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آثرار آن در مراحر    قوانین مربوط به تولید و توزیع درآمد و ثررو  و  اقتصاد سیاسی به عنوان علم بررسی 

های اقتصادی، مفهرومی  اقتصادی بر شاخصه های مؤلفه تأثیرمختلف رشد و توسعه جوامع بشری و نیز بررسی 

در قرن شانزدهم مریالدی مرررو و در ادامره توسرط      مرکانتیلیسماست که نخستین بار توسط پیروان مکتب 

توسعه یافت. در ادامه نیز مکاتب مختلرف اقتصرادی    -و به طور خاص آدام اسمیت -پیروان مکتب کالسیک

 آن رانشان داده و موجبا  بسط و گسترش ها و مبانی خود، به این موضوع توجه هریک به فراخور دیدگاه

 ترأثیر که امروزه و با تخصصی شدن موضوعا ، مباحث این حروزه نره ف رط برر      ای گونه به  ؛فراهم نمودند

شناسری  ها و وقایع خاص نیز متمرکز شده است. در حیره جرمسیاست بر اقتصاد که بر اقتصاد سیاسی پدیده

موضروعاتی اسرت کره در     ازجملره  جررامم در خصوص تحلی  اقتصادی های سیاسی گیری از یافتهنیز، بهره

شناسران برجسرته در   نزدیک به دو دهه اخیر بدان توجه شده است. پنی گرین و تونی وارد، به عنوان جررم 

نخستین افرادی هستند که به طور خاص بر اقتصاد سیاسی جررم حکرومتی    ازجملهحیره جرم حکومتی، نیز 

دار، هرای سررمایه  هرا ییر  سره عنروان حکومرت     اقتصرادی حکومرت   -شناختیجرم بندیتمرکز و با ت سیم

ها را از منظر اقتصاد سیاسی مرورد  حکومت جراممهای غارتگر، دار و حکومتسرمایه-های حکومت حکومت

 اند.بررسی قرار داده

دار، سرمایه-های حکومت دار، حکومتهای سرمایهحکومت ،حکومتی جرامماقتصاد سیاسی، کلیدی:  واژگان

 های غارتگر.حکومت

  

                                                             
 با عنوان« State Crime: Governments, Violence and Corruption». متن حاضر، ترجمه فصل یازدهم از کتاب 1

«The Political Economy of State Crime » به چاا  رساه ه    2004نوشته پنی گرین و تونی وارد است که در سال

 است )م(.
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 6 و 5 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  68

 

 

 م دمه .1

تار  حکومتی قابل توجه جرائمها را به عنوان که آن حکومتی جرائمهای قبلی، ما بر طهفی از در فصل

در مباحث قبلی را از  ذکرش هشناسایی کردیم، تمرکز نمودیم. در این فصل، ما برخی از موضوعات 

کناهم کاه ایان موضاوو چگوناه      طریق بررسی روابط بهن حکومت و اقتصاد بررسی کرده و بهان مای 

تاوانهم ایاا ت   ده . ب ین منظور میها شکل میالگوهای رفتار مجرمانه را در انواو مختلف حکومت

ایهم. با این حال، نخست مهم است بن ی نممتح ه را با توجه به رابطه آن با نهروها و روابط توله  طبقه

 المللی درک کنهم.تر اقتصاد سهاسی بهنگسترده  در زمهنهها را که حکومت

دههم، ما در اینجا ههچ تالشی را برای توسعه ههچ نظریه عمومی در خصوص حکومت انجام نمی

ای مشاترک  ها در یک مسهر که به ما بارای شناساایی الگوها   برای جمع کردن حکومت یسادگ بهاما 

 .(1)کنهمهای قبل استفاده میکنن ، از کارهای تجربی در فصلخاص از جرم کمک می

وسااهله  بااه .کنااهم صااحبت حکوماات دسااته سااه مااورد در کااه اساات منطقاای مااا، اهاا ا  باارای

انحصار( زور را  تقریباًکنهم که یک انحصار )یا ، ما در مرحله اول به نهادهایی اشاره می«ها حکومت»

 شاامل  اول آورن . دستههای اصلی حاکمهت به دست میکنن  و سود را در برخی از حوزهاعمال می

 متحا ه،  ایاا ت ) صانعتی  پهشارفته  هاای دموکراسای  باه  توان می که است داریسرمایه هایحکومت

 و قزاقساتان  ترکهاه،  هنا ورا،،  ماننا   انتقاالی  یا توسعه حال در و کشورهای (غهره و ژاپن انگلستان،

( کاه  1988، 2است )کلهاف  1داریسرمایه -حکومت هایشود؛ دوم شامل حکومت تقسهم دشبنگال

در این نوو، حکومت مالکهت و کنترل ابزارهای توله  را در اختهار دارد )در مقابال، یاک حکومات    

کارگران کنترل ابزارهای تولها  را در   هایی باش  که در آنسوسهالهست تمایل دارد یکی از حکومت

هاای  چهزی است که ما آن را حکومت  دربرگهرن هاختهار دارن (؛ سوم، که شای  کمتر واضح باش ، 

بارای مناافع خودشاان     اساسااً حکومات   هاایی هساتن  کاه نخبگاان    ها حکومات نامهم. اینغارتگر می

بزارهای توله  را در اختهاار ن ارنا ، اماا در    طور مستقهم کنترل ا کنن . چنهن نخبگانی بهحکمرانی می

هاا )بارای ملاال، جمهاوری     کنن . برخی از این حکومتثروتمن  می 3درجه اول خودشان را با اخاذی

دموکراتهک کنگو( دارای شکل ظاهری حکومت هستن ، باا ایان حاال تنهاا منااطق محا ودی را در       

                                                             
1. State-Capitalist States 
2. Cliff 
3. Extortion 
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 69   اقتصاد سیاسی جرم حکومتی

 

 

طالباان( از نظار قاانونی باه عناوان       قابالً لمبها و کنن ؛ دیگران )مانن  فارک در کقلمرو خود کنترل می

 با این حال قلمرو قابل توجهی را در کنترل خود دارن . ؛ان حکومت شناخته نش ه

 داریهای سرمایهحکومت. 2

2گذار ]در حال[و  1تمایزی که ما بهن کشورهای پهشرفته
چنا ان صاریح نهسات. بارای      ایام نشان داده 

گهرد؟ نکته اصلی این تمایز برای ه   ما این ملال، در ک ام سوی این خط جمهوری چک قرار می

را  تری بزرگهای جهانی نقش است که در کشورهای در حال گذار، نهادهای مالی فراملی و ق رت

طاور مسااوی    ود دارن  که باه کنن . با این حال، بسهاری از عوامل وجدر ایجاد جرم حکومتی ایفا می

 مرتبط هستن . ]پهشرفته و در حال گذار[ها با هر دو نوو این حکومت

 و سهاسای  اقتصااد  باهن  را مساتقهم  بساهار  رابطاه  یاک  توانمی حکومتی جرم اَشکال از برخی در

 هاای حکاومتی و  ش ه در فصل سوم، هم آژانس در هر سه نمونه مطالعه .مشاه ه کرد مرتکبان  انگهزه

ها )و برخی از اشخاص و مقامات حکومتی( برای کسب درآم  ماالی از طریاق تباانی در    هم شرکت

خصاوص باا توجاه باه نهااز      توساعه، باه   حال در کشورهای های مجرمانه مشارکت داشتن . درفعالهت

المللی، نهاز است که درآم  حکومت باه هار طریاق ممکان، و     های بهنحکومت به بازپرداخت ب هی

 آمریکاای  در مهگاو  یپارور  یآباز  توساعه  با مرتبط جرائمویژه با فشار بر مردم، افزایش داده شود. به

 -حکومات  جارائم هاای  فشاارها ایجااد شا ه اسات. در ساایر نموناه       ناوو  ایان  با مستقهم طوربه  تهن

و فاجعه چلنجار نشاان داده شا ه     که در خصوص رسوایی الهمامه طور همان ،رس شرکت، به نظر می

؛ 1992های سهاسی در اولویت دوم قرار داشته باشا  )کرامار،   ست، انگهزه اقتصادی نسبت به نگرانیا

، اه ا  افتهی سازمان جرائمهای تبانی حکومت با ؛ نگاه کنه  به فصل سوم(. در نمونه1997وایوگان، 

گرا در تراس 3چریکی -های مواد مخ راقتصادی و سهاسی اغلب با حمایت ایا ت متح ه از جنبش

 را در حکاومتی  تارور  و شکنجه که وقتی مشابه طورشون  )فصل ششم(. بهآمریکای  تهن نمایان می

توانهم یک ارتباط مستقهم بهن مناافع اقتصاادی را حا اقل در مراحال     کنهم، ما میبررسی می آرژانتهن

                                                             
1. Advanced 
2. Transitional 
3. Narco-Guerrilla 
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 6 و 5 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  70

 

 

 تمامهات  حفا   بارای  تصامهم  شامالی  ایرلنا   ( و1997، 1ترکهاه )پولتاون   در که حالی اولهه ببهنهم، در

 .است اقتصادی منافع با در تضاد ارضی

داری هاای سارمایه  ، هماه حکومات  (2)در ابت ای قرن بهست و یکم، اگر ما چهن را نادی ه بگهریم

یا ح اقل باه  « دموکراتهک»های به استلنای کشورهای غنی از نفت خاورمهانه، به عنوان حکومت مهم

، 2شاون  )خاناه آزادی  مشاخ  مای  « ای دموکراتهکِ محا ود هروش»هایی با داشتن عنوان حکومت

ن ارنا  و   یکا یگر جنا    باا  هادموکراسی کن  که(، به شکل محکمی بهان می1994(. رومل )1999

شون  )در این خصوص همچنهن نگااه کنها    ها کمتر مرتکب کشتار حکومتی میبه نسبت سایر رژیم

 هاا دموکراسای  ایام، دی ه نهم و هشتم هفتم، هایفصل در که طور همان وجود، این (. با1986به گار، 

 جارائم  از ناشای  رها وم مرگ هستن  و در مسئول جنگی جنایات و قتل شکنجه، موارد از بسهاری برای

هاای ساوم، چهاارم، و    ان  )فصلبوده دخهل طبهعی بالیای و غهرقانونی تجارت ها،شرکت -حکومت

کننا .  حکاومتی را محا ود مای    جارائم ها به خودی خود، فقط حفاظات در برابار   دموکراسی ششم(.

 کشای نسال  باه  کاه  انا  کارده  مطرح را هاییسهاست روسهه و گواتما  کلمبها، در منتخب هایدولت

 های نهم و دهم(.شود )نگاه کنه  به فصلمی مربوط

کردن جرم حکومتی مطرح  یک عامل مهم که در سراسر این کتاب به ملابه عاملی برای مح ود

دموکراتهاک هساتن ،    عما تاً است. کشورهای با جوامع م نی قوی  افتهی توسعهشود، جامعه م نی می

اینکاه جواماع ما نی     باه خااطر   دقهقااً شرقی(  اروپای لهبرال کشورهای طور خاص، بهشتراما برخی )به

(. 1996؛ هارماان،  1998، 3؛ کاهن 1999ان  )هل  و همکاران، ان  دموکراتهک ش هقوی را ایجاد کرده

 شاکنجه،  بارای  مهمای  ماانع  قاوی  م نی جامعه یک وجود که ده می نشان ما تحلهل خاص، طور به

در ترکهه رش  جامعاه ما نی دموکراتهاک باه      .است کشینسل و جنگی جنایات حکومتی، تروریسم

ای مجاازات اعا ام در   عنوان یک ضرورت در تضمهن ثبات اصالحات حقوق بشری )برای ملال، الغ

بر اقلهت کرد( دی ه ش ه است، که این اصالحات  ش ه اعمالهای و کاستن از مح ودیت 2002سال 

 ان .المللی آغاز ش ههای اروپا از ترکهه برای رعایت هنجارهای بهندر پاسخ به درخواست

                                                             
1. Poulton 

2 .Freedom House در ایاالت متحده است که به بررسی وضعیت آزادی و دموکراسی در کشورهای  نهاد مردم: یک سازمان

 پردازد )م(.مختلف می
3. Keane 
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 از مساتقل  هاای انجمان  از وساهعی  طهاف  از ما نی  جامعاه  شا ،  بهاان  اول فصل در که طور همان

 مشاروعهت  آن هنجارهاا  در کاه  کننا   ارائاه  را هنجارهاایی  تواننا  مای  و است ش ه تشکهل حکومت

و  هاا آوری و انتقاال درخواسات  نقش جامعه م نی در جمع .است قضاوت قابل حکومت هایفعالهت

توان  با کالینتالهسم مقابله کن ، که در آن مردم به صورت انفارادی  می انتظارات عمومی به حکومت

بر تصامهمات حکومات از طریاق رواباط باا حامهاان قاوی هساتن .          تأثهرگذاریو خصوصی به دنبال 

(. جارم  1993کالینتالهسم ممکن است در جایی رش  کن  کاه جامعاه ما نی ضاعهف اسات )پوتناام،       

کاه در   طور همانز یاب  که کالینتالهسم در آنجا قوی است. حکومتی ممکن است بهشتر در جایی برو

زیرا کالینتالهسم باا   ؛کن در خصوص فساد ص ق می مخصوصاًفصل دوم بحث کردیم، این موضوو 

یاک فرهناا  سهاساای کااه در آن تباااد ت غهررسامی بااهن حکوماات و عواماال غهرحکااومتی رشاا    

 حکومتی نظهر ماوارد زیار   جرم اَشکال سایر در عنصری خود  نوبه  به کن . فسادکنن ، همکاری می می

 جارائم  و طبهعای  مخااطرات  فراملای،  جارائم  باا  حکومت ارتباطات شرکت، -حکومت جرائم :است

هاای حاامیم مشاتری، حاکماان را بارای باه       ارتباط کالینتالهسم با خشونت، مبهم است. شبکه .پلهسی

سازن  و با ین وساهله از خشاونت اجتنااب     قادر می نشانهقوانای از رضایت برای دست آوردن درجه

اما کالینتالهسم با توسعه جامعه م نی و مفاههم حقوق شاهرون ی و حقاوق    ؛(1982کنن  )کالفام، می

( از 2000) 1شاناختی الکاوک  کاه بررسای جامعاه    طاور  هماان کن . به هماهن صاورت،   برابر مقابله می

کننا ، کالینتالهسام   گاری بهاان مای   ( در خصاوص پلهسای  1995و کار شاویگنی )  ]سابق[یوگسالوی 

 .شود آمهز خشونت سرکوب و م نی تضاد ایجاد باعث است ممکن

انا ، بااز هام    های با جوامع م نی پویا مشخ  ش ههایی که به عنوان حکومتحتی در حکومت

هااای قاباال تااوجهی از جمعهات از نظاار اقتصااادی، سهاساای و شاارایط اجتماااعی  ممکان اساات بخااش 

 .(3)اشن نشهن ش ه ب حاشهه

نشهن ش ن از نظر اجتماعی به احتمال شناختی وجود دارد که حاشههاین حقهقت در گفتمان جرم

(. باه هماهن صاورت، افاراد     2002شاود )یونا ،   دیا گی مای  کااری و هام بازه   زیاد هم منجر به بازه 

مات  در مقابل خشونت حکو درنتهجهگهرن  و نشهن )از طریق جنایی ش ن( تحت فشار قرار می حاشهه

کمتار قاادر باه بساها مناابع جامعاه ما نی         احتماا ً ها همچنهن نشهنشون . حاشههپذیر میبهشتر آسهب

                                                             
1. Allcock 
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 6 و 5 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  72

 

 

هاای ضاعهف نظهار    )برای ملال قانون، رسانه( و افشا کردن خشونت حکومت هساتن . در دموکراسای  

اقا امات  هاای اجتمااعی قابال تاوجهی بارای      برزیل و جامائهکا )نگاه کنه  به فصال پانجم( حمایات   

هاای قاوی مشاهود    سرکوبگرانه علهه فقرا وجود دارد. این فراین  همچنهن به مهزان کم در دموکراسی

تر قرباانی شاون  )بارای ملاال،     های اجتماعی اساسیهای اجتماعی خاص برای شکا است که گروه

 (.2002، 1در بریتانها؛ نگاه کنه  به گرین و گریوکوک انیجو پناه

داری، بررسای بازارهاای غهرقاانونی نهاز هماننا       های سارمایه سهاسی حکومتدر بررسی اقتصاد 

هاای  ماننا  فسااد تمایال دارنا  در حکومات      یافتاه  ساازمان  جارائم بازارهای قاانونی ضاروری اسات.    

های تبااد ت غهررسامی، توساعه یاک اقتصااد      ها شهوهکالینتالهست ظهور یابن  که در این حکومت

 جهاانی  سهاسای  و اقتصاادی  مهام  هاای شهوه و هاسهاست از تع ادی چنهنکنن . همسایه را تسههل می

 بازارهاای  توساعه  بار  کاه  دارنا   وجاود ( شاون  مای  رهباری  و آغاز متح ه ایا ت توسط معمو ً که)

از بازارهای مالی قانونی منجر  2زداییبرای ملال، تنظهم .است گذاشته تأثهر جهان سراسر در غهرقانونی

طاور  (. اماا دو سهاسات حکاومتی بعا ی باه     1999ش ه اسات )آنا ریا،،    شویی پولمنجر به افزایش 

شناسی ای از علتان ، و بنابراین درجهش ه یافته سازمان جرائمخاص باعث ایجاد شرایطی برای رش  

هاا،  دهن  که بای  در ارتباط باا حکومات درک شاون . ایان اساتراتژی     را نشان می یافته سازمان جرائم

3ممنوعهاات
هااای تاارین پااارادایماساات. ممنوعهاات یکاای از مهاام  4هااای اقتصااادیاعمااال تحااریم و 

( 2002که بردال و سرانو ) طور هماناست )نگاه کنه  به فصل ششم(.  یافته سازمانجرم   دهن ه توضهح

 کاه قارار دارد بهشاتر باه ایان دلهال       5«فراملای  یافتاه  ساازمان  جرائمدر خالل »کنن ، ممنوعهت بهان می

کاه در   طاور  هماان رونا  ) از بهن نمای  یسادگ بهشون ، دیگر بازارهای موجود وقتی که غهرقانونی می

گونه است(. به د یال مختلاف ایان خا مات و کا هاا ممناوو       های اقتصادی نهز اینخصوص تحریم

ایش منجار باه گار    ؛ زیارا غهرقاانونی باودن   کمی بر تقاضاا دارد  تأثهران  اما ممنوعهت به هر حال ش ه

یابن  و رشا   شود. صنایع غهرقانونی تحت شرایط ممنوعهت توسعه میمی 6بازارها به سمت تورم سود

اجرای بسهاری از  عمالً»کن ، می ممنوو را خاصی خ مات و کا ها کشور یک که کنن . هنگامیمی
                                                             
1. Grewcock 
2. Deregulation 
3. Prohibition 
4. Economic Sanctions 
5. at the Nub of Transnational Organised Crime 
6. Profit Inflation 
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 73   اقتصاد سیاسی جرم حکومتی

 

 

(. 15: 2002نو، )بردال و سارا « کن غهرقانونی منسوخ می های اقتصادیقوانهن تنظهمی را در این حوزه

انا ، پار   های خاصی از ق رت اقتصادی ایجاد ش هرا که در حوزه ییخألها یافته سازمانبنابراین جرم 

 کن .می

 بازپرداخات  .کننا  مای  ایفاا  حکاومتی  جارائم  تشاویق  در مهمای  نقاش  المللای بهن مالی نهادهای

 هاای برناماه  مطالباات  .اسات  ضاعهف  اقتصااد  دارای کشاورهای  برای سنگهنی بار  دهن ه نشان ها ب هی

 اِعماال  باه  منجار ( وام المللای پاول بارای اعطاای    و صن وق باهن  جهانی بانک شرط) ساختاری تع یل

باا همکااری    سارکوبگر  پلاهس  اقا امات  نهازمنا   خاود   نوباه   باه  که شودمی ریاضتی هایبسته داخلی

هاا و  انحرافای را باهن حکومات   های وام، ائتالفای  ایم، بازپرداختکه دی ه طور همان .است حکومت

طاور    باه کننا . ایان سااختار فرصات،     ایجااد مای   یافتاه  ساازمان  جرائمها و ها، و بهن حکومتشرکت

محاهط زیسات    ]تخریب[حقوق بشر و  ]نقض[را در مقابل  یم ت کوتاههای اقتصادی ، بازدهیمعمول

 کنن .فراهم می

 داریسرمایه -های حکومتحکومت. 3

داری تارین نموناه از سارمایه   داری باازار آزاد، چاهن باه عناوان قابال توجاه      در گذار به سارمایه  ظاهراً

داری حکومتی، توسط مالکهت حکومات  مان . سرمایهحکومتی با گرایش به یک بازار قوی باقی می

داری، کاارگران  سرمایه -و کنترل آن بر ابزارهای توله  مشخ  ش ه است. تحت ترتهبات حکومت

 ان .داری استلمار ش های و به شکلی مشابه با استلمارگری سرمایه  گستردهدر ح

 نویس :که هارمن، از اتحاد جماههر شوروی می طور همان

اولهاه   انباشات  تکمهال  بارای  غربای  داریسرمایه که حالی بود در این توجه قابل تفاوت تنها

یابی روسهه به انباشات سارمایه    ، استالهن به دنبال دست(4)کشه  طول سال ص ها خود سرمایه

 (.478: 1999در دو دهه بود. بنابراین وحشهگری و بربریت بر آن متمرکز ش  )هارمن، 

که در فصل دهم بحث ش ، این تحلهل به همهن صاورت در خصاوص حکومات پال      طور همان

باه  اتحاد جمااههر شاوروی و چاهن باه دنباال دساتهابی        کن . هر دو کشورپوت در کامبوج ص ق می

 قحطای  بارای  را شارایطی  همچناهن  دو اه ا  اقتصادی از طریق ترور حکومتی گساترده بودنا . هار   
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 6 و 5 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  74

 

 

« فقط»استالهن  1«ترور بزرگ»که  ده می نشان اخهر هایپژوهش که حالی در .کردن  ایجاد بار فاجعه

 مرگاوکراین موجب  ش ه که قحطی (، برآورد2000ح ود دو مهلهون نفر را کشت )گتی و نایومو، 

موجاب مارگ    1958-61هاای  ، و قحطی چهن بهن سال1933 سال نفر فقط در هفت تا هشت مهلهون

 ؛ فصل چهارم(.1996مهلهون نفر ش ه است )بهکر،  30بهش از 

 حکومتی هایای ئولوژی و هنجارها با مطابق کامالً انحرا ، از دور به ها،تخریب این از بسهاری

انا .  داری باا دو شاکل انحارا  ساازمانی مشاخ  شا ه      سارمایه  -با این حال، جوامع حکومات  .بود

ش ه توسط حکومت مرکزی را  های وضعهای اداری و اقتصادی محلی قوانهن و سهاستنخست، نهاد

توان  در برخی اوقاات  ها میها، انحرا  از آنسهاست این از برخی ماههت به توجه کنن . بانقض می

هاا ساطوح قحطای و خشاونت     باش  )نگاه کنه  به فصل دوم(، اما اغلاب بهشاتر انحارا     2خهمخوش

کنا  )ماننا    ای نقاض مای  گونهان ؛ دوم، حکومت مرکزی قوانهن خود را بهحکومتی را تش ی  کرده

( که ههچ آژانسی در داخل یا خارج حکومت ظرفهات و تمایال سهاسای    1936قانون اساسی شوروی 

ن ارد. در حال حاضر محققان اطالعات زیادی در خصوص پهشهنه و جزئهات تارور  برای انجام آن را 

تواننا  آن را در چهاارچوب جارم    ( و مای 2000حکومتی در شوروی در اختهار دارن  )گتی و نایمو، 

 حکومتی تحلهل کنن . انجام این کار فراتر از مح وده کتاب حاضر است.

 های غارتگرحکومت. 4

« ضااعهف» بااه( مشااروو و ماارثر)« قااوی» از رشااته یااک در را هاااحکوماات ننویساان گا از بسااهاری

طاور خااص بارای حکومات کاردن از       های ضعهف بهان  که حکومت، و است  ل کردهدهی سازمان

گونه که در فصل چهارم بحث کردیم، طریق ترور و فروپاشی در جن  داخلی، مستع  هستن . همان

انا .  شا ه  3«جنایی( »1999به اصطالحِ بایارت و همکاران )های ضعهف در آفریقا، برخی از حکومت

 گهناه  هاای مرگباار سارقت و قاچاقچهاان هساتن : بارای ملاال، در لهبریاا،        سازمان اساساًها نخبگان آن

تفکهک قائل  4سا رهای جن های ضعهف و حکومت(، بهن حکومت1999رینو ) .کنگو و استوایی

 را متعاار   کشاورهای  داخلای  اجازای  از بساهاری  کامل طوربه تقریباًسا ر شود. حکومت جن می

                                                             
1. Great Terror 
2. Benign 
3. Criminalized 
4. Warlordism 
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 75   اقتصاد سیاسی جرم حکومتی

 

 

: 1998حکومات )ریناو،    مناافع  از مساتقل  هر تعریف یا بوروکراتهک مراتب سلسله کن ، مانن می رها

های های ضعهف و هم برای حکومتهم برای حکومت« های غارتگرحکومت»(. ما از اصطالح 222

هاای  موبوتاو و نهجریاه تحات حکومات آباچاا، و سهاسات      کلپتوکراتهک نظهر زئهر تحات حکومات   

 کنهم.( استفاده می1)کهنشاسا و کنگوسا رانه لهبریا، سومالی جن 

های ها در ترکهبی از منابع طبهعی مانن  الما،، مواد مع نی و چوب، کمکاقتصاد این حکومت

وساهله آن   کنا  کاه باه   یخارجی و تجاارت غهرقاانونی قارار داد. ویلهاام ریناو فراینا ی را مساتن  ما        

شاون ، و  هاای اقتصاادی ناخوشااین  مواجاه مای     های ضعهف به صورت فزاین ه باا وضاعهت  حکومت

کننا   و پهگهری منافع عمومی را رهاا مای   های متعار  دولتی، بوروکراسیبنابراین بسهاری از فعالهت

 2«یسااا رها جناا »ای از سااایر فزایناا ه بااه طاارزچنااهن حکااومتی  رساا (. بااه نظاار ماای218: 1998)

از مزایاای   هاا غهرقابال تفکهاک باشا ، جاز اینکاه آن حکومات       منابعشاان کنن ه برای قلمرو و  رقابت

دریافات   بارای  باودن  شارایط  واجا   مزایاا،  این از برن . یکیالمللی بهره میبهن ش ه شناختهحاکمهت 

در اجرای  کاری دستاز قبهل توانایی  استفاده از حاکمهت به هر حال، این سوء .است خارجی کمک

 ورای مخفای  هاای فعالهات  کردن مخفی برای و جهانی سطح در ش ه رفتهیپذ اسناد ایجاد قوانهن برای

کنا   هایی را هم برای تجارت قانونی و هم تجارت غهرقانونی فراهم میفرصت ،دیپلماتهک مصونهت

 (.21: 1998)رینو، 

کنا   هاا ایفاا مای   زای آنقابل توجهی را در ماههات جارم   ها نقشمهراث استعماری این حکومت

کنا ، مساتعمرات ساابق سااختارهای نظاامی و      ( بحاث مای  1985که تهلی ) طور همان(. 1982)سامر، 

هاای اساتعمارگر اخاذ کارده و قاادر بودنا  ایان سااختارها را در دوره         گری خود را از ق رتپلهسی

حفا  کننا . ایان     ]شاوروی و ایاا ت متحا ه   [ رت جن  سرد از طریق اتحااد باا یکای از دو ابرقا    

های اروپایی نهاز به مشروعهت داخلی به عنوان مبنایی برای ساخت یک ها، همانن  حکومتحکومت

هاای  ایان حکومات   مرثریطور  کنن . با این حال، کاهش جن  سرد، بهق رت نظامی را درک نمی

هاا را مجباور باه پهگهاری     المللای حکومات  نسرگردان را از باهن بارد. در هماان زماان، طلبکااران باه      

هاا  ها در احهاای اقتصااد ایان حکومات    های آزادسازی اقتصادی کردن ، که البته این سهاست سهاست

                                                             
1. Kinshasa پایتخت جمهوری دموکراتهک کنگو )م(؛. 

2. warlords 
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 6 و 5 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  76

 

 

ای ش ن  که ثبات سهاسی شاکنن ه ایان   های حمایتیموجب تضعهف شبکه حال  با این ؛ناموفق بودن 

 (.1999؛ بایارت و همکاران، 1998رینو،  ؛1999ها متکی بود )چابال و دالوز، ها به آنحکومت

 جرم حکومتی و اقتصاد سیاسی جهانی. 5

اقتصااد جهاان وجاود     در 1(، مسهر کمی در فراین  سهستماتهک ادغام1999طبق نظر هل  و همکاران )

و  4و سارمایه مولا    3، تجاارت 2. سرمایه دربرگهرن ه اشکال مختلفی است: سرمایه ماالی (5)داشته است

 –برای ملال، همه کارهاای اقتصااد جهاان     ؛ها در ارتباط با سرمایه مالیعمومهت بخشه ن به پهشرفت

شاناختی نامناساب و   از نظار روش  - شاود انجام مای  یساز یجهانتوسط طرف اران  غالباًکه  طور همان

ه در درجاه  است. سهستم ب ین صورت و در این روش ادغام نش ه است و سرمای کنن ه گمراهبنابراین 

)هلا  و ماک گریاو،     ]یسااز  یجهاان و نه ریشه در فراین  [دارد  5«تشکهالت ملی مجزا»اول ریشه در 

2002 :41.) 

ای در جریاان سارمایه ماالی جهاان صاورت گرفات اسات،        ساابقه بنابراین در حالی که رش  بای 

عاو  فراینا    انا . در  طور یکسان در سراسر جهاان توزیاع نشا ه    های در حال رش  تجارت به شبکه

در آمریکاای شامالی، اروپاای غربای و آساهای جناوب       « هساته اصالی  »ای کردن )با تمرکز بر منطقه

ای سازی )در اکلر مناطق آفریقا، مناطق بسهاری در جنوب و مرکز آسها و آمریکاای  شرقی( و حاشهه

؛ 177 -82 :2000؛ هلا  و ماک گریاو،    7: 1996؛ هاارمن،  33: 2001 تهن( انجام ش ه است )الوود، 

 (.1996ههرست و تامپسون، 

گذاری در کشاورهای در  به سرمایه من  عالقهگذاری مستقهم خارجی بهشتر طور مشابه، سرمایه به

. (6)ماهر و با مشاغل با درآما  مناساب، هماننا  هنا  و ماالزی اسات       نسبتاًحال توسعه و با نهروی کار 

شا ت باه   المللای قارار دارنا  و باه    حاشهه مالی بهنکشورهای آفریقایی و سایر کشورهای فقهرتر، در 

 های خارجی وابسته هستن .کمک

                                                             
1. Integration 
2. Finance Capital 
3. Trade 
4. Productive Papital 
5. Discrete National Formations 
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انا . باهن   ان ، منجر به افزایش نابرابری ش هاین فراین ها که بحران ب هی و رکود را تش ی  کرده

در برابار   30، نسبت درآم  پنا کشور ثروتمن  به پنا کشاور فقهار جهاان از    1997تا  1960های سال

 (.3: 1999در برابر یک رسه ه است )گزارش توسعه انسانی،  74یک به 

در شارایط اقتصااد جهاانی در یاک      افتهی توسعهدر حال توسعه با جهان  بنابراین روابط بهن جهان

المللای باه صاورتی اسات کاه طباق نظریاه        تقسهم کار فعلی بهن»قرن اخهر تغههرات کمی داشته است: 

 (.45: 2002گریو، )هل  و مک « مارکس قابل درک است

، شواه ی وجود دارد که نشانگر این هستن  که اقتصاد 2000طبق آمارهای بانک جهانی تا سال 

المللی را تش ی  کرده است. سطح بحران بهن . این مسئله(7)در حال ضعهف ش ن است یآرام بهجهان 

شاانگر مهازان آماادگی    در عاراق ن  مجا داً م اخله نظامی غرب در خلها فار،، بالکان، افغانستان، و 

های خصوص وقتی که پای نفت و منافع شرکتهای امپریالهستی برای استفاده از زور است، بهق رت

تب یل به ابزار استراتژیکی ش ه است که از طریق آن « جن  علهه تروریسم»چن ملهتی در مهان باش . 

تارین منااطق   ثباات برخای از بای  ای از تهاجمات نظاامی در  ایا ت متح ه هژمونی خود را با مجموعه

 کن .اعمال می جهان

های حکاومتی در بساهاری از فقهرتارین کشاورهای جهاان،      ذکر ش ، دستگاه قبالًگونه که همان

، تعا اد کال نهروهاای مسالح در     1999تاا   1985هاای  شون . بهن سالبهشتر نظامی و از هم پاشه ه می

(. ایان  207: 2001درص  افزایش یافته است )گزارش توسعه انساانی،   81 افتهی توسعهکشورهای کمتر 

آن،  نتهجاه  دردر شرایطی است که تغههرات قابل توجهی در الگوی جن  صورت گرفته اسات کاه   

 (.2003مهزان بسهار با یی از تلفات مربوط به غهرنظامهان است )کال ور، 

ها و جرم حکاومتی قابال توجاه اسات.     متان از اقتصادی جهان برای حکوهای این چشمد لت

ثباتی را برای نشهنی بسهاری از کشورهای در حال توسعه، بحران مشروعهت سهاسی و بیت اوم حاشهه

چنهن کشورهایی موجب ش ه است. ماا نشاان دادیام کاه چگوناه فقار، فسااد و اقتا ارگرایی باعاث          

مچنهن نشاان دادیام کاه چگوناه برتاری      اما ما ه ؛بسهاری از ب ترین اَشکال جرم حکومتی خواه  ش 

 کن .زای خطرناکی را ایجاد میهژمونهک یک ابرق رت، ایا ت متح ه، تمایالت جرم

المللای پاول، ساازمان    های نخبه غهررسمی حکمرانی جهانی )بانک جهاانی، صان وق باهن   شبکه

بااط کشاورهای   المللی( یک نقش سهاسی مرکزی را در ارتو بانک تسویه بهن 7تجارت جهانی، جی 
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این مسهر  ؛ کهکنن نامناسب، ایفا می کامالً، هرچن  در یک مسهر افتههن توسعهبا کشورهای  افتهی توسعه

)هلا   « داری جهاانی تسخهر جهان و مردم آن در برابر ای ئولوژی نئولهبرال و سرمایه»عبارت است از: 

 (.58: 2002و مک گریو، 

ها با نهادهای مالی جهانی، آثار قابال تاوجهی   آنها و همکاری وضعهت سهاسی برخی حکومت

خصااوص در هااا داشااته اساات، بااه هااای مجرمانااه در برخاای از ایاان حکوماات در خصااوص فعالهاات

نام « ضعهف»ها را هایی که ما آنهایی که از نظر اقتصادی در حال توسعه هستن  و حکومت حکومت

ویژگای  »جناایی شا ن در حاال حاضار باه      گوین  کاه نتاایا فراینا     نهادیم. بایارت و همکارانش می

واقعای  هاا حکومات باه معناای     کشورهای جنوب صحرای آفریقا تب یل ش ه است که در آن« غالب

دسات دادن مشاروعهت    های نئولهبرالی تع یل سااختاری و از های اقتصادی، برنامهدر اثر بحران کلمه

های بانک جهانی از اوایال  (. وام19: 1999تضعهف ش ه است )بایارات و همکاران،  نهادهای سهاسی

و حقاوق بشار هماراه     1«حکمرانای خاوب  »های سهاسی مرتبط با ای از وضعهتبا مجموعه 1990دهه 

باه مرکاز تجاارت     2001(. همچناهن پاس از حماالت ساال     1999؛ توساینت، 1992ان  )جورج، ش ه

هماهنا  شا ه اسات. باا ایان       های امنهتی ایا ت متح ههای بانک جهانی با آژانسجهانی، سهاست

طور مستقهم حقاوق بشار را   ها بهاین شرایط و برنامه بر اسا،های ریاضت اقتصادی حال، اِعمال بسته

طور ما ام منجار   گهرن گان، بهالمللی پول و بانک جهانی برای وامشرایط صن وق بهن»کن : نقض می

  کننا ه  دریافات درصا  کشاورهای    60 های به اشت، تغذیه و آموزش در بهش ازبه کاهش در هزینه

ها منجر به تضعهف مشروعهت ، آنریناپذ اجتناب(. به عنوان یک نتهجه 2002)هرمان، « وام ش ه است

افازایش نقاض    درنتهجاه شون  که این مسئله منجر باه افازایش اقتا ارگرایی حکومات و     حکومت می

 (.1999ت و همکاران، ؛ بایار1999شود )توساینت، ها میحقوق بشر توسط این حکومت

« حکمرانای خاوب  »های اساسی این اسات کاه از حقاوق بشار و هنجارهاای      یکی از پارادوکس

شود. ماا در اینجاا از   ها استفاده میالمللی برای مشروعهت هژمونی جهانی آنتوسط نهادهای مالی بهن

)نگااه کنها  باه    کناهم  ، در یک مفهوم خاص که گرامشی بهان کرده، استفاده مای «هژمونی»اصطالح 

آنچاه   :بحاث دارد  رقابلهغ« باور مشترک»فصل نخست(. این اصطالح اشاره به انتشار و پذیرش یک 

هایی که توساط نهادهاای   ای از ای هیعنی مجموعه ،(8)که همه به آن باور دارن  و خواستار آن هستن 

                                                             
1. Good Governance 
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های به منافع ق رت درواقعان ، در حالی که در خ مت منافع جهانی ارائه ش ه ظاهراًحاکم در جهان 

خاوبی باه ایان ها   خا مت      نهز باه  - به عنوان چالش دوم - کنن . حقوق بشراقتصادی خ مت می

دربردارنا ه مناافع همگاانی اسات. کشاته نشا ن و شاکنجه نشا ن،          درواقاع زیرا حقوق بشر  ؛کن  می

نهازهاای اساسای    قعااً وا هاا دسترسی به آموزش، آزادی و مشارکت در فراین های سهاسی و مانن  این

 جامعه برای المللیبهن دهی سازمان ابزار و زبان یک هنجارها (. این1991بشر هستن  )دویال و گا ، 

باا ایان حاال، نهادهاای جهاانی و       .انا  کارده  ارائاه  سارکوبگر را  جواماع  از بساهاری  در داخلی م نی

هاا  کنن . آنطرفانه ایجاد نمییا بیای سازگار گونه های ق رتمن ، این منافع همگانی را بهدموکراسی

هایی از حقوق بشر )حقوق م نی و سهاسی، بهشتر از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( از قسمت

(. تناقض سوم زماانی  b 1999کنن  )چامسکی، هایی از ناقضان حقوق بشر حمایت میدر مقابل بخش

های حقوق بشری با بر هنجار  هتأکاز طریق  ها و نهادها اقت ار جهانی راده  که این حکومترخ می

 کن . عراق این مسئله ص ق نمی یروشن بهدهن . در ههچ جایی مورد پذیرش قرار می استفاده از زور

 هانوشت یپ

(؛ 1985(؛ تهلای ) 1971گذاشاتن  عبارتنا  از: گرامشای )    تاأثهر پردازانی که بر دی گاه ما نظریه .1

 (.1988) (؛ شاتزبرگ1999)(؛ رینو 1988(؛ کلهف )1982جهسو  )

یااک رژیاام اقتاا ارگرای »( بااه عناوان  107: 2001چاهن توسااط ههرساات )  طااور خالصااه، باه  .2

تعریاف  « داران چهنای خاارج از کشاور   داری مبتنی بر احزاب نخبه در ارتباط با سرمایه سرمایه

 ش ه است.

کنا . بارای ملاال    شناختی وسهعی وجود دارد که این فراین  استلمار را بررسی میادبهات جرم .3

 (.1999(؛ یان  )1978(؛ هال و همکاران )1979کوهن )

داری از طریق انباشت ثاروت باا اساتفاده از طبقاه     ای را برای اقتصاد سرمایهانباشت اولهه، پایه .4

و جا ا کاردن دهقاناان از زنا گی      - و به صورت بسهار مهمای در شاوروی   –دار نوپا سرمایه

 کن .سنتی خود ایجاد می

، توافاق کمای در   یسااز  یجهاان هاای گساترده در خصاوص ادبهاات     غام وجاود بررسای   ر به .5

 خصوص معنای آن وجود دارد.
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گاذاری  ، سارمایه 1998تاا   1990های مشخ  هستن . بهن سال کامالًاز نظر آماری، این ارقام  .6

 674هازار و   10مهلهون د ر باه   201از دو هزار و « درآم  کم»مستقهم خارجی در کشورهای 

هازار و   160مهلهون د ر باه   929هزار و  21از « درآم  متوسط»هون د ر؛ در کشورهای با مهل

 448مهلهاون د ر باه    252هازار و   169از « درآما  باا   »مهلهون د ر؛ و در کشورهای باا   267

هاای  (، شاخ 2000مهلهون د ر افزایش یافته است. نگاه کنه  به بانک جهانی ) 316هزار و 

 ی.توسعه جهان

درص  و جنوب صحرای  2م4اروپا و آسهای مرکزی یک درص ، آمریکای  تهن و کارائهب  .7

طاور خااص   ان . کاهش رش  اقتصادی برخی از کشورها بهدرص  کاهش داشته 0م3آفریقای 

درصا ، ترکهاه    9م8درصا ، ساهرالئون    14م2درص ، اکاوادور   37م4قابل توجه است: آنگو  

 های توسعه جهانی.(، شاخ 2000نک جهانی )درص . نگاه کنه  به با 7م8

ایان مطلاب را بهاان کارد.      1998رئهس مجمع عمومی سازمان ملل در سخنرانی خود در ساال   .8

 (.14: 2002توسط چان لر ) ش ه نقل
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