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 ایران حقوق در نظامی فرمانده کیفری مسئولیت بررسی

 4کاکرودی صفری عابدین ، 9دونسلمان آدینه

 81/78/7344پذیرش مقاله:  81/78/7344دریافت مقاله: 

 چکیده

 در و کیفری جنبه بیشتر مسئولیت این است. آن فرمانده متوجه یماًمستق یگان هر عملکرد مسئولیت

یم دهمی پاسخ پرسش این به توصیفیـ  تحلیلی روش به پژوهش این در .دارد مدنی جنبه نیز مواردی

 شناساییاین پژوهش،  از هدف ؟دارد مسئولیتی چه خود یگان پرسنل عملکرد قبال در فرماندهکه 

 نظامی فرماندهدر کشور ما  گذارقانوننظر  بر اساس .است حوزه این در یگذارقانون ضعف و قوت نقاط

باید  حالینرعد و دهد انجام قانون چهارچوب در را اقدامی هرباید  شدهیینتع اهداف به میل برای

 ،مسئولیت این دقیق تعیین در عمومی عرف که باشد داشته مدنظر را شرعی و یانسان ،اخلاقی مسائل

 فرماندهان و پرسنل اعمال بر نظارت به موظف ،مافوق نهافرماند اینکه نهایی ۀنتیج .دارد مهمی نقش

 صورت در شود.می منتسب ماندهفر به کیفری مسئولیت هاآن یرقانونیغ اعمال قبال در و بوده مادون

 .شودمیبرطرف  وی کیفری مسئولیت ،پرسنل غیرقانونی عمل از جلوگیری در فرمانده مقصرنبودنِ

 دستور به نکردناعتراض صورت در راپرسنل مادون  مسئولیتالملل، ینبحقوق ایران و حقوق 

 حقوقی و شرعی وتحلیلیهتجزتوانی نا به توجه با و عمل درولی  ،پذیرندمی آشکار فرمانده یرانسانیغ

شود می عمل فراوان انعطاف با مسئولیت این بررسی به نسبت ،مادون پرسنل توسط فرمانده دستورات

 .شودمی سلبوی  مسئولیت ،نداشتنِ اختیار اثبات صورت در معمولاً و

 .یتیرانداز ،نظامی یگان ،مادونـ  مافوق ،کیفری مسئولیت ،فرمانده :کلیدی واژگان
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 مقدمه

قانونی بی کشورها برخی ۀادار در هرچند از همه چیز قرار دارد؛ بالاتر قانون ،کشور هر ۀادار صدر در

 هاآن به که اختیاراتی و قانون موجب به لشکری و کشوری یهاسازمان تمامی .خوردمی چشم به

 را ایویژه قانون ،انتظامی و نظامی یهاسازمان ساختار بودنخاص .شوندیم مدیریتاست،  شده داده

 ،جزء واحدهای تا قوا کل فرمانده از هفرماند مراتبسلسله ،آن اساس بر کهاست  کرده تعیین آن برای

 مادون کارکنان بر ،دیگر ۀفرماند از بالاتر فرمانده هر فرمان و بوده مافوق بردارفرمان طولی صورت به

 است بدیهی چنان فرماندهی دستورات از اطاعت .است الزامی ی آنهافرمان ازپیروی  ودارد  برتری

 فرد هردر یک عملیات نظامی  باشد قرار اگر .است نکرده لاماع را آن صراحت با گذارقانون دیگر که

 یگان به است ممکن و رسید نخواهد موفقیت به هرگز عملیات آن ،کند عمل خود صلاحدید به

پیروی  (بالاتر ۀرتب با فرماندهان یا) فرمانده ازباید  نظامی فرد هر روازاین ؛شود وارد خسارت نظامی

 .دهند انجام را عملیات نفر یک فرماندهی به ،یگان یک پرسنل و داشته

 یا تبانی با که مسلحی نظامیان» :مسلح یروهاین میجرا مجازات قانون 11 ماده الف بند موجب به

 محارب مصداق چنانچه ،کنند سرپیچی خود رؤسای یا فرماندهان اطاعت از یجمعدسته صورت به

 آمده قانون همین 23 ماده در همچنین .«شوندیم محکوم سال پانزده تا سه از حبس به یکهر ،نباشند

 افراد یا مواضع یا اراضی بر دشمن تسلط سبب نظامی تکالیف از سرپیچی و تخلف هرگاه: »است

انون ق سوم فصل در ماده دو این «.شودمی محکوم محارب مجازات به ،مرتکب ،شود خودی

 از نشان موارد این .است آمده «امینظ تکالیف برخلاف جرایم» عنوانبا  های مسلحیرونمجازات 

 نیروهای انضباطی نامهآیین 1 ماده 4 تبصره در .دارد خود مافوق از نظامی فرد هرضرورت پیروی 

 معظم مقام نیفرام و اسلام مقدس شرع خلاف شودمی صادر هک یدستور هرگاه» :است آمده مسلح

 عدم هکآن ضمن ؛است گردیپقابل و سئولم دستوردهنده و نبوده اجراقابل ،باشد قوا لک یفرمانده

 «بود خواهد بیتعق از مصون و نداشته بازخواست دستورات نیا یاجرا

 که فرمان تحت پرسنل داشتن با فرمانده هر که است مشخص چنین ،شدهمواد بیان بر اساس

 ی استخاص مسئولیتدارای  ،دنباش داشته وجود نیز ترپایین ۀرد فرماندهان هاآن بین در است ممکن

 یتمأمور خاص ماهیت انهتأسفم .اجراستقابل وی اختیارات ۀحیط در ،نظامی قوانین موجب به که

 درآنان  اعمال کردنمقید به نسبت دقیقطور  بهتوان ینم کهاست  ایگونه به مسلح نیروهای
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 .اقدام کرد قانون چهارچوب

 .باشد مسئول خود پرسنل رقانونیغی عملکرد قبال در تواندمی فرمانده ،است مشخص کهچنان

 در ،مافوق مقامات حالهربه .شودرفع می ،وی کنترل از امور شدنخارج سبب به گاه مسئولیت این

 مسئولیت ،فراوان هایبررسی از پس و داده قرار توجه مورد را یگان ۀفرماند همواره ایحادثهبروز 

 تحت و داشته هاییمسئولیت ،مافوق ستوراتد قبال در نیز مادون پرسنل .کنندمی تبیین را وی

 این ،بحث گیگسترد به توجه با .شودمی شانمسئولیت رفع موجب آن از نکردناطاعت ،شرایطی

 ۀفرماند وضعیت تا است پرداخته ایران حقوق در فرمانده کیفری مسئولیت بررسی به پژوهش

 .شود مشخص ،وی امر تحت پرسنل واست  کرده سوءاستفاده خویش قانونی اختیار از کهرا  متخلف

 وی امر تحت پرسنل و نظامی فرمانده تکالیف و وظایف مبانی .3

 (عمید لغت فرهنگ) سرپرستی و شدن افعال و اعمال ،وظایف دارعهده معنای به لغت در مسئولیت

 معادلو  ،یتمأمور و رسالت ،تعهد ،وظیفه ،نقش ،کار ،تکلیف مترادفِ آمده است. مسئولیت

 ییگوپاسخ ،دهیپاسخ ،دیگر جای در همچنین و (معین فرهنگ) سرپرست و ییگوپاسخ ،یدهخپاس

 .استآمده  (دهخدا فرهنگ) سرپرست و

 واژه مبنای بر ،اخلاقی ولیتئمس و حقوقی هاییتئولمس مبانی و اصول پیرامون یهابحث از بسیاری

 .اندگرفته قرار «ولیتئمس»

 در و است نداشته وجود فرانسه قدیم حقوق و روم حقوق در مسئولیت واژه ،تطبیقی حقوق در

 رفته کار به ،ستهاآن به منسوب فرانسه مدنی قانون 1112 ماده متن که نیز دوما و گروسیوس آثار

 قانون در نهاین کلمه  .اندکرده استفاده «خسارت جبران به تعهد» ازمسئولیت  یجا به آنان .است

 (.15 :1132 ،اردبیلی) شودینم یافت فرانسه 1112 جزای قانون در نه و 1124 مدنی

 را فرد هر واست  رفته کار به دولت مسئولیت جمله از ییهانام با مسئولیت ،لاکامن حقوق در

 .دارد ایویژه کاربرد اجتماعی مسائل در مسئولیت حاضر حال در .نداهدانست خویش عملکرد مسئول

 عدم صورت در کند ومی ایجاد مسئولیت وی برای ،فرد هر دوش بر شدهدادهقرار تکالیف در واقع

 اگر .است بحث مورد کیفری و مدنی نوع دو در مسئولیت است. مسئول آن مورد در ،صحیح اجرای

 (.15: 1132اردبیلی، ) بود خواهد مسئولآن فرد  ،شود حاصلای یجهنتی، شخص عمل واسطه به

http://www.vajehyab.com/sareh/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA
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 یدادرس قانون یکم ماده موجب به .است مدنظر کیفری مسئولیت بیشتر ،نظامی مسائل در

 نیروهای یاعضا انتظامی و نظامی خاص وظایف به مربوط جرایم به رسیدگی» ،مسلح یروهاین

 انقلاب هایکمیته ،قضایی پلیس ،شهربانی ،ژاندارمری ،پاهس ،ارتش ،ایران اسلامی جمهوری مسلح

 نظامی خاص یهادادگاه صلاحیت در قانون این مواد طبق دیگر قانونی مسلح نیروی هر و اسلامی

 از نظامی هایسازمان در موجود تخلفات عمده کهشود می برداشت چنین حقوقی ماده این از«. است

 حتی .نیست توجه مورد هاسازمان این در چندان مدنی و قوقیح مسائل و بوده کیفری جرایم نوع

 به مسلح نیروهای ییقضا سازمان ،شوند درگیر یکدیگر با شخصی یاختلاف در نظامی پرسنل اگر

 مشاهده نظامی هایسازمان در مسلح نیروهای داخل دعاوی حل و کرده رسیدگی هاآن جرم

 از تخلف و بوده یکدیگر با برادرانه همکاری به لزمم نظامی سازمان یک پرسنل در واقع .شودینم

 رسیدگی آن کیفری جرم به مسلح نیروهای ییقضا سازمان شود ومی محسوب جرم نوعی ،اصل این

 اعمال بر ناظرنکتۀ  ینترمهم ،کیفری مسئولیت که کرد برداشت چنین توانیم مبنا همین بر .کندیم

 مدنی هاییتمسئول توانینم ینجاادر  .کند حرکت آن بچهارچو دراست که باید  نظامی فرمانده

 .گرفت نادیده را ناجا بخش در ویژهبه فرمانده یک

 فرمانده مسئولیت ارتفاع .1

 این چنانچه .دارد وجود فرمانده عملکرد به انتقادهایی ،نظامی یتمأمور یک انجام از پس معمولاً

البته  .است فرمانده برای کیفری مسئولیت ستوجبم ،شود ارزیابی موجه حقوقی دیدگاه از انتقادها

 قانون خلاف عمل انجام دستور که بالاتر فرماندهان گاه .دارد دخالتدر این مورد  نیز سیاسی مسائل

 باقی عملیات فرمانده ۀعهد بر مسئولیت و کرده انکار را خود دستور راحتیبه ،اندکرده صادر را

 عرف با مطابق و داده قرار خود راه چراغ را قانون همواره یدبا ،باهوش فرمانده یک .ماند خواهد

 در .نشود مسئولیت مستوجب و نکرده سوءاستفاده خود اختیار از صورتینبد تاکند  عمل نظامی

 .است پرداخته شده فرمانده مسئولیت شدنمرتفع از حقوقی مواردبیان  به ینجاا

 

 ریتحذ ۀقاعد .3-1
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 فرهنگ) است ساختن خطر متوجه را کسی و دادنبیم و داشتنحذربر ،لغت در ریتحذ از مقصود

 به شنونده ولی ،دهد هشدار فعلی یا کاری دادنانجام ازپیش  کسی اگر اصطلاحدر  و (معین لغت

 نخواهد مسئولیتی هشداردهنده ،شود وارد نامبرده به جنایتی ،کار آن علت به و نکند توجه او هشدار

 ولی ،است نشده مطرح مسئولیت رافع عوامل از یکی ریتحذ ،موضوعه مقررات در هرچند .داشت

 خسارت و بارزیان فعل ترک یا فعل بین تیلفع با سببیت ۀرابط قطع ،مسئولیت رفع در آن تأثیر

 یورزش اگر مثال برای .است یمدن تیمسئول رافع عوامل از یکی هشدار یزن لاکامن حقوق در .است

 هاآن برای باید هشدار .شودمی داده اخطار ورزشکار به مربی توسط ،دباش مضر افرادبرخی  یبرا

 و باشد شده تفهیم هاآن مربیان و بازیکنان به و باشد تاریخ و امضا دارای که هشداری ،شود خوانده

 (.12 :1135 ،سعادتی) بود خواهد مسئولیت از احتراز یبرا خود از دفاع در یمرب یبرا یمؤثر کمک

 تواندیم هشدار و ریتحذ اینکه به توجه با گفت باید پلیس مسئولیت رفع در ریتحذ نقش ۀدربار

 خسارت به منجر اقداماتاین  اینکه از پیش پلیسی هاییتفعال هنگام در اگر ،باشد دیداری و شنیداری

آنان  ولی شود داده هشدار ،شوند خسارت متحمل فعالیت آن از است ممکن که اشخاصی به ،شود

 ای جانی هایتخسار متحمل ونکنند  چنین ،بارزیان ۀحادث از دوری و پرهیز امکان و فرصت رغمبه

 مکانی در پلیس مثال برای .است مسئولیت فاقد ،انیز عامل عنوانبه پلیس صورت این در ،دنشو الیم

 امکان اماعل و مکان ترک بر مبنی هشداری دارند حضور مکان آن در که افرادی به ،یتمأمور انجام برای

 کتر به نسبت لازم فرصت و امکان باوجود افرادی اگر حال .دهدیم اشخاص به اصابت و تیراندازی

 نیست. مسئول پلیس ،شود واردها به آن خسارتی تیر برخورد علت به سپس و نکنند اقدام مکان

 اضطرار .1-1

 تهدید را او که خطری از دتوانینم دیگری حق یا مال به زدنصدمه با جز که است کسی وضع اضطرار

 یاحادثه از فرار معنی بهاضطرار  ،مسئولیت رفع جهت از .است ارچان اقدام این در و بپرهیزد ،کندیم

 عامل استگفتنی  .شودیم کمتر انیز به منجر کهاست  یاحادثه به کرده ایجاد دیگری که تربارزیان

 بارزیان ۀحادث ایجاد جز دیگری امکان وباشد،  هداشت نقش اضطراری شرایط ایجاد درخود  نباید انیز

اند، کرده ایجاد نامجرم ای مجرم که شرایطی علت به پلیس ،مثال برای .باشد نداشته وجود او برای

 پلیس صورت این در .کند فرار ،دارد یمترک انیز که ایحادثه به تربزرگ یاحادثه از شودیم ناگزیر
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 .است شده پلیس افسران فرار موجب که است مجرم ۀعهد بر آن تمسئولی بلکه ،ندارد مسئولیتی

 ؛است مواجه گزینه یک با تنها زیان فاعلِ  ،قاهره قوه در که است ایننیز  قاهره قوه با اضطرار تفاوت

 (.72 :1131 ،میرائیان) است گزینه دوبین  انتخاببه  ریمخ زیان فاعل اضطرار رد کهیدرحال

 دهیدانیز توسط خطر پذیرش .1-1

 بدین و است ضروریات از یکی یفقه نظر ازکه  شده مطرح اقدام عنوانای با قاعده ایران حقوق در

 مال آن ضمان ،گذاشت حرم عدم بر را بنا و کرد اسقاط را خود مال احترام کمال هرگاه که معناست

است،  نبرده نامی یاقاعده چنین از صراحتبه قانونی مقررات در گذارقانون هرچند .شودیم اسقاط

 ،بدهد مجنون ای یرغ تصرف به را مالی کسی هرگاه» داردیم مقرر که دنیم انونق 1215 ماده ولی

 پذیرفته را قاعده این تلویحی طور به، «بود نخواهد مال آن شدنتلف یا فاقد مسئول مجنون ای صغیر

 در ای تحویل را مالی شخصی وقتی یراز ؛اندکرده یاد اقدام ۀقاعد عنوانبه آن از اندانحقوق که است

 خطر ای ریسک و کندیم اقدام مالکیتش با رابطه در خود ضرر به ،دهدیم قرار فوق اشخاص اختیار

 (.72 :1113 ،رجبی) پذیردیم را آن از ناشی

 در را خود ربازیان ۀحادث ای خطر از آگاهی با شخصی هرگاه گرفت نتیجه توانیم تفسیر این از

 مسئولیتی آن قبال در زیان عامل و شده یراپذ خود را حادثه آن از وارده زیان ،دهد قرار نآ معرض

 عملیات از ناشی حوادث جدید، یاسلام مجازات قانون مطابق ،براینعلاوه .داشت نخواهد عهده بر

 آن به مربوط مقررات نقض حوادث آن سبب اینکه بر مشروط شود؛یجرم محسوب نم نظامی

 اینکه دلیل به مورد این در .باشد نداشته مخالفت یشرع موازین با هم مقررات این و نباشد عمل

 زایل یعمل ۀمجرمان وصف گذارقانون نظر از یوقت ،است کیفری مسئولیت تابع یمدن تیمسئول

 یمبنا .باشد شدهتصریح  آن خلاف اینکه مگر شودینم زین یمدن تیمسئول موجب عمل آن ،شود

 ،مادهاین  صدر در و است عملیات یاحتمال هاییانز پذیرفتن یاعمالچنین  در مسئولیت عدم

 .است شده مطرح کیفری یتمسئول

 رافع عوامل از یکی و است معروف خطر پذیرش عنوانبا  لاکامن حقوق در یاقاعده چنین

 رفرا پلیسدست  از مظنون فرد وقتی مثال برایشده است.  مطرح عنوانبا همین  پلیس یتمسئول

 ۀمطالب تقاضای پلیس از تواندینم و پذیردیم خود را صدمات و خسارات از ناشی خطر ،کندیم
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 .کند را خسارات

ولی  ،شودیم مسئولیت لیتقل موجب لاکامن حقوق رد قاعده این موارد بعضی در هرچند

 خسارت ۀطالبم از را خواهان و شودیم تلقی دفاعنوعی  ،لاکامن حقوق در خطر پذیرفتن طورکلیبه

 یآگاه و اراده با خواهان کهکند  اثبات بتواند باید خوانده البته .کندیم منع بارزیان فعل مرتکب هیعل

 توسط خطر پذیرش نیز فرانسه حقوق در .است پذیرفتهاست،  کخطرناآن  ذات که مواردی در را خطر

 حادثه سبب سنگین تقصیر ای یعمد ریتقص که یمورد در .شودیم تلقی وجهه به علتِ یک دیدهیانز

 (.1113رجبی، ) بود نخواهد حادثه عامل مسئولیت رافع دیدهیانز توسط خطر پذیرش ،شود

 تیحاکم اعمال .4-1

 حاکمیت عمالاِ ،یکی از موارد معافیت مسئولیت مدنی ،یمدن یتمسئول قانون یکم ماده موجب به

 از مقصود .آیدمی عمل به قانون طبق یاجتماع منافع تأمین برای ضرورت برحسب که است دولت

 که وظایفی از یکی راستای در دولتی یهاسازمان و دولت که است اقداماتی از دسته آن حاکمیت اعمال

 یعنی تصدی اعمال مقابل در اقدامات از دسته این در واقع .دهندیم انجام ،اندشده یلتشک آن برای

 و مایحتاج تأمین مانند خود اصلی وظایف اجرای از انیپشتیب برای دولت که قرار دارند اقداماتی

یکم قانون  ماده بر اساس .دهدیم انجام غیره و املاک یدوفروشخر و پرسنلی و روزمره هاییازمندین

 منافع تأمین برای بودنضروریدو اصلِ  ،حاکمیت اعمال از ناشی مسئولیتفقدان  برای، مسئولیت مدنی

 که یحاکمیت اعمال از دسته آن بنابراین ؛است لازم شدهانجام عمل بودنِ نقانوبر مبتنی و ،یاجتماع

 ۀدربار شدهگفته توضیحات به توجه با .نیستند دولت مسئولیت رافع ،نباشند فوق هاییژگیو دارای

 را اقداماتی قانون بر اساس و یاجتماع منافع تأمین برای پلیس که موردی در ،پلیس مدنی مسئولیت

پیرامون  هاییابهام البته .نیست مسئولیت دارعهده ،آید بار به خسارتی اقدامات این از و دهدیم انجام

 .وجود دارد (بودن قانون طبق و اجتماعی منافع تأمین) اعمالاین  یبرا شدهیینتع شرایط

 .نیست اجتماعی منافع تأمین با مرتبط مستقیم طور به پلیسی هاییتفعالتمامی  رسدیم نظر به

 مقام دستورات اجرای و شکایات پیگیری ای و نامتهم دستگیری و جلب برای که اقداماتی مثال رایب

 ولی ،نیست یاجتماع منافع تأمین برای مستقیم طور به ،گیردیم صورت یخاص ۀپروند ۀدربار قضایی

 که گیردیم صورت خاص محلی در نظم ۀاعاد و حفظبا هدفِ  که پلیس هاییتفعال از دسته آن
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 (.12 :1113 ،ساعت) بود خواهد ویژگی این واجد است، عموم میمستق طور به آن نفعذی

 «بودن قانون طبقِ» یعنی دوم شرط آیا که است این دارد وجود مورد این در که دیگری ابهام

 راستای در دولتی یهاسازمانتمامی  که اقداماتی ایآ براینعلاوه و است لازم پیشین شرط بر علاوه

 برای که است اقداماتی دسته آن مقصود ای هستند ویژگی این دارای ،دهندیم انجام یفوظا مانجا

 تدارک و جبران ضرورت اصل به توجه با رسدیم نظر به ؟شود تصویب یخاص قانون باید آن انجام

 این فسیریت چنین ۀلازم وارائه کرد  مادهتری از این تفسیر بسته دیبا ،شدهانجام اقدامات از ناشی زیان

 مورد هر برایشده، گفته شرط دو بر علاوه ،حاکمیت اعمال از ناشی مسئولیتفقدان  برای که است

 .کند تجویز را اقداماتی چنین قانوننیز 

 نادرست یا اشتباه قضایی دستورات اجرای .1-1

 اجرا از پس ولی ،کند اجرا نیتحُسن با ،دارد را آن اجرای صلاحیت که را قضایی مقام دستورات پلیس اگر

 تیمسئول فاقد ،است نبودهآگاه  آن از لیسپ ولی است شده اغال یا بوده نادرست دستوراین  شود مشخص

 اجرای در قهریه یروین عنوانبه یا دارد عهده برپلیس  را آن یاجرا که یاحکام مورد در همچنین .است یمدن

 مفاد به احکام یاجرا مورد در یا باشد مطلع حکاما یالغا ای بودننادرست از اگر ولی ،دارد حضور احکام

 ای ،است شده اجرا اشتباه اجراشده حکم شود مشخص دبع و نکند دقت یهعلمحکوم هویت احراز و حکم

 و شده اجرا اشتباه حکم شود مشخص بعدولی  کرده اعتماد احکام اجرای ۀنمایند عنوانبه دادورز به پلیس

 جبران مسئولیت پلیس موارد این در ،است شده اجرا او هیعلاشتباه به محک کهشده  فردی متوجه یانیز

 هر ،باشد داشته مداخله حکم اجرای در ،احکام اجرای مأمور بر علاوه اگر و دارد عهده بر را وارده خسارت

 به اعتقاد با را قضایی مقامات کتبی دستور پلیس اگر لانمکا حقوق در هستند. تضامنی مسئولیت دارای دو

 اعتبار فاقد ای ناقص دستوراین  شود مشخص بعد یول ،کند اجرا نیتحُسن با است صحیح و معتبر اینکه

 (.52 :1131 ،طوسی)شود نمی پلیس مسئولیت موجب ،است

 مشروع دفاع .9-1

 رفع علت است. دیدهیانز مقابل در بارزیان ۀحادث فاعل دفاع ،مدنی مسئولیت رافع موارد از یکی

 یکار به دست مرتکب که استعلت  این به اندانحقوق برخی نظر به بنا مورد این در مسئولیت

 اب مشروع دفاع نبودنخطا ،اندانحقوق ۀعقید به .دهدیم انجام را آن یمتعارف انسان هر که زندیم
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 .کندیم داپی استنادـ  مهاجم به بارزیان فعل داشتن استنادبا  دیگر ینظر به بنا وـ  یرتفس ۀکنندیهتوج

 و یبعد اضرار با توانیم یگاه که است یحد در دیگران به اضرار منع ۀقاعد اهمیت رسدیم نظر به

 هیاول یعاد اضرار با مقابله ،گذارقانون توسط مذکور رارضا تجویز علت .شد اولیه اضرار مانع ،یثانو

 از مدافع زیرا ؛است بارزیان علف فاعل تیمسئول ینف حالات از یحالت مشروع دفاع ،دیگر تعبیر به یا

 .کندمی دفاع مهاجم مصلحت از یتربزرگ و ترمهم مصلحت

 شناخته کیفری و یمدن هایتیمسئول رافع عوامل از یکیدفاع مشروع  کشورها اغلب قوانین در

 قانون 122 ماده و اردن ینمد قانون 232 ماده و عراق مدنی قانون 212 ماده در جمله از .است شده

 و مصر نیقوان با عراق یمدن قانون تفاوت تنها البته .است شده مطرح تأکید با امر این ،مصر یدنم

 ،کند تهدید را مدافع یقو یخطر باید مشروع دفاع در ،عراق قانون طبق که است این در اردن

 دیگری یا خود مالی خسارات از یریجلوگ یبرا مشروع دفاع اردن و مصر قانون مطابق کهیدرحال

 (.1131طوسی، ) است پذیرفته شده نیز

 :است ذیل شرح به مشروع دفاع شرایط سلامی،ا جازاتمانون ق 525 و 112 ،122 ،151 مواد مطابق

 ؛کند تهدید را دیگری ای مدافع شخص عِرض و جان و مالکه  یفور و حال خطری وجود .1

 ؛باشد نامشروع باید حمله و تجاوز .2

 ؛باشد نداشته را افراد سایر ای یانتظام یقوا از گرفتنکمک امکان کنندهدفاع .1

 نکند؛ تجاوز لازم حد از و باشد حمله با متناسب باید دفاع .4

 و بوده ناتوان دفاع از خود ،است شده واقع حمله مورد که شخصی باید ،دیگری از دفاع در .5

 .باشد داشته کمک به نیاز ایکند  کمک یتقاضا نامبرده

 :است توجهقابل ذیل نکات سیپل مشروع دفاع درباره

 دیدهیانز مقابل در مشروع دفاع است، سلاح و تجهیزات به مجهز پلیس اینکه به توجه با. 1

 امکان که باشد ایگونه به تهاجم ای ،باشد مسلح نیز مقابل طرف اینکه مگرنیست؛  قبولقابلاغلب 

 نامأمور توسط سلاح کارگیریبه قانون در لهمسئ این .شود سلب پلیس از سلاح موقعبه یریکارگبه

 ؛شد اشاره آن به ترپیش کهاست  شدهبیان  1171 مصوب یضرور موارد در مسلح یروهاین

 کرد؛ یتلق مشروع دفاع توانینم را یاحتمال حمله از پلیس پیشگیری. 2

 دفاع نتواینم را پلیس متقابل حمله ،گرفت صورت مهاجم وسیله بهحمله  که. پس از این1
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 کرد؛ قلمداد مشروع

 امکانی چنین اگر ینبنابرا ؛باشد نداشته یکمک یقوا از گرفتنکمک امکان پلیس که یموارد در. 4

 دفاع را اقدام این توانینم ،کند مهاجم علیه یاقدام و خودداری کند آن از ولی باشد پلیس برای

 .(12: 1135)دیناروند،  دانست مشروع

 ایران حقوق در نظامی فرمانده توسط ردستو صدور مسئولیت .1

 مطابق باید و بوده آن آثار کمال و تمام مسئول فرمانده ،نظامی عملیات یک در که شد مشخص اینجا تا

 در توانندیم نیز مادون پرسنلانون مجازات اسلامی ق 153 ماده موجب به .کند عمل قانون و عرف

 صادق آنان برای قانونی شرایط احراز صورت در یهد پرداخت و بوده سهیم فرمانده کیفری مسئولیت

 که نظارتی اختیار سبب به نیز مافوق فرماندهان اما ،شد اشاره فرماندهی مراتبسلسله به تریشپ .است

 هایبحث .شوندمی محسوب آنان ۀمتخلفان عمل مسئول موارد برخی در ،دارند مادون فرماندهان بر

 اینکه به توجه باکنیم. که در ادامه به آن اشاره می استمطرح  مافوق فرماندهان یتمسئول بارۀدر یمفصل

 کشور حقوقآن نظرات در  از بسیاری که است بزرگ اندانحقوق ۀفلسف از شدهمنعکساغلب نظرات 

 .کنیممی اشاره نیز آن با مرتبط المللبین حقوق منابع به ،است شده پذیرفته نیز ما

 دیگری رفتار از ناشی سئولیتم انتساب رفع و انتساب .3-1

 و شناسایی جهت از ،کیفری و مدنی مسئولیت از اعم دیگری رفتار از ناشی مسئولیت مبانی با آشنایی

 از ناشی مدنی مسئولیت با رابطه در .است برخوردار بسزایی اهمیت از مسئولیت این ۀفلسف تبیین

 جبران» بحث ،است شده خسارت بروز موجب دیگری رفتار اینکه به توجه با ،دیگری رفتار

 است. دیگری جانب از وارده خسارت جبران مسئول تنها ،مسئول فرد و شودمی مطرح «خسارت

 بحث است، جرم گرفتهصورت رفتار کهییازآنجا ،غیر رفتار از ناشی کیفری مسئولیت در کهیدرحال

 در دخالتی ظاهراً کهکسی  یعنی ؛آیدیم میان به دیگری رفتار قبال در «مسئول شخص» مجازات از

 رفتار از ناشی کیفری مسئولیت مبانی به پرداختندلیل،  همین به .است نداشته مجرمانه رفتار ارتکاب

 این به ییگوپاسخ و مسئول شخص هربر  مسئولیت این تحمیل ۀفلسف با آشنایی نظر از دیگری

 یا معاونت آن انجام در نه واست  شده مجرمانه رفتار مرتکب نه که را شخصی توانیم آیا که پرسش

 رفتار از ناشی مدنی مسئولیت نسبت به ،کرد مجازات دیگری رفتار خاطر به ،است داشته مشارکت



 9911 تابستانو بهار ، هجدهم، شماره نهم ه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، دورهفصلنامدو 01

 

 (.52 :1111 ،زادهملک) شودیم برخوردار بیشتری اهمیت زا دیگری

 مراتبسلسله در که است امر تحت نیروی و او بین رابطه وجود ،فرمانده مسئولیت اساس

 غیرنظامیان با رابطه در ،نظامی یگان در فرماندهی وضعیت برخلاف .باشد شده مقرر رماندهیف

 به را فرماندهی وضعیت بتوان که ندارد وجود روشنی هایدستورالعمل و مشخص مراتبسلسله

 فردی صورت به باید موضوعات ،موارد گونهینا در روازاین ؛کرد تعیین و رسیدگی آن کمک

 یهادادگاه ،مادون ـ فرمانده ۀرابط احراز برای .شود مشخص آن در فرماندهی ئولیتمس و رسیدگی

 بر فرمانده اگر ،اساس این بر .اندداده توسعه را آن و کرده توجه مؤثره کنترل معیار به اختصاصی

 .شودیم تلقی مافوق شخص ،باشد داشته مؤثر کنترل ،است شده اصلی جرم مرتکب که شخصی

 مجرم مجازات در او توانایی یا جرم از جلوگیری در مافوق عملیِ  تواناییِ معنای به مؤثر کنترل

 (.122 :2213 ،2هابرفیلد و 1ایکوئیک) شودیم تعریف

 بین از را جرم قانونی رکن عوامل . اینرودیم شمار به جرم ۀکنندیهتوج عوامل از قانونی آمر امر

 که را عملی انجام خاصی شرایطدر  ،است جرایم و انینقو ۀکنندوضع که گذارقانون زیرا ؛برندیم

 چون حالت این در استگفتنی  .دهدیم قرار افراد برخی وظایف یا اختیارات جزء ،است جرم اصولاً 

 نشده مرتکب نیز مدنی تخلف بلکه نداده انجام یامجرمانه عمل تنهانه و کرده یفهوظانجام شخص

 رمخیّ  طرفی از را شخص توانینم زیرا ؛کیفری مسئولیت نه و اردد مدنی مسئولیت نه روازاین ،است

 .کرد بازخواست را وی ،عمل همان انجام خاطر به دیگرازسوی و دانست عملی انجام به موظف یا

 به دستورات صدور صلاحیت از نظر قانونی که شخصی اگر که است این قانونی آمر امر از منظور

 صادره دستور کهیدرصورت ،کند اجرا را فرمان (مأمور) یردستز و دهد فرمانی ،دارد را زیردستان

 محسوب جرم ـ باشد مجرمانه عملی متضمن عادی شرایط در ارتکابی فعل هرچند ـ باشد قانونی

 ،مأمور و کندیم صادر را کسی اعدام حکم ،محاکمه از پس داریتصلاح قاضی ینکها مثل ؛شودینم

 حالت در اشخاص از حیات سلب هرچند حالت این در .ورزدیم مبادرت قطعی حکم اجرای به

 ولی ،دربردارد را هامجازات یدترینشد ،کیفری یهانظام کلیه در و است جرایم ینترمهم از عادی

 (.12 :1131 ،صلاحی) ندارد یتیمسئول ،است کرده یفهوظانجام قانونی چهارچوب در که یمأمور

                                                      
1. Ivković 

2. Haberfeld 
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 نوع این انطباق هدف با و دیگری رفتار از ناشی کیفری لیتمسئو توجیه در کشورمان اندانحقوق

 ۀنظری ،میان این در که اندساخته مطرح را هایییهنظر ،کیفری مسئولیت مفهوم و ارکان با مسئولیت

 را زمینه این در شدهطرح هاییهنظر .هستند ترشدهشناخته هایهنظر سایر به نسبت خطا نظریه و خطر

 علاوه بر اینکه نظری مبانی این .داد قرار یبررس مورد نظری مبانی یا عقلی بانیم عنوان با توانیم

 حدود تعیین برای ملاکی و معیار موجد ،دنآوریم فراهم را مسئولیت نوع این حقوقی توجیه موجبات

 .بود خواهند نیز غیر رفتار از ناشی کیفری مسئولیت

 کار آن خطر و انیز باید ،شودیم مندبهره کاری منفعت و سود از کسهر ،خطر نظریه اساس بر

 ؛ترینسنگ مسئولیت قبول یعنی بیشتر قدرت و ثروتمعتقدند  نظریه این مدافعان .بپذیرد نیز را

 جایگاه بهبنا  یکهر که هاکارخانه و صنعتی هایهمؤسس کارفرمایان و مدیران ،دارانیهسرما بنابراین

 بیشتری امتیازهای و مزایا کسب طلب در ،خود نیروهای و انکارگر به نسبت شاناجتماعی و اداری

 اساتید برخی دیدگاه از .بپذیرند نیز را امتیازها و مزایا این از برخورداری خطرهای باید ،هستند

 فعالیت و کار از و است اصلی نفعذی که شخصی .است انصاف و عدالت برمبتنی نظریه این ،حقوق

 توجیه در یطورکلبه .بپذیرد نیز را اعمال این احتمالی ضرر مسئولیت باید ،شودیم منتفع افرادی

 کیفری مسئولیت گفت توانیم خطر نظریه مبنای بر دیگری رفتار از ناشی کیفری مسئولیت

 کار از کنندهاستفاده کهاین بر علاوه هاآن که شودیم وغیره مدیران ،کارفرمایان متوجه جهتینازا

 صورت در روازاین ؛هستند نیز بیشتری مزایای کسب درصدد هاآن به نسبت ،هستند شانزیردستان

 شخصِ  موقعیت ،نظریه ینا بر بنا در واقع ؛باشند گوپاسخ باید یردستانز سوی از مجرمانه رفتار بروز

 .شودیم زیردستانش ۀمجرمان رفتار دلیل به وی شدنِشناختهمسئول به منجر که است مسئول

 باید را هاهمؤسس مدیران و کارفرمایان کیفری مسئولیت منشأ که است امر اینگر بیان خطا ۀنظری

 کیفری مسئولیت قیوحق مبنای ،یگردعبارتبه .کرد وجوجست هاآن خودِ  شخصی تخطی در

 مراقبت ۀوظیف دادنِ انجام در اهمال ،گیرندیم قرار قانونی پیگرد تحت ،ریغ فعل دلیل به که اشخاصی

 بر را آن اجرای کارفرما یا مدیر عنوانبه که است مقرراتی رعایت بر نکردننظارت و گریدی افعال رب

 باید ،دارد عهده بر را کاری انجام ای مکان ۀادار مسئولیت که فردی ،بر این اساس .اندگرفته عهده

 .بدهد اهآن به را کافی تعلیمات و باشد داشته کافی نظارت خود زیردستان رفتار و اعمال به نسبت

 نخست، ۀدرج در وی مسئولیت در واقع .است مسئول ،کرد کوتاهی یفهوظانجام در و نشد چنین اگر
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 که افرادی گفت توانیم خطا نظریه توجیه در .است شده مرتکب خود که است خطاییاز نظر 

 ؛کنندمی فراهم را جرم وقوع ۀزمین در واقع نظارت عدم صورت در ،دارند عهده بر را نظارت ۀوظیف

 بردنِ بیناز جهت به اما ،است فرعی نقشی ،جرم پیوستنوقوعبه در هاآن نقش اگرچه بنابراین

 .کند بررسی جرم وقوع درنیز  را هانقش بعیدترین حتیکوشد می گذارقانون ،جرم وقوع هایینهزم

 شده یاد دیگری اررفت از ناشی کیفری مسئولیت عنوانبا  آن از که افراد این کیفری مسئولیت نایبم

 (.72 :1177 ،کاظمی) است امر همین ،است

 :است ضروری نکته دوبیان  ،دیگری رفتار از ناشی کیفری یتمسئول نظری مبانی با رابطه در انتها در

 از یاقو ببس و یمعنو مباشر هاییهنظر که برسد نظر به چنین است ممکننخست  نگاه در .1

 در .گرفت نظر در دیگری رفتار از ناشی کیفریِ مسئولیت نظری یا یعقل نایبم توانیم نیز را مباشر

 دانحقوق چند از نقل به (1171، محسنی) کیفری مسئولیت عمومی جزای حقوق دوره کتاب

 .است هیشب رمج معنوی مباشر تیمسئول نظریه به جهات بسیاری از خطا هینظر ،است آمده معروف

 و دهدینم انجام را عملی خود ،معنوی مباشر شخص ،جرم معنوی مباشرت مسئله در که گونههمان

 را عملی خود کارفرما یا مدیر آنکه بدون نیز اینجا در ،شود جرم مرتکب دیگری شودمی موجب

 .آوردیم فراهم را جرم تحقق موجبات ،وظایف انجام در اهمال علت به ،دهد انجام

 شخصی اب جرم معنوی مباشر میان مشترک ۀنقط تنها که است ضروری نکته این به توجهدر اینجا 

 کهدر این مورد است  است آن یرمسئولمد یا کارفرما و آیدیم حساب به مباشر از یاقو سبب که

 دارد وجود هاآن میان بارزی تفاوت حال؛ ولی درعینندارند جرم مادی عملیات در دخالتی کدامیچه

 ۀزمین غیرمستقیم طور به ،(خطا نظریه مطابق) نظارت وظیفه در اهمال با کارفرما یا مدیر اینکهو آن 

 جرم بروز در هاآن نقش ،است شده اشاره بدان ادامه در که گونههمان و آورندیم فراهم را جرم بروز

 ،دارند دخالت جرم بروز در یممستق تنهانه ببس فرد یا معنوی مباشر کهیدرحال ؛است فرعی نقشی

 ،گیرد صورت افراد این توسط جرم مادی عمل آنکه یجا به اما ؛هستند نیز مجرمانه قصد واجد بلکه

 یا مدیر مسئولیت با افراد این مسئولیت نایبم ،شد گفته آنچه رب بنا .پذیردیم صورت دیگری توسط

 عدم دلیل به یا و (خطر نظریه) برخوردارند آن از که اییژهو جایگاه و موقعیت رب بنا که کارفرمایی

 مسئول ،یامجرمانه قصد گونهیچه بدون و (خطا هینظر) شودمی مجرمانه رفتار به نجرم که نظارتی

 ازتوان نمی نگارنده ۀعقید به روینازا ؛است متفاوت ،شوندیم شناخته شانیردستانز ۀمجرمان رفتار
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 .کرد هاستفاد نظری نایبم عنوانبه دیگری رفتار از ناشی کیفریِ مسئولیت توجیهبرای  نظریه دو این

 مفهوم بر منطبق حدودی تا آنکه دلیل به خطر نظریه تسبن به خطا هینظر ،نگارندگان نظر از. 2

 رفتار از ناشی کیفریِ  مسئولیت برای یترمناسب توجیه ،است کیفری مسئولیت بودنشخصی اصل

 عدم نییع ،است شده مرتکب که فعلی ترک دلیل به فرد شدنِشناختهمسئول .رسدیم نظر به دیگری

 برخوردار آن از که جایگاهی خاطر به وی مسئولیت با مقایسه در خود زبردست رفتار بر نظارت

 ماده در چنانچه ؛رسدیم نظر به تریمنطق ـ خیر یا است شده تقصیر مرتکب اینکه از اعمـ  است

 .است گرفته قرار گذارقانون یرشپذ مورد خطا هینظر سلامی،ا جازاتم انونق 142

 دارای وی ۀمجرمان عمل در ،فرمانده یک مافوق مقامات کهبرداشت کرد  چنین توانمی اساس نای بر

 اما ،نیست موجود مورد این در خاصی حقوقی ۀقاعد ،موضوع پیچیدگی دلیل به البتههستند.  مسئولیت

 هستند. خود امر تحت پرسنل و مادون فرماندهان اشتباهات مسئول شرایطی تحت مافوق انفرمانده

 نظارتی اختیار سبب به کیفری مسئولیت انتساب .1-1

 رفتار خاطر به نظامی فرمانده یک مافوق مقام بر کیفری مسئولیت لیتحم ۀفلسف و مبنا با رابطه در

 مبانی کنار در هاآن به پرداختن که استشده  مطرح های گوناگونینظریه و دلایل ،زیردستان ۀمجرمان

 دینب دلایل این ینترمهم .رسدیم نظر به ضروری ،داخلی حقوق در ریدیگ رفتار از ناشی مسئولیت

 :هستند قرار

 ؛مافوق مقام سوی از متسِ ۀداوطلبان پذیرش. 1

 قدرت از اعم امکانات و اختیارات تمام از نظامی فرماندهان ای مافوق مقام برخورداری. 2

 اقدامات منع یا جنایات ارتکاب از پیشگیریبه منظور  وسایلی همچنین و ،خود دستور ساختنمتوقف

 ؛انجام رفشُ در

)علیرضایی،  اندانحقوق سوی از دیگری رفتار از ناشی کیفری مسئولیت اصولیِ پذیرش. 1

1133 :75). 

 متسِ داوطلبانه مافوق مقامات که است این استنادقابل دلیل نخستین ،المللیینب کیفری حقوقدر 

 حقوق موجب به که یوظایف بهنسبت  آگاهانه کرد فرض توانیم بنابراین و پذیرندیم را خود

مبنا، صرفِ  اینبر  .دارند رضایت ،استآنان سازگار  مسئولیت با وشده  محول هاآن به المللیینب
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 رفتار قبال در شدنشناختهمسئول موجب ،محوله وظایف به نسبت مافوق مقامات رضایت و آگاهی

 آگاهی اگرچه که است این کرد وارد دلیل این به توانیم که ایرادی .شودمی شانزیردستان ۀمجرمان

 چراکه ؛باشد کافی تواندینم اما ،است لازم وی شدنشناختهمسئولبرای  شاوظایف به نسبت فرمانده

 یا جلوگیری توانایی یعنی وظایف انجام توانایی باید آگاهی رغمبه ،المللیینباسناد  بر اساس

 وظایف از فرمانده آگاهی و رضایت صرف بنابراین ؛باشد داشته نیز را خود یردستانز مجازات

 .باشد وی مسئولیت برای مناسبی توجیه تواندینم شیخو

 این به که کسی ای نظامی ۀفرماند مافوق مقام بر کیفری مسئولیت لیتحم هیتوج در که دومی دلیل

 قدرتِ از اعم امکانات و اختیارات متما دارای وی که است این شده مطرح ،کنندمی عمل عنوان

 تواندیم هاآن کمک به که است وسایلیتمامی  از برخوردار نیز و خود امر یا دستور ساختنمتوقف

 عملی رویه در .است انجام رفشُ در کهشود  اقداماتیمانع  هم و کند پیشگیری جرایم ارتکاب از هم

 و عملیات قلب مافوق ،حقوقی پرونده یک به توجه با نیز (ICCالمللی کیفری )دیوان بین

 بر .دارد وجودبرایش  اقدام و تصمیم هرگونه امکان که است شده گرفته نظر در اصلی ۀگیرندیمتصم

 رویکرد» عنوانرویکردی با  ،مافوق مقامات کیفری مسئولیت دکترین ماهیت ۀدربار ،اساس این

 .استبرگزیده شده  «مطلق مسئولیت

در  گفت توانیم مطلق مسئولیت تعریف گرفتنِدرنظر با همچنین و شد فتهگ آنچه به توجه با

 حقوقی ییمبنا ،ریتقص بدون مسئولیت نوعی طریق از اندخواسته رویکرد این ۀارائ با اندانحقوق واقع

 نکته این به توجه البته .دبنبیا یردستانز اعمال قبال در مافوق مقامات رب مسئولیت تحمیل برای

 تنهانه ،تقصیر بدون مسئولیت اساس بر مافوق مقام بر سنگین مسئولیت این تحمیل که تاس ضروری

 ادناس در .ندارد همخوانی یزن است شده گرفته نظر در المللیینب اسناد در آنچه با بلکه نیست عادلانه

 ارتکاب از جلوگیری برای معقول و ضروری اقدامانجام  در مافوق مقام کردنکوتاهی بر المللیینب

 رویکرد اساس بر آنکهحال ؛است شده تأکید ،وی شدنِشناختهمسئول جهت مرتکب مجازات یا جرم

 روازاین ؛شودیم شناخته مسئول (تقصیر عدم یا تقصیر) حالت دو هر در مافوق مقام ،مطلق مسئولیت

 .رسدینم ظرن به منطقی مافوق مقام کیفری مسئولیت توجیه در مطلق مسئولیت رویکرد به استناد

 اصولیِ  پذیرش ،دارد طرح قابلیت مافوق مقامات کیفری مسئولیت توجیه در که دلایلی از دیگر یکی
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 ،مقامات کیفری مسئولیت اگرچه .است اندانحقوق سوی از دیگری رفتار از ناشی کیفری مسئولیت

 حقوق اندانحقوق میان درولی این امر  ،ته استدانس غیر فعل از ناشی گریزیمسئولیت نوعی را یتعافم

 .است یبررسقابل گوناگونی یهاجنبه ازکه  دارد مخالفانی و موافقان المللیینب کیفری

 کیفری مسئولیت رفع یا انتساب شرایط .1-1

 گرفتننادیده آن ینترمهم که دارد نیاز شرایطی به کیفری مسئولیت احراز ،شدهیانب تعاریف به توجه با

 کیفری مسئولیت همچنین و دیگری رفتار از ناشی کیفری مسئولیت تحققبرای  .است عمومی قوانین

 هاییتمسئول ،شرایط این تحقق عدم صورت در که است ضروری شرایطی وجود ،مافوق مقامات

 .پردازیممی شرایط این از یکهرجداگانۀ  بررسی به ادامه در .بود نخواهند تصورقابل مذکور

 دیگری رفتار از یناش کیفری مسئولیت .3-1-1

نیازمند  آن تحققبه دو نفر ارتباط دارد،  دیگری رفتار از ناشی کیفری مسئولیت اینکه به توجه با

 .اوست رفتار علت به کیفری مسئول افعال همچنین و جرم مباشر افعال در شروطی اجتماع

 از توانیم را مقررات نقض نبودنعمدی و یفهوظانجام حین جرم ارتکاب ،رفتار بودنمجرمانه

 .آورد حساب به دیگری رفتار از ناشی کیفری مسئولیت تحقق برای مباشر افعال شروط ینترمهم

 دستاورد شرایط این بلکه ،اندبیان نشده شرایطاین  سلامی،ا جازاتم انونق 142 ماده در استگفتنی 

قانون،  142 ماده .است دیگری رفتار از ناشی کیفری مسئولیت ینهزم در موجود حقوقی دکترین

 ،است ضروری مسئولیتاین  تحقق برای کهرا  دیگری رفتار از ناشی کیفری مسئول افعال شروط

 مسئولیت تحققبرای  را زیر شرط دو از یکی ماده این در گذارقانون .است داده قرار توجه مورد

 :است دانسته ضروری دیگری رفتار از ناشی کیفری

 رفتار برابر در کارفرما بودنِمسئول ،مثال برای :بودن دیگری لاعما مسئول قانونی طور به. 1

 ؛قانون موجب به خود یردستز

 و اولیا یرتقص مثال برای :دیگری یارتکاب رفتار ۀنتیج با رابطه در شخص شدنریتقص مرتکب. 2

 .(52: 1111)عباسلو،  هاآن از مراقبت ای نگهداری و حفظ در مجانین و اطفال قانونی سرپرستان
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 رفتار بودنمجرمانه .1-1-1

 عادیِ فعل ترک یا فعل ،مجازات و جرم بودنقانونی اصل بر بنا مسئولیت این تحقق شرط نخستین

 اصلی مرتکب و مباشر عنوانبه دیگری ۀناحی از گرفتهصورت رفتار یعنی ؛است دیگری مجازاتقابل

 بهرا  کیفری مسئول بتوان تا باشد مجازاتلقاب و ه شودشناخت جرم کشورها جزایی قوانین نظر از باید

 بنای ،دیگری توسط مجرمانه رفتار وقوع گفت توانیم بنابراین ؛شناخت مسئول دیگری رفتار خاطر

 .(52: 1111)عباسلو،  دهدیم تشکیل را مسئولیت نوع این

 فهیوظانجام حین در جرم ارتکاب .1-1-1

 از یرعمدیغ جرمِ وقوع که است آن دیگری رفتار از ناشی کیفری مسئولیت تحقق شروطاز دیگر 

 که مواردیاز  ریغ در کارگری هرگاه بنابراین ؛باشد گرفته صورت یفهوظانجام حین در مرتکب ۀناحی

 مسئولیت ،شود یرعمدیغ جرم مرتکب مبالاتییب یا احتیاطییب براثر است، یفهوظانجام مشغول

 در شرط این .است یطقمن یموضوع اینجا در ،است دهبو او اعمال از مراقبت به موظف که شخصی

 12 ماده موجب به .است گرفته قرار توجه مورد نیز دیگری بارِزیان یتفعال از ناشی مدنی مسئولیت

 کارکنان توسط کهاست  شده شناخته هاییتخسار جبران مسئول کارفرما قانون مجازات اسلامی،

 .است شده وارد آن مناسبت بهیا  کار انجام حین در وی کارگران ای اداری

 زندگی» عنوانبا  مقالهاین  در .کرد اشاره گاتا لاسپرو پروفسور مقاله به توانیم زمینه این در

 اصول» :است آمده چنین «شبکه از کارمند شخصی ۀاستفاد برای یافتهسازمان خطر مدیریت و مجازی

 وظایف شرح ۀمحدود در که کارمندانش اشتباه و مضر رفتارهای قبال در را کارفرما نمایندگی ،حقوق

 در ،نیابتی مسئولیت» :است آمده مقاله این دیگر قسمت در «.شناسدیم مسئول ،باشد داده رخ هاآن

 ،باشد شده منحرف وظایفش از یتوجهقابل به طور خود شخصی اهداف خاطر به کارمند که ییجا

 خارج کارمنداگر  ،شودمیبرداشت  نظریه این از هکچنانشود. نمی مطرح کارفرما شخص با رابطه در

 «داشت نخواهد آن قبال در مسئولیتی کارفرما ،شود یامجرمانه رفتار مرتکب خود وظایف حدود از

 (.52 :2212 ،1کراسکا)

 

                                                      
1. Kraska 
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 مربوطه مقررات نقض نبودنعمدی .4-1-1

 صورت بهدیگری  کهست نی یجرایم به مربوط دیگری رفتار از ناشی کیفری مسئولیت که معنا بدین

عامدانه  که شخصی ،به بیان دیگر .است متصور یرعمدیغ جرایم در معمولاً  و دهدیم انجام عمدی

 تخلف کهیدرصورت بنابراین ؛بکشد دوش به را مسئولیت بار باید خوداست،  داده انجام را جرم

 (.15 :1132 ،هانورب) شودینم مدیر متوجه کیفری مسئولیت ،باشد عمدی مقررات از مباشر

 یرعمدیغ جرایم در غیر فعل از ناشی کیفری مسئولیت جایگاه ۀدربار حقوق استادان از یکی

 ۀوظیف اجرای در خود غفلت یگوپاسخ تنها یدادرس در کیفری مسئول اینکه از» :نویسدیم چنین

 جرایم سبب به جز را او توانینم که شودگرفته می نتیجه چنین منطقاً ،بود خواهد مراقبت و نظارت

 قبال در کیفری مسئولیت قبول تصور عمدی جرایم در زیرا ؛کرد محکوم دیگری تخلف به یرعمدیغ

 و فلتغ از ناشی تقصیرِ ،رمج اصلی مباشر یِعاد ریتقص رسدیم نظر به .است دشوار دیگری رفتار

 پذیرفتن ما یگذارقانون ظامن در همهینباا کند؛می تأثیریب را دیگری رفتار کیفری مسئول مبالاتییب

 دکترین در اگرچه عدر واق .نیست سابقهیب دیگری عمدی رفتار علت به کیفری مسئولیت

 رفتار از ناشی کیفری مسئولیت تحقق شروط از یکیاین امر  ،مربوط مقررات نقض بودنرعمدییغ

 مسئولیت مصادیق که موادیدر  ما کشور جزایی قوانین درولی  ،است شده گرفته نظر در دیگری

 تصریح اصلی مباشر فعل بودنیرعمدیغ ،اندداده قرار یبررس مورد را دیگری رفتار از ناشی کیفری

 (.15: 1132)نوربها،  استنشده 

 نظامی فرمانده کیفری مسئولیت تحقق شرایط جمله از روآنداساسنامه ا 1 (1) ماده با مطابقت در

 جنگی جرایم ارتکاب از یا فرمانده که بدین معنا؛ است لازم روانی عنصر داشتن ،غیرنظامی مافوق ای

 و شود اثبات مستقیم مدارک طریق از تواندیم هم آگاهی این .داشته باشد بایستمی یا داشت اطلاع

 این در .است آگاهی از لازم سطح ،همتم علم اثبات در مهم مسائل از یکی .قرائنبا استفاده از  هم

 در .است شده صادر مختلف رأی دو ،پرونده دو در روآندا المللیبین یفریک دادگاه سوی از زمینه

 ماده شبیه ماهوی و شکلی نظر از روآندا اساسنامه 1 (1) ماده شد معتقد دادگاه ،ایتالیا فرماندهان قضیه

 و نظامی ۀفرماند میان تفاوتی ،آگاهی و علم سطح از نظر ؛ یعنیاست الحاقی اول پروتکل 11 (2)

 21 ماده طبق ،روزیندانا و کوشیما قضیه در دادگاه همین کهیدرحال ،ندارد وجود غیرنظامی مافوق

 اساسی یمعیار ،مور اساسنامه در غیرنظامی هایمافوق و نظامی فرماندهانمیان  تمایز» :داشت مقرر
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است  هکرد تحمیل غیرنظامی مافوق به نسبترا  بیشتری ۀوظیف نظامی فرماندهان با رابطه در و است

 قرار شرایطی در ای دانستیم او که یهنگام ؛دبای آگاهی خویش امر تحت نیروهای فعالیت از تا

 (.75 :2222 ،1گنزالز) «اندشده یجرایم چنین مرتکب نیروهایش دانستیم باید که داشت

 برای را لازم و معقول اقدامات باید مافوق مقام یا فرمانده ،روآندا ساسنامها 1 (1) ماده مطابق

 ،جرم ارتکاب صورت در و دهد انجام ،خود امر تحت نیروهای وسیله به مقررات نقض از جلوگیری

 انجام به متعهد ،خود امر تحت نیروهای کنترل برای مافوق ،دیگر تعبیر به ؛کند مجازات را نامرتکب

 هیقض رد دادگاه .است جرم نامرتکب مجازات یا جرم ارتکاب از جلوگیری برای مادی مثبت فعل

 ،داشت عملی کنترل ،شدند عامقتل مرتکب که کنندگانحمله ۀهم بر وی بود معتقد ژاپنی فرمانده

 که یامقتدرانه جایگاه فرض با درنتیجه ؛بود نامرتکب بر فرماندهی موقعیت در هاعامقتل زمان در زیرا

از  مافوق مسئولیت روینزاا و دهد انجام انهگرسرکوب و پیشگیرانه اقدامات بود متعهد ،داشت متهم

 گفته ،بود چای کارخانه مدیر ،متهم که 2موسما ۀقضی در .است یافته تحقق یفهوظانجام در قصورنظر 

 حتی و کارخانه کارگران کردنمنضبط یا تهدید به اقدام شامل توانستمی اقدامات این است شده

 هاآن ۀوسیل به معین منابع بعضی از دهاستفا کردنِمحدود یا مناصب از هاآن عزل یا عزل به تهدید

 (.47 :2213 ،3بولینگ) باشد

 ماده این .کرد اشاره نیز سلامیا جازاتم انونق 215 ماده به توانیم شدهگفته شرط با رابطه در

 با ،نباشد ممکن مرتکب به دسترسی ،فرار یا مرگ علت به ،عمدی جنایت در هرگاه» :داردیم مقرر

 مالی مرتکب کهیدرصورت و شودیم پرداخت مرتکب اموال از جنایت دیه ،حق صاحب درخواست

 عدم یا عاقله نبود صورت در و بگیرد عاقله از را دیه تواندیم دم ولی ،عمد قتل درباره ،باشد نداشته

 بر دیه ،قتل غیر در و شودیم پرداخت المالیتب از دیه ها،آن نتمکّ  عدم یا هاآن به دسترسی

 ،غیرقتل و قتل از اعم جنایت مرتکب به دسترسی ،دیه اخذ از پس چنانچه .بود خواهد المالیتب

 برای مورد حسب قصاص حق ،نباشد قصاص از گذشت جهت به دیه اخذ کهیدرصورت شود ممکن

 «.برگرداند را شدهگرفته دیه ،قصاص از قبل بایدولی  ،است محفوظ علیهمجنی یا دم ولی

                                                      
1. González 

2. Mosma 

3. Bowling 
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 ،مرتکب عمدی رفتار برابر در را عاقله گذارقانون ،ماده این در شودمی مشاهده که گونههمان

 با مغایر اول نگاه در است ممکن امر این .است کرده دیه پرداخت به محکوم را وی و شناخته مسئول

 در واقع ماده این در گفت توانیم توجیه در آنکهحال ؛برسد نظر به مقررات نقض نبودنعمدی شرط

 .ندارد شرطاین  با مغایرتی 415 ماده و بوده گذارقانون توجه مورد دیه بودنِارتخس جبران ۀجنب

 مسئول صورتی در تنها که است این نخست شرط با حاضر شرط بین ارتباط در توجهقابل ۀنکت

 شود شناخته جرم رفتار یک بودنیرعمدیغ که شودیم مجازات دیگری نقدیغیر رفتار برای کیفری

 البته که شناخت مسئول را شخص توانینم یرعمدیغ رفتار شدنِ نشناختهمجر صورت در و

 گیرییجهنت چنین توانیم بنابراین ؛دارد یحتصر به نیاز و استثناست یرعمدیغ رفتار یک شناختنِ جرم

 .کندمی محدود را دیگری رفتار از ناشی کیفری مسئولیت تحقق ۀدامن حدودی تا سوم شرط که کرد

 اصلی مرتکب رفتار در زمانهمشده گفته شرایط تمامی است لازم ،یبندجمعبرای انتها و  در

 به بیان دیگر .یابد تحقق دیگری رفتار از ناشی کیفری مسئولیت تا باشد داشته وجود دیگریو  جرم

 قانون توسط کهشود  یرعمدیغ یرفتار مرتکب یفهوظانجام حین در دیگری که زمانی تنها

 کیفری مسئول عنوانبه ،است داشته را وی رفتار بر نظارت ۀوظیف که شخصی ،ستا شده انگاریجرم

 .شودیم شناخته مسئولیت واجد ،دیگری رفتار از ناشی

 مافوق مقامات کیفری مسئولیت .1-1-1

 کیفری مسئولیت تحقق برای اساسی شرط سه ،المللیینب قضایی رویه همچنین و المللیینب اسناد در

 :از عبارتند که است شده گرفته نظر در مافوق

 ادونم ـ وقفما ۀرابط وجودالف( 

 عنوانبه مافوق مقام بین رابطه وجود ،مافوق کیفری مسئولیت دکترین تحقق برای شرط نخستین

 است. جرم وقوع زمان در (موردنظر جرم واقعی مرتکب) او یردستز و کیفری مسئول

این  تعریف در آنچه .اندنشده یفتعر مادون و مافوق ،المللیینب ادناس از یکیچه در است گفتنی

 آمده اننآ مورد در المللیینب اسناد در که است مشترکی هاییژگیو برمبتنی ،شودیم گفته اصلاحات

 یواند .شودیم دولتی ارشد مقامات سایر و سیاسی رهبران ،نظامی فرماندهان شامل مافوق .است

 تواندیم که دارد یمافوق که هر»دهد: چنین شرح می را مادون ـ مافوق یفریک المللیینب یدادگستر
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 «.باشد او به نسبت مادون تواندیم ،کند یتهدا را او کار به مربوط هاییتفعال ای او کار

 اساسنامه در فرماندهی مافوق مسئولیت دکترین اساسی شرطتوان می را مادون مافوق ـ ۀرابط

 .آورد شمار به 1313 مصوب مور

 ردستانیز سوی از ابکارت حال در یا ارتکابی جرایم به نسبت مافوق طرف از یاعتبار ای واقعی علم (ب

مورد اشاره قرار  روآندا دیوان و قبسا یوگسلاوی دیوان یهااساسنامه 1 (1) و (7) مواد در شرط این

 است دانستهیم که داشته وجود دلایلی یا دانستهیم او چنانچه که عبارت این باگرفته است؛ 

 همچنین .است داده انجام را جرایم این قبلاً یا ،است یجرایم چنین ارتکاب حال در اشزیردست

 فرمانده وظایف عمل در که شخصی یا نظامی فرمانده که عبارت این با نیز روآندا ساسنامها 21 ماده

 است، دانستهیم باید جرم ابارتک زمان واحوالاوضاع به توجه با یا دانستهیم دهدیم انجام را نظامی

 .است داده قرار توجه مورد را شرط این

 یردستانز مجازات ای جلوگیری برای لازم اقدامات انجام اتخاذ از قصور (ج

 کیفری دیوان اساسنامه و موقت هاییواند یهااساسنامه در پیشین شرط دو مانند نیز شرط این

 .(11: 1132امی، )غل است قرار گرفته مورد توجه ،المللیینب

 مقامات کیفری مسئولیت دکترین است آمده حقوقی متون از برخی در حاضر شرط با رابطه در

از مجازات زیردستان، موجب  ممانعتدر اثر  نظامی فرماندهاندارد اگر بیان می فرماندهی مافوق

 جرایم خاطر به فرمانده شرایطممکن است  این در در آن جرم مسئولیت دارند. ،بروز جرم شوند

 .شود مجازات خود یردستانز

 داشته مقرر یرنظامیغ و نظامی مافوق مقامات مورد در شرط این ۀدربار روآندا ساسنامها 21 ماده

 اقدامات اتخاذ از ،دهدیم انجام را نظامی فرمانده وظایف عمل در که شخصی یا نظامی فرمانده: »است

 برای یا آن انجام از منع یا جرم از جلوگیری برای ،است اشییتوانا حدود در که معقولی و ضروری

 از (یرنظامیغ) مافوق مقام .است کرده قصور تعقیب و تحقیق منظور به صالح مقامات ترد مسئله طرح

 جرایم ابکارت منع ای جلوگیری برای ،اوست توان حدود در که معقولی و ضروری اقدامات ۀهماتخاذ 

 «.است دهیورز کوتاهی ،تعقیب و تحقیق برای الحص مقامات به جرم موضوع گزارش یا

 تفاوتی ،معقول و ضروری اقدامات اتخاذ مورد در دیوان اساسنامه .شودمی مشاهده که گونههمان
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 دواین  تحقق برای لازم شرایط ۀمقایس از آنچه .است نشده قائل یرنظامیغ و نظامی مقامات میان

 رفتار قبال در فرماندهی) مافوق مقامات فریکی مسئولیت که است این آیدیبرم مسئولیت

 مقام شخص یک :است دسته دو از متشکل ،دیگری رفتار از ناشی مسئولیت همانند (شانیردستانز

 در هم شرایطی وجود مسئولیت این تحققبرای  لیدل نیهم به .مادون مأمور دیگر شخص و مافوق

 دیگری رفتار شرایط که داخلی حقوق فبرخلا .است ضروری مأمور رفتار در هم و مافوق رفتار

 قرار گرفته بحث مورد یدیگر رفتار از ناشی کیفری مسئولیت به مربوط دکترین در (جرم مباشر)

و چه در دکترین مسئولیت کیفری مقامات  المللییناد بنچه در اس المللییندر حقوق کیفری ب ،است

 بیشتر و نشده ،مسئولیت این تحققبرای  ردستیز مأمور رفتار در موجود شرایط به یااشارهمافوق، 

 شرایط گفت توانیم بنابراین ؛است قرار گرفته یبررس مورد مافوق رفتار در موجود ضروری شرایط

 شخص رفتار بر ناظر که جهتینازا ،داخلی حقوق در دیگری رفتار از ناشی کیفری مسئولیت تحقق

 را شرایط که المللیینب کیفری حقوق به نسبت ،است زمانهم طور به رمج اصلی مباشر و مسئول

 .است تریافتهتکامل ،است داده قرار مورد بررسی مافوق مقام ۀجنب از تنها

 رفتار از ناشی کیفری مسئولیت تحقق برای مباشر رفتار به مربوط شروط توانیم حالینباا

 مافوق مقام شدنشناخته یکیفر مسئول به منجر که یردستیز مأمور رفتار به حدودی تا را دیگری

 توانیم ارتکابی رفتار بودنمجرمانه یعنی اول شرط با رابطه در مثال برای .داد تسری ،استشده 

 شانیردستانز جرایم قبال در مافوق مقام کیفری مسئولیت که المللیینب ادناس از دسته آن در گفت

 در را مافوق مقام و شده اشاره ندیوا صلاحیت در جرم عبارت به ،است قرار گرفته مورد توجه

 مسئولیت دارای ،است مربوطه دیوان صلاحیت در هاآن به رسیدگی که جرایم از دسته آن قبال

 دیگری ناحیه از گرفتهصورت رفتار داخلی حقوق در که گونههمان بنابراین ؛است شناخته کیفری

 بتوان تا باشد مجازاتقابل ورهاکش جزایی قوانین از نظر باید ،اصلی مرتکب و مباشر عنوانبه

 رفتار بودنمجرمانه نیز المللیینب ادناس در ،شناخت مسئول دیگری رفتار خاطر بهرا  کیفری مسئول

 تنهانه ارتکابی رفتار که تفاوت این با ؛است قرار گرفته یرشپذ مورد یردستانز سوی از یارتکاب

 قبال در را مافوق مقام بتوان تا باشد دیوان یتصلاح در آن به رسیدگی باید بلکه ،باشد جرم باید

به  قائل و جرم قوانین موجب به ارتکابی رفتار اینکه صرف داخلی حقوق در .شناخت مسئول آن

 علت به کیفری مسئول شدنشناختهمسئول برای (شرایط مابقی کنار در) شود شناخته مجازات
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 از یارتکاب رفتار کهاین بر علاوه المللینیب کیفری حقوق در آنکه حال ،است کافی دیگری رفتار

 مسئولیت که باشد دیوانی صلاحیت در باید نیز آن به رسیدگی ،باشد جرم باید ستدریز سوی

 .است شناخته رسمیت به یشخو ۀاساسنام در را مافوق مقامات کیفری

 گیرینتیجه

 یگان عملکرد مورد در این مقام و است فرمانده یک ۀوظیف ترینبدیهی فرماندهی مسئولیت اصل

 عملیاتی اختیارات مورد در قانون .دارد کامل مسئولیت (،غیرهو گروهان ،گردان ،تیپ) خود امر تحت

 مشخص منطق و عرف به توجه با آن جزئیات و کرده صحبت کلی صورت به ،نظامی فرمانده

 بانخست باید  مرحله در ،نظامی فرمانده توسط شدهرهبری عملیات ،عمومی صورت به .شودمی

 به نیز سلاح از استفاده و باشد شده رعایت آن در انسانی اصول سپس اینکه ،باشد همراه موفقیت

 موجب به ،فرمانده غیرانسانی دستورات مورد در مادون پرسنل مسئولیت .بیانجامد ضروری موارد

 شرعی اصول تحلیلویهتجز توانایی وضعیت به توجه با اما ،است شده یحتصر انون مجازات اسلامیق

 فرماندهان .گیردمی صورت مسئولیت نوع این در تعدیل و انعطاف نهایت ،پرسنل توسط قانونی و

 نیز هاآن یرقانونیغ اعمال در ،زیردست فرماندهان و پرسنل بر نظارت ۀوظیف به توجه با مافوق

سرعت به یا شوند نییرقانوغ عمل انجام مانع یا ،خود دقیق نظارت با آنکه مگر دارند؛ مسئولیت

 توانمی صورت این در ؛برسانند ییقضا مراجع اطلاع به را آن گزارش و کرده تنبیه را خطاکار پرسنل

 .دانست مرتفع را یگان فرمانده مسئولیت

به صورت  ،اخطار هاییتاولو حفظ با و ضرورت موجب به تنها تیراندازی ،ما کشور حقوق در

ی در بالای اختیارات پلیس به غربی کشورهای در اما ،است مجاز ینپای به کمر و هوایی تیراندازی

 قانون لیوشود می گناهیب شهروندان از بسیاری حیات سلب موجب کهداده شده است  تیراندازی

 حقوقی مسائل تحلیل بر مسلح نیروهای ،کشورمان داخلی حقوق در .است گذشته آن از یسادگبه

 فرماندهان به ،غربی کشورهای در اما ،هستند ییقضا اوامر مجری نهات ،جهت این به و نداشته صلاحیت

 .گیرد صورت آن موجب به تواندیم تیراندازی کهداده شده است  حقوقی محدود اختیارات پلیس

 و تصریح شده است جدی صورت به ،المللبین حقوق در قوماف فرماندهان کیفری مسئولیت

در نظر  کیفری مسئولیت ،باشند نداشته کافی نظارت خود دستیرز پرسنل بر که مافوق ۀفرماند برای
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 فقدان سبب به ،مافوق فرماندهان کیفری مسئولیت تصریح باوجود نیز ما کشور حقوق .استگرفته 

 مورد در .استمشخص نکرده  مسلح نیروهای با مرتبط قوانین در یدرستبه را آن مصادیق ،نظارت

 کشور در اما ،دارد فراوانی هایاشتراک ،المللینب حقوق با نکشورما حقوق ،مادون پرسنل مسئولیت

 .داردجریان  ،پرسنل حقوقی و شرعی مسائل وتحلیلیهتجز قدرت به توجه با ییقضا تعدیل عرف ما

 حادثه امور تمامی بر را کشور هر غیرنظامی و نظامی اول شخص مسئولیت ،المللینب حقوق منابع

 حقوق در .آوردبه شمار می تخلف نوعی را زیردستان اعمال بران آن نظارتفقدان  و کرده مشخص

 عملیاتانجام  از پیش نامتهم به اخطار مبنای بر که اعمال برخی موجب به نظامی فرمانده ،کشورمان

 حقوق در مسئله این .کند مسئولیت سلب خود از نظامی عملیات در تواندیم ،گیردصورت می

 .است نشده تصریح المللینب

 واست  شده یانب صراحت با المللینب و کشورمان حقوق در دیگری رفتار از ناشی مسئولیت

 نیروهای جرایم با مرتبط قوانین .است خواستار اطرافیان رفتار در را نظامی فرمانده یک هوشیاری

 .اندکرده مشخص نظامی فرماندهان مسئولیت برای را هاییضمانت ،مسلح



 9911 تابستانو بهار ، هجدهم، شماره نهم ه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، دورهفصلنامدو 001

 

 منابع فهرست

 .12، تهران: نشر میزان، جلد دوم، چاپ حقوق جلد زای عمومی(، 1132محمدعلی ) ردبیلی،ا

 .1313المللی کیفری، مصوب اساسنامه روم، دیوان دادگستری بین

 .23/21/1114، مصوب نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانآیین
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فصلنامه  ،«رانیا یروابط خارج طهیپسا دفاع مقدس در ح ۀاستگذارانیس یوانموده ها(. »1131) دید، سعچهرآزا

 .4، شماره 5مطالعات دفاع مقدس، سال 

نامه ، پایانمسئولیت مدنی فرمانده در حوادث ناشی از تیراندازی مأمورین تحت امر(، 1131خاکی، سعید )
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و عربستان  رانیراهبرد ا یاسهیمقا یبررس(. »1131باوند، داوود ) داسیو هرم رضایعل ،یازغند لا؛یل ،یخدابخش
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هران: سازمان تحقیقات و مطالعات ، ترجمه وحیدرضا میرائیان، تپلیس و استفاده از زور(، 1131راتز، هوارد )
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