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Abstract 
Criminal policy may be assessed in a framework 

that is defined by the logical basic elements of 

crime. These are the motivated and able 

offender, the victim or target, and control. It is 

only in certain combinations of these three 

elements that a crime can take place, and 

criminal policy addresses one or several of these 

elements. The objectives of criminal policy are 

defined being fourfold: to minimize the social 

costs of crime; to minimize the costs of crime 

control; to distribute these costs; and to do this in 

a fair manner. It is such considerations that are 

to be accounted for if knowledge-based criminal 

policy is to be defined and implemented. In real-

life terms, this is rarely being done 

comprehensively. Criminal policy is, in contrast, 

often simplistically understood as „fighting 

crime“, i.e. in terms of warfare. Today, criminal 

policy requires careful consideration in 

particular because both crimes and their 

environment are undergoing rapid change. This 

puts decision-making in a particularly 

demanding situation and accentuates the need 

for valid knowledge of the situation. Therefore, 

there is great need of updated research on old 

and new forms of crime, and such research 

should address all central elements of crime. The 

near future of criminal policy is much influenced 

by financial crisis. This creates high demands for 

a more consciously knowledge-based and better 

quality crime control. The near future may see 

both positive and negative developments, the 

negative ones being more likely if criminal 

policy is not made in a responsible and 

comprehensive manner. The alternative of a 

positive criminal policy is suggested as a utopian 

but achievable goal. 
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  چکیده

 عناصر شده توسط  چهارچوب تعریف در است ممکن جنایی سیاست

، توانا و باانگیزه مجرم) عناصر( شود. این ارزیابی منطقی جرم اساسی

 عنصر سه این از معینی ترکیب در تنها .هستند کنترل و هدف یا قربانی

 زا مورد چند یا یک به جنایی سیاست و دهد رخ تواند می جرم که است

 در موارد چهارگانه ذیل جنایی سیاست اهداف .پردازد می عناصر این

 به؛ جرم اجتماعی هاي هزینه رساندن حداقل به: است شده تعریف 

 این انجام و؛ ها هزینه این توزیع؛ جرم کنترل هاي هزینه رساندن حداقل

 تعریف بنیان دانش جنایی سیاست است قرار اگر .عادالنه اي شیوه به کار

 شرایط در .شوند گرفته نظر در باید مالحظاتی چنین، شود جراا و

، مقابل در .شود می صورت جامع انجام به ندرت به این مهم، واقعی

در  یعنی، »جنایت با مبارزه« عنوان به ساده طور به اغلب جنایی سیاست

 ویژه صورت به جنایی سیاست، امروزه .شود می درك، جنگ فضاي

 حال درها  آن محیط هم و جرایم هم زیرا، ستا دقیق بررسی نیازمند

 قرار سختی موقعیت در را سازي تصمیم موضوع این .هستند سریع تغییر

، بنابراین .کند می تأکیدموقعیت  از درك صحیح بر ضرورت و دهد می

 جرم جدید و قدیمی اشکال مورد در روز به تحقیقات به شدیدي نیاز

 .بپردازد جرم اصلی عناصر تمام هب باید تحقیقاتی چنین و دارد وجود

 این .است مالی بحران تأثیر تحت بسیار جنایی سیاست نزدیک آینده

 تر دانش بیان آگاهانه جرم کنترل) نظام( امر ضرورت بیشتر وجود یک

 شاهد است ممکن نزدیک آینده کند. در می ایجاب بهتر را  باکیفیت و

 و مسئوالنه طور به ییجنا سیاست اگر که باشیم منفی و مثبت تحوالت

 جایگزین .بود خواهد بیشتر منفی تحوالت، نشود اتخاذ جانبه همه

اما با  شهري آرمان) سیاست جنایی( تحت عنوان، »مثبت« جنایی سیاست

  .شود می پیشنهاد یافتنی دست اهداف

  .یندهآ، ییجنا یاستس، جرم: واژگان کلیدي
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  برخورد با جرم نحوه -1 

 و بوده جرم با برخورد روش ترین محبوب مختلف طرق بهها  آن تنبیه و مجازات به بالقوه مجرمان تهدید

 با مبارزه« مانند به مضیقی بسیار صورت به جنایی سیاست، دین شکلدر فرض عمل ب. دارد ادامه همچنان

، این بر عالوه، است شده درك کیفري عدالت نظام به اتکاء با جرم از پیشگیري و بازدارندگی یا »جرم

منظور بیان  به. است داده قرار خطاب مورد را مجرم فقط اساساً دانیم می که طور همان کیفري عدالت سیستم

  .بنگریم »جرم« وقوع چگونگی به باید، رویکرد در مورد اینمسئله 

  جرم منطقی اساسی عناصر -2

 و افراد کند می تعیین که دهد می رخ مشخصی قانونی و اجتماعی، جغرافیایی، زمانی چهارچوب در جرم

 یفتعر جرم عنوان به خاص چهارچوب آن در اعمال کدام و هستند کاري چه انجام به قادر حقوقی اشخاص

 بوده قانون چهارچوب تغییر مورد در اغلب کیفري و مباحثات پیرامون نظام عدالت اصالحی اقدامات .شوند می

 و ترمیمی عدالت، جدید ضمانت اجراهاي، زندان هاي جایگزین، زدایی حبس، زدایی جرم، قضازدایی: است

 سه از که است ساده امري جرم کرد هاشار آن به فلسون مارکوس که طور همان، چهارچوب این به توجه با .غیره

  .ناکافی کنترل و دیده بزه/هدف، مرتکب: است الزم جرم وقوع براي که است شده تشکیل منطقی عنصر

 جرمی هیچ توانا و باانگیزه مجرم یعنی مجرمانه ظرفیت و اراده نبود صورت در. است مجرم عنصر اولین

هاي  و نظام جزایی قوانین .اند کرده توجه عامل این به بیشتر انیکس طور به ها سیاست و تحقیقات .شود نمی محقق

به  نیز جرم مورد در موجود نظري و تجربی کارهاي از بسیاري و اند متمرکز شده مجرم بر ما کیفري عدالت

 هاي نظریه؛ اصلی مثال عنوان به، است جرم عنصر این مورد در موجود نظریه از بزرگی بخش .است همین ترتیب
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 و مجرمان مطالعه. رسد نمی نظر خطابه موضوع این به پرداختن ).اجتماعی روانی و، بیولوژیکی( جرم علت

 نظام و است اقدامات خالفکارانه به مربوط کیفري قانون. است ضروري و امري مرتبط مجرمانه رفتارهاي

  .کند می تهدید را بالقوه متخلفان و کند می برخورد شده شناخته متخلفان با کیفري عدالت

 قربانی اگر، باشند توانا و ماهر، باانگیزه، بالقوه مجرمان که هم هر چقدر. است قربانی/هدف دوم عنصر

، اهداف از آگاهی، مداخالت منظور بهبود به. نیست ارتکاب قابل جرم، نباشد دسترس در مناسبی هدف یا

 هدف و مجرم فصول مشترك میان به که تحقیقاتی، همچنین .است ضروري زمینه این در تحقیق و قربانیان

 موجب همچنین مربوطه سازوکارهاي از بهتر درك .است ضروري موقعیت بهتر درك براي پردازند می

 جرم کنترل و پیشگیري، مداخالت منظور به که شود می مرتبط اجرایی و قانونی هاي ساختار  دامنه گسترش

 بر مکانی و زمانی از نظر هدف و مجرم که زمانی حتی. است ناکافی کنترل سوم عنصر .اند شده طراحی 

 هم کنترل. افتاد نخواهد اتفاقی هیچ، شود کنترل کافی اندازه به فرصت یا موقعیت اگر، باشند منطبق هم

 سازي درونی و خودکنترلی. است خارجی کنترل) در این جا منظور( .است غیررسمی هم و رسمی

 داشته تعلق »توانا و باانگیزه مجرم« عنصر به آن است کهبر  ترجیح که است دیگري موضوع هنجارها

 تأثیر مورد در زیادي کار همچنین و است نگرفته قرار مورد تحقیق به میزان زیادي خارجی کنترل .باشند

  .ندارد وجود جرم اساسی منطقی عنصر سه بین متقابل

  جرم سیاست تعریف و بحث -3

 یک از تنها دیدگاه این .شود می تصور »جرم با مبارزه« عنوان تحت اشتباه به اغلب جرم با مرتبط سیاست

جرم  با مبارزه، در این معنا .است قانونی و اجتماعی ساختار از بخشی و در داخل جرم: است بینانه واقع جنبه

عدالت ( نظام از هایی ویژگی چه: گرفت نظر در سیستم بازتابی خود براي موضوعی عنوان به توان می را

 با مبارزه« عبارتمعموالً  که نیست معنایی این، حال بااینشده است؟  درگیر جرم وقوع هنگام در )کیفري

 وجود درونی یا بیرونی دشمن دهد می نشان که دارد اشاره جنگ به معمولی کاربرد .رود می کار به »جرم

 است دلیل این به است ضروري بحث این انجام چرا این که .است جریان در دائمی داخلی جنگ و دارد

  :شوند می فراموش دلیل سه) حداقل( خاطر به مکرر طور به اساسی حقایق که

 جدید هاي نسل. آموزد می آن توضیح و جهان به کردن نگاه براي را خود روش نسلی هر: نسل تغییر

 یتاریخ تداوم و دیدگاه بر مبتنی اغلب که دارند ها حل راه و مشکالت از جدیدي تفسیرهايمعموالً 

 شوند می انتخاب قبلی هاي نسل افراد توسطمعموالً  نیز »جدید« ظاهراً رویکردهاي، این بر عالوه. نیست

 .شوند می ناپیوستگی باعث همچنین و
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 داراي بلکه، نیستند همگن گروهی، شوند می پنداشته شناس جرم که افرادي: اي حرفه هاي پیشینه

 موضوعات مربوط به در خبرگی یا شناختی جامعه آموزش فاقد اغلب، متعددي هستند هاي پیشینه

  .دارد وجود جرم با مرتبط سیاست مورد در مشترك پارادایم یک فقدان، رو ازاین. ي هستندگذار سیاست

 حال در، جهت یک در حرکت جاي به است نوسان حال در ایدئولوژیک آونگ: واکنش پدیده

  .داشت خواهد وجود) گرد عقب( متقابل واکنش یک اغلب، پیشرفت ازهایی  دوره از پس. است نوسان

 پاتریک، جنایی سیاست فنالندي فیلسوف توسط جرم با مرتبط سیاست از مفید جایگزین تعریف  یک

و  جرم کنترل به مربوط گیري تصمیم« .دهد می انجام آن هدف شناسایی با را کار این او. شد ابداع تورنود

 هاي هزینه مجموع رساندن حداقل به/تنظیم: دارد اساسی دفه دو جرم کنترل سیاست یا جنایی سیاست

 عادالنه توزیع و )؛جرم کنترل یعنی( جرم به جامعه واکنش و جرم از ناشی) انسانی رنج از جمله( اجتماعی

 این اساس بر .»غیره و دهندگان مالیات، جرم قربانیان، مجرمان یعنی، درگیر هاي طرف بین ها هزینه این

 حداقل به؛ جرم اجتماعی هاي هزینه رساندن حداقل به: از اند عبارت جنایی سیاست اهداف، تعریف

 بنیان دانش هاي پاسخ .»عادالنه« اي شیوه به کار این و انجام؛ ها هزینه توزیع؛ جرم کنترل هاي هزینه رساندن

 حال در ما جوامع که واقعیت با این. شود می انجام ندرت به که است زیادي تحقیقات نیازمندها  این همه به

  .شود می تر هم پیچیده کار انجام این، هستند دائمی تغییر

 حال تغییر است چیز در همه -4

 به این امر. است حاکم اي فزاینده میزان به اقتصاد، مدرن دنیاي در. هستند تغییر حال در جوامع این که اول

 و جمعیت سن افزایش به دلیل جمعیتی مايسی، زمان هم طور به. شود می مربوط سریع ادغام و شدن جهانی

 تأثیر روزمره زندگی بر شدت به فناوري هاي پیشرفت. است تغییر حال در تسریع مهاجرت  در نتیجه

 تأثیر مردم و ها فرهنگ بر اي رسانه انفجار. هستند شدن ادغام و تغییر حال در ها ایدئولوژي. گذارد می

 جوامع شدن و کوچک همبستگی محو شدن در نمونه عنوان به، کنند می تغییر ها ارزش .گذارد می

 .است شدن محو حال در سازي خصوصی هاي مبتنی بر موجب گرایش به دولت .هستند مشاهده قابل

 موجب حرکت از به اجتماعی زندگی، بود کرده بینی پیش قبل یکصدسال از بیش وبر ماکس که طور همان

 را دیدگاه این باومن زیگمونت، اخیراً .شود می متالشی هم فردي از به سمت زندگی اداره آیینی شکل

  .روند می تحلیل شدن جهانی فشار متأثر از جوامع؛ که با این مالحظه کرد تکمیل

، دوم کند. تجربه را اساسی تغییرات باید، دهد می رخ آن در جرم که چهارچوبی، شرایطی چنین در

 .است جهان با ادغام حال در) جرم( بودن بومی، جغرافیایی از نظر .است تغییر حال در کنترل جرم و جرم
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 از نظر هم جرم هاي فرصت .است تغییر حال در سرعت به جرم اجتماعی و فیزیکی محیط، زمان هم طور به

 درك، این بر عالوه. است کرده تغییر جرم انگیزشی بعد .است کرده تغییر شدت به کمی ازنظر هم و کیفی

 اند کرده ظهور کنترلی هاي فناوري .شود می دائمی تغییر دستخوش دهد تشکیل را »رمج« باید از آنچه ما

 طور به سنتی کنترل هاي تکنیک و ها مکانیسم، ضمناً .کنند می فراهم را کامل کنترل امکان در نهایت که

  .شوند می اساسی تغییرات جرم دستخوش هاي شیوه و ها فرصت زیرا، اند شده منسوخ  اي فزاینده

 جرم با مرتبط سیاست و مالی بحران: نزدیک آینده -5

 این بر اعتقاد اغلب .مدت باشد طوالنی از نوع است ممکن که اند شده مالی بحران دوران وارد ما جوامع

 اغلب، بنابراین .باشد داشته بدي پیامدهاي تواند می تنها، بینیم می بدي چیزي را بحران ما چون که است

 یا ساده رابطه هیچ، واقعیت در .شود می جرم افزایش باعث باید اقتصادي بد شرایط که است این بر اعتقاد

 جرم اهداف، مجرمانه انگیزه بر اقتصادي رکود پیامدهاي .ندارد وجود جرم و مالی بحران بین خطی

 مدهاپیا حال عین در .گیرد قرار موردتوجه دقت به باید و است متعدد جرم کنترل و) بازارها ها و فرصت(

  .باشند داشته مختلط یا و منفی، مثبت چون مختلفی انواع است ممکن

 بهترین سناریو -6

 در است در نهایت ممکن مالی نیازهاي آن در که شویم متصور را اي آینده است ممکن، حالت بهترین در

 با است ممکن، نبنابرای .موفق شود، اند بوده ناکام آن انجام در گرا انسان متعصب خبرگان که کاري انجام

 مخدر مواد در ممنوعیت: مثال عنوان به( شود کاسته قابل مجازات رفتار دامنه از گسترده زدایی جرم

 بر  عالوه. یابد می کاهش توجهی قابل میزان به پلیس) آمادي( منابع، حال درعین ).شد خواهد تجدیدنظر

) ها در هزینه( جویی صرفه ش هرچه بیشترمنظور افزای به وسیع مقیاس در قضایی تعقیب از نظر صرف، این

1مشروط مجازات، ضمانت اجراها مورد در .شد خواهد اعمال
. شوند می اي عام شمول تبدیل به قاعده 

، این عالوه بر .شود می جایگزین اداري  مجازات با امکان صورت در کیفري مجازات، این موازات به

اجراهاي مفید متأثر از   ضمانت و یابند می ترویج اعیاجتم خدمات مانند جایگزین حبس اجراهاي ضمانت

  .شوند می اعمال وسیع مقیاس در ترمیمی آیین عدالت

 روانه کودکی هیچ دیگر و خواهد شد اعمال فراوانی به مقیاس مثبت تبعیض با توأم زودهنگام مداخله

 همتایان هاي شبکه و وادهخان، مدنی جامعه، غیردولتی هاي سازمان مشارکت با مجرمان .شود نمی زندان

                                                     
شود اما  شود این مجازات در اجتماع تحمل شود اما در تعلیق مجازات شخص محکوم می شود اما اجازه داده می حکم حبس صادر می -1

  شود. مجازات، تعلیق می
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 استاندارد غیر هاي پس از خروج مراقبت، ترتیب این به و، شوند می بازگردانده جامعه به دوباره و پذیرفته

 اعمال فراگیر و مداوم طور به الکترونیکی نظارت .یابد می بهبود زیادي حد تا سابق محکومان از کنونی

 یک توسط و اعمال فراوانی میزان به حفاظتی یا کنندهمحدود دستورات، زمان هم طور به ..شد خواهد

. شود متفاوت بسیار است ممکن نیز آینده، حال بااین، شوند می اجرا، مؤثر الکترونیکی نظارت سیستم

 است همراه گیرانه سخت جنایی سیاست یک با زیاد احتمال به مالی بحران که دهد می نشان تاریخی شواهد

  .دارد اعتقاد مادغا جاي به سرکوب به که

  )سناریو شکل بدترین( دیگر جایگزین -7

 رویکردهاي براي مهمی عواقب تواند می، باشد مدت طوالنی رسد که نظر به اگر ویژه به، مالی بحران

 اعطاي و یکدیگر به رسانی اطالع هدف با مردم براي هایی انگیزه ایجاد با کنترل .باشد داشته جرم کنترل

به کار  داوطلبانه کار، پلیس منابع کمبود جبران براي بنابراین. یابد می افزایشها  آن به اجرایی اختیارات

2عدالت  اجراي خودسرانه. شود می گرفته
 مورد حمایت واقع) بدون طی مراحل قانونی یا مراجعه به پلیس( 

 زيسا خصوصی کیفري نظام ضمانت اجراهاي از هایی بخش، هایی نوآوري چنین موازات به .شود می

 تحت یا دولتی مالی هاي کمک با خواه ببرند سود توانند می خصوصی هاي شرکت آن در که شود می

 هایی آن. کنند فراهم، برآیند آن) مخارج( عهده از توانند می که کسانی براي را امنیت، آزاد بازار شرایط

 را وضعیت این هیرشی. یرندبپذ را پایین استاندارد با عمومی خدمات باید برخوردارند کمتري رفاه از که

3نگهبان شب دولت
 مسئول) نهاد هاي مردم سازمان( داوطلبانه کار، حال درعین .نامید) دولت حداقلی( 

 ضمانت از جدیدي انواع است ممکن. خواهند شد جدید شاید هم و اهمیت کم اجراهاي  ضمانت اجراي

 از مجازات گونه این. شوند معرفی اي مصادره و فیزیکی  مجازات، شرمساري بر مبتنی خرد اجراهاي

 و روزافزون نابرابري دلیل به که »خطرناك طبقات« بر کامل نظارت .اند شده شناخته گذشته هاي زمان

  .شود می اعمال، شوند می ایجاد اجتماعی رفاهی خدمات میزان کاهش و درآمدي هاي تفاوت

 است باغبانی مانند جرم با مرتبط سیاست: بازتاب یک -8

  پردازشمند  سازمان صورت به باید دو هر. دارند مشترکی هاي ویژگی باغبانی و جرم با مرتبط یاستس

 شبیه تا اند شده ساخته بیابان از زیاد تالش با که هستند هنري قطعات ها باغ. رفت خواهند بین از وگرنه شوند

 باغ اگر. بکشد طول سال ارهز است ممکن باغ یک به شکل اصالح بیابان. باشند عدن باغ گمشده بهشت

                                                     
2- Vigilantism 

3- Night-watchman state 
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 باغ .شود می تبدیل بیابان به دوباره زودي به باغ و رود می بین از پایداري، شود می ویران سرعت به، شود رها

 بدون دنیایی به: شدند رانده از آن جا حوا و آدم که است عدن به بازگشت براي تالشی دهنده نشان

 روزمره وظایف و ها غم از که بهشتی معصومیت به تواند می هایش اندیشه در آدمی، باغ در. جنایت/گناه

4است یافته رهایی جرم با مرتبط سیاست یک که است چیزي همان این .بازگردد، برد نمی رنج
 نیز 

 هدف یک فقط این که شود می درك زمان هم طور به که هرچند، یابد دست آن به در نهایت خواهد می

، واقعی زندگی در که بپذیریم باید، کنیم تالش عدن باغ براي باید ما هک درحالی، بنابراین. است آرمانی

  .کنیم پیدا دست رنگی از آن نسبت کم به فقط است ممکن

 آن از حمایت براي پژوهش و مثبت جنایی سیاست: جدید رویکردهاي - 9

 .نداریم جرم با طمرتب منفی سیاست یک ترویج به نیازي ما، رسد نمی نظر به امیدوارکننده آینده اگر حتی

 تقویت و دربرگرفته را ما جامعه مثبت عناصر که کرد ایجاد مثبت جنایی سیاست یک توان می هم هنوز

 در معناي موسع آن اجتماعی هاي سیاست، خانواده، رفاه دولت، غیردولتی هاي سازمان، مدنی جامعه: کند

 دلیل بهصرفاً نه ، نهاد مردم هاي سازمان مشارکت، همچنین .است ضروري منظور این براي تحقیق. اعتماد و

 بخش، مقامات رسمی با مقایسه در: است ضروري گرایانه عمل و نظري دالیل به بلکه ها، آن رایگان منابع

 با اعتماد بر مبتنی همکاري براي که دارد را اعتمادي و پیوندها ایجاد توانایی) نهاد هاي مردم سازمان( سوم

5هاي مدنی شگريکن براي و مطرود افراد
6لیست فون اگر .است ضروري 

جرات بیان این مدعا را داشت  

 با را »اجتماعی« و باشیم تر مدرن کمی ما باید، »است جنایی سیاست بهترین خوب اجتماعی سیاست« که

، همه براي مهم این .شود حمایت باید رفاه دولت که معناست بدان این .کنیم جایگزین »7وابسته به اجتماع«

 در نهایت شدن قطبی افزایش، دیگر عبارت به یا .است مناسب ویژه حق با امتیاز داراي افراد براي مچنینه

  .است همه بلندمدت منافع برخالف

 در، همچنین .باشد داشته جرم ایجاد در مرتکب نقش با متناسب نقشی باید مجازات شرایطی چنین در

 از خروج براي هایی راه یافتن به که باشد مرتبط اي ازندهس عناصر با باید مجازات، ناپذیري اجتناب صورت

 طورجدي به باید مثبت اجراهاي ضمانت رابطه این در .کند می کمک آن کردن بدتر نه ناخوشایند وضعیت

 عموم مشارکت و همکاري بدون زیرا یابند ترویج باید اعتماد بر مبتنی رویکردهاي .گیرند قرار موردبررسی

                                                     
4- Emancipated crime policy 

5- Civic actions  

6- Von Liszt 

7- Sociétal 
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 به اعتماد، طورکلی به .هستند ناتوانکامالً ، اند رها شده حال خود به که مقاماتی، بالقوه رمانمج ازجمله، مردم

 یک در .است اجتماعی توسعه اصلی هدف یک به شدن تبدیل حال در) عدالت کیفري( نظام مشروعیت

اجرایی  ايبر دورکیم »ارگانیک همبستگی« و نیست قبول قابل آسانی به سرکوب و زور، دموکراتیک جامعه

  همگان قرار گیرد. و مورد پذیرش به اشتراك گذاشته شود میان همگان که است قواعدي مستلزم شدن

 جرم قربانیان شامل باید، است شده  پذیرفته مظنونان براي که طور همان، برابر و منصفانه رفتار ضرورت

) عدالت کیفري( نظام روعیتمش حفظ و ایجاد نحوه در مهمی نقش رضایت شده جلب بشود. قربانیان نیز

را وارد ها  آن ،»خوب دشمن« عنوان به ها تبعیض علیه اقلیت و مقابله جاي به باید، ترتیب همین به .دارند
 شده ارائه  خوب موارد از را خود سهم تا شود فراهمها  آن براي اي عادالنه هاي فرصت باید صحنه کرد.

انتظار ها  آن از بتوان که ندارد وجود نیز اخالقی دلیل هیچ، یفتدن اتفاق این اگر .کنند دریافت جامعه توسط
 تز گرفتن جدي، مثبت جنایی سیاست یک ایجاد براي تالش .داشت حاکمیت را به وفاداري و مطالبه

8گاندي مهاتما
 ».شد خواهیم کور ما همه در نهایت، چشم برابر در چشم با«: است 

ق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات موارد مربوط به اخال: مالحظات اخالقی

 مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع

  اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین
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8- Mahatma Gandhi 
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