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 چکیده
م و امنیت هستند اما گاا  مککان ا ات مب کام شاب   اد  و ماشام نااامن  و ضامن نظ ها با اینکهدولت

هاا ا  منظاب حقااق الکلل، مساوالیت کیرابی دولتهای ککیسیان حقاق بین الش نظک   اند. باوشادب 

 اشاه باه الکلل پذیبفته نشد  ا ت و این ماشم ب  کیربمان  شبایم دولت  م   ااد. باداخل  و حقاق بین

   اان با ا تراد  ا  ببخ  رویکبدهای شب   ناخت ، ببای مسوالیت کیربی دولت ها باه ننااان این خال، م

 خص حقاق ،  عدادی مبنا  عیین کبد. شلاگیبی ا  ببچسم  ن  بب  هبوندان، شلاگیبی ا  نقا  حقااق 

مجب ، مباان   های دولت با مبد  مقابله بشب، شلاگیبی ا  ورود آ یم بب مبد ، حکایت ا  بز  دیدگان و حق

مطابق  که امبو   ر د م  نتیجه این به مبان  این واکاوی با حاضب شب   ناخت  این مساله هستند که مقاله

با این مبان ، شامعه شهان  باید مسوالیت کیربی دولات هاا را باه ر اکیت بشنا اد  اا نهادهاای ق اای  

  .نکایند های مجب  اشباای ندالت را در مارد دولتالکلل  یا منطقهبین

 

 .دولت، مسوالیت کیربی، شب  دولت ، شب   نا  ، حقاق بشب،  میالاژی واژگان کلیدی:
 
دانشااا  آ اد  ، واحاد  ببیاز،  نا حقاق کیربی و شب   خصص  دانشجای دکتبی .1
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 مقدمه

 هدیادها  ا  کاه باد  این اشوظیره «2لایا ان» انالیس  فیلساف «1هابز  اماس»  عبیب به یا دولت

 ایان انایاز باب چاال  مسوله اما .مکانعت کند خاد  هبوندان  ندگ  یاة  شامعه و بقای به نسبت

 در ناامن  و نظک ب  به منجب و کند نق  را کیربی حقاق مقبرات دولت خادش خاد اگب که ا ت

 ا  شامعاه ا ات قابار کاه «لایا اان » هکاان یاا دولات صارت این در چیست؟  کلیف  اد شاامع

گبدد. به گرتاه انادرو وینسانت  م   بدیل شامعه و انسان  نلیه اصل   هدید به خاد کند، محافظت

  اممین  ااناای  دارای  نهاا ناه ا ات، نیاز خطبناک بلکه  ادمند  نها نه دولت شهات بسیاری ا »

 (. امابو  322  1331)وینسانت، « ا ات. ببخاردار نیز ویبانااری هالناک قاای ا  بلکه ا ت حیات

 ببخا   ا ا  محیط   یست هایآلادگ  و افباد حقاق نق  قدرت، ا   اءا تراد   بعی ، فساد،

 .  گبددم  گستبد  هایناامن  به منجب هادولت

نکا   ااناد باا « باند  بقت »های مدرن در مقیا   م  کشند و غارت م  کنند که هیچ دولت

بیاق هاا ا   میلیاان نراب  ا ا  دولت 113، بای  ا  1391 اا  1300آنها رقابات کناد. ا   اا  

ها قدرت  عیین کبدن اینکاه اند. البته دولتهای فباق ای ، شنگ و کشتار مخالران کشته  د اندا 

چیست و چه کس   ارق و چه کس  شکع کنند  مالیات ا ات را در اختیاار دارناد. اگاب « ندالت»

خاادش  ااند بزهکار با د که دولت ها شب  را  عبیف م  کنند، یک دولت فق  در ماارد نادری م 

هاا اغلام های  ابکا  کنناد  و ا اتخباش  دولترا ببای نق  قاانینِ خاد،  ب ن  کند. فعالیت

 (.13-11، 1339بیشتبین  هدیدها را ببای معیشت  هبوندانشان ایجاد م  کنند )گبین و وارد، 

در این نا تار، کل هیوت حاککه کشار و  کاام  نهادهاای  یا ا  کشاار ا   3منظار ا  دولت

کنند. در واقع مرها  ناا  دولات در ایان قاای  ه گانه ا ت که انکا  قدرت و حاککیت م شکله 

ا ت و  خن ا  مساوالیت کیرابی  دولتکبدان ا  شدا اینجا در نا تار مدنظب ا ت. هکچنین دولت

نناان ا اخاص مبدان باه اد نه ا  شبایک  که  ا ا  دولاتنناان ا خاص حقاق  م ها بهدولت

  یابد.  م حقیق  ار کا

در شبایم دولت  مجب  و قاض  هب دو دولات هساتند و مککان ا ات چنادان باه ایان شابایم 

ر یدگ  نشاد یا نهاد مستقل  ببای ر یدگ  به این شبایم وشااد ندا اته با اد. در ایان صاارت 

د.  اانند به مقابلاه باا شابایم دولتا  بزبدا نانالو  بب نهادهای دولت  و ق ای ، شامعه مدن  هم م 

هکچنین بز  دیدگان شبایم دولت  باید مارد حکایت قبار گیبند که اشبای ندالت  بمیکا  در ایان 

 خصاص مرید ا ت.

                                                           
1. Thomas Hobbes 

2. Leviathan 

3. State 
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 هاب. ا ات خااد مجبمانه انکا  ببابب در پا خاای  به ا خاص الزا  معن  به کیربی مسوالیت

 چاه و قا حقی چاه  اخص هب با د. امبو   پذیبفته  د  که خای  رفتار پا خاای باید مجبم 

با ند و کناانسیان پالبما بب مسوالیت ا اخاص  خاد انکا  مسوا  باید  د شبم  مب کم حقاق 

 مجاا ات و حاککیات حاق کاه هستند قدرت باال بین هاچان دولت لکن ا ت. حقاق   مکید کبد 

 و تا فبادول نهااد یک لذا باید . ناخته نشد  ا ت. ر کیت به آنها کیربی مسوالیت دارند، را مبد 

 صاارت در ها را شب  اناااری کابد  وکه بتااند چنین رفتارهای دولت با د دا ته وشاد الکلل بین

اماا  .بب ااند انکالشاان  زای به را ها دولت و کند اشبا را ندالت بتااند ها،دولت  ای ا  شب  وقاع

ا اخاص  اکنان این هدف محقق نشد  ا ت و ا ا نامه ر   نهاا صاالحیت ر ایدگ  باه شابایم 

 یاک بنابباین آنچه ناارندگان را به  حقیق در این خصاص  بغیم کبد  ا ت، خاال حقیق  را دارد.

و  الکلل بین  طح داخل  و در ها ا  لحاظ کیربیدولت  ناختن مسوا  ببای کیربی منسجم نظا 

 .با دم رفع این خال ا   بیق واکاوی مبان  نظبی مسوالیت کیربی دولت ا  ابعاد شب   ناخت  

الکلل به این مساوله پبداختاه  اد  و مباان  های پیشین، بیشتب ا  منظب حقاق بیندر پژوه 

ببر   نشد  ا ت. با  اشه به آنچاه   ناخت ویژ  مبان  آن ا  منظب شب مسوالیت کیربی دولت به

 ااان قالال باه مساوالیت گرته  د، پب    حقیق حاضب این ا ت که بب چاه مبناا و ا ا ا  م 

ها  د؟  حقیق حاضب با رویکبدی نا درصدد  نا ای  مبناهای  نظبی بابای باه یربی ببای دولتک

ها مطابق با ببخ  نظبیات شب   نا   ا ت. البته قبل ا  ر کیت  ناختن مسوالیت کیربی دولت

هاای مساوالیت ای گاذرا باه چال ورود به مبحث مبان  مسوالیت کیربی دولت، ال   ا ت ا اار 

 های حقاق  شب  دولت  گبدد.الکلل  و چال ولت ا  منظب ا ناد بینکیربی د

 

 المللیبینگاهی بر مسئولیت کیفری دولت در اسناد . 1

ککیسایان حقااق  13 نها ماد  ای که در  ا   اریخ حقاق به شب  دولت  ا ار  کبد  باد،  مااد  

احذف  د. بعاد ا  آن دیااب هایچ باد که بعداً بنابه خاا ت ببخ  دولت ه 1311الکلل در  ا  بین

 قانان و  ندی در خصاص شب  دولت  و مسوالیت کیربی دولت مقبر نشد  ا ت.

با این حا  هب دولت  در ببابب حقاق بشب با  ه  عهد مااشاه ا ات  احتابا ، حکایات و اشابای 

حقاق بشب. وظیرة اصل  دولت حکایت ا  حقاق بشب نسبت به افابادی ا ات کاه در صاالحیت آن 

الکللا  و ای و بینو در این خصاص  کام  ا ناد و نهادهاای حقااق بشابی منطقاه با دم دولت 

 2نناان مثا  مااد  ها به دنبا   عبیف ا  ماهیت و حا ة مسوالیت این وظیره م  با ند، بهقطعنامه

شاب های ن ا خاا ته به حقااق بالکلل  راشع به حقاق مدن  و  یا   که ا  دولتکناانسیان بین

هاا بایاد ماانع ا  در قلکبو خاد نسبت به هکه افباد احتبا  باذارند. لذا  بق این کناانسایان، دولت
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  1391وقاع نق  حقاق بشب  اند و اگب چنین نق   رخ دهد باید خسارت را شببان کنند )ران ، 

13  .) 

بح الکلال مطاالکلل بابای دولات هاا  باق ککیسایان حقااق بینمسوالیت  که در نبصه بین

 اد، ابه معنای شببان و  بمیم خسارت ا   ای دولت ا ت ناه مجاا ات دولات. بادین  ب یام م 

ها ر کیت  ناخته نشد  و شامعه شهان  الکلل  مسوالیت کیربی دولتدرحا  حاضب در ا ناد بین

نه ا  لحاظ نظبی ) ابزکتیا( و نه ا  لحاظ نکل  )آبزکتیا( هنا  به این اشکااع نب اید  ا ات کاه 

انکاا    ها وقتادولتالبته دولت ها به نناان ا خاص حقاق  باید مسوالیت کیربی دا ته با ند. 

 . نا ند نک و ا ناد آنها را مجب  نیدهند واقعاً مجب  هستند اما قاان مجبمانه انجا  م

 قااناد آمابة  دولتا اگاب رااوت نیسات. های بزهکاار ب نسبت به دولت الکلل بینالبته شامعه 

ندهاد در نابف  اثاب میا ب  تیاباه قطعناماه هاای  اارای امن ایاار ملل متّحد را نق  کند منش

ا ااس فصال  باب ا   بیق  ارای امنیت الکلل بین ة ناخته  د  و شامع نکالً متخلف ،الکلل بین

 ارای امنیت . بدیبا  دولت در نظب ببای آن ضکانت اشباهای ملل متحد مککن ا ت  هرتم منشار

ار مداخله نظام  در کشار را دارد اما این اختیار باید با رای یک مبشع قانان  و با  عیاین نکالً اختی

هااا و باادون دقیااق ناااع شااب  دولاات و مجااا ات و رنایاات اصاال قااانان  بااادن شاابایم و مجا ات

 های  یا   انجا   اد. داریشانم

احابا   هدیاد نلیاه  بق منشار ملل متحد  ارای امنیت  ا مان ملل اختیار دارد که پا  ا  

این منشار ببای حرظ و اناد  صالح، متا ال باه نیبوهاای  12و  11صلح و نق  صلح،  بق مااد 

این  33هاای  یا دریای  یا  مین   اد. اما اصل  رکیک قاا در این منشار مخدوش  د  ا ت. ماد  

و خاال روببو ات  ، باا مشاکلالکللا بینمنشار به لحاظ ند  اراله  عبیف شامع و ماانع ا  شابایم 

ا ا انامه ر ،  اارای امنیات  13(. هکچنین  بق مااد  22-21  1391فب،  اد  و  احیدی)حبیم

 ااند وضعیت  را که در آن یک یا چند شنایت ار کا  یافته ا ت، باه داد اتان دیااان کیرابی م 

  نیست و مککان ارشاع نکاید. ول  این اختیارات  ارای امنیت، مجا ات به معنای حقاق الکلل بین

ا ت این  صکیم  ارای امنیت به شنگ ها و ناآرام  های دیاب منجب  اد به ویژ  اینکه ا  کلکاات 

  ا تراد   د  ا ت.«  هدید نلیه صلح» رسیبببدار 

نباید فباماش  اد که وقت  ا  مسوالیت کیربی و مجا ات دولت  خن م  گااییم، ا  مجاا ات 

گاییم که  خصیت حقااق  آن را  شاکیل داد  و ت  خن م و رژیم  یا   دول« حکامت»ننصب 

کند  یبا مجا ات  ایب نناصب دولت )شکعیات و  اب مین( با  معنا ات. ولا  انکا  حاککیت م 

 انکاا   ااد، ما  مطابح هاادولت کیربی مصانیت ببای که مهکتبین مبنای مسوله این ا ت که 

 باه نسابت و ا ت پا خاا خاد  صدی انکا  به نسبت  نها دولت قاناناً نکل در آنها ت. حاککیت
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اما انکاا  حاککیات دولات در ماااردی ماشام  ابکا  حقااق  .ندارد مسوالیت  حاککیت انکا 

  اد.  هبوندان و شبایم دولت  م 

 انکاا . کناد ا اتراد  شاب  ار کاا  بابای خااد حاککیات ا  نباید و  ااندنک  دولت  لذا هیچ

  اد  مجب  دولت  مقامات محافظت ا  و( مسوالیت ا ) یت آنهامعاف ماشم هادولت ببخ  حاککیت

 مرااهیک  ظهاار و الکلالبین شامعه  حا  با (. پ  امبو  Viveros Álvarez, 2016: 10ا ت )

 ا ت.   بآمد  به نیز هادولت مطلق حاککیت نصب بشبدو تانه، حقاق چان

مت کبدن ا ات، هایچ نهاادی  ب کار باد  و در حا  حکا که دولت مجب  ببهکچنین هناام 

 ااند به شبایم آن ر یدگ  کند. اما در مااردی پ  ا  فبوپا  ِ دولت، رلی ِ دولات شنایتکاارِ نک 

پیشین، محاککه  د  ا ت و محکامیت وی به معن  محکامیت ضکن  دولت آنان  لق   د  ا ت 

. باا ایان حاا ، امابو   که نکانه آن محاککه و مجا ات صدا  در نباق و حسن  مبارک در مصب باد

ای حقاق بشب )مانند دادگا  اروپای  حقاق بشب( هستیم که در منطقه الکلل بیننیا مند یک دیاان 

صار   که ا خاص  حت  یطب  یک دولت در معبض نق  حقاق بشاب قابار گبفتناد، بتاانناد در 

 شهت  ظلم خااه  به آن مباشعه نکایند. 

به مبان  مذکار در این مقاله با  نا ای  این نااع مساوالیت، ال   ا ت شامعه شهان  با ننایت 

 ااید بتااان باا  نا اای  مساوالیت کیرابی دولات، در ا ا نامه ر   جدیادنظب باه نکال آورد. 

 دید بین و نهای   بین ضکانت اشبای کیربی دربار  شبایم  ادید و فااح  دولات را در صاارت 

های  چاان شازای نقادی، در  ایب ماارد ا  مجا اتو  امکان انحال  و فبوپا   آن دولت مقبر نکاد

 نا ا  در مصادر  اماا  و مکنانیت ماقت فعالیت ا تراد  نکاد. هکچنین با  اشه به اینکاه شاب 

های  ککیلا  و اصاالح  مرها  کال یک بیشتب به دنبا  اصالح و درمان ا ت، م   اان ا  مجا ات

الزا  دولت به ایجاد ا تغا  و رفا  اقتصاادی و اشتکاان  یاا نیز ببای ببای دولت ا تراد  نکاد مثالً 

 الزا  دولت به اصالح یا حذف ببخ  قاانین نانادالنه یا منع دولت ا  ببخ  اقدامات خاص  یان بار.

 

 های جرم انگاری جرایم دولتینگاهی بر راهکارها و چالش. 2

بو  ها و اماا ، و هکچنین محصا  اقدا  شب  دولت  را آ یم و  یان به افباد و گ« دیاید کا الریچ»

کناد. شاب  دولتا  بابای  ااد های دولتا   عبیاف ما یا ند  اقدا  به به  ائِ دولت یا کارگزاری

یاباد  خص  یا خا کام  خادِ دولت یاا گابو  هاای  ابمدار کنتاب  کنناد  دولات ار کاا  ما 

(Kauzlarich, Mullins and Matthews, 2003, 241بب این ا اس .) اان گرت شب  دولت  ، م 

ها و شبایک  ا ت که در نتیجه نکلکبد نهادها و  اختارهای  یا ا  یاا اقتصاادی مجکانه آ یم

دولت به صارت نکدی یا غیبنکدی در را اتای مناافعِ خاادِ دولات رخ ما  دهاد. ایان شابایم را 
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هاا یازی کاه دولاتآمبندی نکاد. شبایم خشاانتآمیز  قسیمآمیز و غیبخشانت اان به خشانتم 

 اند نبار ند ا  قتل،  کنجه، آد  رباای ،  اقیاف غیبقاانان  و  اببه نیسات کابدن. ا  مب کم م 

هاای  یا ا  و مادن ، شابایم  ابز  اان به  لم حقاق و آ ادیآمیز دولت  م شبایم غیبخشانت

وریسام ا اار  هاای فباق اای  و بیا ب)شبایم نلیه محی   یست(، آپار اید، حکالت  ایببی، انادا 

 کبد. 

  د   اشه ککتب بدان شب   نا   ادبیات در که مراهیک  ا ت شب  دولت  ا شکلهبا این حا ، 

 ماتهم خاد که هب کشار حاککیت  ا   شب   عبیف اراله  اانم  رامسوله  نلل این ا  یک  ت. ا 

مساوو   ببای هاقهنخستین شب میالدی 1331 دهه اوا   ا  .کبد بیان  ا ت دولت  شب  ار کا  به

نواالیببا  و  باه ما اا  دیادگا   بفداران  ا   آنها، و  صکیکهای رفتارها قبا  در دولتها دانستن

 (.98-91  1331 مثیب شب   نا   انتقادی و مکتم  میالاژی  د   د )غالم  و نبا  ،  حت

هاای  آ ایمانااری شبایم دولت  این ا ت که مککن ا ت چنین شبایم و لذا چال  مهم شب 

نناان شاب  ها هستند که انکال  را در قاانین باهانااری نشد  با ند چان خاد دولتدر قانان شب 

کنند. این  عبیف  نت  و حقااق  شاب  ا ات. باه هکاین  لق  کبد  و ببای آن مجا ات  عیین م 

 نا اان ها به خا ب شبایکشان، این ا ات کاه شاب  دلیل راهکار مهم ببای مسوا   ناختن دولت

باید خاد را ا   نجیابی کاه قاانان کیرابی  ااخته ا ات رهاا  اا ند و باه دنباا  مباان  شدیاد 

گبدد، راهکاری بابای رفاع چاال  و خاال  ناخت  با ند.  کام  مبان  که در ادامه ببر   م شب 

ر اد امابو   شامعاه شهاان  باا ککاک مبباط به شب  انااری شبایم دولت  هساتند. باه نظاب ما 

مطابق این مبان ،  عدادی ا  شبایم مهام دولتا   الکلل بینا ان باید ا   بیق وضع مقبرات  نشب 

ا  شکله  بوریسم، بیا بوریسم،  لم حقاق  یا   و مدن  و ناپدید ا ی اشباری را شاب  اناااری 

 کیرب نکاند.نکاید  ا چنین شبایک  ب 

 

 شناختی مسئولیت کیفری دولتمبانی جرم. 3

 اند اما در قااانین خاال شادی بابای ها واقعاً در نکل مب کم شب  م  د دولتحا  که مشخص 

 مسوا   ناختن آنها وشاد دارد، باید به دنبا   عدادی مبان  ببای مسوا   ناختن آنها باد.

ای ا ات کاه مساوالیت کیرابی دولات را مبان  شکع مبنا و به معن  ا اس و  یببنا و فلساره

ها مسوالیت کیربی وشااد ببای دولت الکلل بینه اینکه در ا ناد و قاانین کند. با  اشه ب اشیه م 

هاا و مبناهاای  بابای  عیاین ها ا  مصانیت ببخاردارند، لذا ال   ا ت یک  بی ایاد ندارد و دولت

مسوالیت کیربی دولت  بق ببخ  رویکبدها و نظبیات شب   ناخت  معین نکاد که در ادامه مارد 

 یبد.گا ار  قبار م 
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         انتقادی شناسی جرم نظریات پرتو در بشر حقوق نقض از جلوگیری .1. 3

با اد و  بشاب حقااقِ مادافعِ  نا ا  بایادکبدند که شب  شب   نا ان انتقادی این بحث را مطبح

بشاب و  حقااقِ الکللا ِباین شناب ِ گیبی ببپایاه پیشابفتِ عبیف شب  را متحا   ا د. این شهت

 نا ان، شب ِ دولات ا  شکلاه  شب  نالقه این ماردِ هایحا    بینا تاار باد. مهم  نا   دید بز 

 الکللا بین هایانااریِ شنایت شب  و بشبی حقاقِ الکلل ِبین هایکناانسیان نشدنِ اشباء  کنجه،

ا ات   بوریسات یاا  یا ا  کاارانِ باز  منزلاه باه خاد،  یا   قدرت ا  هادولت ا تراد   اء و

 (.110  1330ان اصل ، )رایجی

 نا   باب  نا   پست مدرن ا ت. این شب  نا   انتقادی، شب های شب  بین  اخها  مهم

 ابک فعلا  کاه در قاانان  یاافعل به  عبیف شب   گایدو م کند  عبیف حقاق  شب  ایباد وارد م 

د آنقادر معناادار حقاق  ا ت.  عبیف بای-صبفا یک  عبیف فن  ، ببای آن مجا ات  عیین  د  ا ت

با د که ا خاص حقیق  و حقاق  هبدو بتاانند بالقا  پا اخاا با اند. آناان معتقدناد دولات هام 

در واقاع  .(108  1393 )نجر  اببندآبادی،  عبیف شب  بیاید باید درامب  ااند مجا ات  اد و این م 

ان مهام نقا  قااانین نیاز حکامت و قاناناذاران فق  معکاران و مجبیان قانان نیستند بلکه با یاب

نظیب و خاص هستند. آنان با اینکه خاد اان در ماقعیات نقا  قاانان هستند و دارای ماقعیت  ب 

 (.113  1333 اند )ایان راس، نناان مجب   عبیف نک قبار دارند، اما به

حاککیات دولات  انکاا  کاه ا  مااارد گاذاریا ت ا   بیاق ابازار قانان مککن هادولت ببخ 

 اناااع ایجاد ببای بستبی مسوله این و دهند قبار  عبض مارد را  هبوندان حقاق  اد،  م محسا

 و ندارناد مساوالیت  هایچ گاذاریقانان امب در هادولت مثال. گبددم  اداری فساد خصاص به فساد

 اآنها ا  مترااو   هایببدا ات ق ات که دوپهلا و مبهم و متناق  هایگذاریقانان نلت به  الیانه

 (.  3  1338 ،صدرآبادی حسین  و گنج ) نکایندم  وارد افباد به  یادی خسارات نکایند،م 

هاا نناان ابزار ببای  بکا  و  ابد و مناع دیاابان باه خصااص غیبخادیدر واقع ا  قانان به

 اماا دارناد قاانان  صاارت و ظااهب  نها کنند،م  وضع هادولت که قاانین  کنند. ببخ ا تراد  م 

 در اخاال  باه منجب شامعه، انتظارات با مغایب و آمیز  بعی  و نانادالنه قاانین. ندارند قانان  بت ی

 .باد خااهند  کست به محکا  نهایت در و شامعه

 نا ان پست مدرن به شای بزهکار، خاد متهم کنندگان و ببچسم  نندگان باه بزهکاار و شب 

های ببخارد صاحبان قدرت با بزهکار را بد  و روشد ت اندرکاران نظا  ندالت کیربی را محکا  ک

کنند. بزهکاران به خا ب  اختار ناببابب شامعه مجباار باه ار کاا  ماشم  شدید مشکالت  لق  م 

 ااند کارکبد مرید دا اته با اد چاان شب  هستند و در مااردی شبایم ار کاب  ببخ  بزهکاران م 

گایناد د حقاق بشابی دولات ها ات. لاذا آناان ما های ضشب  در ماارد  یادی نا   ا   یا ت
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ناژاد و ها باید حقاق  یا  ، مدن ، اقتصادی، اشتکان  و فبهنا  را رنایات کنناد )رحیکا دولت

ها با اقدامات نااق  حقااق بشاب خااد و ایجااد محادودیت باب (. در واقع دولت11  1331صادق ، 

گاب در شامعاه ایکا  نلات شابایم  قلیال اند و چناین شبگب م ها، مب کم شبایم  بکا اقلیت

های اقلیت  بکا   د  به خا ب احیای حقاق خاد و در واکن  به  ابکا  و . چان گبو با دم 

کند. های دولت مککن ا ت مب کم انکال   اند که دولت آن انکا  را شب  محسا  م محدودیت

ت هاای  هساتند کاه مب کام لذا مسوا  و مسبم اصل  و حقیق  شبایم  ار کاب  در شامعاه، دولا

  اند.اقدامات مجبمانه،  بکا  گب و ناق  حقاق بشب م 

  بعای  ببدگ ، کشتارشکع ، مانند دولت  شبایم ار کا  با امبو ی مدرنِ هایدولت ا  بسیاری

 ایگاناه باه اندیافته  ا عه یا  د   ا ی  اشباری کار و بام  کادکانِ مکان اشباری  غییب نژادی،

 اماب ایان هااینکانه. اند د  بشب حقاق نق  و دولت  شب  قببانیان  د ، ا تعکار بام  نمبدما که

ا ات.  مشااهد  قابال بیستم و نا دهم قبن در اروپاییان  ا   آمبیکا و ا تبالیا بامیان ا تعکارِ در

 (.211-211  1331)کانین، 

معتقد ا ات نا   انتقادی،  های اولیه شب نناان یک  ا   اخه نا   مارکسیست  نیز بهشب 

گابدد لاذا پیشاایبی ا  داری  ا یع ناببابب ثبوت منجب به  ا یع ناببابب قادرت م در شامعه  بمایه

داری، داری. با فبوپا   نظا   بمایهای مساوی ا ت با حذف نظا   بمایهبزهکاری در چنین شامعه

(. بب این ا ااس، شاب  18  1339نژاد،  رود )رحیککش  نکام  ا  میان م ندالت  و فقب و بهب ب 

داری و نانادالنه امبی اشتنا  ناپذیب و مرید ا ت و چاان مساوا  اصال  شابایم در شاامع  بمایه

 ار کاب ، دولت  بمایه داری ا ت، این دولت باید ا  بین ببود.

باه داری ماشم  کبکز ابزار  الید و ثبوت در د ت یک  بقاه خااص  اد  و های  بمایهنظا 

نادالت  ا ات و باا فبوپا ا   اد. بزهکاری هم واکنش  نلیه این ب ندالت  اشتکان  منجب م ب 

رود )نجرا  اببنادآبادی،  اد و بزهکاری ا  باین ما ها هم متاقف م کش داری، بهب نظا   بمایه

هاای ت نا ان مارکسیست با الها  ا  نظبیات مارک  و انال ، خااد دول(. در واقع شب 11  1333

 دانند.داری و بارژوا را مجب   لق  کبد  و آنها را  زاوار انحال  ) دید بین ضکانت اشبا( م  بمایه

 نا   مارکسیسم به شبایم قدر کندان و شبایم ار کاب   ا   دولت  مکید خاص کابد  و شب 

  هبکادا  ا  پذیبی نکامآرمان  این ا ت که کارکبد نظا  ندالت کیربی باید بب مبنای مسوالیت

های دولت ، رنایت واقع  حقاق بشاب، اصاالح قااانین و دمااکبا یز  نکاادن نهادهاا با اد. د تاا 

دار و دولات نناان شبایم حاککیت یا  لطه وشاد دارند و این شبایم را  بقه  ابمایهشبایک   حت

هاای یا قیکت ااند  امل خشانت پلیس ، شنگ،  بور  یا  ، آلادگ  هاا  اند که م مب کم م 

 (.183-182  1393 اختا  با ند )وایت و هین ، 
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دارناد.  خاد  هبوندان ببای رفاه  امکانات بهدا ت  ایجاد در حداکثبی ها  عهدیامبو   دولت

 انساان   لرات بیکاری، افزای  رفاه  در نکل بانث بهدا ت  مسالل به هادولت احتکال   اشه ب 

 حقااق معناای حیث ا  هم و مادی حقاق حیث ا  لذا دولت ها هم اد. د ت م  این ا  مسالل  و

هاای ناژاد و... هساتند. ا   بفا  ببخا  دولت شان ، در  رااوت نظبگابفتن در بادون  هبوندان،

 هاب آن، حاککه هیمت ببای  قدس ایجاد نان  و دولت مرها  ا  ایدلالاژیک  لق  اراله گب با بکا 

 خااد محساا  فکابی  ااختارهای و ایادلالاژی باا الراتمخ منزلاه را باه خااد باا مخالرات ناع

 (.31  1331کنند)غالم  و نبا  ، م 

های شب   نا   انتقادی معاصب، به ببر ا  شابایم نناان یک  ا   اخه نا    بز نیز بهشب 

های وارد  بب انسان و ماشادات دیااب )شااناران و گیاهاان(، اکا یساتم و  یست محیط  و آ یم

 نا   معتقد ا ت نکد  شبایم  یسات محیطا  فباماب ی  ا ا  پبدا د. این شب  یست کب  م 

ها مسوا  نظا ِ شب  انااری اند.  بیع  ا ات ها ار کا  م  یابند که هکین دولتها و  بکتدولت

کنناد اناااری نک  ای  یسات محیطا  خااد را شاب ها رفتارهای آ یمکه در چنین حالت  دولت

ا  حقاق بنیادین بشاب محساا  « حق محی   یست  الم»(. در این را تا 13  1331)دان  ناری، 

ها و شبایم  یست محیط  در حا  حاضب در د ته شابایم  اد. اما خال مهم این ا ت که آ یمم 

هاا )اکا ااید یاا ژلا ااید( قبار نابفته اند و  خبیم گستبد  محی   یست  ا   دولات الکلل بین

کیرابی در  الکللا بینلکلل  مانند اقدا   ارای امنیت یا  عقیم در دیاان انکالً ضکانت اشبای بین

 پ  ندارد. 

 ابین محیط  کاه دولات مهمشبایم  یساتگستبد   دگانید و بز  انباری  جیبه نتا تیننالذا با 

 یدولات ضابور یرابیک تیمسوال ی  نا ا کند م جا یا  طیمح ستیندالت  مب کم آنها ت، 

 ساتیمجبماناه   در قبح انکاا  دیبانث  بد دیمنا م نبا یربیکضکانت اشبای  نباد دانسته  اد.

هکانند  ایب  زیکه دولت ن کند م جا یهکاان در ببابب قانان ا یاصل مساوات و ببابب  اد.  طیمح

ی در شابایم رابیک تیمساوال یداراا خاص حقیق  و حقاق  حت  در مااقع انکا  حاککیت هام 

 (.91-90  1331حاش  وند، میبککال ، صربی و  بوی  بمیدان ، نلیه محی   یست با د )

هاا بب مبنای دیدگا  شب   نا ان انتقادی، شبایم دولت  را باید نق  حقاق بشاب  ا ا  دولت

هاا های قام  و نژادی و مذهب  و شنسیت  باید  ا ا  دولت عبیف کبد.  کا  حقاق انسان  اقلیت

   ناخته  اد. پ  آنها با یک رویکبد حقاق بشبی به شاب  رنایت  اد و نق  این حقاق باید شب

نابند و هبگانه ایجاد  بعی  و نابباببی و فقب و محبومیت ا  حقاق انسان  و اشتکان  و  یا   م 

را شب   لق  کبد  و خاا تار ببخارد با چنین شبایکا  هساتند. ا  ایان رو باه مساوالیت کیرابی 

 های  یا   هستند.تار ا  بین رفتن مصانیتکنند و خاا ها هم  مکید م دولت
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کنند که وقت   بقاات حااکم مساوا   نا ان انتقادی بب این نکته  مکید م بدین  ب یم شب 

نبا ند، آ اد خااهند باد که هب نکل  را که خاا اتند انجاا  دهناد و در نتیجاه ایان اماب، پدیاد  

 در بادون  اانندها نک بشب. دولت حقاق نق  یعن  حقیق   اءا تراد  ا  قدرت  کل بایبد. شب 

 قااناد و بشاب حقاق با مغایب انااریشب  به اقدا  و حقاق بشبی الکلل بین ا تاندارهای گبفتن نظب

ها را این شب   نا ان هبگانه  بعی  و نابباببی و نق  حقاق بشب ا   ای دولت .نکایند الکل بین

حرظ حقاق  کا  مابد  صابف نظاب ا  قامیات و ناژاد و  ها را مکلف بهکنند و دولت بد و نر  م 

شنسیت م  دانند. لذا با  اشه به این مطلم، پیشایبی ا  بز  دیادگ  مابد  و شلااگیبی ا  نقا  

حقاق اشتکان  و  یا    هبوندان  بق نظبیات شب   نا ان انتقادی، مبنای مهم شب   ناخت  

 گبدد.ببای مسوالیت کیربی دولت محسا  م 

 

 جلوگیری از بر چسب زنی بر شهروندان .2. 3

 ااناد افاباد را باه  اای در فبایند ببچسم  ن ، بدنام  نا   ا  مداخله ر ک  د تاا  کیربی م 

پیشه مجبمانه  اق دهد.  عبیف رفتار خاص به نناان شب ، هکاار  انکا  قدرت  ا   گبو  هاای  

ایت ا  منافع خاد و  حکیل ار ش های خااد باب ا ت که اختیار و ابزار ا تراد  ا  قانان را ببای حک

  1391با اد )نبادالرتاح، ها گزینش  ا ت و متعلق به  اد  مابد  نک کل شامعه دارند. این ار ش

  نا  ببچسم با گا  هاداند چباکه دولت(. این نظبیه فبآیند شب  انااری و  عقیم را شب   ا م 111

 ایان مسوالیت که  اند م  شامعه در هاناامن  و شبایم ای افز ماشم افباد بب مبنا ب  و ناروا های

 .با د هادولت دوش بب باید مشکالت

که پلی  ایبان ببای کنتب  و پا اخ دها  باه ببخا  « اراذ  و اوباش»به نناان مثا  اصطالح 

افباد آن را  بح کبد  ا ت، بی  ا  آنکه معنای مشخص حقااق  و شاب   اناخت  دا اته با اد، 

های ببچسم  نند  آن را  قایات ما  کناد. ق ای  ا ت و هکین مسوله شنبه-ای پلیس بب اخته 

 (.11  1331)اهلل وردی و فبشیها، 

 امابی هاادولت ببخا   ا    یا   مخالران شکله ا  افباد  خصیت  خبیم و  بور هکچنین

 بابای بااحت ق و مبناا هایچ که انکال  ببخ  کیرب یا و با دم   ن ببچسم نان  که ا ت متداو 

 باب هاادولت کاه کیربهاای  ا  بسایاری چباکاه گابددم   نا  ببچسم ماشم ندارند، انااری شب 

 شامعاه در شابایم و ها  ن   شدید ماشم بلکه ندارد ای فاید   نها نه کنند م   حکیل  هبوندان

ال  فا اد  اد و در ماااردی  اام  گبفته نادید  را شزا حقاق بادن حداقل اصل واقع گبدد. درم 

 اختیارات نامحدود دولت در ببچسم مجبمیت  دن به افباد بیشتب ا  فااید آن ا ت.
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 اقتاداری وا اطه به ها دولت که ا ت آن  نا   شب  منظب ا  هادولت مطلق قدرتِ فا دِ  ال 

 دیاابان باب خااهناد م  را که ببچسب  ناع هب قاانین  صایم با دارند حق و  اانند -م  دارند، که

 هبچه پ . فبود ت  بقه دولت،  یطب   حت مبد ِ و ا ت فباد ت حاکمِ  بقه دولت،  یبا. نندبز

 .کنناد رنایات را آن و با اند مقیاد آن به باید مبد  و ا ت قانان بااید، فباد ت حاکمِ  بقه این

  حات و خارناد ما  مجبمیت ببچسم آ ان  به شامعه در فبود ت های انسان رفتارهای بنابباین،

 ببچسام آ اان  باه  اانناد نکا  هاا دولات شابایم اما. گیبند م  قبار کیربی  دید های ن واک

بخارند.  یبا معکاالً هیچک  قدرت این کار را ندارد.  بوریسم و آلادگ  محی   یست اگب  مجبمیت

 ا   ا خاص نادی انجا   اد با واکن   دید کیربی ا   ای دولت هکبا  خااهد بااد اماا ایان 

 گب  ا   دولت  انجا   اد، مککن ا ت هیچاا  واکنش  به آنها نشان داد  نشاد. رفتارها ا

 مان  ببد  داری و  بعی  نژادی )آپار ایاد( در بسایاری ا  کشاارها ا  شکلاه آمبیکاا و آفبیقاا 

قانان  باد و حت  نکل نکبدن به این قاانین مکناع باد و ضکانت اشبا دا ت. اما در نهایت شناب  

 یا  پا تان آمبیکا با رهببی مار ین لا بکینگ در آمبیکا با انتباض باه ایان قااانین، حقاق مدن  

ماشم ببچید   دن این قاانین  بعی  آمیز  دند. نلسان ماندال هم  الیان  االن  در  نادان باه 

 ب م  ببد و  بق قاانین مجب  باد، اما هکاان به ایان واقعیات واقرناد کاه مجاب ِ واقعا  دولات 

 شناب  باد نه ماندال. آفبیقای

مککن ا ت دولت  بخااهد حت  امار رو مب  و نادی یا فبهنا   کا  مبد  یا ببخ  گابو  هاا و 

 بقات شامعه را شب  انااری کناد و در چناین صاار   اکثبیات یاا هکاه مابد  شامعاه ببچسام 

د  و باه مجبمیت خااهند خارد. قانانِ خا  قانان  ا ت که مسالل و مع الت شامعاه را حال کاب

حا  مبد  مرید با د. قاانین کیربی غیبمرید و غیبضبوری مککن ا ت نه  نها مثکب ثکاب نبا اند 

 بلکه منجب به مشکالت و بحبان های دیاب هم  اند.

قابار  بب این ا اس، افباد حق دارند ماضاع ببخاردهای  اخت و بادنا  کنناد  ا   اای دولات

و ا  ایان رو  پایکا   دن حق بب مجا ات نشادن ا ات دهد آنچه در مداخله کیربی رخ م  نایبند.

 .کناد گاذاردن حاق وی را  اشیاه ما   اد که چه دلیل   یبپا ببای دارند  آن این حق ایجاد م 

هب مارد ا  ماارد  حکیل ضکانت اشبای کیربی ، بااید که نق  آن قاانان  گذار باید بتااند درقانان

 (.80  1332و رو تای ، ا ت )محکادی شانک    ایسته  ب ن  باد 

 و افاباد باب مبناا با  و نامتنا ام غیبضبوری، ناروا، های  ن  ببچسم با گاها هادولت بنابباین،

 مساوالیت و  ااندم  شامعاه در هاا ن  و هاناامن  و شبایم افزای  ماشم دیاب، هایدولت حت 

 نبایاد مجاب  و شاب   عیین در هادولت با د. لذا قدرت هادولت دوش بب باید مشکالت این ا  نا  
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کنناد، صابفاً بسیاری ا  اصطالحا   که مقامات پلیس  و ق ای  ا تراد  م . با د نامحدود و مطلق

 رود. کار م ببای ببچسم  دن و بدنا  کبدن  و قدرت نکای  به

بادون مبناهاای حقااق  و نظابی باب افاباد   اا ندارناد مطلقا  اختیاارات امابو   هاالذا دولت

الکلل  الزا  آور و یک مبشع لذا ایجاد مقبرات بین .نبا ند پا خاا و های بدنا  کنند  بزنندببچسم

اصال  ها باب ا ااسها و محکا  نکادن رفتارهای مجبمانه دولتالکلل  ببای  حدید قدرت دولتبین

در را اتای پیشاایبی ا  ببچسام « حداقل بادن حقاق کیرابی»و اصل « حق بب مجا ات نشدن»

 ر د.ب مبد ، ضبوری به نظب م  ن  ب

 

 زمیولوژی مکتب رویکرد بر تاکید با شهروندان بر آسیب ورود از جلوگیری .3. 3

ا ت  رادیکا   نا  شب  یکک  و بیست قبن نسخه ادامه «آ یم اشتکان   نا  »یا  1 میالاژی

مصاادیق آنهاا  ها و مخا بات اشتکان  ا ت که شب   نهاا یکا  ا که معتقد به مطالعه هکه آ یم

های  ناین دیاب که هنا  وصف مجبماناه  ا   باید به مخا بات و آ یما ت. بب این ا اس شب 

ندارند بزبدا د ا  شکله شبایم  یست محیط ، حاادث محی  کار، کا ااه  حککباناان در مادیبیت 

   مخاا ب  ها که با  اشیه نرع نکام  د ت به اقاداماحاادث  بیع  یا اشتکان  و اقدامات دولت

ها مککان وشاد ما  آورد. ایان آ ایمها و اقشار باههای  را ببای ببخ  گبو آمیز م   نند و آ یم

-290  1331ا ت بالرعل یا بالقا  و نا   ا  فعل یا  بک فعل با ند ) اهبیاری و  اک  ناا بی، 

بایاد گساتبد   ها نباید محدود به شبایم خیابان   اد بلکاهمرها  شب  در نظب  میالاژیست (.298

های وارد  ا   ای آنان نیز با د. چنین ها و آ یمها و  بکتباد  و  امل رفتارهای انحباف  دولت

 ااند فیزیک ، مال  یا اقتصادی یا روانشناخت  با د. این رویکبد  مکیاد دارد مرهاا  های  م آ یم

ند حت  اگب در رویاروی  باا ها مسوا   ناخته  اها و  ا مانرا گستبش داد  و دولت« مسوالیت»

 میالااژی مساوله ننصاب روانا  و  (.Hopici, 2016: 44مشکالت اشتکان  کا اه  کبد  با ند )

مسوالیت کیربی هم به چال  کشاند  ا ت.  عیین مسوالیت  مان  کاه ا   ااختارهای اشتکاان  

اثب  قسیم نانادالنه  اد یک چال  ا ت. مثالً مسوالیت آ یم نا   ا  فقبی که در آ یم وارد م 

 ,Pemberton اان  نهاا باب یاک گابو  اشتکاان   حکیال کابد )وشاد آمد  ا ت را نک ثبوت به

2008:88 .) 

دهد. صدمات بدین  ب یم  میالاژی قلکبو مسوالیت کیربی را ببای ا خاص حقاق   ا عه م 

را شب  انااری نک  کنند ها این صدمات وارد   ا   دولت ها بیشتب ا  شبایم  نت  ا ت اما دولت

ها انکا   یان باار خااد را کاه شاان و ماا  یا با مسامحه ا  آنها م  گذرند. پ  مککن ا ت دولت

                                                           
1. Zemiology 
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انااری نکنناد و چناین رفتارهاای  شاب  نبا اند و در دهند، شب مبد  را در معبض  هدید قبار م 

هاا  عیاین ی ا ات کاه دولتها مسوالیت هم ندا ته با ند. به نبار  ، شب  آن چیزنتیجه، دولت

 دانند.ها خاد را ا  شب  مببی م کنند و به خا ب هکین دولتم 

. کنادم   کبکاز کننادما   جبباه گاار  اا گهاار  ا  هاانسان که های آ یم  کا  بب  میالاژی

 ماتاقدا ظاهباً و ا ت قانان  ظاهب در کار ان اینکه با هادولت و ها بکت گایندم  ها میالاژیست

. نبا اد شب  قانان در ا ت مککن که کنندم  ایجاد بزرگ  هایآ یم اما دهندنک  انجا  مجبمانه

 شلام را هاار اانه و  یا اتکداران  اشه اما ا ت متداو  کشارها ا  بسیاری در های آ یم چنین

 را انقدر کناد مناافع فقا  اینکاه ناه  ااد هم هاآ یم این  امل باید شب  اصطالح لذا. کندنک 

 (.Yates, 2014: 64-65درببگیبد )

 شاب  ار کاا  ر اک  نلتِ مجا ات، قانان واقع در. داندم  شب  نلت را حقاق  میالاژی حت 

 انکاا  ببخا  به که آنجا ا  بلکه کندم  بیان ا ت مکناع که را رفتارهای  که دلیل این به نه ا ت

 ا ااس باب و افتنادم  آن گیب فقیب افباد که ا ت قببانااه  شب  لذا. دهدم  مجبمانه وصف خاص

 باه کند محکا   ندان به را فقیب کیربی حقاق اگب. ا ت  د  بنا رحم ب  هایانسان پب ت ِ ماها 

  دید هایآ یم به و ا ت شامعه در ناببابب  اختارهای بقای و حکایت خدمت در که معنا ت این

  کست و ناکارآمدی به  میالاژی دلیل هکین به. کندنک   اشه فقبند، ایجاد در مقصب که افبادی و

 فبایناد رو، (. بادین130  1331)نابهار و انصاری، . دارد  مکید شبایم کنتب  در کیربی ندالت نظا 

 اینکاه باا.  ااد ضابر و آ ایم به منجب  ااندم  مجا ات و محاککه با دا ت،  عقیم، انااری، شب 

 ا ات مککان گا  اما ها ت،آ یم شببان و دیابان بب رضب ایباد ا  شلاگیبی کیربی حقاق ر الت

 دهد. نک  نتیجه

هاای اشتکاان   اکید دارد که آ یم« 1هاارد  ین»یک  ا  اندیشکندان مشهار آمبیکای  به نا  

نا   ا  ماقعیت های قدرتِ  یا   و اقتصادی در واقع شابایم نلیاه بشابیت هساتند کاه بسایار 

کنند.  ین شبایم واقع  را فقاب، ند که قاانین ما آنها را شب   لق  م ا ب ا  شبایک  ب و خشنمخب 

داناد. ولا  های ضد مهاشب  ، شنگ، امزبیالیسم و شبایم یقه  اریدی ما  بکا  نژادی،  یا ت

« شاب »نناان دهناد، باهها بسایار رخ ما های اشتکان  که در  ا   اریخ  ا   دولتاین آ یم

 (.Welch, 2009: 485 اند ) ناخته نک 

                                                           
1. Howard Zinn نای  باد که در نامه  ناار، دانشکند  یا  ، منتقد اشتکان ، فعا  ضد شنگ و نکای در اصل یک  اریخ   وی

ا ت. اما نظبات شالم و و  اختار کنانه و متراو   نیاز در  میناه حقااق های حقاق مدن  و ضد شنگ در آمبیکا فعا  باد شنب 

 درگذ ت. 2010کیربی و شب   نا   دارد.  ین در  ا  
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بدین  ب یم،  میالاژی با  یب اا  ببدن مرها   نت  و حقاق  شب ، به ببر   صدمات واقع  

هاا در ایاباد خساارت و پبدا د و بب مسوالیت ا خاص حقاق  و دولتنلیه رفا  و  عادت انسان م 

نان باه آنهاا هاا در قااهای  را که دولتخااهد آ یمآ یم به انسانها  مکید م  کند. این مکتم م 

ها هام مساوالیت کیرابی دا اته ها و  بکتنناان مجبمانه نبخشید  اند، شب   لق  کبد  و دولت

ننااان مثاا  ناد   اانند نکدی یا غیبنکدی و در اثب  هل انااری با ند. باهبا ند. این شبایم م 

ایکنا  در ر یدگ  دولت به وضعیت حادثه دیدگان و بیکاران و مساامحه و ناد  رنایات مقابرات 

 ااند ماشم مسوالیت کیربی دولت ا  نااع  ابک فعال را باه دنباا  های مسکان  م  اخت خانه

 چاان هساتند هاادولت خااد شامعاه، در شابایم واقعا  مساوا ِ رویکابد، ایان دا ته با د.  بق

 هااانساان حقااق شانباه هکاه رنایات و حکایت بب لذا. کنندم  ایجاد ناببابب و نادر ت  اختارهای

بدین  ب یم، شلاگیبی ا  ایباد هبگانه آ یم و ضبر بب  هبوندان و الازا   .دارند  مکید دولت  ا  

هاای گانااگان ها به رنایت هکه شانباه قااناد حقااق بشابی و اقادامات احتیاا   در حا  دولت

اشتکان  و  یا   و اقتصادی، مبنای شب   ناخت  مسوالیت کیربی دولت  بق مکتم  میالاژی 

 گبدد.  م محسا

 

 ترمیمی عدالت های آموزه پرتو در دیدگان بزه از حمایت .4. 3

 آنجا  ا دارند خاص شب  یک در  هک  که کسان ببای درگیب نکادن  ا ت فبایندی  بمیک  ندالت

 شهت  عهدات و ها یان و صدمات به و  اشه  عیین به نسبت شکع   بیق به  ا ا ت پذیب که امکان

نکایناد ) هاب،  اقادا  ا ت، پذیبکه امکان ایاندا   به امار، گبدانیدن را ت و یدنبخش التیا  بهباد

1393  12  .)   

نناان یاک های ر ک  نیسات و شاب  را باهالبته ندالت  بمیک  ا ا اً چندان  بفدار مجا ات

ز  کند که باید شببان  اد. با این حا ، ندالت  بمیک   مکید خاص  بب باصدمه بب دیابی  لق  م 

 اان ا  نادالت  بمیکا  دیدگان و نیا های آنان و صدمات وارد  بب آنان دارد و  نها ا  این لحاظ م 

نناان مبنای  ببای مسوالیت کیربی دولات در را اتای حکایات ا  باز  دیادگان شابایم دولتا  به

وا   ناخت ها به شببان خسارت، نخست باید آنها را مسا تراد  نکاد. بدیه  ا ت ببای الزا  دولت

  اان به آما   های ندالت  بمیک  ا تناد کبد.که ا  این منظب م 

کشا ، افاباد ماارد  اانناد غیبنظامیاان شناگ و قببانیاان نسلبز  دیادگان شابایم دولات م 

های خطبناک، افباد  ببه نیست  د ،  کنجه  دگان،  ندانیان و حادثاه دیادگان و افاباد آ مای 

   یست  با ند. چنین بز  دیدگان  نیا  به حکایت و  اشه بیشتبی دارند و بیکار در اثب شبایم محی

انالمیه اصا  ا ا   ندالت بابای قببانیاان شاب  و »قاانین باید به نیا های آنها بیشتب  اشه کنند. 
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باز  دیادگان را  1398مصا  مجکع نکام   اا مان ملال متحاد در  اا  «  اءا تراد  ا  قدرت

ه به صارت فبدی و یا شکع  به دلیل ار کا  هاای نااق  قااانین شزایا  ا خاص   عبیف کبد  ک

ها ا  شکله قاانین نه  کنند   اءا تراد  شزای  ا  قدرت، متحکل صدمات شسک  و فعا  در دولت

 ذهن  و ضبر اقتصادی و محبومیت قابل  اشه ا  آ ادی های بنیادین  د  با ند. 

رت بز  دید  ا ات. انالمیاه ماذکار در ایان را اتا یک مولره مهم ندالت  بمیک ، شببان خسا

 مکید کبد  ا ت که متخلران باید در پ  شببان خسارت منصرانه ببای چنین بز  دیادگان  با اد و 

حکامت ها باید قاانین خاد را ببای این امب در دناوی کیربی باا نابی نکایناد. بسایاری ا  شابایم 

در مارد آنها مککان ا ات مانناد  اببه نیسات کابدن،  دولت  قابل شببان باد  و اناد  وضع  ابق

 کنجه و شبایم نلیه محی   یست. اما در ببخ  شبایم مانند قتل و  بوریسم دولتا ، انااد  وضاع 

 ابق مککن نیست لکن  دت شب  دلیلا  قاانع کنناد  بابای ا اتثناء کابدن چناین شبایکا  ا  

ی اقادامات مجبماناه خااد با اد و فبآیندهای  بمیک  نیست. هدف این ا ت کاه دولات پا اخاا

 حداقل بب با ماندگان شبایم غبامت پبداخته و  بمسار  اد.

کناد باه شبابان که به  ادید بین شابایم ر ایدگ  م  الکلل بیندر ا ا نامه دیاان کیربی 

باه خساارات « واحد بز  دیادگان و  اهاد»خسارت بز  دیدگان ا ار   د  و این دیاان با  م ی  

ا ا انامه، دیااان نحاا   18مااد   2ر  بز  دیدگان هم  اشه نکاد  ا ت.  بق بناد معنای و نا 

شببان خسارت بز  دیدگان را در قالم ا تبداد، غبامت و اناد  وضع به حا   ابق ا   بیق صاندوق 

 بابای نادالت ا ا ا  اصاا  انالمیه»(. 89  1332نکاید )غالم  و ر تک  غا ان ، امان  معین م 

هاا و مقابرات و قااانین ها باید رویههم انال  نکاد  که دولت «قدرت ا   اءا تراد  و شب  قببانیان

خاد را شهت شببان خسارت با نابی کنند و قببانیان بایاد ا  دولتا  کاه کاارگزارش مساوا  وارد 

 اختن صدمه هستند، شببان خسارت دریافت نکایند و در صارت ند  امکان باید دولات شانشاین 

 کند. شببان خسارت

 31و  38و  31و  31نیاز در ماااد  2001ها مصا  دولت الکلل بیننای  مسوالیت  بح پی 

 ار کامل شبابان دولت متخلف را ملز   اخته که  یان مادی یا معنای نا   ا  فعل متخلرانه را به

ساتبی ا  الکللا  دادگالکلل  و دیاان بینهای ق ای  بینو اناد  وضع  ابق کند. هکچنین در رویه

های دیاب بب شبابان خساارت  مکیاد  اد  و ق یه 1321شکله در ق یه کارخانه کار وف در  ا  

 ا ت.

بب ا اس رهنکادهای  ا مان ملل نیز ایجاد رضایت در قببانیان  امل اقداما   ببای ببگبداندن 

کاه قببانیاان ا  های  ا ت کبامت و حیثیت قببانیان ا   بیق پایان دادن به  جاو  و اذنان به آ یم

گیبد، ماشام  ار نکام  ) ا   مب کبان( مارد  میید قبار م ببند.  مان  که شنایت بهآن رنج م 
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های حقیقات یاا  و آ ات  هام نقا   اد احساس قببانیان نیز  صدیق  اد. هکچنین ککیتهم 

 (.131  1331مندی بز  دیدگان دارد )ویکب  و رابانا،  یادی در رضایت

دیاب ندالت  بمیک ، مشارکت شامعه مدن  در فبایند کیربی ا ت و لاذا هکابا  باا  مولره مهم

کنند. نهادهاای ر اک  ر یدگ  ر ک  ق ای  نیست و بز  دید  و شامعه محل  نق  فعا  ایرا م 

صارت نادالنه و ب   بف به شبایم دولت  ر یدگ  کنند و دولت  مککن ا ت نخااهند یا نتاانند به

 اانناد های مبد  نهااد م یا های بز  دیدگان را نادید  بایبند. به هکین دلیل،  ا مانلذا حقاق و ن

گبی  اند. انالمیه اصا  ا ا   ندالت ببای قببانیان  اءا تراد  ا  در این  مینه نهد  دار میانج 

کاان  دیدگان باید ککک ال   مادی و پز ک  و روانا  و اشتقدرت در این را تا مقبر نکاد  که بز 

را ا   بیااق اباازار حکااامت ، داو لبانااه، شامعااه محااار و بااام  دریافاات نکاینااد و هکچنااین بایااد 

 ا وکارهای غیبر ک  ببای حل اختالفات  امل  رانت و داوری و نادالت نبفا  باا  ایا  هاای 

 بام  به منظار  سهیل آ ت  و شببان خسارت ببای بز  دیدگان به کار گبفته  اد. 

 باه  اشاه و دیادگانبز  خسارت شببان بب مبن   بمیک  ندالت هایآما   به ایتنن بنابباین، با

 و غیبمساتقیم و مساتقیم دیادگان باز  فعاالناه مشاارکت و آنان روان  و مادی هایدغدغه و نیا ها

 و دیادگان باز  خساارت شبابان نکاد اذنان  اانم  کیربی، ندالت فبایند در مدن  شامعه ان ای

  ناخت  شب  مبنای  بمیک ، ندالت پب ا در دولت  شبایم مب کبان  ا   دولت  مشبای با ماندگان

البته ا  منظب نادالت  بمیکا ، مساوا   اناختن  .گبددم  محسا  دولت کیربی مسوالیت ببای

های ر اک  دولتا  ا  ایان منظاب شایااا  ها باید  ا   شامعه محل  صارت گیبد و مجا اتدولت

ها به شببان خسارات وارد  بز بز  دیدگان مسوله مهکا  صارت الزا  دولتچندان  ندارد ول  در هب

 ا ت. 

 هاایدیاان و ا ت  د   ناخته ر کیت به الکلل بین ا ناد ا  بسیاری در خسارت شببان حق

 هاایدادگاا  حتا  و بشب حقاق آمبیکای  دیاان و دادگستبی الکلل بین دیاان شکله ا  الکلل بین

 غبامات پبداخات باه بشاب حقااق هاینق  و بار  یان اَنکا  خا ب به را هادولت   ابحا نیز داخل 

با این حا  باید  اشه نکاد که ا اتراد  ا   .ا ت دولت مسوالیتِ ماید نان  به که اندنکاد  محکا 

   با دک فبایندهای  بمیک  در شبایم دولت  به معن  نر  فبایندهای کیربی و  زادهند  ن

 

 ابله مردم با دولت های مجرممقحق  .1. 3

نیاز نسابت باه « مابد  پاایین»های انحباف و ضکانت اشباهای غیبر ک  به و یله اِنکا  ببچسم

اقدامات دولت  غیبمشبوع مککن ا ت. لذا بدون درنظاب گابفتن مشاارکت آ اکار شامعاه مادن  و 

بفاناه، مرااهیم نناان رفتارهاای منحمخا بان اشتکان  ببای  قبایح رفتارهاای دولتا  خااص باه
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معن  هستند. ببای نکانه در  بکیه، مادران  ا  شکعیت کابد هاب اشتکان  شبایم دولت  در اصل ب 

هاای هرته دورهم شکع م   اند  ا به خا ب ناپدیاد  ادن کادکانشاان انتاباض کنناد و ا حادیاه

  1331ناد )لسالت، کنها نیز آنان را هکباها  ما های وکال، رو نامه نااران و ر انهکارگبی، کانان

(. بدین  ب یم شب  انااری و کیربگذاری هکیشه نک   ااند ماشم پیشایبی ا  شبایم دولتا  112

 اد. چه بسا قاانین دارای نقص با ند و یا  یا  دادر   در شبایم دولت  نادالنه نبا د. لذا مابد  

 . اانند در مقابله با شبایم دولت  نق  ایرا کنندو شامعه مدن  نیز م 

 در داند  یابانک  امنیت  ممین صبفاً را دولت  شکیل فلسره ا  منظب فلسره  یا   شان الک ،

 صابف دولت، امنیت  شکیل فلسره اکنان که ا ت نباد  امنیت مسوله،ن  بیمهم نیز  بیع  وضع

 ا ت. هبگا  دولت حاکم د تان در مبدم  امانت یک نکام  و قدرت دولت ا اس، هکین ببد. با 

 انقاال  حق حت  و حق انتباض مبد  کند، نکل مبد  آ ادی حق و حیات حق خالف بب دولت که

 کارگب  بقهدر اندیشه مارکسیسم هم (. 110  1338دارند)ککال  گاک  و  مان  راد،  را دولت نلیه

 انقالبا  دولات یاک  ااختن ببپاا و هادف این به ر یدن ببای .یابد د ت قدرت به مبار   با باید

 اگاب داد، خااهد آن به را خاد شای ککانیسم ببآمدن  دریج  با و مبور به که دولت  ست ، ا یالی

 ماشّه ا ت. نیز خشانت ا  ابزاری ا تراد  با د، ال  

حق انقال  کبدن و بباندا ی دولت ا   بف مبد  در انالمیه ا اتقال  آمبیکاا و قاانان ا ا ا  

دارد اگاب بابخالف قاانان ا ا ا  ا  اختیاارات بین   د  ا ت و  بق آنها هبک  حق آلکان پی 

دولت  ا تراد   د، در ببابب دولت  بپیچ  و قیا  کند و آن را بباندا د. ا  نظاب فقهاای امامیاه نیاز 

آمیز ببای  اق  کبدن حکامت در صارت انحاباف ا  مااا ین ا االم  شاایز و بلکاه اقدا  خشانت

 ااند نلیاه ظلام و شاار حاککاان نامال ان نیز م واشم ا ت و امب به معبوف و نه  ا  منکب حاکک

نناان شاب  نلیاه های امابو ی باهمذهب  موثبی با د. اما در هب صارت چنین اقدام  در حکامت

 در مدن  نافبمان  ا  های (. بنابباین ریشه228  1391)آقابابای ،  با دم امنیت دولت قابل مجا ات 

 مباار   معتقدند و دانسته مجا  را شالب حاکم اوامب ا  فبمان نا  یعه فقهای. یافت  اانم  هم ا ال 

 به و اند کبد  مالمت را فبنان چان ظالم حاکم  یادی در قبآن، آیات. ا ت واشم حاکک  چنین با

 (.109  1332 میبنل ،) اند کبد   بغیم ظلم ببابب در و حکام  چنین ببابب در پایداری و مقاومت

شاایز نیسات ظاالکین و لاذا  ق  تکاب در  کا  اماار حابا  ا ات ا انت و معاونت حاکم فا 

حکاا  فا اق و  اتکاب را ا   حکامت و خالفت  اند. بب مبد  واشام ا ات  تکابان متصدی امب

 کیاه باب ظالکاان و .  یابا ا تقبار بخشاند منصم خالفت خلع و نز  و حکامت ناد  و صالح  را

دامناه ظلام و فسااد و  بااه  شامعاه  نث گساتبش تکابان بانث  قایت آنها ت و  قایت آنها با

هاای ظالکاناه آنهاا نخااهاد  ا ارت، ا تثکار و  ابکت در ببناماه.  کبه بب آنان نتیجه ای شز ا ت
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(. ح بت نل  )ع( نه  نهاا ا انات ا  18  1331اردکان ، نبدالله  و  ق  پار،  ملک اف ل ) دا ت

ا  کلیر  اله   کبد  کاه خداوناد آن را ببنهاد  نلکاا ظالکان را شایز ندانسته بلکه مبار   با آنان ر

( و در روایا   باال بین و با ف یلت  ابین نااع شهااد، گراتن 11  1113قبار داد  ا ت ) یخ مرید، 

 (.111  1، ج1318 خن حق و ند  در مقابل پاد ا  شالب  کبد   د  ا ت ) یخ  ا  ، 

 حاق کند،م  پیشه را آنان نابادی و گبداندببم   هبوندان ا  را خاد روی حکامت ، کههناام 

. انالمیه  ا تقال  آمبیکا اذنان ما  کناد با دم  حکامت این ببانداختن یا  غییب  هبوندان مسلم

. ایان آورد ارمغاان به آنان ببای را  عادت و امنیت که دارند را شدیدی حکامت ایجاد حقکه مبد  

هم پی  بین   د  ا ت. چنین حق  به  ار مستقل  حق در قانان ا ا   یانان و چک و ا لااک 

در قانان ا ا   ایبان ماشاد نیست اما قانان ا ا   ایبان   کین گب نر  هبگانه ا تبداد فکابی 

در خا  پاذیبی و  الطه گابی الطه و کش  تم و  تکابی هبگانهو اشتکان  باد  و ا  را  نر  

کند. لذا قاانان م   الش خاد ان د ت به مبد   بنا تگسستن ا   یستم ا تبدادی و  زبدن 

ا ا   ایبان مبنا و ماضاع حق انقال  را بیان کبد  ا ت )الها ، بحیبای  و فبج پار اصال مبنادی، 

 ااد مابد  بدین  بیق  مان  که دولت خاد ماشم ناامن   هبوندان و شامعه ما (. 3-23  1331

خااهناد نااامن  را ت با ند. در واقع مبد  ما حق دارند که با انتباض به دولت، درصدد ایجاد امنی

 نر  کنند و نر  ناامن  به معنای ایجاد امنیت ا ت. 

 اند، خاد ان قصاد البته مککن ا ت کسان  که در ببابب شبایم دولت  به خشانت متا ل م 

گزین دولت و  یستم ماشاد  اند. به د ت آوردن قدرت را دا ته با ند و بخااهند خاد ان شای

ین هم به نان   اءا تراد  ا  قدرت در ببابب  اءا تراد  ا  قدرت و مقابله با قدرت ببای به چناگ ا

آوردن قدرت ا ت. چنین مب کبان  معکاالً بعد ا   بناان کبدن دولت و به د ات گابفتن قادرت، 

د و ها و شبایم دیابی نلیه افباد باق  ماند  دولت قبل و مخالران خاد ما   اانمتا ل به خشانت

دهد. بنابباین باید اذنان کبد مقابله خشانت آمیز باه ننااان آخابین را  دوبار  شبایم دولت رخ م 

 ااند ماثب واقع  اد چان خشانت منجاب باه  شادید خشاانت چار  در انتباض به شبایم دولت م 

ایم های  بوریست  با  اشیه مقابله باا شاب اد و مککن ا ت ماشم شنگ و درگیبی  اد. گبو م 

 ااند گبیبانایب مبد  ب  گنا  هم  اد. باه هکاین  اند که م رحکانه م دولت  مب کم شنایات ب 

 عیین گبدد. ا   بف دیاب  مان   الکلل بینخا ب ال   ا ت  بای  این حق به  ار دقیق در ا ناد 

بابای  لکللا ابینباید این حق مارد ا تراد  قابار گیابد کاه  کاام  راهکارهاای قاانان ِ داخلا  و 

 دادخااه  مبد  بسته با د.
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 ابین ها ا تراد  نکاد که مهمآمیز نیز در واکن  به شبایم دولت اان ا  راهکارهای مسالکتم 

آنها، نافبمان  مدن  ا ت. دیاید هنبی ثبو نایسند  آمبیکاای  بابای اولاین باار نافبماان  مادن  را 

نناان یاک ا اتبا ژی فتارهای نانادالنه دولت مدن  و باهنناان  اکتیک  ببای مقابله با قاانین و ربه

هاای ماار ین ببای مقابله با قدرت  یا   مطبح کبد. مبار ات گاندی ببای ا اتقال  هناد و  الش

های باار  لا بکینگ و نلسان ماندال ببای رفع  بعی  نژادی و انتباضات ببای شناگ ویتناا  نکاناه

آمیز ببای انال  انتاباض و  حاا  بمان  مدن  رو   غیبخشانتنافبمان  مدن  در  اریخ هستند. ناف

 ااد )رحکاان  و هاای  یا ا  مادرن محساا  م نناان چباغ راهنکاای  بابای ار یااب  آما  به

(. در واقع هدف ا  مقاومت در مقابل  بکا  دولت، پایان بخشایدن باه نقا  31  1331مختاری، 

د  باا مقاومات در پا  آن هساتند کاه منطاق حق های بشبی مبد  و  عبض و  بکا  ا ت. ماب

گبانه ا   ای دولت مجاا  دانساته، حقاق  که انکا  خشانت و  عبض را با اشبای اقدامات  بکا 

 ااند ا  آن اناباض  لق   اد، دارند  آن م « حق» غییب دهند. اگب مقاومت در مقابل  بکا  یک 

مطابح «  کلیاف»ت  بکاباب را به ننااان یاک ر د بتاان مقاومت در ببابب دولکند. لذا به نظب م 

ها و نق  حقاق بشب  ا   (. بنابباین حق انتباض مبد  به شبایم دولت31  1338 اد ، نکاد )بیگ

هاا و حقااق مابد  خااد احتابا   اد که دولت ها باید باه خاا اتهها، این نکته را یادآور م دولت

د  ا با  اشیه انکاا  حاککیات باب مابد  خااد شراا باذارند و ا  قدرت مطلق و  ا  ببخاردار نیستن

 ها در ببابب شبایم آنها ت.کنند. این مساله نیز مبنای  ببای مسوا   ناختن دولت

در قاانین ا ا   ببخ  کشارها و در ماد  یک منشار ملل « حق  عیین  بنا ت»بدین  بیق 

در فقه ا الم ، مبنای  بابای  متحد و هکچنین حق انتباض و ایستادگ  مبد  در مقابل حاکم شالب

ها ت. اما بهتب ا ت با صاباحت و  ارافیت بیشاتبی در ا اناد و  نا ای  مسوالیت کیربی دولت

مبد  ا ار   اد و در صارت امکان،  بای  و ماارد ا تراد  ا  « حق انتباض»به  الکلل بینمقبرات 

ر هناا  صدور حکم مجا ات بابای د الکلل بیناین حق به صارت کامل  شبیح  اد  ا ببای مباشع 

 دولت، قابل ا تراد  با د.

 

 گیرینتیجه

ها که ضامن نظا  و امنیت شامعه هستند گا  با ار کا  رفتارهای مجبماناه و آ ایم  ا نامال دولت

دلیل اینکه انکا  حاککیت م  کنند و قدر   فبا ب ا  آنها وشااد  اند. اما بهب  نظک  و ناامن  م 

هاا الکلل، امابو   دولاتی مصانیت کیربی هستند و باوشاد  الش ککیسیان حقاق بینندارد، دارا

 الکللا بیننناان  خص حقااق  مساوالیت کیرابی ندارناد و هایچ یاک ا  مقابرات داخلا  و به

 اند. ها را به ر کیت نشناخهمسوالیت کیربی دولت
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د، دارای  بعاات نااگااری دهنااحتیاا   رخ ما شبایم دولت  که گا  نکدی و گاا  ا  روی با 

هاا خااد در فبایناد انااری نشد  با اند چاان دولتدر قانان شب  هستند. با این حا ، مککن ا ت

شب  انااری ذی نرع هستند. به هکین خا ب شب   نا ان باید خاد را ا   نجیب قاانین کیربی رهاا 

لات با اند.  یابا ببخا   اخته و به دنبا  مبان  شب   ناخت  شدیدی ببای مسوالیت کیرابی دو

 نا اند، ا   اند اما چان قاانین و ا ناد آنها را مجاب  نکا ها در نکل واقعاً مب کم شب  م دولت

 ماند.مجا ات رها  د  و شبایکشان ب  کیرب باق  م 

 ااان باا ا اتراد  ا  ببخا  رویکبدهاای شاب  ببای واکاوی مبان  مسوالیت کیربی دولات، م 

 قادرتها را به ر اکیت  اناخت. مطاابق نظبیاه ببچسام  نا ، بی دولت ناخت  مسوالیت کیر

بسایاری ا  اصاطالحا   کاه مقاماات . با اد نامحدود و مطلق نباید مجب  و شب   عیین در هادولت

کار کنند، صبفاً ببای ببچسم  دن و بادنا  کابدن  و قادرت نکاای  باهپلیس  و ق ای  ا تراد  م 

 هااها را ندارند. لذا دولتمجبمانه  دن به اقدامات آ یم  ای دولترود. اما کس  قدرت ببچسم م 

های بادنا  کنناد  بدون مبناهای حقاق  و نظبی بب افباد ببچسم  ا ندارند مطلق  اختیارات امبو  

حاق باب مجاا ات »و «حداقل بادن حقااق شازا »ها اصل ال   ا ت دولت .نبا ند پا خاا و بزنند

 گیبی ا  ببچزسم  ن  رنایت نکایند.را در را تای شلا« نشدن

های آن هکچان شب   نا   پست مدرن، شاب   نا ا  رویکبد شب   نا   انتقادی و  اخه

 بز و شب   نا   مارکسیست ، مبن  بب به چال  کشاندن مراهیم  نت  حقاق کیربی ا  شکلاه 

ها و  اکید باب دولت های چهارگانه حقاق بشب  ا  شب  و مسوالیت کیربی و  اکید بب رنایت نسل

ند  ا تراد  ابزاری ا  قانان ببای  بد اقلیت ها، شلااگیبی ا  نقا  حقااق  یا ا ، اشتکاان  و 

انسان  مبد  و حق بب محی   یست  الم، مبنای شب   ناخت  دیاب ببای مسوالیت کیربی دولات 

  اد.محسا  م 

شاب  اناااری هبگاناه ایاباد دلیل  ا عه مسوالیت دولت و  مکید باب  بق مکتم  میالاژی به

آ یم و ضبر به  هبوندان ا   ای دولت و  یب اا  ببدن مرها   نت  شب  و درنهایت پیشاایبی 

 اان اذنان نکاد شلاگیبی ا  ایباد هبگانه آ یم و ضبر بب  هبوندان و الزا  ا  بز  دیدگ  مبد ، م 

هاای گانااگان یاا   در حا  ها به رنایت هکه شانباه قااناد حقااق بشابی و اقادامات احتدولت

اشتکان  و  یا   و اقتصادی، مبنای شب   ناخت  مسوالیت کیرابی دولات  باق ایان رویکابد 

های  چاان فقاب و اپبیالیسام را شبایکا  مهام  لقا  محسا  م  گبدد.  میالاژی مسالل و آ یم

  اند.نک  های  هنار شب  محسا ها هستند ول  چنین آ یمکند که مقصب اصل  آنها دولتم 

ا   بف  دیاب، مطابق آما   های ندالت  بمیک ، هیچ  یان  نبایاد بادون شبابان بااق  بکاناد. 

 ناای  پای  و  ابح« قادرت ا   اءا اتراد  و شاب  قببانیان ببای ندالت ا ا   اصا  انالمیه»
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 اکیاد هاا ها در این را تا بب شببان خسارات بز  دیادگان شابایم دولاتدولت الکلل بین مسوالیت

 و نیا هاا باه  اشاه و دیادگان باز  خساارت شبابان بب مبن   بمیک  ندالت رویکبدکبد  اند و لذا 

 ان اای و غیبمساتقیم و مساتقیم دیادگان باز  فعاالناه مشارکت و آنان روان  و مادی هایدغدغه

 شبایم مب کبان  ا   دولت  شبایم با ماندگان و بز  دیدگان کیربی، ندالت فبآیند در مدن  شامعه

 گبدد.م  محسا  دولت کیربی مسوالیت ببای  ناخت شب  مبنای دولت ،

هاا بایاد باه  اد که دولاتحق انتباض و مقابله مبد  با شبایم دولت ها، این نکته را یادآور م 

 حاق»ها و حقاق مبد  خاد احتبا  باذارند و ا  قدرت مطلق و  ا  ببخاردار نیستند.  باق خاا ته

 انتاباض حق و متحد ملل منشار یک ماد  در و کشارها ببخ  ا ا   قاانین در « بنا ت  عیین

حق مقابله مابد  باا »ا الم ، مبنای مهک  با نناان  فقه در شالب حاکم مقابل در مبد  ایستادگ  و

گبدد که البته باید به نناان آخابین را  ها مطبح م ببای  اشیه مسوالیت دولت« های مجب دولت

های مجب  را ها و مباشع ر ک  نتاانند دولتبین مبنا درنظب گبفته  اد.  مان  که قدرتچار  و آخ

 اانناد د ات باه ضاکانت به  زای انکالشان بب انند، قدرت های پایین ا  دولت، یعن  مابد  ما 

 اشباهای غیبر ک  و غیبکیربی بزنند.

 نا ان باید مسوالیت کیرابی بنابباین بب ا اس این مبان ، امبو   شامعه شهان  با ککک شب  

صباحتاً به ر کیت بشنا د و ا   بیق یک نظا  کیرابی  الکلل بیندولت ها را در قاانین و مقبرات 

ها ضکانت اشباهای کیربی مقبر نکاید و یک دیاان منسجم با شب  انااری شبایم دولت ، ببای دولت

ها را محکا  کبد  و نکالً مجب  بشنا د. ولتای ق ای  بتااند دیا یک نهاد منطقه الکلل بینفبامل  

مسوالیت کیربی دولت  امل انکا  حاککیت  دولت نیز  د  و انکا  حاککیت  اشیه  ببای رفاع 

مسوالیت نیست. هکچنین ضکانت اشباهای  دید چان انحال  ببای شبایم فاح  و  دید دولت و 

های مجاب  قابال رد خاص ببای دولتضکانت اشباهای  ککیل  چان مکنانیت فعالیت دولت در ماا

 اشبا ت. 

 

 منابع

 انتشارات مبوارید.  ، چاپ نهم،  هباندانشنامه سیاسی(، 1392آ اری، داریاش )

، چااپ او ،  اا مان انتشاارات حقوقی جرم براندازی-بررسی فقهی(، 1391آقابابای ، حسین )

 پژوهشاا  فبهنگ و اندیشه ا الم .

 علنوم پژوهشننامه ،« ایعه  یا   اندیشه در امنیت و ندالت بتنس»(، 1399اصغب ) افتخاری،

 .  88-19 ص  ا ،  کار  چهار ،  ا  ،سیاسی
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 چالشااهای« اراذ  و اوباااش» اشتکااان ِ بب اااختِ»(، 1331اهلل وردی، فبهاااد و فبشیهااا، محکااد )

پژوهشننامه حقنوق ، «منظبشبمشنا   فبهنا  ا  «اراذ  و اوباش با مبار    بح» مرهام 

 .88-90 ص ،19 ا  نهم،  کار  دو ،  کار  پیاپ   ری،کیف

 حاق گستب » (،1331الها ، غالمحسین و بحیبای ، امیبحسین و فبج پار اصل مبندی، نل  اصغب )

 .  1-21ص  ،9 کار   قضایی، حقوق فصلنامه دیدگاههای ،«بغ  بز  با آن نسبت و قیا 

حسین غالم ، چااپ  اا ، انتشاارات  بشکه  تحوالت جرم سیاسی،(، 1333ایان راس، شربی )

  کت.

 تحقیقات فصلنامه، « بکا  مقابل در مقاومت  ا  بنا ت  عیین ا »(، 1338 اد ، ابباهیم )بیگ

   .  11-31 ص ،11 کار   ،حقوقی

 تیمساوال»( 1331حاش  وند، امین  میبککال ، نلیبضا  صربی، فب ید و  بوی  بمیدان ، امید )

فصنلنامه علنوم  ،«ضابور ها و چالشاها  بانیادر ا  طیستکحی  میدولت در قبا  شبا یربیک

 .  18-92 ، ص2 دور   انزدهم،  کار  ،یطیمح

 متحد ملل  ا مان امنیت  ارای اختیارات»(، 1391) ، محکد اد ، محکدشعرب و  احیدی فبحبیم

 .11-22ص ، ،  ا   شم31،  کار  ماهنامه دادرسی ،«الکلل بین امنیت و صلح حرظ در

جنرایم ، دیباچه باب را  وایات، درباره جرم شناسی جهان بوم ،(1331ن  نا ی، حکیدرضا )دا

 چاپ و نشب روناس.  ،  هبانزیست محیطی فراملی: به سوی جرم شناسی جهان بوم

مساوالیت دولات هاا در حاا   قااناد حقااق  2001قابلیت اشبای   بح »(، 1391ران ، مسعاد )

-31ص ، .1،  اکار  31شکد  حقاق و نلا   یا  ، دور  ، مجله دانفصلنامه حقوق ،«بشبی

18. 

 ا  ا تراد   اء مرها  ی پایه بب بشب حقاق و  نا   شب   عامل»(، 1330مهبداد ) اصل ، رایجیان

 .111-198ص ، 3 کار   حقوقی، پژوهش، «قدرت

ت نظابی نافبمان  مدن  ایاد  ای بابای نباار ا  بان بسا» (،1331رحکان ،  ارج و مختاری، نل  )

-100ص ، 19 اکار   پژوهشی پژوهش سیاست نظنری،-دو فصلنامه علمی ،«لیببالیسم

13. 

رویکردهای نوین در جرم شناسی انتقادی و سیاست جننایی، ( 1339رحیک  نژاد، ا کعیل )

 چاپ او ، انتشارات مجد.
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 پسات  نا ا  شاب   انجه در کیرابی حقااق» (،1331 ااالر ) صادق ، ا کعیل و نژاد،رحیک 

 ص، 18،  ا  هشتم،  کار  او ،  اکار  پیااپ  کیفری حقوق پژوهشنامه فصلنامه ،«مدرن

93-83  . 

 انتشاارات او ، چااپ غالم ، حسین  بشکه ،ترمیمی عدالت کوچک کتاب (،1393هاارد )  هب،

 مجد.

 بساتب در اشتکاان  گساتبدة مخاا بات» ،(1331 هبیاری، بهکن و  ک  نا بی، محکادابباهیم )

 .3  کارة ،2 دورة مخاطرات، دانش ،« نا   شب  و شزا حقاق های ندیشها و مکا م

  هبان. هدارالکتم اإل المی ،التهذیب ،(1318) خ  ا ى ی

 ، قم، انتشارات کناب  شهان   یخ مرید.االفصاح فی االمامهق(،  1113 یخ مرید )

 بشکاه ا اکعیل  «شب  چیست و معیارهای شب  انااری کادا  ا ات؟» (،1391نبدالرتاح، نزت )

 .138-110ص ، 11 کار   مجله قضایی و حقوقی دادگستری، نژاد،رحیک 

 اخاالق اصاا  منظاب ا  دولتا  شب  مرها  بب درآمدی» ،(1331غالم ، نب  اهلل  نبا  ، محکاد )

 .93-31ص ، وچهار  بیست  کار  هرتم، دور  ،زیستی اخالق مجله، « یست 

هاای نادالت  بمیکا  در ا ا انامه دیااان  میناه» (،1332)غالم ، حسین  ر تک  غا ان ، امید 

 .33-11 چهار ، ص  کار  دو ،  ا  ،کیفری حقوق پژوهش، «الکلل بینکیربی 

فصنلنامه ،  بشکه محکدنل  قا اک ، به سوی جامعه شناسی امنیت(، 1391کلکنت ، کاین )

 .291-310ص ، 29 ا  هشتم،  کار  دو ،  کار  مسلسل  مطالعات راهبردی،

ماهیت دولت و مبان   ا ای  آن در فلساره  یا ا   »(، 1338ککال  گاک ، محکد و  مان  راد )

،  اا  دوا دهام،  اکار  فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،«هابز و الک در روایت  پارادایک 

 .113-111ص ، 31

 غالما  حسین  ببگبدان ،بومی مردمان و استعمار موضوع دولتی، جرم( 1331) کبی  کانین،

 شنایاات  نا ا  شاب   اای باه  فباملا   نا ا  شب » در مندرج پز، کار  محکد حسین و

 میزان. نشب او ، چاپ ،«الکلل بین

،  بشکاه رویکرد جرم شناختی به جرایم دولتی و پاسخ بنه آنهنا(، 1331لسلت، کبیساتین )

لکلال رویکبدهای شاب   اناخت  باه حقااق باین ا»آ اد  صادق  و شکشید غالملا، مندرج در 

 )مجکانه مقاالت( به کا   حکیدرضا نیکاکار، چاپ او ، نشب میزان.« کیربی

-علمنی فصنلنامه ،«ا اال  در  یا ا  نادالت و امنیات رابطه» (،1333 کینه ) آبد ت ، گب 

 .8-21ص ، 11  کار  ،پژوهش فرهنگ تخصصی
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 لاعمنا در دولنت مسنئولیت عندم (،1338گنج ، محکدرضا و حساین  صادرآبادی، ایابج )

،  اامین هکاای  ملا  حقااق  اداری فسناد ایجاد برای بستری قانونگذاری و حاکمیتی

بستبهای فساد مال  و اداری در نظا  حقاق  ایبان با رویکابد اصاالح و  ا اعه نظاا  حقااق ، 

 دانشاا  آ اد ا الم  واحد میبد.

 ،«هااضبورت و ا اص کیربی  مداخله  اشیه»( 1332شانک ، فیبو  و رو تای  مهبانایز ) محکادی

 .38-11 ا ، ص   کار  دو ،  ا  کیفری، حقوق پژوهش

 حلیل قاند  » (،1331اردکان ، محسن  نبدالله ، حکید  و  ق  پار، ب  ب  معصامه ) ملک اف ل 

 و ا ،  ا  بیست ،حکومت اسالمی ،«در فقه  یعه مستثنیات آنحبمت والیت شالب و  فقه 

 .13-18، ص 93، پیاپ   کارة  ا 

،  بشکه پژوهشاا  مطالعات راهببدی، چاپ  اا ، چهره متغیر امنیت ملی(، 1391مند  راببت )

 پژوهشاا  مطالعات راهببدی.

  یا ا  فقاه در شاالب حااکم ا  نافبمان  مشبونیت  طبیق  ببر  »(، 1332میبنل ، محکدنل  )

-128ص ، 11  اکار  ،( ع) باقرالعلوم دانشگاه - سیاسی علوم مجله ،« نت اهل و  یعه

101. 

، نلاا  شنای )مجکاناه پیشگیری عادالنه از بزهکناری(، 1393نجر  اببندآبادی، نل  حسین )

 انتشارات  کت.   هبان مقاالت در  جلیل ا  ا تاد دکتب محکد آ اری( چاپ نخست،

، درآمد ویبا ت نخسات شناسی در آغاز هزاره سومجرم( 1333نجر  اببندآبادی، نل  حسین )

 امه شب   نا  ، انتشارات گنج دان .ا  دانشن

 ا  شساکان   کامیات باه مببااط هاای آ ایم مطالعه»( 1331) ا کانیل انصاری، و رحیم نابهار،

  اکار  ،19 دور  شناسی، جرم و کیفری حقوق مطالعات ،« نا   اشتکان  آ یم دیدگا 

 .198-201ص ، 1

،  بشکه میابروح اهلل صادیق، ناسیدرآمدی بر جرم و جرم ش( 1393وایت، را  و هین ، فیانا )

 چاپ  ا ، نشب دادگستب.

 ن . نشب ،هشتم چاپ بشیبیه، حسین  بشکه ،دولت هاینظریه ، (1331اندرو ) وینسنت،

تعریف بزه دیدگان: گونه شناسی پیشننهادی   ،(1331آن ا  و رابانا، آمیس  مان  )-ویکب ، شا

 ،  بشکه  هبداد دارابا ، منادرج در ارتقربانیان جنایات جنگی و نیاز آنان به جبران خس

 ، چاپ او ، نشب میزان.کیربی الکلل بینرویکبدهای شب   ناخت  به حقاق 

Hopici, Adrian (2016), The Zemiology Of Psychiatric Medication, York 

University Criminological Review, Vol. 1. 
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