــه جایــگاه ســازمانی مهــم اســت؛ زیــرا در خانــواده
عنصــر ســازنده فــرد اســت ولــی در ســازمان موقعیــت و جایــگاه
ســازمانی اســت.
ســازمان بــر افــکار و اعمــال افــراد تأثیــر میگــذارد .مدیران شــرکت
و نخبــگان ســازمان بــه دیگــران میگوینــد چــه کاری بکننــد و
ایــن افــراد تحــت تأثیــر تجربیــات گذشــته و موقعیــت کنونــی خــود
هســتند .ایــن مدیــران در اثــر تجربههــای قدرتمنــد کاری در طــول
دهههــای گذشــته اجتماعــی شــدهاند .آنهــا حقــوق میگیرنــد
کــه بــرای شــرکت فکــر میکننــد و عمــل کننــد و اگــر نتوانــد
ایــن کار را بکننــد بهراحتــی عــوض میشــوند.
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تروریسم دولتی
نویسنده :دکتر نوروز کارگری
عضو هیات علمی دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

درامد
آنگونـــه کـــه از تاریخچـــه اقدامـــات تروریســـتی برمیآیـــد
و بـــه ســـادگی میتـــوان آن را در دانشـــنامههای سیاســـی
پیگیـــری کـــرد ،واژه تروریســـم ابتدائـــاً در جریـــان انقـــاب
فرانســـه و بـــه عنـــوان اقدامـــی دولتـــی نمایـــش داده
میشـــود .از اینـــرو اگـــر ریشـــه خشـــونتهای سیاســـی
تشـــکیل دهنـــده اقدامـــات تروریســـتی را دنبـــال کنیـــم،
منبـــع مســـتقیم آن دولتهـــا هســـتند ،هـــر چنـــد کـــه ایـــن
اقدامـــات کمتـــر مـــورد توجـــه حقوقـــی قـــرار میگیرنـــد.
فـــارغ از نـــوع دموکراتيـــک يـــا غیـــر دموکراتیـــک بـــودن،
دولتهـــا در يـــک خصيصـــه اساســـي بـــا هـــم مشـــترکند ،و
آن اينکـــه همـــواره بـــر ايـــن اعتقادنـــد کـــه مســـتحق انجـــام
کارهاي ــي هس ــتند ک ــه در ص ــورت ارت ــکاب از س ــوي ديگ ــران،
خشـــونت يـــا زورگويـــي تلقـــي ميشـــود ،و بیتردیـــد
پاســـخی خشـــونتبار از ســـوی دولـــت دریافـــت خواهـــد
ک ــرد 1و همی ــن ب ــاور اس ــت ک ــه توج ــه کمت ــر ب ــه اقدام ــات
تروریســـم دولتـــی را میتوانـــد تـــا حـــد زیـــادی توجیـــه
کنـــد.

بـــا ایـــن وصـــف در توســـل دولتهـــا بـــه خشـــونت در
راســـتای پیشـــبرد اهـــداف سیاسیشـــان تردیـــدی باقـــی
نمیمانـــد .ولـــی آنچـــه کـــه بایـــد بـــه آن پرداخـــت ایـــن
اســـت کـــه مبنـــای اســـتفاده از ایـــن خشـــونتهای سیاســـی
توســـط دولتهـــا چیســـت و چگونـــه میتـــوان منطـــق آن
را ب ــا توج ــه ب ــه کارکرده ــای آن درک ک ــرد؟ در کن ــار ای ــن
پرســـش شـــیوههای ارتـــکاب اقدامـــات تروریســـتی دولتـــی
نیـــز موضوعـــی اســـت کـــه همـــواره میتوانـــد بـــا بحـــث
همـــراه باشـــد و بـــر اســـاس کارکردهـــای در نظـــر گرفتـــه
شـــده بـــرای رفتارهـــای خشـــونت بـــار مـــورد بحـــث ،بـــا
تغییـــر و تحـــول همـــراه باشـــد.
الف -کارکرد اقدامات تروریستی دولتی
بیتردی ــد اقدام ــات خش ــونت ب ــار دولت ــی ه ــم در جغرافی ــای
داخلـــی کشـــور و هـــم در عرصـــه بیـــن المللـــی میتوانـــد
دولتهـــا را بـــا ریســـکهایی مواجـــه ســـازد کـــه در برخـــی
م ــوارد هزین ــه ارت ــکاب خش ــونت را ت ــا ح ــد زی ــادی افزای ــش
میدهـــد ولـــی بـــا ایـــن حـــال در اســـتفاده از آنهـــا توســـط

 .1در عرصه حقوق کیفری میتوان این وصف را در مجازاتها نیز مشاهده کرد .به این معنا که مجازات از حیث ماهیتی چیزی متفاوت از جرم نیست ولی تفاوت در
مرتکب آن است.
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دولتهـــا کمتـــر میتـــوان تردیـــد کـــرد .توجـــه بـــه ایـــن
نکتـــه مـــا را بـــه کارکردهـــای اقدامـــات تروریســـتی بـــرای
دولتهـــا میرســـاند .توضیـــح آنکـــه بیتردیـــد در پـــس
اقدامـــات خشـــونتبار دولتـــی منطقـــی نهفتـــه اســـت کـــه
مویـــد کارکردهـــای خشـــونت بـــرای تمامیتهـــای سیاســـی
اســـت و همیـــن اســـت کـــه دولتهـــا را بـــرای توســـل بـــه
خشـــونت بـــا وجـــود ریســـکهای آن انگیزهمنـــد میکنـــد.
در یـــک نـــگاه ســـاده میتـــوان کارکردهـــای خشـــونتهای
تروریســـتی در عالـــم سیاســـت را بـــرای دولتهـــا بـــه شـــرح
زیـــر برشـــمرد:
 -1پيشگيري از جنگ خارجي
یکـــی از بزرگتریـــن تهدیدهـــا در عرصـــه جهانـــی بـــرای
دولتهـــا ،جنـــگ اســـت و تمامـــی تالشهـــا در عرصـــه
بینالمللـــی بـــرای اجتنـــاب از آن اســـت .مـــروري بـــر
فعاليتهـــاي اطالعاتـــي دو بلـــوک شـــرق و غـــرب در طـــول
دوران جن ــگ س ــرد ،ب ــه س ــادگي نش ــانگر کارب ــرد اقدام ــات
تروریس ــتی ب ــه عن ــوان اب ــزاري در عرص ــه بينالملل ــي اس ــت،
کـــه ميتوانـــد از بـــروز جنـــگ جلوگيـــري کنـــد 2.نـــزاع
اطالعاتـــي ســـيا و ک.گ.ب در دوران جنـــگ ســـرد کـــه بـــه
ظهـــور جاسوســـان و خرابـــکاران حرفـــهاي در هـــر دو بلـــوک
انجاميـــد ،عرصـــه جنـــگ را از يـــک نبـــرد علنـــي وآشـــکار
ب ــه ي ــک ح ــوزه مخف ــي کش ــاند ،و همی ــن موض ــوع موج ــب
گردي ــد ک ــه جن ــگ س ــرد ب ــا تم ــام مش ــکالت خ ــود ب ــدون
ظه ــور ي ــک جن ــگ بيرون ــي ب ــه پاي ــان برس ــد .در اي ــن دوره،
ب ــه واق ــع تروريس ــم اب ــزاري ب ــراي تخلي ــه ان ــرژي منف ــي ه ــر
دو قـــدرت و ســـوپاپي بـــراي پيشـــگيري از انفجـــار نظامـــي-
سياس ــي در جه ــان ب ــود .ب ــا ای ــن وص ــف ش ــاید بت ــوان گف ــت
«تروريســـم شـــايعترين ،جديدتريـــن و در عيـــن حـــال
ناجوانمردانهتريـــن چهـــره جنـــگ اســـت» 3،كـــه در دنيـــاي
كنون ــي چ ــه در س ــطح داخل ــي و چ ــه در س ــطح بينالملل ــي
راه را بـــر ايجـــاد منازعـــه يـــا جنـــگ واقعـــي بيـــن دولتهـــا
بســـته اســـت .نقـــش اقدامـــات تروریســـتی بـــه عنـــوان یـــک

ابـــزار جایگزیـــن بـــرای جنـــگ میـــان دولتهـــا ،بـــه
انـــدازهای کارآمـــد و قدرتمنـــد بـــوده اســـت کـــه میتـــوان
ادعـــا کـــرد کـــه در برخـــی از مـــوارد فلســـفه اصلـــی بـــروز
و علـــل پيدايـــش تروريســـم در عرصـــه بينالمللـــي از آن
روی توجیـــه میشـــود كـــه بســـياري از دولتهـــا در خـــارج
از قلم ــرو خ ــود از تروريس ــم ب ــه عن ــوان ي ــك اب ــزار كارآم ــد
بـــراي تعقيـــب اهـــداف سياســـي خـــود اســـتفاده ميكننـــد،
زي ــرا چنانچ ــه بخواهن ــد از طري ــق نب ــرد مس ــلحانه ب ــه اي ــن
اه ــداف دس ــت يابن ــد ،باي ــد هزينهه ــاي س ــنگيني را متحم ــل
شـــوند .بـــه عـــاوه دولتهـــا بـــه ايـــن جهـــت از تروريســـم
بينالمللـــی حمايـــت ميكننـــد كـــه تحقـــق آن دســـته از
اهـــداف سياســـي خارجـــي كـــه از راههـــاي ديپلماتيـــك و
سياســـي قابـــل حصـــول نيســـت را از ايـــن طريـــق محقـــق
ســـازند 4،بـــدون اینکـــه حاضـــر شـــوند هزینههـــای مالـــی و
روانـــی گســـترده آن را بپردازنـــد.
 -2تثبيت قدرت در عرصه داخلي
اقتدارگرایـــی قـــدرت هرگونـــه گفتمـــان سیاســـی مخالـــف را
س ــرکوب میکن ــد ،و در ای ــن راه پایبن ــدی چندان ــی از س ــوی
دولتهـــا بـــرای رعایـــت قواعـــد گفتمـــان مســـالمتآمیز
رعایـــت نمیشـــود .میتـــوان گفـــت کـــه بـــه طـــور کلـــی
تروریســـم دولتـــی ،عبارتســـت از «رفتـــار ســـرکوبگرانه بـــرای
ح ــذف مخالفی ــن» 5و توس ــل ب ــه ای ــن رفت ــار ،از آن روس ــت
کـــه خشـــونت در ســـاختار هستیشناســـانه حکومـــت هـــا،
ضـــروری و ذاتـــی اســـت و نـــه صرفـــا چیـــزی زاییـــده یـــک
وضعیـــت سیاســـی و راه-حلـــی کـــه بـــرای بحرانهـــا و
حساســـیتهای سیاســـی بـــر پـــا شـــده باشـــد 6.از همیـــن
دی ــدگاه اس ــت ک ــه «مائ ــو تس ــه تون ــگ» بزرگتری ــن ق ــدرت
را قدرتـــی میدانـــد کـــه از لولـــه تفنـــگ بیـــرون میآیـــد.
ای ــن از آن روس ــت ک ــه ق ــدرت سیاس ــی چی ــزی نیس ــت ک ــه
بت ــوان ب ــا آن را ب ــه تس ــاهل و تس ــامح رفت ــار ک ــرد و از ای ــن
رو حتـــی زمانـــی کـــه «آرامـــش حکمفرماســـت و ملـــک از
7
خـــروج خـــوارج خالـــی ،بایـــد بـــه سیاســـت پرداخـــت».

 .2امروزه این کارکرد بیشتر در رفتارهای نظامی نیابتی نشان داده می شود.
 .3عالي پور ،حسن ،تروريسم هستهاي ،فصلنامه مطالعات راهبردي ،سال نهم ،شماره سوم ،پاييز  ،1385ص .580
 .4كاظميان ،علي اصغر ،جايگاه و نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با تروريسم بينالملل ،پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي ،سال  ،1383ص .47
 .5قنبری ،حمیرا ،راهکارهای مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بینالملل ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ،بی تا ،ص .19
 .6محمودی ،محسن ،قدرت و دانش در روابط بینالملل؛ جستاری بر آرای میشل فوکو در روابط بینالملل ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ،شهریور
 ،1386ص .107
 .7طاهری مقدم ،محمد ،بررسی مفهوم قدرت در اندیشه خواجه نظام الملک و ماکیاولی ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ،تابستان  ،1384ص .65
با این حال در یک دیدگاه مخالف ،به عقیده «هانا آرنت» خشونت صرف ،برای جلب قدرت کفایت نمیکند و از همین رو بدین صورت عقیده خود را بیان می-دارد که
«تکیه بر خشونت صرف برای حکومت کردن کفایت نمیکند و حتی یک فرمانروای یکهتاز که شکنجه وسیله عمده او برای حکومت کردن است ،به پایگاهی برای
قدرت نیاز دارد ،چرا که خشونت تا زمانی دوام دارد که از فرمانها اطاعت شود و ارتش یا پلیس حاضر باشند سالحهای خود را به کار ببرند( ».آرنت ،هانا ،خشونت،
ترجمه عزت اهلل فوالدوند ،شركت سهامي انتشارات خوارزمي ،چاپ اول ،دي ماه  ،1359صص ).72-76
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برخـــی از مهمتریـــن آنهـــا را میتـــوان بـــه صـــورت زیـــر
بررســـی کـــرد:

هـــر چـــه کـــه قـــدرت حاکـــم بـــه عنـــوان یـــک گفتمـــان،
قابلیـــت گفتگـــو نداشـــته باشـــد یـــا قابلیـــت آن کمتـــر
باشـــد ،بـــرای اثبـــات نظـــر خـــود بـــه خشـــونت بـــه عنـــوان
یـــک زبـــان گفتـــاری متوســـل خواهـــد شـــد .از همیـــن  -1ناپدیدسازی
دیـــدگاه روشـــنترین نمونـــه را میتـــوان تصفیـــه بـــزرگ یکـــی از شـــیوههای مـــورد اســـتفاده در تروریســـم دولتـــی،
«اس ــتالین» در روس ــیه دانس ــت .در ده ــه « 1930اس ــتالین» ناپدیدســـازی اســـت .ناپديدســـازي عبارتســـت از؛ محـــروم
در مقـــام رهبـــری حـــزب کمونیســـت شـــوروی ،تصفیـــه کـــردن اجبـــاري افـــراد از آزادي بـــا توســـل بـــه دســـتگيري،
بازداشـــت يـــا آدمربايـــي بـــدون
بزرگـــی را آغـــاز کـــرد ،کـــه در ســـال
اينکـــه بزهديـــده از محـــل نگهـــداري
 1937اقدامـــات خشـــونتبار وی
نویــد
را
خشــونت
پایــان
تــوان
ی
م
چگونــه
خـــود يـــا سرنوشـــت خـــود اطالعـــي
بـــه اوج خـــود رســـید و از رهگـــذر
8
داد جــز آنکــه ســاختار سیاســت دســتخوش
داشـــته باشـــد.
ایـــن خشـــونت افسارگســـیخته
تغییــر بنیادیــن شــود؟! بــا ایــن توصیــف
ناپدیدســـازی افـــراد آن هـــم بـــه
پایههـــای قـــدرت خـــود را محکـــم
بــه نظــر نمیرســد کــه بتــوان راهــکاری
صـــورت سیســـتماتیک از رایجتریـــن
ســـاخت .اینکـــه ایـــن ســـرکوبگری
بــه جــز اصــاح اندیشــههای سیاســی
روشهایـــی اســـت کـــه دولتهـــا
تـــا چـــه حـــد گســـترده بـــود و تـــا
و تغییــر برداشــتها از قــدرت را بــرای
بـــرای ســـرکوب داخلـــی از آن بهـــره
چــه انــدازه خســارت وارد آورد ،محــل
تغییــر در وضعیــت موجــود پیشــنهاد داد.
میبرنـــد .ناپدیـــد شـــدن فعـــاالن
بحثـــی دیگـــر میطلبـــد ،امـــا بـــرای
سیاســـی در آمریـــکای التیـــن در
تقویـــت ایدئولـــوژی ضعیـــف خـــود ،و
ب ــه تب ــع آن تثبی ــت سیاس ــت ش ــکل گرفت ــه ،بهتری ــن راه در دهههـــای گذشـــته متداولتریـــن روش تروریســـم دولتـــی در
ایـــن کشـــورها بـــوده اســـت .نمونـــه مشـــهور آن در شـــیلی و
پرداختـــن بـــه ایـــن خشـــونت دیـــده شـــده بـــود.
بـــر ايـــن اســـاس ،تـــرس و وحشـــت گســـترده ناشـــي از در دوران «پینوشـــه» بـــه وقـــوع میپیوســـت ،کـــه شـــهرت
9
اقدامـــات تروریســـتی دولتـــي ميتوانـــد خـــود بـــه عاملـــي جهانـــی یافتـــه اســـت.
موث ــر در کنت ــرل اجتماع ــي تبدي ــل گ ــردد .ب ــه ط ــور کل ــی
ای ــن عام ــل در عرص ــه مطالع ــات در م ــورد تروریس ــم ،عامل ــی  -2حذف فیزیکی مخالفان
شـــناخته شـــده اســـت ،زیـــرا ظهـــور تروریســـم دولتـــی در
ســـالهای پـــس از انقـــاب فرانســـه از ســـوی «روبســـپیر» نمونـــه دیگـــر توســـل دولتهـــا بـــه خشـــونت علیـــه
و همـــکاران انقالبـــی وی ،در همیـــن راســـتا صـــورت گرفـــت .ش ــهروندان بیگان ــه ی ــا خ ــودی ،توس ــل آنه ــا ب ــه مرگه ــای
در ایـــن تلقـــی خشـــونت در کنـــار ســـرکوب مخالفـــان ،ف ــوری و ب ــدون رعای ــت تش ــریفات قانون ــی اس ــت ،ک ــه ای ــن
اطاعتپذیـــری شـــهروندان را نیـــز بـــه عنـــوان یـــک هـــدف ام ــر را از طری ــق عام ــان دولت ــی ی ــا وابس ــتگان دولت ــی خ ــود
انجـــام میدهنـــد .در توســـل بـــه ایـــن اقـــدام ،اهـــداف از
دنبـــال میکنـــد.
پیـــش مشـــخص شـــده هســـتند و از ایـــن رو توســـل بـــه
خشـــونت بـــه صـــورت غیرتبعیضآمیـــز نیســـت ،بلکـــه
ب -شیوه های توسل به تروریسم دولتی
اف ــرادی ه ــدف ق ــرار خواهن ــد گرف ــت ک ــه بیش ــترین خط ــر
تروريســـم دولتـــي بـــه يقيـــن مخربتريـــن نـــوع تروريســـم را بـــرای چهارچوبهـــای سیاســـی قـــدرت حاکـــم داشـــته
اس ــت ك ــه تاكن ــون جه ــان ب ــه خ ــود دي ــده اس ــت و خش ــونت باشـــند .ایـــن اقـــدام توســـط گروههایـــی کـــه جوخههـــای
نهفتـــه در ایـــن رفتارهـــا بـــه حـــدی اســـت کـــه میتـــوان مـــرگ نامیـــده میشـــوند ،صـــورت میگیـــرد .جوخههـــای
در خصـــوص آن داســـتانهای تراژدیـــک مفصـــل نوشـــت .مـــرگ اکثـــرا نخبـــگان سیاســـی جامعـــه را هـــدف قـــرار
آنچـــه بـــه ایـــن هـــراس نهفتـــه در خشـــونتهای دولتـــی میدهنـــد.
کمـــک میکنـــد ،عمدتـــا ناظـــر اســـت بـــر شـــیوه ارتـــکاب حـــذف مخالفـــان بـــا توســـل بـــه جوخههـــای مـــرگ را
آن .عمـــده شـــیوههای مـــورد اســـتفاده بـــا هـــدف اشـــاعه میتـــوان در دو فراینـــد مشـــاهده کـــرد؛ نخســـتین مـــورد
تـــرس و هـــراس هـــر چـــه بیشـــتر طراحـــی شـــدهاند کـــه حـــذف مخالفـــان بـــا اســـتفاده از عوامـــل دولتـــی یـــا غیـــر
 .8یکی از مواردی که در ماده  7اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی تحت عنوان جرایم علیه بشریت نام برده شده است ،ناپدیدسازی اجباری اشخاص است که این
شناسایی ،هویت بینالمللی این پدیده را به ما نشان میدهد .این ماده ناپدیدسازی اجباری را به این صورت تعریف میکند :هرگونه دستگیری ،بازداشت یا ربودن یک
شخص توسط یا بوسیله ،با حمایت یا با تایید مقامات یک دولت یا یک سازمان سیاسی و عدم پذیرش اطالع رسانی در مورد محروم کردن آنها از آزادی و یا اطالع
دادن در مورد محل نگهداری آن اشخاص با این قصد که این افراد برای مدت طوالنی از حمایت قانون محروم شوند.
 .9ناجی راد ،محمد علی ،جهانی شدن تروریسم ،مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،چاپ اول ،1378 ،ص .87
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دولتـــی وابســـته بـــه دولـــت و خـــارج از تشـــریفات صـــوری
دادرس ــی کیف ــری اس ــت .در ای ــن فراین ــد گروهه ــای دولت ــی
ی ــا غی ــر دولت ــی وابس ــته ب ــه دول ــت ،جه ــت ح ــذف مخالف ــان
سیاســـی بـــه کار گرفتـــه میشـــوند و دولـــت بـــا اعمـــال
حمایـــت منفـــی در ایـــن بـــاره موجبـــات حـــذف مخالفـــان را
فراه ــم آورده ،و پ ــس از آن ن ــه در راس ــتای اج ــرای عدال ــت،
کـــه در راســـتای مخفـــی نگـــه داشـــتن واقعیـــت اقـــدام
میکنـــد .دومیـــن مـــورد حـــذف مخالفـــان بـــا اســـتفاده
از تشـــریفات صـــوری رســـیدگی کیفـــری اســـت .در ایـــن
فراینـــد گرچـــه بـــه ظاهـــر اقـــدام ســـرکوبگرانه دولـــت از
مجـــرای سیســـتم عدالـــت کیفـــری ،و در قالـــب پاســـخ بـــه
بزههـــای قانونـــی صـــورت میگیـــرد ،امـــا انحـــراف ،حـــذف
و یــا نادیــده گرفتــن بســیاری از تشــریفات دادرســی کیفــری،
ی ــا قواع ــد تفس ــیری و نی ــز اعم ــال س ــرعت در رس ــیدگی ،م ــا
را از اجـــرای عدالـــت ناامیـــد میکنـــد و هـــدف اصلـــی از
ایـــن اقـــدام را ،کـــه عبـــارت باشـــد از حـــذف مخالفـــان ،بـــه
س ــادگی ب ــه م ــا نش ــان میده ــد .در راه ــکار اخی ــر ،نی ــروی
دادگســـتری در راســـتای بیدادگـــری دولـــت بـــه کار گرفتـــه
میشـــود و بیتردیـــد بـــا اســـتفاده از ابزارهـــا و امکانـــات
دولتـــی میتوانـــد قابلیتـــی گســـترده داشـــته باشـــد.
برامد
بیتردیـــد در اســـتفاده از خشـــونت نمیتـــوان هیـــچ
توجیـــه اخالقـــی را مـــد نظـــر قـــرار داد .بـــه عبـــارت دیگـــر
از ه ــر زاویــهای ک ــه اخ ــاق را م ــد نظ ــر ق ــرار دهی ــم و ب ــه
هـــر نحـــوی کـــه آن را تفســـیر کنیـــم ،بـــاز هـــم نمیتـــوان
اعمـــال خشـــونت را بـــر پایـــه گزارههـــای اخالقـــی توجیـــه
کـــرد .فـــارغ از دغدغههـــای اخالقـــی امـــر ،آنچـــه در ایـــن
میـــان اهمیـــت دارد ایـــن اســـت کـــه آیـــا میتـــوان چشـــم
انـــدازی را بـــرای حـــذف کامـــل خشـــونتهای دولتـــی
تصـــور کـــرد یـــا آنکـــه امیـــدوار بـــود کـــه ایـــن پدیـــده از
جوامـــع انســـانی رخـــت بـــر بنـــدد؟ بیتردیـــد تـــا زمانـــی
کـــه خشـــونت بتوانـــد بـــرای دولتهـــا کارایـــی داشـــته
باشـــد و آنهـــا را بـــه اهـــداف سیاسیشـــان برســـاند ،فـــارغ
از دیدگاهه ــای اخالق ــی و مذمومی ــت اخالق ــی ای ــن رفتاره ــا،
میتـــوان انتظـــار داشـــت کـــه بـــر پایـــه کارکردگرایـــی
ایـــن رفتارهـــا ،بـــه طـــور مکـــرر و مکـــرر شـــاهد بـــروز و
ظهـــور خشـــونتهای دولتـــی باشـــیم و همچنـــان پرســـش
اساس ــی ب ــر ج ــای خ ــود باق ــی خواه ــد مان ــد ک ــه ب ــر پای ــه
واقعیتهـــای موجـــود ،چگونـــه میتـــوان پایـــان خشـــونت
را نوی ــد داد ج ــز آنک ــه س ــاختار سیاس ــت دس ــتخوش تغیی ــر
بنیادی ــن ش ــود؟! ب ــا ای ــن توصی ــف ب ــه نظ ــر نمیرس ــد ک ــه
بتـــوان راهـــکاری بـــه جـــز اصـــاح اندیشـــههای سیاســـی و
تغییـــر برداشـــتها از قـــدرت را بـــرای تغییـــر در وضعیـــت
موجـــود پیشـــنهاد داد.
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پایـــان نامـــه کارشناســـی ارشـــد دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی،
شـــهریور .1386
 ناج ــی راد ،محم ــد عل ــی ،جهان ــی ش ــدن تروریس ــم ،مرک ــزچ ــاپ و انتش ــارات وزارت ام ــور خارج ــه ،چ ــاپ اول.1378 ،
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نقض حقوق اساسی شهروندان
توسط نهادهای حاکمیتی
نویسنده :سجاد لشکریآذر
دانشاموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

درآمد:
صیانـــت از حقـــوق شـــهروندان و گفتمـــان حقـــوق بشـــر در
عرصـــه داخلـــی و بینالمللـــی بـــه حـــدی اهمیـــت یافتـــه
اســـت کـــه آن را در شـــمار مباحـــث حقـــوق معاصـــر قـــرار
داده اســـت؛ امـــا عینیـــت بخشـــیدن بـــه آن مســـتلزم
آشـــنایی مختصـــر شـــهروندان بـــا مفاهیـــم واقعـــی توســـعه،
مشـــارکت ،دموکراســـی و پذیـــرش آن توســـط حاکمیـــت
اســـت .بـــه عبـــارت بهتـــر رعایـــت حقـــوق شـــهروندان بـــا
کنشگریهـــای کارگـــزاران حکومتـــی و آگاهـــی یـــا بلـــوغ
دموکراتیـــک شـــهروندان ارتبـــاط مســـتقیم دارد .در ایـــران
بخ ــش مهم ــی از حق ــوق مل ــت ک ــه در واق ــع هم ــان حق ــوق
بنیادیـــن افـــراد اســـت در فصـــل ســـوم قانـــون اساســـی
پیشبینـــیشـــده اســـت و ایـــن رویکـــر ِد قانونگـــذار بـــه
اساسیســـازی ایـــن حقـــوق انجامیـــده اســـت .بـــر همیـــن
اســاس ،اصــول بنیادینــی چــون اصــل برائــت (اصــل  )37نیــز
کـــه چارچوبهـــای کنشگـــری را نســـبت بـــه شـــهروندان در
عرصـــه عدالـــت کیفـــری شناســـانده اســـت ،از ایـــن دریچـــه
قابـــل بررســـی اســـت؛ امـــا پایبنـــدی بـــه اصـــول قانـــون
اساســـی از رهگـــذر عوامـــل منفـــی چـــون چالشهـــای
سیاســـت تقنینـــی ،سوءاســـتفاده از قـــدرت ،امنیتگرایـــی

افراطـــی ،اجـــرای گزینشـــی قوانیـــن کیفـــری و همینطـــور
نگـــرش ســـلیقهای حکمرانـــان نســـبت بـــه قوانیـــن کیفـــری
تحـــت تأثیـــر قـــرار میگیـــرد .درحالیکـــه اگـــر تدابیـــر
مناســـبی در جهـــت تضمیـــن ایـــن اصـــول پیشبینـــی
گـــردد شـــهروندان میتواننـــد بـــا تقویـــت نظـــارت بـــر
حکومـــت زمینـــه دسترســـی خـــود را بـــه حقـــوق بنیادیـــن
فراهـــم کننـــدو از کـــجروی و اعمـــال ســـایق شـــخصی
حکمران ــان جلوگی ــری کنن ــد .در نتیج ــه آنچ ــه ک ــه در ای ــن
نوشـــتار مطمـــح نظـــر نگارنـــده قرارگرفتـــه اســـت شناســـایی
عملکردهـــای منفـــی نهـــاد هـــای حکومتـــی علیـــه حقـــوق
تصریـــح شـــده شـــهروندان در قانـــون اساســـی اســـت تـــا از
ایـــن طریـــق گامـــی مؤثـــر بهســـوی پاســـداری و صیانـــت از
حقـــوق شـــهروندان برداشـــته شـــود.
 -۱جلوههایـــی از حقـــوق شـــهروندان در آیینـــه
تقنینـــی:
بـــه اعتقـــاد بســـیاری نخســـتین و کهنتریـــن ســـند تاریخـــی
در زمینـــه حقـــوق بشـــر منشـــور حقـــوق شـــهروندی فرمـــان
کـــوروش کبیـــر پـــس از فتـــح بابـــل اســـت (امیـــری:1395 ،
 )74در دوران معاصـــر و از زمـــان انقـــاب مشـــروطه نیـــز
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حقـــوق شـــهروندی بـــا عناویـــن مختلفـــی بـــه رســـمیت
شـــناخته شـــده اســـت ،بهطـــور مثـــال در متمـــم قانـــون
اساســـی مشـــروطه کـــه در ســـال  1325هجـــری قمـــری
ب ــه تائی ــد نهای ــی رس ــید در فصل ــی تح ــت عن ــوان «حق ــوق
ملـــت» در هجـــده اصـــل مهمتریـــن حقـــوق فـــردی و
ش ــهروندی م ــورد تأکی ــد ق ــرار گرف ــت .ام ــا در ح ــال حاض ــر
مـــوارد زیـــر مهمتریـــن منابـــع قانونـــی هســـتند کـــه پـــس از
انق ــاب در جه ــت شناس ــایی و صیان ــت از حق ــوق ش ــهروندان
تهیـــه و تدویـــنشـــدهاند:
 ۱-۱قانون اساسی
در فصـــل ســـوم قانـــون اساســـی ایـــران مصـــوب ســـال
 ۱۳۵۸در اصـــول مختلفـــی ،حقـــوق و آزادیهـــای مشـــروع
ش ــهروندان م ــورد تأکی ــد ق ــرار گرفت ــه اس ــت .برخ ــی از ای ــن
حق ــوق مرتب ــط ب ــا تمامی ــت جس ــمانی و برخ ــی دیگ ــر نی ــز
ناظـــر بـــر حمایـــت از تمامیـــت معنـــوی شـــهروندان اســـت
کـــه از قـــرار ذیلانـــد :تأکیـــد بـــر امـــر بـــه معـــروف و نهـــی
از منکـــر بـــه عنـــوان حقـــوق و تکلیـــف متقابـــل دولـــت و
مـــردم نســـبت بـــه یکدیگـــر (اصـــل  ،)8آزادی احـــزاب و
جمعیتهـــا ،انجمنهـــای سیاســـی ،صنفـــی و انجمنهـــای
اس ــامی (اص ــل  ،)26ح ــق ش ــرکت در انتخاب ــات (اص ــل ،)۶
حـــق برخـــورداری از آمـــوزش رایـــگان (بنـــد  ۲اصـــل ،)۳
ح ــق داش ــتن بیم ــه خ ــاص ب ــرای بی ــوگان ،زن ــان س ــالخورده
و بیسرپرســـت (بنـــد  ۴اصـــل  ،)۲۱حـــق حیـــات (اصـــل
 ،)۲۲حـــق انســـان بـــه مصونیـــت مســـکن ،مـــال ،حیثیـــت و
شـــغل وی از تعـــرض ،حـــق انســـان بـــه ممنوعیـــت تجســـس
و بازرس ــی نام ــه و( ..اص ــل  ،)۲۵ح ــق برخ ــورداری از تأمی ــن
اجتماع ــی ،ح ــق تابعی ــت (اص ــل  ،)۲۱من ــع اف ــراد در ش ــرکت
در راهپیمایـــی و تشـــکیل اجتماعـــات (اصـــل  ،)۲۷منـــع
اف ــراد از اختی ــار مذه ــب دلخ ــواه ،تعقی ــب اف ــراد ب ــه خاط ــر
داشـــتن عقیـــده خـــاص (اصـــل  ،)۲۳منـــع افـــراد از انتشـــار
اف ــکار خ ــود در مطبوع ــات (اص ــل  .)۲۴ایــن م ــوارد از جمل ــه
اصـــول تصریحشـــدهی قانـــون اساســـی جمهـــوری اســـامی
ایـــران درجهـــت صیانـــت از حقـــوق سیاســـی -اجتماعـــی
و حقـــوق اقتصـــادی -رفاهـــی شـــهروندان اســـت .البتـــه
ده اصـــل از قانـــون اساســـی نیـــز بـــا هـــدف ایجـــاد امنیـــت
قضای ــی ش ــهروندان تخصی ــص دادهش ــده اس ــت ک ــه عط ــف
بماســـبق نشـــدن قانـــون (اصـــل  ،)169اصـــل برائـــت (اصـــل
 ،)37اصـــل تأمیـــن قضائـــی (اصـــل  ،)32حـــق برخـــورداری
از تســـاوی در برابـــر قانـــون (اصـــل  ،)۱۹اصـــل اســـتفاده
از حـــق وکیـــل (اصـــل  ،)35اصـــل ممنوعیـــت شـــکنجه و
اخـــذ اقـــرار بـــا تهدیـــد و ارعـــاب (اصـــل  ،)38اصـــل علنـــی
ب ــودن دادرس ــی (اص ــل  ،)15اص ــل ح ــق مس ــلم دادخواه ــی
(اصـــل  ،)34حـــق مراجعـــه بـــه دادگســـتری (اصـــل  )۳۴و
حـــق داشـــتن وکیـــل دادگســـتری (اصـــل  )۳۵از جملـــه
مهمتریـــن آنهاســـت.

 ۲-۱قان ــون احت ــرام ب ــه آزادیه ــای مش ــروع و حف ــظ
حق ــوق ش ــهروندی
رئیـــس وقـــت قـــوه قضائیـــه در  1383/01/20بـــا صـــدور
بخشـــنامهای خطـــاب بـــه دادســـراها و دادگاههـــا بـــر رعایـــت
برخـــی از حقـــوق شـــهروندان در مرحلههـــای مختلـــف
تحقیـــق ،تعقیـــب و نگهـــداری تأکیـــد کردنـــد و رعایـــت
قوانیـــن در کشـــف و تعقیـــب جـــرم ،اجـــرای تحقیقـــات،
صـــدور قرارهـــای تأمیـــن و بازداشـــت موقـــت و پرهیـــز
از هرگونـــه ســـلیقه شـــخصی و سوءاســـتفاده از قـــدرت بـــا
اعمـــال هرگونـــه خشـــونت یـــا بازداشـــت غیرقانونـــی صـــدور
حکـــم محکومیـــت بـــر پایـــهی اصـــول و موازیـــن قانونـــی،
فراهـــم کـــردن زمینـــهی حـــق دفـــاع بـــرای متهمـــان در
دادگاهه ــا و دادس ــراها و رعای ــت اخ ــاق اس ــامی ب ــا م ــردم،
ممنوعیـــت هرگونـــه شـــکنجه و توســـل بـــه روش غیرقانونـــی
در تحقیقـــات و بازجویـــی و پرهیـــز از کنجـــکاوی در اســـرار
شـــخصی و خانوادگـــی و نیـــز طـــرح پرســـشهای روشـــن و
مرتبـــط بـــا اتهـــام انتســـابی و ( )...را موردتوجـــه قراردادنـــد.
ایـــن بخشـــنامه بـــه انـــدازهای اهمیـــت داشـــت کـــه ســـامانه
قانونگـــذاری کشـــور بخشـــنامه مزبـــور را بـــا عنـــوان قانـــون
احت ــرام ب ــه آزادیه ــای مش ــروع و حف ــظ حق ــوق ش ــهروندی
در جلســـه علنـــی سهشـــنبه مـــورخ  1383/02/15یعنـــی ۲۵
روز پـــس از تاریـــخ صـــدور بخشـــنامه تصویـــب کـــرد و بـــه
جای ــگاه قان ــون ارتق ــا داد .طب ــق بن ــد پانزده ــم ای ــن قان ــون
رئیـــس قـــوه قضائیـــه مکلـــف شـــد هیاتـــی را بهمنظـــور
نظـــارت و حســـن اجـــرایمـــوارد فـــوق تعییـــن کنـــد .بـــه
همی ــن منظ ــور طب ــق دس ــتورالعمل اجراي ــي بن ــد  ۱۵قان ــون
احت ــرام ب ــه آزاديه ــاي مش ــروع و حف ــظ حق ــوق ش ــهروندي
هیاتـــی مرکـــب از اعضـــای شـــورای معاونـــان قـــوه قضائیـــه
بـــا ریاســـت رئیـــس قـــوه قضائیـــه در حـــوزه دفتـــر ریاســـت
ق ــوه قضائی ــه تش ــکیل ش ــد و دبی ــر هی ــات نظ ــارت از می ــان
دارنـــدگان پایـــه  ۸قضایـــی و باالتـــر بـــا ابـــاغ رئیـــس قـــوه
قضائی ــه منص ــوب ش ــد .ریاس ــت هی ــات نظ ــارت در اس ــتانها
نی ــز ب ــر عه ــده رئیــس کل دادگس ــتری اس ــتان ق ــرار گرف ــت.
ازجملـــه وظایـــف گروههـــای نظـــارت و بازرســـي ایـــن اســـت
کـــه در صـــورت مشـــاهده نقـــض آشـــكار حقـــوق شـــهروندي
بیدرنـــگ موضـــوع را حســـب مـــورد بـــه قاضـــي دادگاه
يـــا دادســـتان مربـــوط اعـــام كننـــد .اعـــام گـــروه نظـــارت
و بازرســـي در اینگونـــه مـــوارد حكـــم گـــزارش موثـــق را
داشـــته و مقامهـــای قضايـــي یادشـــده مكلـــف بـــه رفـــع اثـــر
از نقـــض حقـــوق شـــهروندیاند.
 ۳-۱آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نمونههایـــی از بارزتریـــن جلوههـــای حقـــوق شـــهروندی
را میتـــوان در قانـــون آییـــن دادرســـی کیفـــری مصـــوب
 1392نیـــز دنبـــال کـــرد ،ایـــن حقـــوق ناظـــر بـــر مراحـــل
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تحقیـــق ،دســـتگیری ،رســـیدگی و همچنیـــن اجـــرای حکـــم
اســـت کـــه مـــواردی از قبیـــل رعایـــت فـــرض بیگناهـــی،
رعایـــت حـــق ســـکوت ،رعایـــت حریـــم خصوصـــی ،منـــع
شـــکنجه و بازداشـــتهای خودســـرانه ،منـــع اجبـــار و اکـــراه
ب ــه پاس ــخگویی ،تفهی ــم اته ــام ،تبیی ــن حقوق ــی چ ــون ح ــق
داش ــتن وکی ــل ،رعای ــت حق ــوق بزهدی ــدگان و س ــایر م ــوارد
را شـــامل میشـــود (ســـاقیان.)113 :1393 ،
 -۲مصادیـــق نقـــض حقـــوق اساســـی شـــهروندان و
ضمانـــت اجـــرای کیفـــری آن:
نقـــض حقـــوق شـــهروندان از حیـــث مـــادی بـــه دو صـــورت
فعـــل و تـــرک فعـــل امکانپذیـــر اســـت و همانطـــور
کـــه گفتـــه شـــد عواملـــی چـــون چالشهـــای سیاســـت
تقنینـــی ،سوءاســـتفاده از قـــدرت ،امنیتگرایـــی افراطـــی،
اجـــرای گزینشـــی قوانیـــن کیفـــری و همینطـــور نگـــرش
س ــلیقهای حکمران ــان نس ــبت ب ــه قوانی ــن کیف ــری مجموع ــه
عوامل ــی هس ــتند ک ــه در نق ــض حق ــوق اساس ــی ش ــهروندان
تأثیرگذارنـــد .مـــاده  ۵۷۰ق.م.ا مصـــوب  ۱۳۷۵نیـــز
بهعنـــوان مهمتریـــن ضمانـــت اجـــرای کیفـــری رفتارهـــای
ناقـــض حقـــوق اساســـی شـــهروندان شـــناخته میشـــود ،امـــا
منحص ــر ب ــودن ای ــن مق ــرره قانون ــی نس ــبت ب ــه رفتارهای ــی
کـــه صرفـــا بـــا فعـــل مـــادی مثبـــت ارتـــکاب مییابنـــد
یکـــی از اشـــکاالت چالشبرانگیـــزی اســـت کـــه در ادامـــه
و همزمـــان بـــا بیـــان مصادیـــق بـــه آن پـــی خواهیـــم بـــرد.
 ۱-۲منـــع افـــراد از شـــرکت در راهپیمایـــی و تشـــکیل
اجتماعـــات
طبـــق اصـــل  ۲۷قانـــون اساســـی؛ «تشـــکیل اجتماعـــات و
شـــرکت در راهپیماییهـــا بـــدون حمـــل ســـاح ،بهشـــرط
آنکـــه مخـــل مبانـــی اســـام نباشـــد ،آزاد اســـت» .ظاهـــر
ایـــن اصـــل نشـــان میدهـــد اســـتفاده از ایـــن حـــق نیـــازی
بـــه اخـــذ مجـــوز نـــدارد ،لـــذا بـــهموجـــب مفهـــوم سیاســـی
نوعـــی ایـــن اصـــل ظـــن تفســـیر موســـع آن بیشـــتر تقویـــت
میگـــردد ،بنابرایـــن حکومـــت بـــرای ممنـــوع یـــا جـــرم
دانس ــتن آن اختی ــارات گس ــتردهای دارد .در پ ــی اثب ــات ای ــن
مدعـــی بنـــد ( )۶مـــاده ( )۱۱قانـــون احـــزاب مصـــوب ۱۳۹۵
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بیـــان مـــیدارد« :بررســـی و اتخـــاذ تصمیـــم در خصـــوص
ِ
درخواســـت برگـــزاریِ تجمعـــات و راهپیماییهـــا» ازجملـــه
وظایـــف و اختیـــارات کمیســـیون احـــزاب اســـت .از طرفـــی
دیگـــر قانـــون مزبـــور قیـــودی را دربنـــد (الـــف) و (ب) مـــاده
 ۱۸پیشبینـــی کـــرده اســـت کـــه حـــق آزادی تجمـــع را
1
بیـــشاز پیـــش محـــدود ســـاخته اســـت.
فـــارغ از اینهـــا مـــاده  ۵۰۰ق.م.ا مصـــوب  ۱۳۷۵نیـــز
رویکـــرد اتخـــاذی ایـــن مـــاده را تقویـــت میکنـــد و بیـــان
مـــیدارد؛ «هرکـــس علیـــه نظـــام جمهـــوری اســـامی ایـــران
یـــا بـــه نفـــع گروههـــا و ســـازمانهای مخالـــف نظـــام بـــه
هـــر نحـــو فعالیـــت تبلیغـــی نمایـــد بـــه حبـــس از ســـه مـــاه
تـــایـــک ســـال محکـــوم خواهـــد شـــد» .بـــه نظـــر میرســـد
بـــا وجـــود مـــاده اخیـــر اصـــل  ۲۷قانـــون اساســـی دیگـــر
وجاهـــت خـــود را از دســـت داده اســـت ،زیـــرا )۱ :مشـــخص
نیســـت منظـــور از نظـــام اســـامی چیســـت؛  )۲فهرســـتی از
گروهه ــای مخال ــف نظ ــام در دس ــت نیس ــت و ای ــن موض ــوع
بـــرای بـــه وجـــود آمـــدن تفاســـیر و برداشـــتهای گوناگـــون
کافـــی اســـت؛  )۳قیـــد «فعالیـــت تبلیغـــی» کـــه در متـــن
مـــاده بهکاربـــرده شـــده اســـت فاقـــد تعریـــف مشـــخصی
اســـت و در ایـــن صـــورت تجمـــع را نیـــز میتـــوان از جملـــه
فعالیتهـــای تبلیغـــی قلمـــداد کـــرد.
مس ــاله دیگ ــر قی ــد «مبان ــی اس ــام» اس ــت؛ مش ــخص نیس ــت
کل اســـام .از
منظـــور قانونگـــذار اســـام شـــیعی اســـت یـــا ِ
نظـــر برخـــی بایـــد آن را ناظـــر بـــه اصـــول دیـــن {توحیـــد،
نب ــوت ،مع ــاد} و اص ــول مذه ــب {ع ــدل و امام ــت} بدانی ــم.
(رحمـــدل )۶۵ :۱۳۹۱ ،درنتیجـــه تجمـــع علیـــه حجـــاب یـــا
تبلیـــغ دیـــن توســـط پیـــروان ســـایر ادیـــان بـــا اصـــل ()۲۷
در تعـــارض اســـت .بـــه هـــر ترتیـــب ســـلب غیرموجـــه حـــق
مذکـــور در اصـــل ( )۲۷بـــدون ضوابـــط قانونـــی متضمـــن
حمای ــت و ضمان ــت اج ــرای مق ــرر در م ــاده  ۵۷۰ق.م.ا اس ــت.
(البتـــه اینیـــک بحـــث نظـــری اســـت و احتمـــال مـــیرود در
عمـــل بـــه شـــکایت مزبـــور ترتیـــب اثـــر داده نشـــود).
 ۲-۲محـــروم ســـاختن افـــراد از ســـامت و تأمیـــن
راههـــای درمانـــی
حـــق بـــر ســـامت و تأمیـــن راههـــای درمانـــی ازجملـــه
مهمتریـــن حقـــوق بشـــر اســـت کـــه در اصـــل  29قانـــون

 .1ماده « :۱۸احزاب و جبههها و ائتالفهای موضوع این قانون در انجام فعالیتهای خود در چارچوب قوانین و مقررات آزادند و در صورت ارتکاب اعمال زیر پس از
تشخیص توسط مراجع ذیصالح ،حسب مورد عالوه بر مجازات قانونی ،طبق ماده ( )۱۹این قانون با آنها برخورد میشود :الف  -نقض مبانی دین مبین اسالم و تبلیغ
و فعالیت علیه موازين اسالمی ب  -اقدام علیه امنیت ملی و وحدت ملی ازجمله هر نوع ارتباط ،مبادله اطالعات و تبانی با سفارتخانهها ،نمایندگیها ،ارگانهای دولتی
و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که مخل آزادی ،استقالل ،تمامیت ارضی و وحدت ملی ،منافع ملی و مصالح جمهوری اسالمی ایران و نظم
عمومی باشد و نیز هرگونه اقدام به عملیات خرابکارانه و براندازانه و حمایت از گروههای تروریستی ،دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی
خارجی و دولتهای بیگانه و سازمانهای بینالمللی و تالش برای ایجاد و تشدید اختالف میان صفوف ملت با استفاده از زمینههای متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی
موجود در کشور ایران و نیز دعوت به انجام اقدامات مذکور با حضور در راهپیماییهای غیرقانونی».
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اساســـی نیـــز مـــورد پیشبینـــی قرارگرفتـــه اســـت.
حـــال اگـــر شـــهروندان تحـــت تأثیـــر مالحظـــات سیاســـی
و حاکمیتـــی از حـــق ســـامت و خدمـــات درمانـــی محـــروم
گردنـــد ،یکـــی از حقـــوق مهـــم و حیاتـــی آنهـــا توســـط
حاکمیـــت نقـــض شـــده اســـت .بدیهـــی اســـت فلســـفه
تشـــکیل دولتهـــا رفـــع نیازهـــای اساســـی شـــهروندان
اســـت و آرای مـــردم در گزینـــش افـــرا ِد منتخـــب ابـــزار
رســـیدن مســـئولین بـــه آرزوهـــای شـــخصی و ارزشهـــای
ِ
فردیشـــان نیســـت .درنتیجـــه دولتمـــردان موظفانـــد در
شـــرایط بحرانـــی ازجملـــه در دوران همهگیـــری بیماریهـــای
واگیـــردار ســـازوکارهای مناســـبی را در جهـــت پیشـــگیری،
درمـــان و مقابلـــه بـــا امـــراض و بیماریهـــا بـــهکار گیرنـــد؛
امـــا اگـــر بســـترها و امکانـــات مـــورد نیـــاز در ایـــن زمینـــه
فراهـــم باشـــد و مســـئولین در بهکارگیـــری آن {بنابـــر
مصلحتاندیشـــیهای سیاســـی و حکومتـــی} غفلـــت کننـــد
و ایـــن کوتاهـــی ســـبب بهخطرافتـــادن جـــان شـــهروندان
گـــردد؛ میتـــوان ایـــن رفتـــار را نمونـــه بـــارزی از مصادیـــق
نقـــض حقـــوق شـــهروندان تلقـــی کـــرد و انتظـــار داشـــت بـــا
مرتکبیـــن آن در محاکـــم قانونـــی برخـــورد قاطعـــی صـــورت
گیـــرد.
 3-2تعقیـــب افـــراد بـــه خاطـــر داشـــتن عقیـــدهای
خـــاص
وفـــق اصـــل ( )۲۳قانـــون اساســـی «تفتیـــش عقایـــد ممنـــوع
اســـت و هیچکـــس را نمیتـــوان بـــه صـــرف داشـــتن
عقی ــدهای م ــورد تع ــرض و مواخ ــذه ق ــرارداد ».اص ــل مزب ــور
ب ــدون هیچگون ــه قی ــد و ش ــرطی تفتی ــش عقای ــد را ممن ــوع
میدانـــد .ولـــی نکتـــه ابهامبرانگیـــز فقـــدان تعریفـــی
مشـــخص از «عقیـــده» اســـت ،مشـــخص نیســـت در ایـــن
تفتیـــش عقایـــد سیاســـی مدنظـــر قانونگـــذار اســـت
اصـــل،
ِ
ی ــا عقای ــد مذهب ــی .نگارن ــده معتق ــد اس ــت همی ــن اجم ــال
گویـــی قانونگـــذار یکـــی از دالیـــل واکاویِ گرایشهـــای
سیاســـی-مذهبی متقاضیـــان در مصاحبههـــای شـــغلی اســـت.
در صـــورت رفـــع ایـــن اجمـــال میتـــوان انتظـــار داشـــت
رویکـــرد تخصصگرایـــی جایگزیـــن تعهدگرایـــی گـــردد و
معیـــار اســـتخدام افـــراد بـــه داشـــتن صالحیـــت علمـــی،
فق ــدان مس ــئولیت کیف ــری مؤث ــر ،ع ــدم اعتی ــاد و در برخ ــی
مـــوارد ســـامت اخالقـــی {بـــرای شـــغلی مثـــل معلمـــی}
تغییـــر یابـــد( .رحمـــدل )۶۷ :۱۳۹۱ ،در چنیـــن شـــرایطی
ال ــزام اف ــراد ب ــه داش ــتن عقی ــدهای خ ــاص ک ــه فاق ــد ارتب ــاط
ب ــا ش ــغلی اس ــت ک ــه ق ــادر ب ــه انج ــام آن هس ــتند برخ ــاف

اص ــل 23قان ــون اساس ــی خواه ــد ب ــود و نق ــض آن متضم ــن
ضمان ــت اج ــرای کیف ــری مق ــرر در م ــاده  ۵۷۰ق.م.ا مص ــوب
 ۱۳۷۵اســـت.
 ۴-۲حق شرکت در انتخابات
مصـــداق دیگـــری از نقـــص حقـــوق شـــهروندان توســـط
حاکمیـــت نقـــض حقـــوق اساســـی زمامـــداران بالقـــوه از
جانـــب زمامـــداران بالفعـــل اســـت ،در اصـــل (،)۶۲( ،)۶
( )۱۰۰و ( )۱۱۴قانـــون اساســـی بـــه لـــزوم اتـــکا بـــه آراء
مردمـــی بـــرای انتخـــاب نماینـــدگان مجلـــس ،نماینـــدگان
شـــوراها و ریاســـت جمهـــوری در جهـــت اداره کشـــور
تأکیـــد شـــده اســـت از ایـــن رو همـــه افـــراد میتواننـــد در
تعییـــن سرنوشـــت خـــود مشـــارکت کننـــد امـــا اگـــر ســـلب
صالحیـــت افـــراد توســـط شـــورای نگهبـــان تحـــت عنـــوان
نظـــارت اســـتصوابی بـــدون مبنـــای قانونـــی 2و بـــا هـــدف
حف ــظ ق ــدرت ،ع ــدم انتق ــال ق ــدرت و کس ــب ق ــدرت باش ــد
جلـــوهای بـــارز از ســـلب حقـــوق اساســـی شـــهروندان اســـت
ک ــه متضم ــن مداخل ــه کیف ــری اس ــت (زراع ــت۴۱۵ :۱۳۸۱ ،
بـــه نقـــل از توســـلی نائینـــی و قاســـمی.)87 :1395 ،
 ۵-۲حق تابعیت
اصـــل ( )۴۱قانـــون اساســـی بیـــان مـــیدارد؛ «تابعیـــت
کش ــور ای ــران ح ــق مس ــلم ه ــر ف ــرد ایران ــی اس ــت و دول ــت
نمیتوانـــد از هیـــچ ایرانـــی ســـلب تابعیـــت کنـــد مگـــر بـــه
درخواســـت خـــود او یـــا درصورتیکـــه بـــه تابعیـــت کشـــور
دیگـــری درآیـــد» .همانطـــور کـــه مشـــخص اســـت شـــرایط
س ــلب تابعی ــت از اتب ــاع ایران ــی ب ــهش ــرط درخواس ــت خ ــود
فـــرد 3یـــا کســـب تابعیـــت کشـــور دیگـــر اســـت ،امـــا بایـــد
توجـــه داشـــت اکتســـاب تابعیـــت بهخودیخـــود باعـــث
ســـلب تابعیـــت نخواهـــد شـــد و فـــرد در چنیـــن شـــرایطی
دارای تابعیـــت مضاعـــف خواهـــد بـــود ولـــو اگـــر تابعیـــت
کشـــور اســـرائیل را کســـب کـــرده باشـــد (رحمـــدل:۱۳۹۱ ،
 .)۷۹اهمیـــت بحـــث ســـلب تابعیـــت بـــه ایـــن خاطـــر اســـت
کـــه فـــرد را از حقـــوق ذیـــل ،محـــروم میکنـــد )۱ :تـــردد
از کشـــوری بـــه کشـــور دیگـــر ،زیـــرا مشـــمول گذرنامـــه و
روادی ــد اس ــت؛  )۲از حمایته ــای دیپلماتی ــک در کش ــورهای
خارجـــی محـــروم میشـــود؛  )۳تابعیـــت در مـــواردی مانـــع
اس ــترداد ب ــه کش ــور متقاض ــی اس ــترداد اس ــت ول ــی در م ــورد
فـــرد فاقـــد تابعیـــت ایـــن امـــکان وجـــود نـــدارد (همـــان).
درنتیجـــه نمیتـــوان بـــه خاطـــر گرایشهـــا سیاســـی یـــا

« .2اعتقاد به اسالم ،والیت مطلقه و جمهوری اسالمی»
« .3طبق ماده  ۹۸۸قانون مدنی اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند ،مگر با شرایط ذیل -۱ :به سن  ۲۵سال تمام رسیده باشد -۲ .هیئتوزیران خروج از
تابعیت آنان را اجازه دهد».

خبرنامه
عدالت
کیفری
عقایـــد متفـــاوت شـــهروندان تابعیـــت آنهـــا را ســـلب نمـــود
ی ــا آنه ــا را از ورود ب ــه ای ــران من ــع ک ــرد؛ در ای ــن ص ــورت
رفت ــار م ــورد نظ ــر مش ــمول م ــاده  ۵۷۰ق.م.ا مص ــوب ۱۳۷۵
خواهـــد بـــود.
 ۶-۲ح ــق انس ــان ب ــه ممنوعی ــت تجس ــس و بازرس ــی
نام ــه و...
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مجـــازات تکمیلـــی چنیـــن حقـــی را ندارنـــد {چـــه رســـد
بـــه مراجـــع اداری} زیـــرا ازنظـــر حقوقدانـــان ایـــن حـــق
جـــزء مقتضیـــات ذات انســـان اســـت (رحمـــدل۱۳۹۱ ،؛ .)۷۱
بنابـــر اصـــل مزبـــور بـــه نظـــر میرســـد نمیتـــوان بهطـــور
دائـــم یـــا موقـــت یـــک دانشـــجو را بـــه خاطـــر ارائـــه یـــک
هماندیشـــی در خصـــوص مســـائل سیاســـی یـــا حکومتـــی
کـــه از قضـــا برخـــاف موازیـــن مـــورد قبـــول حاکمیـــت و
فاقـــد تعاریـــف جـــرم سیاســـی اســـت ،مؤاخـــذه نمـــود یـــا از
حقـــی محـــروم کـــرد.

اصـــل ( )۲۵قانـــون اساســـی در راســـتای احتـــرام بـــه حریـــ 
م
خصوصـــی افـــراد و عـــدم افشـــای مخابـــرات تلگرافـــی،
مکالمـــات تلفنـــی و هرگونـــه تجســـس در مســـائل شـــخصی؛  ۸-۲ضمان ــت اج ــرای کیف ــری نق ــض حق ــوق اساس ــی
رفتارهـــای ناقـــض حقـــوق مزبـــور را جـــز در مـــوارد مقـــرر ش ــهروندان
در قانـــون ،ممنـــوع اعـــام کـــرده اســـت .مبنـــای حمایـــت از
شـــهروندان در قبـــال چنیـــن رفتـــاری فـــاش نشـــدن اســـرار همانطـــور کـــه ازنظـــر گذشـــت در اکثـــر مصادیـــق مـــاده
 ۵۷۰کتـــاب پنجـــم قانـــون مجـــازات
و صیان ــت از ح ــق خل ــوت آنهاس ــت
اســـامی مصـــوب  ۱۳۷۵بهعنـــوان
و مـــاده  ۵۸۲ق.م.ا مصـــوب ۱۳۷۵
قانونگــذار ایــران صراحتــ ًا مجــازات مقــرر در
ضمانـــت اجـــرای کیفـــری نقـــض
رفتـــار خـــاف اصـــل ( )۲۵توســـط
مــاده  ۵۷۰کتــاب پنجــم قانون مجازات اســامی
حق ــوق ش ــهروندان توس ــط نهاده ــای
مســـتخدمین و مأموریـــن دولتـــی را
مصــوب  ۱۳۷۵را بــهعنــوان ضمانــت اجــرای
حکومتـــی شـــناخته میشـــود .لـــذا
جرمانـــگاری کـــرده اســـت 4امـــا
نقــض حقــوق شــهروندی معرفــی کــرده اســت.
بنابـــر آنچـــه گفتـــه شـــد قانونگـــذار
مشـــخص نیســـت ضمانـــت اجـــرای
ً
ایـــران صراحتـــا مجـــازات مقـــرر در
کیفـــری ایـــن رفتـــار درصـــورت
ارتـــکاب توســـط ســـایر افـــراد چیســـت .امـــا چالـــش اصلـــی م ــاده  ۵۷۰کت ــاب پنج ــم قان ــون مج ــازات اس ــامی مص ــوب
مخفیان ــه ب ــودن ای ــن رفتارهاس ــت ک ــه نتیج ــه آن دش ــواری  ۱۳۷۵را بــهعنــوان ضمانــت اجــرای نقــض حقــوق شــهروندی
در امـــر اثبـــات اســـت؛ بـــرای مثـــال هنگامیکـــه دولـــت معرف ــی ک ــرده اس ــت ،در ای ــن م ــاده آم ــده اس ــت« :ه ــر ی ــک
اقـــدام بـــه نقـــض مصونیـــت خلـــوت شـــهروندان از طریـــق از مقامـــات و مأموریـــن دولتـــی کـــه برخـــاف قانـــون آزادی
شـــنود غیرقانونـــی بـــا وصـــف سیاســـی مینمایـــد ،چنیـــن شـــخصی افـــراد ملـــت را ســـلب کنـــد یـــا آنـــان را از حقـــوق
عملـــی شـــاید هرگـــز فـــاش نشـــود امـــا مســـتقیماً یکـــی از مق ــرر در قان ــون اساس ــی مح ــروم نمای ــد ع ــاوه ب ــر انفص ــال از
حق ــوق اساس ــی ش ــهروندان را نادی ــده گرفت ــه اس ــت« .ب ــرای خدم ــت و محرومی ــت س ــه ت ــا پن ــج س ــال از مش ــاغل دولت ــی
ملـــی بـــه حبـــس از شـــش مـــاه تـــا ســـه ســـال محکـــوم خواهـــد
مثـــال در ایـــاالتمتحـــده آمریـــکا و آژانـــس امنیـــت
ِ
آن ،ســـالها بهطـــور ســـازمانیافته و گســـترده اقـــدام بـــه شـــد» .بـــه نظـــر میرســـد کاربـــرد مـــاده  ۵۷۰درجایـــی
شـــنود غیرقانونـــی مکالمـــات شـــهروندان مینمودنـــد کـــه اســـت کـــه هیـــچ مقـــررهی دیگـــری بـــهصراحـــت ،عمـــل را
ایـــن اقـــدام تنهـــا پـــس از افشـــاگریهای ادوارد اســـنودن جرمانـــگاری نکـــرده باشـــد؛ بنابرایـــن درجایـــی کـــه یـــک
کارمن ــد س ــابق آن س ــازمان ب ــه آگاه ــی ش ــهروندان رس ــید ».عمـــل بـــه صراحـــت در قانـــون دیگـــری جرم-انـــگاری شـــده
و دارای مجـــازات اســـت محلـــی بـــرای اجـــرای مـــاده ۵۷۰
(توســـلی نائینـــی و قاســـمی.)۹۴ :۱۳۹۵ ،
وج ــود ن ــدارد .حت ــی اگ ــر ای ــن مج ــازات کمت ــر ی ــا بیش ــتر
باشـــد .عـــاوه بـــر ایـــن ،مـــاده  ۳دســـتورالعمل اجرايـــي
 7-۲حق برخورداری از آموزش رایگان
بنـــد  15قانـــون احتـــرام بـــه آزاديهـــاي مشـــروع و حفـــظ
ح ــق برخ ــورداری از آم ــوزش رای ــگان یک ــی دیگ ــر از حق ــوق حقـــوق شـــهروندي مصـــوب  1383/02/15نیـــز در راســـتای
اساســی شــهروندان طبــق بنــد ســوم اصــل ( )۳قانــون اساســی صیانـــت از حقـــوق شـــهروندان بیـــان مـــیدارد« :دبيرخانـــه
اس ــت .طب ــق ای ــن اص ــل مح ــروم س ــاختن دان ــش آم ــوزان ی ــا هی ــات نظ ــارت مرك ــزي نس ــبت ب ــه انتش ــار عك ــس و هوي ــت
حـــق تحصیـــل رایـــگان ،نقضکننـــدگان حقـــوق شـــهروندي پـــس از قطعيـــت يافتـــن
دانشـــجویان ولـــو بهطـــور موقـــت از
ِ
ممنـــوع اســـت؛ حتـــی دادگاههـــای کیفـــری نیـــز در قالـــب احـــكام آنـــان در رســـانههای گروهـــي ،جرايـــد كثيراالنتشـــار
 .4ماده « :۵۸۲هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی ،مراسالت یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا
توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال طاس سال و یا جزای نقدی از
شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
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و پايـــگاه (ســـايت) اطالعرســـانی اقـــدام مینمایـــد».
برآمد:
علیرغـــم تهدیـــد و تحدیـــد آزادیهـــای فـــردی و حقـــوق
شـــهروندی از ســـوی حاکمـــان ،تصویـــب قوانینـــی کـــه
حاکم ــان را ب ــه پاسداش ــت آزادیه ــای مش ــروع اف ــراد مکل ــف
میگردان ــد ،گام ــی مه ــم در جه ــت تقوی ــت حاکمی ــت قان ــون
در ای ــران تلق ــی میگ ــردد .لیک ــن چنی ــن پاسداش ــتی خ ــود
بیانگ ــر ای ــن حقیق ــت اس ــت ک ــه نق ــض و نادی ــده انگاش ــتن
آزادیهـــای مشـــروع و نقـــض حقـــوق شـــهروندی ،یـــک درد
مزم ــن در ای ــران اس ــت و قانونگ ــذار درم ــان ای ــن درد را در
تصویـــب قانـــون دانســـته اســـت؛ امـــا تصویـــب قانـــون بـــرای
حمایـــت کامـــل از ایـــن مهـــم ،کافـــی نیســـت بلکـــه اجـــرای
آن نی ــز مه ــم اس ــت و قان ــون ب ــرای آنک ــه قاب ــلاج ــرا باش ــد
بایـــد قانونـــی کارآمـــد باشـــد و از اوصافـــی برخـــوردار باشـــد
کـــه مانـــع متـــروک مانـــدن قانـــون گـــردد .در ایـــن راســـتا
شـــهروندانمهمتریـــن محـــور بـــرای رســـیدن بـــه یـــک
جامعـــه مـــدرن بـــه شـــمار میرونـــد کـــه در طـــول تاریـــخ
نیـــز همـــواره پیوســـتگی تفکیکناپذیـــری بـــا حکومـــت
حقـــوق خـــود یکـــی از
داشـــتهاند و آشـــنایی آنهـــا بـــا
ِ
اساســـی بـــرای رســـیدن بـــه یـــک حکومـــت
راهکارهـــای
ِ
مردمســـاالر اســـت .شـــهروندان در چنیـــن حکومتـــی
میتوانن ــد در ص ــورت مش ــاهده ی ــا تحم ــل رفت ــاری برخ ــاف
اص ــول حاک ــم ،در جه ــت حف ــظ و احی ــای حق ــوق خ ــود گام
بردارنـــد .اصـــل هشـــتم قانـــون اساســـی نیـــز در تائیـــد ایـــن
نظ ــر ب ــر ل ــزوم ام ــر ب ــهمع ــروف و نه ــی از منک ــر بهعن ــوان
حقــوق و تکلیــف متقابــل دولــت و مــردم نســبت بــه یکدیگــر
تأکیـــد کـــرده اســـت .در نتیجـــه تفاوتـــی نمیکنـــد جـــرم
توســط شــهروندان ارتــکاب یابــد یــا نهادهــای حاکمیتــی ،بــه
ه ــر ح ــال وظیف ــه نظ ــام قضای ــی کش ــور تعقی ــب و مج ــازات
فـــرد متخاطـــی اســـت .بنابرایـــن اگـــر رویکـــرد شـــهروند
محـــور بهدرســـتی اجـــرا گـــردد؛ تقویـــت نظــ ِ
ـارت مـــردم بـــر
حکوم ــت مان ــع کــجروی و اعم ــال س ــایق ش ــخصی توس ــط
حکمرانـــان میشـــود .تحقـــق تصمیمگیریهـــای آگاهانـــه
حـــق تعییـــن سرنوشـــت نیـــز موجـــب میشـــود
در اعمـــال
ِ
ُ
ش ــهروندان واکن ــش ی ــا کن ــش بهینــهای در ش ــرایط ع ــادی
و غیرعـــادی داشـــته باشـــند .امـــا اگـــر سیاســـتگذار بـــرای
شـــهروندان نقـــش کمرنگـــی قائـــل شـــود انحصـــا ِر قـــدرت
موجـــب بدبینـــی و بیعالقگـــی روزافـــزون افـــراد نســـبت
بـــه سیاســـت ،سیاســـتمداران و رفتارهـــای خـــوب و بـــد
مس ــئولین خواه ــد ش ــد ک ــه در چنی ــن ش ــرایطی ش ــهروندان
و حکومـــت هـــر دو متضـــرر خواهنـــد شـــد.
از جملـــه راهکارهایـــی کـــه در ایـــن زمینـــه پیشـــنهاد
میگـــردد تصویـــب قوانیـــن شـــفاف و قابـــل پیشبینـــی
اســـت کـــه بـــه برداشـــتی ورای رویکـــرد قانونگـــذار در

مرحلـــه اجـــرای آن نینجامـــد .اصـــاح یـــا تقویـــت نهـــا ِد
ـی اساس ــی در کن ــار تجوی ــز ج ــرم ان ــگاری رفتاره ــای
دادرس ـ ِ
ناقـــض حقـــوق شـــهروندان نیـــز یکـــی دیگـــر از راهکارهـــا
اســـت کـــه در جهـــت کاهـــش و یـــا پیشـــگیری ازاینگونـــه
جرائـــم پیشـــنهاد میشـــود.
منابع:
امیـــری ،ســـروش (« ،)۱۳۹۵ریشـــههای ملـــی وبینالمللـــی چالشهـــای حقـــوق شـــهروندی در ایـــران»،
فصلنامـــه سیاســـت ،شـــماره  ،۱۰صـــص .۷۱-۹۱
توســـلی نائینـــی ،منوچهـــر و آریـــن قاســـمی (،)۱۳۹۶«جـــرم سیاســـی منفـــی ،درآمـــدی بـــر نگرشـــی نـــو بـــه
معنـــای جـــرم سیاســـی» ،پژوهـــش حقـــوق کیفـــری ،ســـال
ششـــم ،شـــماره بیســـتم ،صـــص .۶۹-۱۰۳
رحمـــدل ،منصـــور (« ،)۱۳۹۱حمایـــت کیفـــری از حقـــوقملـــت» ،تحقیقـــات حقوقـــی آزاد ،ســـال پنجـــم ،شـــمارهی
هجدهـــم ،صـــص .۵۹-۸۴
ســـاقیان ،محمدمهـــدی (« ،)۱۳۹۳تقویـــت حقـــوق وآزادیه ــای مته ــم در مرحل ــه تحقیق ــات مقدمات ــی دادرس ــی
کیف ــری مص ــوب  ،»۱۳۹۲پژوه ــش حق ــوق کیف ــری ،دوره ،۲
شـــماره  ،۶صـــص .۱۱۳-۱۳۶
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تنظیمکننده :مهرنوش ایمانی
دانشاموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

تازههای طرح
 .1طـرح اصلاح قانـون بیمـه اجبـاری مسـؤولیت مدنـی دارنـدگان
وسـایل نقلیـه موتـوری زمینـی در مقابل شـخص ثالث مصوب سـال
:۱۳۹۵
بـه موجـب ایـن طـرح کـه در قالـب  21مـاده و  10تبصـره به صـورت عادی
تقدیـم مجلـس شـورای اسلامی گردیـد مقنـن هـدف رفـع برخـی ابهامات و
اشـکاالت اجرایـی را دنبـال میکـرد کـه جبـران کامـل خسـارت زیاندیدگان
حـوادث جـادهای از طریق شـرکتهای بیمـه و یا صندوق تأمین خسـارتهای
بدنی اسـت.
 .2طرح اصالح موادی از قانون حمایت خانواده:
بـه موجـب این طـرح که در تاریخ  1399/09/26به مجلس ارئه شـد پیشـنهاد
گردیـد کـه یـک تبصـره بـه شـرح ذیـل به مـاده  4ایـن قانـون اضافه شـود « :زوجـه میتواند نسـبت بـه مهریه منـدرج در سـند رسـمی نکاحیه
و متعلقـات و خسـارات قابـل مطالبـه آن وفـق قوانیـن جـاری کشـور ،درخواسـت صـدور اجراییـه نمایـد و در صورتی کـه زوج ،ادعـای پرداخت یا
اعسـار از پرداخـت آن را داشـته باشـد میتوانـد نسـبت به طـرح دعوی مقتضی اقـدام نماید .عملیـات اجرایی جـز در صورت صدور دسـتور موقت
از سـوی دادگاه ،صـدور حکـم اعسـار یا حکـم متناقض بـا اجرائیه متوقـف نمیگردد».
و همچنیـن مقـرر گردیـد کـه مـاده  22قانـون مذکـور بدیـن شـرح اصلاح شـود « :هـرگاه مهریه در زمـان وقـوع عقد نـکاح ،مال کلـی فیالذمه
باشـد و تـا پنـج هـزار برابـر حداقـل مـزد روزانه کارگر سـاده ارزش داشـته باشـد ،وصول آن مشـمول مـاده  ۲قانون نحـوه اجـرای محکومیتهای
مالـی خواهـد بـود و نسـبت بـه مـازاد آن فقـط مالئـت زوج ملاک پرداخـت اسـت .اجراییـه صادره نسـبت بـه مازاد سـقف منـدرج در ایـن ماده
صرفـاً نسـبت بـه امـوال و دارایـی قابـل توقیـف زوج قابـل اجرا خواهـد بود .رعایـت مقررات مربـوط به محاسـبه مهریه به نـرخ روز الزامی اسـت».
 .3طرح اصالح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مهریه:
بـه موجـب ایـن طـرح پیشـنهاد گردید که سـه تبصـره به قانـون نحوه اجـرای محکویتهـای مالـی مصـوب 1394/03/23اضافه شـود .مهمترین
تغییـری را کـه بـا تصویـب ایـن طـرح در قانـون مذکـور بـه وجود میآیـد بدین شـرح در قالب تبصـره  1به مـاده  3اضافـه میشـود« :در مواردی
کـه مدیـون در عـوض دیـن ،مالـی دریافـت یا تحصیـل نکرده باشـد ،مانند دیـه ،مهریه و خسـارات ناشـی از جرائـم غیرعمد ،حبس نمیشـود مگر
آنکـه مالئت وی اثبـات گردد».
 .4طرح قضا زدایی و کاهش عناوین مجرمانه:
بـه موجـب ایـن طـرح کـه در تاریخ  1399/10/03در مجلس شـورای اسلامی اعالم وصول گردید پیشـنهاد شـد کـه تمامی رفتارهای مسـتوجب
مجـازات تعزیـری درجـه هفـت و هشـت «تخلـف» محسـوب شـوند و مرتکـب بـه حداکثـر دو مـورد از جایگزینهـای حبـس موضـوع فصل نهم
قانـون مجازات اسلامی محکوم شـود.
همچنیـن بـر اسـاس ایـن طـرح تکلیفـی بـر عهده قـوه قضائیه نهاده شـد که ظرف شـش ماه پـس از تصویب ایـن قانون نسـبت به فراهـم نمودن
زیـر سـاختهای دسترسـی بـه میانجیگری موضـوع فصل نهم آیین دادرسـی کیفـری نماید.
 .5طرح اصالح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری:
کاهـش اطالـه دادرسـی ،رفـع ابهـام موجـود در مـاده  242قانـون آئین دادرسـی کیفری کـه موجب اختلاف رویه در مراجع قضایی شـده اسـت،
سـاماندهی و قانونمند کردن بازرسـی اشـخاص و خودروها در گلوگاهها و محل اسـتقرار پایگاههای ایسـت و بازرسـی ،رفع چالش ناشـی از تعیین
وکیـل از میـان وکالی مـورد تأییـد رئیـس قـوه قضائیه در جرائـم علیه امنیت داخلی و خارجی کشـور و جرائم سـازمان یافته ،تعییـن تکلیف نحوه
رسـیدگی بـه جرائـم درجـه هفـت و هشـت در مـواردی کع توأم با سـایر جرائـم از درجـات باالتر هسـتند و ایجاد رویـه واحد در مراجـع قضائی و
تعییـن تکلیـف نحـوه جبـران خسـارت معنـوی از افـراد متضرر از جرائـم اهدافی هسـتند که این طـرح به دنبال تحقق آن اسـت.
 .6طرح صیانت ،کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت:
ایـن طـرح کـه در  77مـاده در آذر  1399بـه مجلس شـورای اسلامی اعلام وصول گردید بـه دنبال تجمیع و انسـجام قوانین مختلـف و مقررات
پراکنـده در حـوزه حفـظ امنیـت روانـی ،جسـمی و جنسـی زن و اصـول مترقـی قانون اساسـی و جرمانـگاری اشـکال جدید مزاحمـت و تعدی به
حقوق بانوان اسـت.
 .7طرح اصالح قانون جرم سیاسی:
بـه موجـب ایـن طـرح پیشـنهاد گردیـد کـه یـک تبصره به شـرح ذیل به مـاده  4ایـن قانـون اضافه شـود« :کلیه جرائـم علیه امنیـت داخلی
موضـوع مـاده  ۲جهـت تعییـن صالحیـت به هیئـت منصفه جرائم سیاسـی ارسـال می گـردد  .هیئت منصفه مکلف اسـت پس از تشـکیل
جلسـه نسـبت اظهارنظردرخصوص صالحیت محاکماقـدام نمایند».
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