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 شورش

  ، حميد نژادسليمانی ، سروش صيفی ، سعيد صفی اصغر حمزه

 

شورش يكي از پيوندهاي قهرآميز ميان شهروندان و دولت و از موضوع هاي چالش برانگيز حقوق بشر از يك سو و حقروق  

كرارد، بلكره بره جهرت     ت هراسي است كه در دل دولت هرا مري  اين چالش نه به جه. امنيت اجتماعي از سوي ديگر است

سازد، دولت ها به راستي در برابر شورش حتي اگر بره خشرونت بيانجامرد، چره     پوشيدگي جايگاه آن است كه روشن نمي

 هراي آن هرا  از يك سو، شورش حق شهروندان در سرپيچي از دولتي است كه به خواسرته . برنامه اي را بايد به كار بگيرند

از سوي ديگر شورش، بزهي است كه نظم . گردد از سايه ي حق دور مي شوددهد ولي چون با خشونت همراه ميارج نمي

همگاني را بر هم مي زند ولي چون قانون گذار ايران آن را نسبت به غيرنظاميان بزه ندانسته، طبق اصل قانوني برودن برزه   

از سويي نيز شورش، مصداق درگيري داخلي و جنگ بر ضرد دولرت   . بر آن زدها و كيفرها، نمي توان مُهر رفتار قابل كيفر 

است كه به ويژه اگر با مقوله ي جهاد با بُغات سنجيده شود، شورش مي تواند از ديد فقهي نيز در جامره ي جنرگ درآيرد    

رخ مي دهرد، از ايرن رو    ولي شورش نه لزوماً از سوي شهروندان بر ضد حاكم اسالمي است و نه اين كه تنها با جنگ افزار

شورش حالت هيجاني پديد آمدن شور و انگيزش در افراد براي رويارويي با نظم حراكم اسرت، از ايرن رو     .جنگ هم نيست

اقدام ر هاي تثميني از سوي دولت به جاي اقدام هراي   : شورش يك حالت خطرناک است و در اين ميان بايد دو راه برگزيد

 . سوي شهروندان شورشي كيفري و اخالق شورش گري از

 .  شورش، بزه، جنگ، حالت خطرناک، قانون هاي كيفري: واژه هاي كليدي
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