
 یریادگی هیاز منظر نظر یجرم حکومت یجرم شناخت لیتحل

1حسین جوادی حسین آبادی
 

2عظیم آقابابائی طاقانکی
 

 

 چکیده
مند ارتکاب یابد، با برچسب جرم حکومتی به عنوان گاه که در راستای اهداف حاکمیت و توسط سازمان حکومت به صورت نظام جرایم علیه حقوق بشر آن 

 یرغمِ دیرپایی، اهمیّت و گستردگی، تاکنون چنان که باید، مورد مداقّهعلیجرم حکومتی، شود. ابعاد مختلف سفیدی شناخته می جرایم یقههای  یکی از گونه

شناسی جرم  گرانِ علوم جنایی قرار نگرفته است. از جمله موضوعات اساسی پیرامون جرایم حکومتی، شناخت علل بروز این جرایم است. علّت پژوهش

گیری تعدّیات دولت نسبت به شهروندان  تواند با معرفی عوامل مؤثّر در وقوع، در طرّاحی سازوکارهای پیش حکومتی از آن رو واجد اهمیّت است که می

-های جرمنظریه های انتقادی، بلکه از طریق توسعه مفهومی برخی از شناسی های جرمشناسی جرایم حکومتی نه تنها از طریق نظریهعلّتمؤثّر واقع شود. 

-ها برای تبیین جرمِ حکومتی بهره جست، پژوهش پیش رو با فایده توان از آنهای مختلفی که می. از میانِ نظریهپذیر است شناسی جریان اصلی نیز امکان

ها فنون حاکی از آن است که حکومت های حاصل از پژوهش،یادگیری بر آن است تا به شناخت علل بروز جرایم حکومتی بپردازد. یافته ستانی از نظریه

آموزند. های ناظر بر جرایم حکومتی و تعریف قوانین و اسناد حقوق بشری را به عنوان امری نامطلوب از یکدیگر میها و توجیهنقض حقوق بشر، رهیافت

گفته در پرتو فقدان سازوکارهای کنترلی، تقویّت  ند پیششوند. فرآی و بدین ترتیب، همراه با ایجاد سازوکار تقویّت مثبت رفتاری، مرتکب جرم حکومتی می

یابی به منافع  های نقض حقوق بشر را آموخته و با هدف دست نماید که فرهنگ و شیوهای می کاری شده و به تدریج حکومت را بدل به سازمان جنایت

ها، بر  المللی دولت گیری از بروز جرایم حکومتی مراودات بین برای پیش دهد که الزم است بندد. نتایج حاصل از پژوهش نشان میها را به کار میخویش آن

پذیری قوای حاکمه، میزان فساد و غیره سامان  ساالر بودن نظام سیاسی، کنترل اساس موازینی مانندِ میزان احترام و رعایت حقوق بشر در اندیشه و عمل، مردم

بینی و تقویّت سازوکارهای  پذیرد، پیش ستیز صورت می های شهروند ومتی در نتیجه تقویّت رفتاری دولتکه یادگیری جرم حک یابند. همچنین با توجّه به آن

 ناپذیر است.  کنترل درونی و بیرونی نیز به منظور ایجاد مانع در نقض حقوق بنیادین شهروندان و ممانعت از ایجاد تقویّت رفتاری ضرورتی اجتناب

 

 گیری از جرایم حکومتی.  شناسی نظری، نظریه یادگیری، جرایم علیه حقوق بشر، جرم حکومتی، پیش جرمها: کلید واژه
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 مقدمه

ای طوالنی حکومت به عنوان نهاد های مختلف متفاوت بوده است. در برههجایگاه و نقش حکومت در کنش مجرمانه در دوره

دیده جرم محسوب شدند. و در  ها بزه شد، به تدریج حکومترندگی، شناخته میکننده جرم و اِعمال ارعاب با هدف بازدا تولید

کاری حکومت و جرایم حکومتی به میان آورد و حتّی آن را مادر تمام  توان سخن از بزههای پیشین میحال حاضر با گذر از دوره

( توجّه 22: 2010، 2شود. )ویلیامزمی( که در همه کشورها با نرخ و سطح آشکاری متفاوت یافت 2002، 1جرایمی دانست )روث

کاری حکومت از آن رو واجد اهمیّت است که شیوع جرایم حکومتی در یک نظام سیاسی سبب فرسایش سرمایه اجتماعی و  به بزه

تواند ی خود میشود. آثاری که به نوبههای اجتماعی میبه ارزش بستگی مردم به حکومت، کاهش تعهّد و اعتقاد ضعیف شدن دل

ی ارتکاب جرایم سیاسی علیه حکومت را نظام سیاسی زمینه 3پیوند مردم و حکومت را کاهش داده و سرانجام با تقلیل مقبولیّت

کب جرم حکومتی خواهد شد. به فراهم آورد، در چنین شرایطی حکومت نیز درصدد کنترل جرایم مخالفان برآمده و مجدداً مرت

 افزون حکومت و النهایه فروپاشی آن نخواهد بود.        گیرد که نتیجه آن چیزی جز انحطاط روزی معیوبی شکل میاین ترتیب چرخه

دیدگان، نقض حقوق ی بزهگفته و همچنین از حیث شدّت، گستردگی، گسترهرغمِ اهمیّت جرایم حکومتی از جهات پیشعلی

ها و کاری دولت های قابل توجّهی در خصوص ابعاد گوناگون بزهو غیره، به دالیل گوناگون پژوهش 2اساسی شهروندان

تواند ناشی از ی برخی، نادیده انگاشتن مطالعه پیرامون جرایم حکومتی میسازی این جرایم انجام نشده است. به عقیده مند نظریه

ی به مرتکبان و قربانیان، پیچیدگی و ماهیّت حساس جرایم حکومتی، عدم امکان شناختی پژوهش، عدم دسترسمشکالت روش

( فقدان 202: 1321ها، )قورچی بیگی،  مند، مشکالت مربوط به تأمین مالی پروژه نزدیک شدن به ساختارهای قدرت و افراد قدرت

قم سیاه باال، جایگاه سیاسی مرتکبان، اکراه دیدگان جرایم حکومتی، وجود ر آمار قابل اطمینان در خصوص نرخ ارتکاب و بزه

که در  باشد. چالش دیگر آن 1(12و  11: 1321دهی جرایم، عدم دسترسی به گواهان )نجفی ابرندآبادی،  قربانیان به عدم گزارش

کارانه در سطح  زهکننده چرایی رفتار ب اند به دنبال نواقص یا عوامل ریسکی باشند که تشریحگران عادت کرده شناسی، پژوهشجرم

شناسی باشد. )هاومن و  تواند یکی از دالیل اصلی عدم توجّه به این جنایات در قلمرو مسیر کالسیک جرمفردی است. این امر می

شناسانی طور که جرمکه تصوّر مجرم دانستن حکومت قدری دشوار است. اما همان با اندکی تغییر( دیگر آن 22: 1321سمولرز، 

کننده مشروعیّت امور هستند،  کنند و همچنین تعیین و کویینی معتقدند حقیقت آن است که آنانی که قانون را وضع می چون کلیناد

معموالً تصوّر  مردم( 112: 1323خودشان در موقعیت نقض قانون قرار دارند، بدون آن که به عنوان مجرم تعریف شوند. )راس، 

 شدیدترین که حالی در کند،می اصالح و ناتوان مجازات، را مجرمان و کرده محافظت رمج برابر در ها راآن حکومت که کنندمی

                                                           
1 - rothe. 
2 -Williams. 

های دولتی ممکن است به کند که سازمانوی در این مقاله استدالل می«. سرمایه اجتماعی و مشروعیت نهادی»ای تحت عنوان ( نویسنده در مقاله2000) روتستینر.ک به  -3

 های سازمان و دولت به که اعتماد همزمان که است حالی در این اعتماد مردم به دولت را کاهش داده و در نتیجه مشروعیت سیاسی دولت را تنزل دهند.نحوی عمل کنند که 

ثیر سرمایه یا، بابک و ساعی، احمد. تأنقل ارس)به  است داشته نیز افزایش بلکه نداشته، کاهش تنها نه دیگر( یک به جامعه عمومی )اعتماد مردم اعتماد یابد،کاهش می دولتی

 (.1-1321،21(، بهار و تابستان 22اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی، دوفصلنامه علمی دانش سیاسی، سال پانزدهم، شماره اول )پیاپی
-: 1321به نقل از عبدالهی،  12: 2010)چمبلیس،  اندشده کشته عمد به هاتوسط دولت انسان میلیون 112از  بیش 1211تا  1211سال  از بیستم قرن در برآوردها پایه بر -2

12  .) 
المللی و  المللی ذکر نموده است، امّا با توجّه به ارتباط موضوعی جنایات بینی جنایات بینهرچند نگارنده عوامل ذکر شده را به عنوان دالیل تأخیر در مطالعات حوزه -1

توان المللی است میها هستند و برخی از صور جرم حکومتی نیز در زمره جنایات بین المللی حکومت حکومتی و توجّه به این نکته که مرتکب بسیاری از جنایات بینجرایم 

 قائل به اشتراک موانع مطالعه در این دو حوزه مطالعاتی شد.



. در شودانجام می حکومت توسط و نام با اقتصادی خسارات و مدنی های آزادی از استفاده سوء  جسمانی، صدمات از قبیل جرایم،

پردازد و از سوی دیگر انگاری و کیفرگذاری میبه جرممندی از قوه قاهره واقع حکومت از یک سو خود نهادی است که با بهره

شناسی جایگاه و نقش دولت منحصر به فرد است. از یک  تواند مرتکب جرم شود. به همین دلیل است که از دریچه جرمخود می

لیکن از سوی  کند،کننده بسیاری از اختالفاتی است که در جامعه بروز می طرف هدف دولت حفاظت از جان شهروندان و تعدیل

 (121: 1323ای در وقوع جرایم دارد. )راس، دیگر، نقش پیچیده

شناسی انتقادی تا پیش از سه دهه سبب شده است که در سنّت پژوهش جرم 1گفته و دالیل دیگری از این دست مسائل پیش 

گردید. )روث  حاشیه رانده شده یاد می ای بهگذشته، پژوهش چندانی در این حوزه صورت نپذیرد و همواره از آن به عنوان حوزه

( همین مسأله سبب شده 3: 2012و پریت،  12: 1321و گرین و وارد،  111: 2010، 3و روث وکوزالریچ 121: 2001، 2و راس

رو در عرصه مطالعات  گرفته پیرامون موضوع جرایم حکومتی از غنای کافی )حتّی در کشورهای پیش است که ادبیات شکل

-بینی آن در نظام سنجی پیش بندی، امکان سازی، مصادیق، طبقه مندانتقادی( برخوردار نبوده و مسائل پیرامون آن نظیر تعریف، نظریه

که نویسندگان  شناسی این جرایم همچنان واجد ابهام و سؤال برانگیز باشد. چناندیدهگیرانه و بزه های حقوقی، سازوکارهای پیش

 دیگر دارند.  ز موضوعات فوق اختالف نظرهای قابل توجّهی با یکمختلف در هر کدام ا

ناپذیری  بر این اساس پژوهش پیرامون جرایم حکومتی با توجّه به گستردگی، شدّت و اهمیّت این جرایم ضرورت اجتناب

کند. یکی از  ن جستجو میشناسی امروز است. علمی که ادامه حیات خود را نه از مسیر پیروی از حکومت، بلکه در نقد آ برای جرم

شناسی جرایم حکومتی شناخت علل بروز این جرایم است. بسیاری از موضوعات دیگر در این حوزه از  موضوعات اساسی جرم

گیرانه و پاسخ به تعدّیّات دولت نسبت به شهروندان منوط به درک درست و تا حد امکان جامعی  قبیل شناخت سازوکارهای پیش

های موجود بهره جست، تالش نمود  توان از نظریه بروز جرایم حکومتی است. برای نیل به این هدف میاز عوامل دخیل در 

های مختلف به شناخت علل بروز جرایم حکومتی  های جدیدی متناسب با ماهیّت این جرایم مطرح کرد و یا با ترکیب نظریه نظریه

متی از مسیر نخست سامان یافته است. بدین ترتیب مسأله آن پرداخت. پژوهش پیش رو در تالش برای شناخت علل جرایم حکو

شرط پاسخ به این پرسش  پذیر است؟ پیش های مختلف امکان شناسی جرایم حکومتی چگونه با کاربست نظریه است که علّت

 هایی است که از قابلیّت تطبیق با جرایم حکومتی برخوردار هستند. کنکاش پیرامون نظریه

مند است، با استفاده از  انتقادی که از قابلیّت قابل توجّهی برای نقد قدرت بهره شناسی است عالوه بر جرم به این منظور الزم

های مختلفی نظیر نظریه شناسی جریان اصلی نیز بهره جست. نظریه های مطرح شده در جرم سازوکار توسعه مفهومی از تئوری

ها این قابلیّت را دارند که بتوانند  ه به ماهیّت مفاهیم به کار برده شده در آن، فرصت، آنومی و یادگیری با توج2ّسازی فنون خنثی

گفته، مقاله پیش رو بر آن است تا ضمن  های پیش ساز جرم حکومتی را توضیح دهند. از میان تئوری هایی از علل زمینه جنبه

بروز جرایم حکومتی بپردازد. به همین منظور پس واکاوی و شناخت جرم حکومتی با استفاده از نظریه یادگیری به شناسایی علل 

                                                           
ها وجود  شوند و در نتیجه آمار مشخصی در مورد آن تر از جرایم عادی دارد، ولی معموالً کشف و گزارش نمی بار که جرایم حکومتی آثاری به مراتب زیان رغم آن علی -1

ای خبر  شود با استفاده از سازوکارهای رسانه ند، تالش میکن های منتقد دولت( اخبار مربوط به این جرایم را منتشر می ها )معموالً رسانه ندارد. حتی در موارد نادری که رسانه

 به حاشیه رانده شده تا باعث ایجاد حساسیّت عمومی نشود. 
2- Rothe, Ross. 
3 - Kauzlarich. 

و  یفریمطالعات حقوق کی، مجله دفاع یها سمیو مکان یساز یفنون خنث هینظردر پرتو  یجرم حکومت یقیتلف لیتحلجوادی حسین آبادی، حسین.  ؛ر.ک به غالمی، حسین -2

 .231-201، 1322، 1دوره پنجاهم، شماره ی، جرم شناس

http://journals.sagepub.com/author/Rothe%2C+Dawn+L
http://journals.sagepub.com/author/Rothe%2C+Dawn+L
http://journals.sagepub.com/author/Ross%2C+Jeffrey+Ian


های اصلی نظریه یادگیری در چهار بندِ یادگیری فنون نقض  از شناخت جرایم حکومتی، علل ارتکاب این جرایم با استفاده از مؤلفه

عنوان امری  های ناظر بر جرایم حکومتی، تعریف قوانین و اسناد حقوق بشری بهها و توجیهحقوق بشر، یادگیری رهیافت

 نامطلوب و تقویّت رفتاری، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. 

 

 تعریف جرم حکومتی -1

توان انتظار داشت که ساخته و پروسه تولید جرم، حکومتی است. بر این اساس نمی به صورتِ سنتی، جرم یک مفهومِ حکومت

یّت شناخته و آن را در مقررات کیفری تعریف نمایند. در نتیجه ی حاکمیّت هستند جرم حکومتی را به رسمقوانین داخلی که زاییده

توان با ی تعریف حکومتی خارج سازد. در پاسخ به این نیاز میی بستهباید به دنبال دیدگاه دیگری بود که جرم را از دایره

یستند، بلکه خود نیز تابع حقوق ها تنها خالق جرم نساخته جرم، قائل بر آن شد که امروزه حکومت ی حکومتبازنگری در پروسه

الملل و سازوکارهای مبتنی بر آن، ی حقوق بینکه در حال حاضر با توسعه جزا هستند و ممکن است مرتکب جرم شوند. چه آن

که  المللی و موازین حقوق بشری هستند و نسبت به احترام این موازین متعهّدند. چنانها نیز ملزم به رعایت مقررات بینحکومت

شناسان برآنند که آفرین خواهد بود. درست به همین دلیل است که برخی از جرم ها برای حکومت مسئولیّتنادیده گرفتن آن

الملل ی خود شانه خالی کنند. زیراکه این حقوق بینتوانند با تغییر تعریف جرم از پذیرش مسئولیّت اعمال مجرمانهها نمیحکومت

( به تعبیر 3: 2012کند. )پریت، ها را مسئول تلقی میهای حقوق بشری تعریف نموده و دولتاست که جرم را بر اساس شاخص

توانیم با گذر از تعاریف قانونی، جرم را بر مبنای رویکرد حقوق بشری تعریف نماییم و قائل بر آن باشیم که جرم دیگر امروز می

ی آن حقّ، قانونی باشد و خواه خیر. )وایت و کنندهه عمل نقضدهد که حقّی از حقوق بشر نقض شده باشد، خواهنگامی رخ می

ی حقوق موضوعه خارج سازد، به ابعاد ی جرم را از محدودهکه مطالعه ( رویکرد حقوق بشری به جرم ضمن آن22: 1321هینز، 

  1سازمانی آن در سطح کالن نیز خواهد پرداخت.

ی عمل را داشته باشد، شناخت ابعاد حکومتی فرصت عرضِ اندام در عرصهکه جرم  در قدم نخست باید توجّه داشت، برای آن

مختلف و از جمله تعریف دقیق جرم حکومتی ضروری است. به منظور تعریف جرایم حکومتی نیازمند آنیم که این جرایم را از 

نِ مشخص شدنِ نقاط اشتراک و سفیدی، جرایم شرکتی، جرایم شغلی و غیره تمییز دهیم تا ضمعناوین مشابهی نظیر جرایم یقه

 ی تعریف این جرایم فراهم شود. تفاوت، زمینه

هایی از توجّه توان جلوهبندی جدید چندان مسبوق به سابقه نیست، اما میپرداختن به جرم حکومتی هرچند در قالب صورت

کند یاد می 3اخالقی سطح باالترآن به عنوان بیمشاهده نمود. برای مثال آنچه وی از  2شناسانی نظیر میلزبه آن را در نوشتگان جرم

سفیدی است. جرم  قرابت نزدیکی با جرم حکومتی دارد. یکی دیگر از مفاهیمی که با جرم حکومتی ارتباط تنگاتنگ دارد جرم یقه

 یا شخص یک توسط که عمومی اعتماد یا امانی مسئولیّت ناقض غیراخالقی یا غیرقانونی تارهایسفیدی عبارت است از رفیقه

 قابل و عالی موقعیت دارای که اشخاصی توسط و مشروع شغلی هایفعالیّت جریان در معموالً اعمال یابد، اینمی ارتکاب سازمان

                                                           
هایی از توجّه به جرایم حکومتی را به صورت غیرمستقیم شناسایی نمود. از جمله تعریف ارائه شده از سوی ساترلند توان جلوهشناسی جریان اصلی نیز میهرچند در جرم -1

عه داده و به گران پس از او را بر آن داشت که قلمرو جرم را با تعریفی مبتنی بر حقوق بشر توس (، پژوهش1222بار اجتماعی به عنوان جرم ) و تأکید وی بر رفتارهای زیان

( 1223کند. با ادامه این روند بوهم )ها سلب یا انکار میشان را از آن شخص، سازمان، حکومت و یا روابط اجتماعی تمرکز کنند، که حقّ اشخاص برای درک قابلیّت انسانی

 (12: 1323. )راس، شود جر میدهد متمرکز بر آن دسته از اقدامات حکومت است که به نقض حقوق بشر منتعریفی که از جرم ارئه می
2 - Mills. 
3 -Higher Immorality. 



( 30: 2001به نقل از بال،  11: 1221)هلمکمپ، بال و تاونزند،  یابند.می ارتکاب سازمانی یا شخصی نفع به اند،احترام اجتماعی

سفیدی اشاره به اقدامات غیرقانونی دارد که توسط مقامات رسمی های جرم یقهسفیدی سیاسی نیز به عنوان یکی از گونهجرم یقه

 (122: 1322شود. )قورچی بیگی، مداران برای اهداف شخصی انجام می و سیاست

شود سفیدی محسوب می ی خاص از جرایم یقهتوان نتیجه گرفت که جرایم حکومتی گونهاز توجّه به تعریف فوق می

ی منطقی جرم حکومتی و جرم ( به عبارت دیگر رابطه11: 1322به نقل از حسینی و قورچی بیگی،  1320)کوزالریچ و دیگران، 

شوند. برخی از جرایم سفیدی محسوب میسفیدی عموم و خصوص مطلق است به این ترتیب تمام جرایم حکومتی، جرم یقهیقه

ها جرایم حکومتی نیستند. در نتیجه تعریف فوق اعمّ از جرم حکومتی است. چرا متی هستند و برخی از آنسفیدی جرایم حکو یقه

ی مفهومی جرم را گیرد با این وجود از آن جهت که دایرهکه رفتارهای ارتکابی یک شخص در جهت نفع شخصی را نیز در بر می

تواند برای فهم جرایم ان و در راستای منافع آن نظر دارد میبخشد و همچنین به ارتکاب جرم از سوی یک سازمتوسعه می

 حکومتی مؤثّر واقع شود. 

-میسفیدان تلقی یقه از جرایم ایشده  مفهوم بازاندیشیدهنیز مرتبط است. جرایم شرکتی که  1جرم حکومتی با جرایم شرکتی

و توسط اقدامات جمعی مدیران یا کارکنان  2های تجاری است که در بسترهای شغلی شرکت یهبه معنای اعمال مجرمانشود 

توجّه به ارتباط جرم حکومتی و جرم شرکتی از آن رو است که در حال ( 201: 1321. )صادق نژاد نایینی، گیردشرکت صورت می

 3ها دولتی هستند.چنان بسیاری از آن لتی همها و نهادهای دوسازی شرکتهای فراوان در جهت خصوصی رغم تالشحاضر علی

توان پذیرد، میانجام می اهداف حکومت راستای در( جمعی مدیران بار اقدامات زیان) شرکت رفتارجرم شرکتی را در مواردی که 

وانگهی در مواردی که جرم شرکتی از سوی کارکنان شرکت و به نام شرکت و در راستای اهداف  2شرکت نامید.-جرم حکومت

شود.  پذیرد ارتباطی با جرایم حکومتی ندارد. چرا که در این حالت اعتماد شخصی و خصوصی نقض می خاص شرکت انجام می

 (121: 1322ورچی بیگی، گیرد. )قدر حالی که در جرایم حکومتی اعتماد عمومی مورد خدشه قرار می

مورد اشاره قرار گیرد، این اصطالح  1صالح حکومتیتواند به عنوان جرایم شغلی مراجع ذیهای دولتی همچنین میقانونیبی

 به نقل از راس، 122 :1220 به اقدامات اشخاصی اشاره دارد که دارای قدرت قانونی برای اجرای تصمیمات خاص هستند. )گرین،

توان جرایم حکومتی را در شود و از این حیث است که می( در واقع این جرایم به روش استفاده از قدرت مربوط می121 :1323

( 102 :1323به نقل از  راس،  1211 و پیرس، 1213 استفاده از قدرت مورد مطالعه قرار داد. )باکس،  ذیل جرایم ناشی از سوء

 حقوقی قوانین مجموعه نقضجرایم شغلی به معنای  ا جرم حکومتی جرایم شغلی است.ترتیب یکی دیگر از عناوین مرتبط ب بدین

( جرایم شغلی عموماً به جرایم 11: 1321به نقل از عبدالهی،  131: 1211است. )کلینارد،  قانونی و مشروع شغلی تصدی جریان در

ارتشاء، تبانی در معامالت، اخذ پورسانت و غیره را شامل  شود. جرایم مالی مواردی از قبیل اختالس،بندی میمالی و غیرمالی طبقه

شود و جرایم غیرمالی شامل مواردی از قبیل افشای اسناد محرمانه، جعل اسناد رسمی در امور اداری، امتناع از اعالم جرم و می

                                                           
1 -Corporate Crimes. 

 اند.برخی جرایم شرکتی را مترادف با جرایم شغلی یا سازمانی به کار برده -2
بلکه انتقال شرکت به نهادها و یا سازی نیست، خصوصیشود به معنای حقیقی های دولتی نام برده میسازی شرکتها تحت عنوان خصوصیاری از مواردی که از آنیبس -3

 سازی صوری نام نهاد. توان آن را خصوصیافراد وابسته به دولت و حاکمیت است. فرآیندی که می
 ها خواهیم پرداخت.شرکت-در قسمت مربوط به تبیین حقوقی جرایم حکومتی به صورت تفصیلی به جرایم حکومت -2

5 - state authority occupational crimes. 



تر است از شغلی مناسبتبا توجّه به آن که در جرایم شغلی عموماً هدف اصلی کسب منفعت شخصی و یا جایگاه  1غیره است.

 گردد. جرایم حکومتی متمایز می

ترین عنوانی موسّع 2استفاده از قدرت استفاده از قدرت نیز مرتبط است. اصطالح سوء  جرایم حکومتی با جرایم ناشی از سوء 

دولت، قدرت خود را  دهد کهاستفاده از قدرت زمانی رخ می است که با جرم حکومتی در ارتباط است. آشکارترین مصداق سوء 

تواند در استفاده از قدرت می  در جایی که نباید چنین قدرتی داشه باشد اعمال کرده و یا برای خود چنین قدرتی فرض کند. سوء

 (121: 1322ی طیف مختلفی از اقدامات از جمله نقض حقوق بنیادین و حقوق بشر باشد. )قورچی بیگی، برگیرنده

توصیف  برای سیاسی جرم متعارف اصطالحمفهوم دیگری که با جرایم حکومتی قرابت دارد جرم سیاسی است. هرچند 

شناسان متعددی از جمله راس، ( ولی جرم11: 1321)عبدالهی،  شوند،می مرتکب حاکمیت علیه افراد که رودمی کار به جرایمی

-( اصطالح جرم سیاسی را به عنوان مفهومی چتری استفاده می1213پبرن )( و توماس و هی1211(، میخالوفسکی )1211گیبونز )

( جرم سیاسی جرمی است که به 111: 1323گیرد. )راس، کنند که هم جرایم ارتکابی حکومت و هم جرایم علیه آن را در بر می

-: 1322به نقل از میر محمد صادقی،  122: 1221، 3یابد. )هاگانی دولت یا علیه دولت که با اهداف ایدئولوژیک ارتکاب میوسیله

ای از نویسندگان مورد پذیرش قرار گرفته است. این نویسندگان برآنند که جرم سیاسی مفهوم  بندی توسط پاره( این تقسیم11

( 112: 1323توان سوء رفتار نهادها و نمایندگان حکومت و غیره را توضیح داد. )راس، مفیدی است که با استفاده محتاطانه آن می

ی حفظ نظام و از سوی توان گفت یکی از معانی جرم سیاسی جرایم ارتکابی از سوی دولت به بهانهبدین ترتیب می

( با 1322:11به نقل از میر محمد صادقی ، 1221، 2زگیدینگمداران به استناد مصلحت یا برای کسب منافع سیاسی است. ) سیاست

تی، جرایم سیاسیِ حکومت است که دولت برای کاهش یا حذف غیرقانونی تهدید علیه توان گفت جرایم حکوماین مبنا می

 (23: 1323دهد. )راس،  حاکمیت انجام می

توان تعاریف گوناگونی که از این جرایم شده است را مورد با مشخص شدن تمایزات جرم حکومتی از سایر عناوین مشابه می

شناسی جا که از منظر جرمسایی و النهایه تعریف جامعی از این جرایم ارائه نمود. از آنبازخوانی قرار داد، نقاط اشتراک را شنا

توان صرفاً جرم حکومتی را ( نمی22 :1321 سنتی مفاهیم مجرم بودن دولت و جرم دولتی نوعی تناقض است )هاومن و سمولرز،

 حقوق ضوابط المللی وبین قوانین به دولت اقدامات تعریف برایبر مبنای قوانین داخلی تعریف نمود و الزم است عالوه بر آن 

جرایم حکومتی جرایمی است ( 2: 2002) 1گرین و وارداز منظر  ( بر همین اساس122: 1312)کوزالریچ،  شد. نیز متوسل بشری

ها ارتکاب  قوق بنیادین انسانتر علیه حقوق بشر، و حافتد و به تعبیر سادهمرتکب آن دولت بوده و در واقع علیه مردم اتفاق میکه 

جرایم حکومتی را « ها، خشونت و فسادجرم حکومتی، دولت»شناس در کتاب ( این دو جرم21 :1321یابد. )نجفی ابرندآبادی، می

و هاومن و سمولرز،  2: 1321اند. )گرین و وارد، انحراف سازمانی حکومت که مستلزم نقض حقوق بشر است تعریف نموده

1321 :23) 

از دیدگاه راس جرایم حکومتی افعالی است که موجب ایراد صدمات فیزیکی، مادی یا اجتماعی به شهروندان یک حکومت، 

هایی است که نهادهای شود. این صدمات ناشی از اقدامات حکومت یا نتایج سیاستگروهی از مردم یا مردم کشورهای دیگر می

                                                           
 .1311، شرکت انتشارات کیهان، جرایم شغلی کارکنان دولتتر در این زمینه ر.ک به مهاجری، علی و خانلری، عبدالرضا.  برای مطالعه بیش -1

2 - abuse of power. 
3 - Hagan . 
4 - Giddings. 
5 - Green and Ward . 



اقداماتِ غیرقانونی،  حکومتی؛رایم جالمللی. در تعریف دیگر  صدمات ملی باشند یا بینی اجرای آن هستند خواه این دولتی واسطه

. یابندهای دولتی و نه برای سود و نفع فردی ارتکاب میدها یا نها که به نفع دولت دانسته شده استای اجتماعی و ظالمانهضد

 (120 :1312)کوزالریچ و دیگران، 

رسانی قمداد نموده است که در  را اعمال غیرقانونی، ظالمانه و به لحاظ اجتماعی آسیبدویگ جرایم دولتی و یا حکومتی 

که  اقداماتی چمبلیس 1(21: 2011یابند. )دویگ،  های دولتی و نه برای منفعت شخصی ارتکاب می راستای منافع دولت و یا سازمان

را جرم  شوندی دولت مرتکب میبه عنوان نماینده فعالیّتای دولتی در راست کاگزارانو شناخته شده جرم  توسط قانون به عنوانِ

 شهروندان، از قتل، جاسوسی و ترورهاو آن را شامل موادی از قبیل  (132: 2011، )چمبلیس یافته دولتی دانسته است سازمان

 حامیان و سیاه لیست در مندرج کشورهای و تروریستی هایگروه به سالح فروش غیرقانونی، صورت به مالی منابع از انحراف

به نقل از  112: 1212داند. )چمبلیس، می شکنجه، یافته تروریسم، سازمان و گسترده به طور مدنی حقوق نقض و تروریسم

آورد که هایی را جرم حکومتی به شمار می با این محدودیت مواجه است که صرفاً کنش چمبلیستعریف  (11: 1321عبدالهی، 

بار  شود سایر اقدامات زیانمیبندی به این تعریف در جرم حکومتی سبب عنوان جرم شناخته شده است. پایتوسط قانون به 

 حکومت از دایره جرم حکومتی خارج شود و مشروع تلقی گردد. 

ز جرم ناشی اشود. تقسیم می 3جرایم ناشی از ترک فعلو  2ناشی از فعلاز منظر باراک جرایم حکومتی به دو بخش جرایم 

گیرد، در حالی که جرم ناشی از الملل را در برمی فعل، نقض قوانین مدنی و کیفری داخلی و همچنین اشکال مختلف حقوق بین

دیدگان و  شوند و گروه بیشتری از بزههای عمومی ایجاد می ترک فعل، توسط نمایندگان دولت ارتکاب یافته یا توسط سیاست

عدالتی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، تبعیض  نادیده گرفته شده است. از جمله قربانیان بیدیدگی که به طور سنتی  اشکال بزه

و  2001و آرات کوک  2: 1221کنند. )باراک،  نژادی، جنسی و فرهنگی و سوء استفاده از قدرت سیاسی و یا اقتصادی را ایجاد می

 (121و  122: 1321به نقل از باراک،  2001و رازاک  2001گوسنین 

ای که عامالن یا اند. از جمله رفتارهای مجرمانههای مختلفی از جرایم حکومتی ارائه دادهویسندگان داخلی نیز تعریفن

( این 111: 1320شوند. )رایجیان اصلی، ها مرتکب میاستفاده از قدرت علیه شهروندان خود یا دیگر ملت کارگزاران دولتی با سوء 

سازد قابل توجّه است وانگهی ایراد اساسی آن تقلیل رتکاب جرایم حکومتی را مشخص میی اتعریف از آن جهت که طریقه

جرایم حکومتی به جرایم کارگزاران حکومتی است. جرایم حکومتی با جرایم کارگزاران حکومت هرچند مرتبط ولی متفاوت 

که مرتکب در جرایم حکومتی فاقد اهداف فردی  یابند، حال آنتر با اهداف فردی ارتکاب می است. چرا که جرایم کارگزاران بیش

 کند. های حکومت اقدام میاست، بلکه در راستای سیاست

شود که مبتنی بر نقض حقوق بشر بوده و توسط داند که شامل همه رفتارهایی میشرحِ دیگری جرم حکومتی را اعمالی می

افراد، سلب آزادی اشخاص، توقیف غیر قانونی اشخاص، اعمال  یابند. مثل بازرسی غیرقانونی منازلکاگزاران دولتی ارتکاب می

 (11: 1322تر از مجازات مورد حکم، اذیت و آزار بدنی. )میرمحمدصادقی، مجازاتی سخت

                                                           
همچنین است در  ست، به جرایم شرکتی مانند هستند.یابی به منافع فردی بلکه اهدافی سازمانی ا نه دست ها جرایم حکومتی از این جهت که هدف از ارتکاب آن -1

 پرتو در های تجاری شرکت جرایم شناختی جرم تحلیل ر ر.ک به دانش ناری، حمیدرضا.ی جمعی و غیره. برای مطالعه بیشتدیدگ هایی مثل داشتن رقم باالی سیاه، بزه ویژگی

 .1321شناسی. دانشگاه شهید بهشتی.  رساله دکتری حقوق جزا و جرم گیری. شناسی و پیش سازمانی، علیّت رهنگف های نظریه
2 -Crimes of commission. 
3 -Crimes of omission. 



توان عناصر های ارائه شده در خصوص جرایم حکومتی، میهای موجود میان تعاریف فوق و سایر تعریفرغم تفاوتعلی

ها ترین آن پردازی در خصوص جرایم حکومتی باشد. که از جمله مهمتواند مبنای نظریهشناسایی قرار داد که میمشترکی را مورد 

تعریف این جرایم و  1فقدان منفعت شخصی در جرایم حکومتی و دایره وسیع مفهومی جرم در این جرایم، ویژگی سازمانی بودن

توان جرایم حکومتی را ایراد آسیب و صدمه از سوی این اساس می جرم حکومتی بر مبنای نقض حقوق اساسی بشر است. بر

 سازمان حکومت در راستای اهداف و نفع خویش و علیه حقوق بنیادین بشر تعریف نمود.

 

 نظریه یادگیری و جرم حکومتی -2

گام این نظریه اعتقاد بر آن  شناسی جریان اصلی، نظریه یادگیری است. ادوین ساترلند به عنوان پیشهای مشهور جرمیکی از نظریه

آموزند. از منظر ساترلند این یادگیری شامل کاران چگونگی ارتکاب جرم را در یک فرآیند اجتماعی از دیگران می داشت که بزه

ها و توجیهات و تعریف مجموعه قوانین به عنوان امری نامطلوب است. هرچند نظریه یادگیری شگردهای ارتکاب جرم، نگرش

( و 1211های اصالحی این نظریه که توسط گلسر )با عنوان پیوند افتراقی، ها به وجود آمد اما نسخهآبی کاری یقه ضیح بزهبرای تو

ها نیز قابل اعمال است. سفیداند نشان داد که این نظریه در رابطه با جرم یقه( ارائه شده1211اکرس )با عنوان تقویّت افتراقی، 

توجّه  1232اش در سال ( حتّی خود ساترلند نیز پس از ارائه منظّم نظریه203: 1322به نقل از قورچی بیگی،  1311)سروستانی، 

های ترجیحی توضیح دهد. سفیدی را از طریق نظریه معاشرت سفیدی معطوف نمود و تالش کرد جرایم یقهخود را به جرایم یقه

شوند، وانگهی هنگامی که رفتارهای به طور هنجار آموخته می سفیدی، جرایمی هستند که به صورت بهن بود که جرایم یقهوی بر آ

-که تحت عنوان جرم شوند یا اینآور است، این رفتار یا اصالً جرم تلقی نمیی آنان از لحاظ اجتماعی زیانهنجار آموخته شده به

ها و رویکردهای فرهنگی که رفتارهای ( ساترلند عقیده داشت نگرش1321:211همکاران، شود. )ولد وهای مدنی تعریف می

ها به دنیای کنند در کل جهان تجارت حاکم است. تازه واردهای مساعد و مطلوب تعریف میتجاری غیرقانونی را به صورت

گیرند که چگونه ها یاد میپذیرند. آنهایی را میگیریها و جهتآیند که چنین نگرشای بار میتجارت از نظر اجتماعی به گونه

انواع خاصی از جرایم را مرتکب شوند و چگونه این جرایم را به صورتی توجیه کنند که در ذهن خودشان عادی و به عنوان 

و کارکنان از  سفیدی، دنیای تجارت را فرا گرفته و میان رؤساهای تجاری ضروری تلقی گردد. بنابراین فرهنگ جنایی یقه رویه

رغم توضیحات ساترلند در خصوص پیوند نظریه ( علی102: 1321شود. )بنسون و سیمپسون، نسلی به نسل بعدی منتقل می

سفیدی های مختلف جرایم یقههای اساسی نظریه خود را با گونهی مؤلفهسفیدی او به صورت مشخص رابطهیادگیری با جرایم یقه

های مبتنی بر یادگیری را برای ارتکاب جرایم اشخاص توان نظریهاین پرسش وجود دارد که آیا می ترتیبدهد. بدینشرح نمی

حقوقی و از جمله جرایم حکومتی مورد استفاده قرار داد؟ و قائل بر آن شد که کشورها از یکدیگر و از حاکمان گذشته خود 

-ان میان ارتباط کشورهای مختلف با یکدیگر نوعی انتقال روشتوآموزند؟ آیا میهای نقض حقوق بشر و چگونگی آن را میگونه

-ها را میهای غیرانسانی کنترل جرم، سرکوب شهروندان و سایر جرایم حکومتی را مورد شناسایی قرار داد؟ پاسخ به این پرسش

ها، ارتکاب جرم، یادگیری انگیزهگرفت. این مفاهیم عبارتند از: یادگیری فنون های یادگیری پیتوان بر اساس مفاهیم کلی نظریه

                                                           
مجرمانه است و غالباً  گذارند( که معموالًمورد اجرا میپذیرند )و به هایی را میکنند و سیاست ها به عنوان یک کل واحد عمل میبه این معنا که حکومت یا نمایندگان آن -1

جرایم سازمانی دولتی جرایمی هستند که با حمایت ( 121: 1323)راس،  .کنند در اقدامات خود از نظارت غیرقانونی داخلی و نقض حقوق بشر به صورت مستمر استفاده می

 (112: 1311به نقل از راس،  1: 1211)کولمان،  .شوند آن انجام داده میبرد اهداف  و تشویق یک سازمان رسمی و حداقل با  هدف پیش



( و 1321:112هایی که با جرم همراه است، تعریف مجموعه قوانین به عنوان امری نامطلوب )وایت و هینز،ها و توجیهرهیافت

 دهد.ها نشان میهای مثبت، منفی و مجازاتهمچنین الگوهای رفتاری که خود را در قالب تقویّت

 

 ق بشریادگیری فنون نقض حقو -2-1

گیرند. برای مثال به ی سایر کشورها یاد میی خود و یا پیشینهگری را از پیشینههای سرکوبها در بسیاری از موارد نمونهحکومت

به  122: 1221، 1های فرانسوی در الجزایر بر ترورهای حکومتی در گواتماال و آرژانتین تأثیر گذاشته باشد. )هیرسد روشنظر می

یابند. وقوع می« 2منحنی یادگیری سرکوب»( از منظر پایون و برلین جرایم حکومتی بر اساس 111: 1321و وارد، نقل از گرین 

با اشاره بر « 2منحنی یادگیری دیکتاتورها»در کتاب  3دوبسِن امیلیو( 110: 1321به نقل از گرین و وارد،  20: 1212)پایون و برلین، 

-های نوین دیکتاتوری خودکامه را از طریق پیشینیان و دیگر کشورها میها شیوهحکومت دهد که چگونهاین مفهوم توضیح می

عهد عربستان اشاره کرد که چگونه با الگوبرداری از رفتار پوتین در توان به اقدمات ولی( برای نمونه می2013آموزند. )دوبسن، 

رانی اقتدارگرا را در  ست. در واقع حکومت عربستان نوع حکمهای دموکراتیک اروسیه به دنبال حفظ اقتدارگرایی از طریق قالب

رو در این زمینه الگوبرداری و یا تقلید نموده است و آن اتخاذ فرمی دموکراتیک برای  قرن حاضر از طریق کشورهای پیش

تواند به صورت های کنترل مردم، نقض حقوق بشر و حفظ اقتدار میحکومت، بدون محتوای واقعی است. البته یادگیری شیوه

واسطه چگونگی نقض حقوق بشر را به مستقیم و یا غیرمستقیم صورت پذیرد. در یادگیری مستقیم، کشورها به صورت بی

ها و فرستادن مشاوران نظامی و یا ، تکنیکهای پلیسیدیگر از طرق مختلف مانند در اختیار قرار دادن برنامه مدون، روش یک

ی نمونه در خصوص مقابله با اعتراضات مردمی برخی از فرماندهان نظامی برای آموزش چگونگی دهند. براسیاسی آموزش می

شوند. چنین اقدمی را باید نوعی آموزش فنون نقض حقوق بشر توسط یک اعمال خشونت علیه مردم به کشور دیگر فرستاده می

با که  در دوره پهلوی دوم رانیدر ا آمریکا یامحضور مستشاران نظ شیافزاحکومت به حکومت دیگر تلقی نمود. برای نمونه 

انجام پذیرفت  در سراسر کشور  سیپل یرویتقویّت ساواک و نی، داخل ی  ها هدف تقویّت وضع موجود و سرکوب شورش

 ( را باید نوعی آموزش مستقیم نقض حقوق بشر تلقی کنیم.121: 1321)سپهری، 

پذیرد. نقل و وق بشر از طریق الگوبرداری از نهادهای حقوقی صورت میبه صورت غیرمستقیم نیز یادگیری فنون نقض حق

های حقوقی شود، ولی تردیدی یافتگی نظام تواند سبب توسعههای کیفری و مقابله با جرم اگرچه از یک منظر میانتقال سیاست

 احتمال و خطر مفهوم بر حد از بیش تأکید انگاری افراطی، جرم در تقلیدگرایینیست که واجد آثار مخرب متعددی نیز هست. 

دهد در کشورهای مختلف نشان می 1گیری غیر عادالنه از جرم های غیرحقوق بشری کنترل و پیشاتخاذ روش جرم، ارتکاب

ی ی آغاز دههگیرانه دیگر یاد بگیرند. برای مثال رویکردهای سخت توانند چگونگی نقض حقوق شهروندان را از یکها میحکومت

شود از انگلستان و آمریکا آغاز شد و به تدریج در کشورهای شناسی شناخته میکه تحت عنوان راست جدید در علم جرم 1210

دیگری نظیر استرالیا مورد تقلید قرار گرفت. سیاست جنگ با جرم، )جنگ با تروریسم و جنگ با مواد مخدر( که از آمریکا آغاز 

به ویژه کشورهایی غیر دموکراتیک آموخته شد و به شدّت علیه شهروندان به اجرا  شد در کوتاه مدت توسط بسیاری از کشورها

                                                           
1  - Hey. 
2  - learning curve of repression. 
3  - William J. Dobson. 
4  - The Dictator's Learning Curve: Inside the Global Battle for Democracy. 

چاپ ات سمت، انتشار :عادالنه از جرم، در علوم جنایی )مجموعه مقاالت در تجلّیل از استاد دکتر محمد آشوری(، تهرانگیری  ر.ک به: نجفی ابرندآبادی، علی حسین. پیش -1

 .112-121، 1320چهارم،



در آمد. برای نمونه فیلیپین یکی از کشورهایی است که به شدّت از سیاست جنگ با جرم و جنگ با مواد مخدر استقبال کرد و آن 

چهار  فیلیپین در دوران ریاست جمهوری دوترتهدولت در اساس آمارهای رسمی  برکه  چنان را در سطح وسیع به اجرا درآورد.

حالی است که نهادهای مدنی و حقوق بشری تعداد  هزار نفر پس از شروع برنامه مقابله علیه مواد مخدر کشته شدند، این در

فرمانی به  دوترته پس از ریاست جمهوری با صدور .اندهزار نفر برآورد کرده هشت الی دوازدهبین  قربانیان جنگ مواد مخدر را

های قاچاق مواد نیروهای پلیس این کشور، مجوز شلیک مستقیم را به این نیروها در تعقیب و دستگیری مظنونان فعالیّت در پرونده

های دوران بازداشت در بازداشتگاه هنگام دستگیری و یا در بسیاری از قربانیان درچنین سیاستی منجر به آن شد که . مخدر داد

 (1321، 113221رکد خب)ایرنا به نقل از خبرآنالین،  شوند.یل دادگاه اعدام پلیس بدون تشک

 

 های ناظر بر جرایم حکومتیها و توجیهیادگیری رهیافت -2-2

های ناظر بر جرایم حکومتی است. بررسی نوع رفتار کشورهایی که ها و توجیهیکی دیگر از ابعاد نظریه یادگیری، یادگیری انگیزه

کنند.  بار خود استفاده می ها از توجیهات مشابهی برای اقدمات زیاندهد که آنناقضان حقوق بشر قرار دارد نشان میدر صدر 

های مرسوم به چه روش کنند. وانگهی چنانها از طریق حکّام قبلی به ارث رسیده است استفاده میها بر اساس آنچه به آنحکومت

آورند. معموالً این کنند روی میبه تقلید از سایر کشورهایی که اهداف مشابهی را دنبال می گو نباشدعلّت تحوالت اجتماعی پاسخ

گیرد. توجیه جرایم حکومتی با توسل به لزوم توجیهات به صورت غیرمستقیم آموخته و مورد استفاده مقامات سیاسی قرار می

های انحرافی فظ یکپارچی و وحدت کشور، مقابله با جریانحفظ نظم و قانون در جامعه، لزوم حفظ و تقویّت امنیت اجتماعی، ح

داخلی، کنترل جرم و غیره از جمله توجیهاتی هستند که کم و بیش از سوی کشورها برای نقض حقوق شهروندان مورد استفاده 

اب جرایم علیه حقوق آموزند که چگونه مبادرت به ارتکهای اتخاذ شده توسط دیگر کشورها میها از رویهگیرد. حکومتقرار می

توان به تلقی از تروریست و کسب مجوز ارتکاب جرایم حقوق بشری با توسل به بشر نمایند و آن را توجیه کنند. برای نمونه می

که پس از حمله آمریکا به افغانستان و عراق با توجیه جنگ با تروریسم بسیاری دیگر از کشورها از این  این مفهوم پرداخت. چنان

 المللی و حکومتی خود را با توسل به این مفهوم توجیه کردند. ستفاده کردند و عمالً جنایات بینشیوه ا

دهد که از توجیهات مشابهی برای ارتکاب جرایم بررسی کشورهایی که با نرخ باالی جرایم حکومتی مواجه هستند نشان می

ها وجود دارد، دهند، انتخابات در آنبندی نشان مییک پایکنند. این کشورها در ظاهر به موازین دمکراتحکومتی استفاده می

شود. در واقع شود، ولی در عین حال، در عمل حقوق شهروندان در حد وسیع نقض میحقوق بشر توسط حاکمان ستایش می

با ها را و در عمل آن بند باشنداند که چگونه در ظاهر به هنجارهای دموکراتیک پایدیگر آموخته حاکمان کنونی این کشورها از یک

های مشابهی برای ارتکاب جرایم حکومتی و توجیه آن ض کنند. برای نمونه روسیه و ونزوئال به روشتوجیهات گوناگون نق

اندازی شبکه اینترنت  ای و دستکاری قانون است. روسیه حقّ دسترسی آزاد به اطالعات را با راهکنند که آن کنترل رسانهاستفاده می

 کند.  ملی عمالً محدود نموده است و در توجیه این اقدام خود به لزوم حفظ امنیت سایبری استناد می

آید. برای نمونه کشوری نظیر کننده فرآیند یادگیری جرم حکومتی از خالل مقایسه کشورها به دست مییکی از دالیل تقویّت

های جدید کنترلی و ترجیحی با سایر کشورهای اقتدارگرا نتوانسته است از شیوه ی فقدان معاشرتکره شمالی به واسطه

المللی های گزاف بینتری برای حکومت دارد استفاده نماید. در نتیجه همواره مجبور به تحمل هزینه های کماقتدارگرایی که هزینه

مانند عربستان و چین به عضویت شورای حقوق بشر  برندشود در حالی که سایر کشورهایی که در وضعیت مشابهی به سر میمی



کارانه جهت معرفی خود به عنوان کشورهایی دموکراتیک  های فریباند چگونه از روشآید. چرا که این کشورها آموختهدر می

 استفاده کنند.

 

 تعریف قوانین و اسناد حقوق بشری به عنوان امری نامطلوب -2-3

( البته یادگیری 211: 1321موافق با نقض قوانین علل واقعی رفتار مجرمانه هستند. )ولد و همکاران، های در نظریه ساترلند تعریف

هایی لزوماً مستلزم یادگیری مستقیم نیست، بلکه حتّی ممکن است در فرآیند مشاهده نتایج حاصل شود. )سلیمی و چنین تعریف

مستقیماً به افراد القا شده باشد که قوانین قابل احترام نیستند، از طریق  که ( به این ترتیب ممکن است بدون آن322: 1323داوری، 

زدایی از نقض قانون آماده ارتکاب جرم گاه با قبح ای دست یافته و آنها مرتبط هستند به چنین نتیجهمشاهده رفتار کسانی که با آن

کننده قواعد بازار آزاد است  مقررات دست و پاگیری که نقضها ممکن است با تعریف قوانین به عنوان شوند. برای نمونه شرکت

ها نیز از طریق مشاهده رفتار شرکت ها را با توجیهاتی از این دست مجاز تلقی کنند. در چنین شرایطی سایر شرکتتخطی از آن

ند. چنین فرآیندی در سطح آورمزبور در تعریف قوانین به عنوان امور نامطلوب و عواید حاصل از آن، به ارتکاب جرم روی می

ی جرایم حکومتی رویکردهایی که کشورها در مقابل اسناد حقوق بشری ها نیز قابل تحقق است. در زمینهکالن و در قالب دولت

چه اسناد حقوق بشری مقررات نامطلوبی ارزیابی شوند که با  آورد. چنانی بروز جرایم حکومتی را فراهم میکنند زمینهاتخاذ می

شود. تحمیلی خواندن موازین حقوق ی نقض این مقررات توسط کشورها فراهم میاند، زمینهسلطه بر کشورها تدوین یافته هدف

های تالش برای نامطلوب تلقی نیازی از مقررات حقوق بشری از جمله نمونهها، ادعای بیبشر، غیرعادالنه و منطقی دانستن آن

ها است. بررسی واکنش کشورهای اقتدارگرا در خصوص ارزیابی موازین ی نقض آنزمینهکردن موازین حقوق بشر و فراهم کردن 

دهند. کره شمالی، کنگو، آفریقای دهد این کشورها تعاریف نسبتاً مشابهی از حقوق بشر به دست میحقوق بشری نشان می

ورهایی هستتند که تعاریف مشابهی نسب به مرکزی، عربستان، یمن، سودان، لیبی، بحرین، چین، مصر، سوریه، کوبا از جمله کش

که  ه استرا به شکلی گسترش داد« تروریسم»ادگاه عالی امنیت مصر تعریف های نقض آن دارند. برای مثال دحقوق بشر و گونه

کشورها . این 1گیردهای مشروع سیاسی را نیز در بر می های اجتماعی و فعالیّت آمیز، مطالب شبکه های مسالمت دیگر تظاهرات

کند! همین طور دولت کند تقبیح میهای تروریستی را فراهم میی فعالیّتبندی به موازین حقوق بشر را از این جهت که زمینه پای

  دهد.بحرین با غیرحقوق بشری خواندن اعتراضات مردمی و تروریستی خواندن آن علیه آنان واکنش نشان می

 

 تقویّت رفتاری  -2-4

شود و احتماالت مربوط به تقویّت و مجازات است که تعیین گیرد و حفظ میی پیامدهایش شکل میار به واسطهاگر بپذیریم رفت

گاه اذعان خواهیم نمود  ( آن312: 1321شین، کند )ویلیامز و مککند آیا تکرار یک رفتار خاص افزایش یافته یا کاهش پیدا میمی

-نیز می ها و حتّی در سطوح کالناست. نه تنها در خصوص افراد بلکه در خصوص سازمانکه رفتار از قابلیّت تقویّت برخوردار 

هنجار استفاده نمود. زمانی که حکومت مرتکب جرایم علیه حقوق بشر  هنجار و یا نابه توان از این مفهوم برای توضیح رفتارهای به

-گراارتکاب این جرایم در آینده است. بر اساس نظریه محیط کننده استمرار، تکرار و یا عدم شود، پیامدهای این نقض تعیینمی

بار حکومت دانست. در واقع  توان در عدم پاسخ مناسب به رفتارهای زیانرفتارگرای اسکینر علّت تکرار جرایم حکومتی را می

                                                           
  https:www.aa.com.tr، قابل دسترسی در: حقوق بشر در مصر تیدرباره وضع الملل نیگزارش عفو ب -1



را پی در پی نقض نماید به بار خود داشته باشد، حقوق شهروندان  که مسئولیّتی در قبال اعمال زیان زمانی که حکومت بدون آن

کند و تکرار رفتار دقیقاً به  کارانه خویش را تکرار می تدریج در شرایط فقدان ضمانت اجرای نقض حقوق شهروندی رفتار بزه

کننده رفتار، محصول آن است، معنای آن است که رفتار مخرب یاد گرفته شده است. بر اساس این نظریه یکی از عوامل تقویّت

گذار آید در ارتکاب مجدد آن تأثیرتوان گفت نه تنها شرایط پیرامونی، بلکه آنچه از ارتکاب جرم به دست مییب میبدین ترت

پذیری، حکومت از محصول جرایم ارتکابی خود که گویی و مسئولیّتاست. در خصوص جرایم حکومتی در شرایط فقدان پاسخ

شود و با مند میاقتصادی، افزایش کنترل بر شهروندان و مانند آن باشد بهرههای تواند حفظ و ارتقای قدرت سیاسی، انگیزهمی

پردازد. بررسی جرایم علیه حقوق بشر در هایی به صورت چند باره و پیوسته به نقض حقوق شهروندان میمندیچنین بهره

پذیری گویی و مسئولیّترین میزان پاسخت دهد باالترین نرخ این جرایم در کشورهایی وجود دارد که کمکشورهای مختلف نشان می

های های مردمی، جنبشچه با واکنش نماید چنانها وجود دارد. زمانی که حکومت مبادرت به جرایم حکومتی میدولتی در آن

ملی مانند گویی به مراجع فراالمللی و الزام به پاسخای، مقاومت از طریق اعتصاب، واکنش نهادهای بیناجتماعی، اعتراضات رسانه

شود در آینده رفتار خود را های حقوق بشر مواجه شود احتماالً به خاطر تبعاتی که از ارتکاب جرایم حکومتی متحمل آن میدادگاه

تواند در عدم تقویّت رفتار مخرب حکومت مؤثّر تغییر خواهد داد. این به آن معنا است که واکنش در برابر جرایم حکومتی می

تفاوتی مدنی، عدم وجود احزاب سیاسی، اعتراضات مردمی و... سبب تقویّت رفتار مخرب حکومت خواهد ه بیباشد، در حالی ک

بر « 1مادران شنبه»توان در تأثیراتی که جنش بار حکومت را می های بارز نقش مقاومت در برابر تغییر رفتار زیانشد. یکی از نمونه

                                                           
تبدیل « مخالفان حکومت»دار به  مانی مدنی در ترکیه است. بعد از بیست و دو سال مبارزه، اعضای این سازمان از مادران خانهترین جنبش نافر قدیمی« مادران شنبه» -1

بهتر  برایدر واقع جنبش . این اش متحول کرده است بردیِ مادری و لحن عاطفی طرفیِ راه ی عمومی ترکیه را از طریق بی ها حوزهدر همین حال، تجمعات آن اند. شده

مادران »در روسیه، « مادران سربازان»در آرژانتین، « مادران میدان مایو»در شیلی، « مادران ناپدیدشدگان»شناساندن خشونت دولتی در ترکیه پدید آمد، و نقشی شبیه به 

ها را به دست  خود را پیدا کنند و عامالن جنایت  د که عزیزاناین بو« مادران شنبه»دهی جنبش  هدف از سازمان. در الجزایر داشت« انجمن مادران»در چین، و « آنمِن تیان

های  ها را برای همیشه تغییر داد زندگی نسلها خواهان حقوق اجتماعی، سیاسی و قانونی جدیدی هستند که نگذارد خشونتی که زندگی آنعدالت بسپارند. افزون بر این، آن

ها در میدان  ظهر شنبه 12ها هر هفته ساعت ، آن1221آورِ از دست دادن فرزند بود. از سال  دیگر متحد کرد همان درد عذاب یکرا با « مادران شنبه»چه  آنبعدی را تهدید کند. 

ی سهیم  لف به نشانههای اجتماعی مخت ها، ادیان، طبقات و پایگاه های قومی، شهرها، فرقه تدریج، افرادی از گروه اند. به زده  ی خاموش تقسیمِ استانبول دست به تحصّن نشسته

ی( خشونت  ی قربانیانِ )زنده و مرده خود را مادر همه« مادران شنبه»پیوستند. وقتی « مادران شنبه»ی جمعی به  های روحی، درد، خشم، مقاومت و مبارزه بودن در ضربه

گذارند.  دیگر در میان می داستان یکی از ناپدیدشدگان قهری را با یک« ادرانم»حکومتی، از جمله افراد حاضر در تظاهرات، شمردند پیوند میان متحصّنین تقویت شد. هر هفته 

مادران آرژانتینی شمع و عکس عزیزان خود را در دست  ها تجلّی درد، خشم و مقاومت مشترک است. همان طور که شمار فراوانی ازعالوه بر این، تظاهرات خاموشِ آن

های گوناگونی از سکوت  به شیوه« مادران»این  اند. چون سالحی سیاسی استفاده کرده هم از سکوت هم« مادران شنبه»کردند،  می  پیمایی گرفتند و سی دقیقه در سکوت راه می

نی واحد تحصّن های سیاسی مختلف هر هفته در مکا هایی با پیشینه آورد که خانواده این امکان را فراهم می« مادران»اند. اول این که شعار ندادن و سکوت محض  بهره برده

ها و دوستان برای آگاهی یافتن از سرنوشت عزیزان خود را به رسمیّت  کنند. دوم این که در کشوری که سرکوب مانع از آزادی بیان همگانی است و مسئوالن حقّ خانواده

نشینند و به این  فته نیم ساعت در یک میدان مرکزی خاموش می، در مقام عامالن سیاسی، هر ه«مادران»های مهم اعتراض سیاسی است.  شناسند، سکوت یکی از مؤلفه نمی

و حقّ واداشتن « مادران»کنند. معنای ضمنی این سکوت این است که مسئوالن حقّ آزادی بیان  ها، خشونت حکومتی و فقدان حقوق مدنی انتقاد می ترتیب از نابرابری

دهند تا از  ها قرار مینماد موانعی است که مسئوالن حکومت در برابر آن« مادران»سند. به عبارت دیگر، سکوت شنا ها را به رسمیّت نمی گویی در مورد قتل حکومت به پاسخ

های قومی )در این مورد، عمدّتاً ترکی/کردی(، طبقاتی )در این مورد،  ها نشانی از نقش موقعیت جغرافیایی و هویتاستیفای حقوق شهروندی خود باز بمانند. سکوت آن

با استفاده از سکوت به مخالفت « مادران شنبه»طبقات پایین و متوسط( و جنسیتی )در این مورد، عمدّتاً زنانه( در تعیین حقوق شهروندی در ترکیه است. عالوه بر این،  عمدّتاً

ی موجود خودداری  گرانه های سرکوب خود از مشارکت در نظامها با سکوت پردازند. آن های قضایی، و زبان قضایی می فهم رایج از عدالت اجتماعی، نظام قضایی، رویه و ردّ

خوانند. به  می ای از صلح اجتماعی فرا مداری، و درک تازه یابی به فهم جدیدی از عدالت، شکل جدیدی از قانون کنند. در عوض، به طور مستمر مردم ترکیه را به دست می

بر اساس  دهد حرف خود را بزنند. ها اجازه نمیها از کاربرد زبان نظام موجود دانست، نظامی که به آنی آنتوان حاکی از خوددار را می« مادران»همین دلیل، سکوت 

واقعی توانند مادران یا شهروندانی  ها نمیکنند. در نتیجه، آن ها نیز دفاع میپرورش دادند بلکه از حقّ زندگی آن« دگراندیش»نه تنها پسرانی « مادران شنبه»بندی رسمی،  طبقه

در سال « مادران شنبه»در ابتدای تظاهرات  برند، محروم باشند. از آن بهره می« به طور طبیعی»ای که شهروندان واقعی  باشند. بنابراین، عجیب نیست اگر از حقوق اساسی



ها و عزاداری  پیمایی های خاموش هفتگی، راه نان از طریق اعتراضاتی مثل تحصّاین مادردولت ترکیه داشته است مشاهده کرد. 

کنند. عالوه بر این اعتراضات علنی، برخی به منظور افشای مینقض حقوق بشر را محکوم  عمومی برای مقتولین/مفقودینِ

. افزون بر این، بعضی از مادران در نندک میالمللی شرکت  های ملی و بین در کنفرانساند، خشونت پنهانی که در ترکیه متحمل شده

کمیسیون »در نتیجه اقدامات انجام شده  ترکیه انجامید. ی دعوا کردند، امری که به محکومیت دولت دادگاه اروپایی حقوق بشر اقامه

« مادران شنبه»ات دهی تظاهر برای سازمان« کانون حقوق بشر»، که تحت لوای «رسیدگی به ناپدیدشدگان قهری در دوران بازداشت

المللی توجّه افکار عمومی را به این  ای یا بین های غیردولتی ترکیه ها و سازمان تشکیل شد، کوشید تا با همکاری نمایندگان رسانه

ت همگانی از المللی مصونیّ ی بین معاهده»المللی، از جمله  جنبش جلب کند. این جنبش دولت ترکیه را به امضای معاهدات بین

ت ادامه تظاهرات که بیش از دو دهه با جدیّاین  نمود.ی اتباع ترکیه تشویق  روزی همه ، به منظور تضمین به«دشدن قهریناپدی

چطور ممکن است که »داشت که المللی را جبران و این پرسش را در ذهن مردم عادی زنده نگه  توجّهی ملی و بین بی ،یافت

ی  در حوزهبدین ترتیب حداقل پیامد این جنش « از دست دادن عزیزش را بیان کند؟ ی عمومی ترکیه دردِ مادری نتواند در حوزه

 (2011. )روزان کارامان، است ترکیه بوده عمومیِ تضعیف هژمونیک

-های مقاومت )نظیر آنچه توضیح آن گذشت( برای درک جرایم دولتی اهمیّت زیادی دارند، زیرا از یک سو محدودیّتجنبش

های های هنجاری تجاوز شد، جنبشکنند و از سوی دیگر وقتی از این محدودیتدهند و تقویّت میتوسعه میهای هنجاری را 

توان حکومت را مانند انسانی در نظر ( بر این اساس می112: 1321مقاومت مجرایی برای تقبیح و محکومیّت هستند. )لسلت، 

دهد گفته نشان می کند. مثال پیشتارش را متناسب با این عوامل تنظیم میگرفت که تحت تأثیر عامل تقویّت رفتار قرار دارد و رف

تواند رفتار حکومت در ارتکاب جرایم حکومتی را تحت تأثیر قرار دهد و بدین ترتیب تا حدی جرایم که جامعه مدنی می

ها و )مثبت و منفی( و مجازات هاحکومتی را کنترل نماید. از آن رو که بر اساس این نظریه رفتار در وضعیت وجود تقویّت

سازد که را متوجّه این موضوع می هاچه در باال اشاره شد دولت های اجتماعی نظیر آنگیرد. جنبشدستاوردهای حاصل شکل می

المللی مواجه خواهند شد، ممکن است برای آنان پیامدهای  در صورت نقض حقوق بشر با واکنش منفی جامعه مدنی و بین

توان نتیجه چه گذشت می بر اساس آن ها خواهد کرد.تصادی به همراه داشته باشد و همچنین عواید اندکی را عاید آنسیاسی، اق

                                                                                                                                                                                           
« ی غیرسیاسی مادران بیچاره« »مادران شنبه»تصوّر اولیه این بود که شمردند.  ها را غیرسیاسی میزیرا آن .های آزاد عمومی نسبتاً آسان بود ها به تریبونیابی آن ، دست1221

از این لحظه  .های خطرناکی جلوه دادند که الیق احترام و حمایت نیستند ها را آدمها آن زیرا مسئوالن سیاسی و بعضی از رسانه .سرعت از بین رفت اما این تصوّر به  .هستند

ها نظر افکار عمومی  اند. این بحث بوده« مادران شنبه»برداری از  های تروریستی سرگرم اداره و بهره می به این بحث دامن زد که سازماندر فضای عمو« مادران»به بعد، حضور 

بودند و همین « ها ان تروریستمادر»ها هستند. حاال آن« های تروریستی دست قانونیِ سازمان  آلت» ،«مادران»شد که  ها ادعا می را تغییر داد. در این بحث« مادران»نسبت به 

ها، و حمایت از آرمانشان به معنی حمایت از  ها، شرکت در تظاهرات آن دردی با آن گفتند که هم ها بخوانند. می یا حامی تروریست« تروریست»ها را کافی بود تا آن

آور، ضرب و جرح و  ی مکرر از گاز اشک محروم شدند. پلیس کوشید با استفاده« مادری»از سپر ایمنیِ « مادران شنبه»ها،  ها است. اندکی پس از شروع این بحث تروریست

مادران »، 2002 از سال متوقف کنند. 2002 تا سال 1222 ها تظاهرات خود را از سال سبب شد تا آن« مادران»ها را پراکنده سازد. خشونت فزاینده علیه  آن« مادران»بازداشت 

سازی ترکیه از دولت پنهان  ها پاک شرکت کنند. بنا به ادعای مسئوالن حکومت، هدف از برگزاری این محاکمه« دادگاه اِرگِنِکون»گرفتند تا در تظاهرات خود را از سر « شنبه

قتل و دفن مخالفان در گورهای  بود که در ربودن،  ای به نام ولی کوچوک بود. اتهام او رهبری سازمانی مخفی بود. یکی از نخستین متهمان دادگاه ارگنکون ژنرال بازنشسته

توان به ایلکِر باشبوق، رئیس سابق ستاد کل  ها می جمعی در مناطق کردنشین دست داشت. پس از مدّتی کوتاه، صدها متهم در این دادگاه حاضر شدند. از میان آن دسته

از مسئوالن حکومت خواستند « مادران شنبه»نگاران اشاره کرد.  شگاهیان و روزنامهمداران، دان ی نظامی، سیاست رتبه نیروهای مسلح ترکیه و شمار زیادی از افسران عالی

 .معلوم شود 1220ی  بودن روند دادخواهی در دادگاه ارگنکون را تضمین کنند تا سرنوشت ناپدیدشدگان قهری در دهه  منصفانه
  

 



بار حکومت را افزایش داد تا حکومت متقاعد به تغییر  گرفته برای کنترل جرایم حکومتی الزم است عواید حاصل از اقدامات زیان

تواند از طریق تأسیس نهادهای مردمی، واکنش اعتراضی به شهروندان گردد. این افزایش میرفتار آموخته شده در نقض حقوق 

چه نقض حقوق بشر با واکنش  المللی نیز چنانهای حکومتی، انتشار اخبار جرایم حکومت و مانند آن باشد. به لحاظ بینسیاست

نه به وسیله شورای امنیّت همراه باشد، احتمال نقض حقوق گیرا المللی، تحریم اقتصادی و اتخاذ تدابیر سختشدید نهادهای بین

بشر کاهش پیدا خواهد کرد. به عالوه اتخاذ تدابیری برای تقویّت مثبت نسبت به کشورهای متعهّد به رعایت حقوق بشر در 

های  مندیزایش بهرهرو در زمینه رعایت حقوق بشر، اف تأثیر نخواهد بود. انتشار اسامی کشورهای پیشترغیب سایر کشورها بی

 المللی در خصوص این کشورها از جمله عواملی است که تقویّت مثبت را به همراه خواهد داشت.سیاسی و اقتصادی بین

 

 گیرینتیجه

های  شد، وانگهی در حال حاضر در پرتو یافتهکننده با جرم شناخته می ای طوالنی حکومت به عنوان نهاد مقابله اگرچه در برهه

توان به نقش حکومت در ارتکاب جرم توجّه کرد و حکومت را یکی از بازیگران صحنه جرم ده از مطالعات انتقادی میبرآم

و  2،2000راس 12: 1321، 1شود مورد مطالعه قرارداد. )واردترین جرایم می دانست و دولت را به عنوان تبهکاری که مرتکب مهم

شناختی حول دو محور اساسی شکل ( مطالعه پیرامون جرایم حکومتی از منظر جرم11: 2000، 1و گرین 2و وارد 13: 3،1220باراک

گیری از جرایم حکومتی. پیش شرط ورود به موضوع اخیر  شناسی جرایم حکومتی و سپس پیش گیرد که عبارت است از علّت می

ت که از قابلیّت تطبیق با جرایم حکومتی برخوردار های گوناگون جرم شناختی اس شناخت علل جرایم حکومتی با استفاده از نظریه

توان از آن برای تبیین علّت شناختی جرایم حکومتی استفاده کرد نظریه یادگیری است. با  هایی که می هستند. یکی از نظریه

ل انتقال و تقویّت بار حکومتی قاب توان نتیجه گرفت که نوع تلقی، نگرش و رفتار زیان کاربست این نظریه با جرایم حکومتی می

آموزند که چگونه انواعی از جرایم است. حتّی کشورهای دموکراتیک نیز به تدریج در پرتو تعامل با کشورهای اقتدارگرا می

حکومتی را مرتکب شوند و چگونه به توجیه آن بپردازند که مردم خود و جهان را متقاعد به پذیرش آن کنند. این یادگیری نه تنها 

دهد. کند، در پرتو یادگیری بین نسلی حاکمان نیز رخ میالمللی کشورها، بلکه آن طور که دابسن اشاره میامالت بیندر پرتو تع

ی توانیم از یک فرهنگ جنایی حکومتی سخن بگوییم. فرهنگی که نقض حقوق بشر در آن، شیوهدرست در همین جا است که می

که فرهنگ حکمرانی اقتدارگرا از حقوق  ای در اولویّت است. چه آنبه هر وسیله رایج حکومت بوده و بقای نظام سیاسی با توسّل

گیرد تعاریفی از حکمرانی کند، بلکه برای هرکسی که در جایگاه فرمانروا قرار میهای بنیادین حمایت واقعی نمیبشر و آزادی

شود که در پرتو ها زمانی تشدید میدهد که مستلزم نقض حقوق بشر است. این نقض حقوق بشر توسط حکومتارائه می

یادگیری برآمده از دیدگاه اسکینر تقویّت شود. اگر بپذیریم که بخشی از فرآیند یادگیری در تکرار رفتار و تجربه ناشی از آن به 

-و مسئولیّت گوییها پس از ارتکاب جرایم حکومتی به اهداف مدّ نظر دست یابند و با مانع پاسخگاه که حکومت آید. آندست می

جا که  کنند. به تعبیر دیگر از آنپذیری مواجه نشوند در واقع با تقویّت مثبت مواجه شده و رفتار یاد گرفته شده را تکرار می

گاه که حکومت در شرایط فقدان  ( آن202: 1323پیامدهای مورد انتظار، نقش مهمی در کنترل رفتار دارند، )سلیمی و داوری، 
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که حکومت  ناپذیر خواهد بود. چه آن از نظریه رفتارگرایی اسکینر است قرار دارد کنترل رفتار حکومت امکانمجازات که بخشی 

 به پیامدهای مدّ نظر خویش دست یافته است و پاسخی نیز دریافت نکرده است. 

معه از بعد اجتماعی برای یابد که جاسفیدی به این دلیل رشد می بدین ترتیب اگر این سخن ساترلند را بپذیریم که جرم یقه

گاه اغان خواهیم نمود تا زمانی که جامعه مدنی،  ( آن101: 1321دهی نشده است، )بنسون و سمپسون، مقابله با آن به خوبی سازمان

بار حکومت  های اجتماعی گسترده و نظارت مردمی قوی در برابر اقدمات زیانهای مردم نهاد، احزاب سیاسی، جنبشسازمان

توان حکومت را از ارتکاب دهی مناسبی برای مقاومت برخوردار نباشد، نمینداشته باشد، یا به تعبیر دیگر جامعه از سازمانوجود 

ها را یاد گرفته و آن را به عنوان بخشی از فرهنگ خویش پذیرفته است بازداشت. بدین ترتیب رفتار جرایم علیه حقوق بشر که آن

حکومت در ارتکاب جرایم حکومتی یاد گرفته شده به وسیله سازوکار تقویّت رفتاری در صورتی تغییر خواهد کرد که با عوامل 

سازی توسط حکومت دور های خنثیتوانند از طریق روشنیز میکننده منفی و تبعات رفتار مواجه شود. هرچند عناصر محدود 

گر گیرانه و سرکوب المللی( و همچنین پیشچه عناصر کنترلی در ابعاد درونی و بیرونی )داخلی و بین اثر شوند اما چنانزده و بی

 توان رفتار حکومت را تا حدّی در ارتکاب جرایم حکومتی کنترل نمود. تقویّت شود، می
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