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 1399تهران ـ 



 فهرست تفصیلی
 
 
 
 

 سخن ناشر

 یفهرست اختصار

 فهرست جداول و نمودارها

 «یجرم دولت یِشناسدهیدبزه»تا « سوءاستفاده از قدرت یِشناسدهیدبزه»: از باچهید

 مقدمة مترجم

 نسندگاینو یمعرف

 مقدمه

 یجرم حکومت یشناسدهیدبزه فصل اول:

 چیکازالر دیویداون ال. روث و د

 مقدمه

 یو جرم حکومت یشناسدهیدقلمرو بزه

 فیبازگشت به باتالق تعر

 استانداردها

 رند؟یگیم میتصم یهستند و چه کسان یچه کسان دگانیدبزه

 یزنبرچسب

 ؟یجرم حکومت یشناسدهیدبزه یبرا یروش

 هینظر

 یریگهجینت

 حاتیتوض

 لیدر برز یابانیکودکان خ یدگیدفصل دوم: بزه

 فرناندا فونسکا روزنبالت

 مقدمه

 لیدر برز یابانیکودکان خ دةیپد

 هستند؟ یچه کسان یابانیکودکان خ

 اند؟از کجا آمده یابانیکودکان خ



 کشاند؟یم ابانیرا به خ یابانیکودکان خ یزیچه چ

 فقر و خشونت

 یو آزاد یسرگرم

 محدود یهاانتظارات باال و انتخاب

 لیدر برز یابانیشدن کودکان خ و بدنام «ابانیخ تیوضع»

 هاابانیدر خ یزندگ کیساختن 

 مسئلة سوءمصرف مواد مخدر

 لیدر برز یابانیکودکان خ هیغفلت حکومت و خشونت عل

 لیفقر در برز یفرگذاریاز ترک فعل حکومت تا ک

 سیجوخه مرگ پل اتیعمل قیطراز یخشونت حکومت

 جوانان یهادر بازداشتگاه شتریب یهاخشونت

 یریگجهینت

 حاتیتوض

 مرگ یفرهنگ یو زندگ یقتل حکومت ه،یها؛ سرمایرحمیفصل سوم: تجمع ب

 نمنیال سیوال و تروا لریت

 مقدمه

 مرگ یفرهنگ یو زندگ یرحمیب یهااستیس

 بیـ کشتار مقرالد یرحمیب بیتکذ

 هایرحمیب عیخشونت و تجم یگذارنام

 یریگجهینت

 حاتیتوض

 لندیوزیتحت نظر حکومت در ن یهاکودکان در خانه یدگیدفصل چهارم: بزه

 یاستنل زابتیال

 مقدمه

 یحکومت یسوءاستفاده در نهادها راثیم

 یکنون یادعاها

 سفر کیعنوان  به یدگیدبزه

 دگانیدبزه نییتع

 «آلدهیا» دةید بزه ای گناه یب دةید بزه کیساخت 

 بزهکار تیوضع

 یساختار یها تیروابط و قابل تیمرکز

 یفهم حقوق قابل قیبر حقا ییها تیمحدود



 دهید عنوان بزه مطرح شدن به یایو مزا ها نهیهز

 یریگجهینت

 حاتیتوض

 هردو؟ ایبزهکار  ایه دیدبزه ؛یسومال ییایفصل پنجم: دزدان در

 نزیالن کال ایکتوریو

 مقدمه

 موجود اتیمرور ادب

 یدر سومال ییایدر یمسئلة دزد

 یدر سومال ییایدر یارتکاب دزد یها برازهیخصوص انگ در قتیحق

 یسومال ییایدزدان در یدگیدتکرار بزه

 یریگجهینت

 حاتیتوض

در  نیو اعمال قوان یمهاجرت یهااستینشده؛ س ثبت یسازدهیدفصل ششم: بزه
 یمثابه جرم حکومت مرزها به

 ساواتم میترجمه: نس ـ یهارد زایو ل یخالوفسکیم موندیر

 مقدمه

 یمهاجرت یها استیدربارة س یپرداز هینظر

 تیدرآوردن حق حاکم شیبه نما

 طرفدار عرضه یمرز یها استیس

 دیسف یدموکراس

 یتماعاج یها بیو آس یمهاجرت یهااستیس

 بزرگراه مرگ

 دیاگر زنده بمان یحت

 دهند یرخ نم یصادفطور ت اتفاقات به نیا

 یمهاجرت و محو صفات انسان یهااستیس

 آنها یاجرا قیازطر ها استیس دنیبه لجن کش

 یمهاجرت، ترس و سالمت عموم

 یسالمت

 سالمت جامعه

 اثرات سالمت ییشناسا

 قول نکن از طرف من نقل

 یریگ جهینت



 الملل نیو تناقضات حقوق ب انیرنظامیبمباران غ زد؛یر یفصل هفتم: مرگ فرو م

 تیاسم ی. کرامر و آماندا ماریرونالد س

 مقدمه

 انیرنظامیمختصر از بمباران غ یا خچهیتار

 یجرم حکومت یدگیدو بزه ییاستثناءگرا ،یامپراتور

 دوم یو جنگ جهان کایگرن ،ییظهور قدرت هوا

 تنامیدر کره و و ییدوم: جنگ هوا یدوران پس از جنگ جهان

 عراق هیدورة پس از جنگ سرد و جنگ عل

 نیبدون سرنش یماهایاستفاده از هواپ

 الملل نیتناقضات حقوق ب

 انیرنظامیو بمباران غ یالملل نیببشردوستانة  حقوق

 خشونت تیو مشروع ییفقدان سازوکار اجرا

 یامضرورت ]اقدام[ نظ ریپذ مفهوم انعطاف

 ساختار ناقص سازمان ملل متحد

 یریگجهینت

 حاتیتوض

جابجاشده؛ مطالعه  یها تیجمع یدگیدو تکرار بزه یعیفصل هشتم: مخاطرات طب
 یتیهائ یمورد

 نزیالن کال ایکتوریو

 مقدمه

 یدگیدو تکرار بزه یجرم حکومت ،یشناسجرم

 یداخل یاجبار نیاقدام و مهاجر یحکومت برا تیمسئول

 یداخل یاجبار نیخصوص رفتار با مهاجر اصول راهنما در

 یتیدرمورد هائ یدگیداز ترک فعل و تکرار بزه یناش یحکومت میکاربست چهارچوب جرا

 یتیدر هائ یررسمیغ یهاستگاهیدر ز یعموم طیشرا

 تیبر جنس یت و خشونت مبتنیامن

 یریگجهینت

 یسپاسگزار

 حاتیتوض



 یاز بوسن یتجرب یهاافتهی؛ در جنگ و پس از جنگ یدگیدفصل نهم: بزه

 تکمپی. ام. ویو المار ج ریاستفان پارمنت

 مقدمه

 ینظرسنج

 اهداف و طرح پژوهش

 داده ـ پرسشنامه یآور ابزار جمع

 یریگروش نمونه

 ییایجغراف عیتوز

  (تیمذهب )قوم

 سن

 تیجنس

 داده یآور ها و جمعکنندهبه شرکت یدسترس

 داده لیتحل

 نمونه یشناختتیـ جمع یساختار اجتماع

 سن

 تیجنس

 شغل

 التیتحص

 مذهب

 سربازان جنگکهنه ای دگانیدمرتبط با بزه یهادر سازمان تیعضو

 و پس از جنگ یدر ط یدگیدمربوط به بزه اتیتجرب

 میمستقریو غ میمستق یدگیدبزه

 یدگیدبزه اتیتجرب انیارتباط م

 مشارکت فعال در جنگ

 ( در طول و پس از جنگیرنج خودپنداره )ذهن

 و بازگشت یاجبار ییمحل اقامت، جابجا

 یریگجهینت

 یسپاسگزار

 حاتیتوض
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