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چکيذُ

ػاصهاىّاي هشدمًْاد تِ ٌَٓاى يک ػشهاية اغسوآي تشاي ّوِ دٍلرّا هٌشح ّؼسٌذ تِ
ًحَي کِ اهشٍصُ يکي اص ؿاخقّاي زَػِٔ يافسگي ّش کـَس تِ هيضاى دخالر ٍ هـااسکر
ايي ػاصهاىّا دس اداسُ اهَس هولکر تؼسگي داسد ،دس چٌذ ػال اخيش ػاصهاىّاي هشدم ًْاد
دس کـَس ها حوَس فيضيکي داسًذ .اص ّويي سٍ دس ساػساي ػياػر غٌايي هـاسکسي هادُ 66
قاًَى آييي دادسػي کيفشي هلَب  1392تِ ٌَٓاى ياک ًاَآٍسي تاِ ػااصهاىّااي هاشدم
ًْادي کِ اػاػٌاهِ آىّا غٌثِ حوايسي داسًاذ تاِ كاَسذ حلاشي دس غْار هذاخلاِ دس
فشآيٌذ کيفشي خشداخسِ اػر .کِ اص ايي خغ تا ٍغَد ايٌکِ ػاصهاىّااي هازکَس تاضُ دياذُ
اكلي ًيؼسٌذ اها زحر ؿشايٌي دس دادسػي کيفشي ايفااي ًقاؾ هايکٌٌاذّ .اذا اكالي
خظٍّؾ خيؾ سٍ اص يک ػَ تشسػاي ًقاؾ ػاويّاا دس فشآيٌاذ کيفاشي ٍ اص ًاشا ديگاش
ساّکاسّاي زَػِٔ ٍ زقَير ػشهايِ اغسوآي ايي ػاصهاىّا دس فشآيٌذکيفشي اػر کِ آىّا
سا هَسد ؿٌاػايي ٍ تشسػي قشاس دادُاين ٍ .دس كَسذ تْثَد تخـاي ٍ زَغاِ تاِ اياي هاَاسد
ٍهٔير ػاصهاىّاي هزکَس دس غشياى سػيذگيّايکيفشي اسزقاء خيذا خَاّذ کشد.
ٍاصگاى کليذي :ػاصهاىّاي هشدم ًْاد ،فشآيٌذ کيفشي ،ػشهايِ اغسوآي ،حواير کيفشي
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ًحَي کِ هيزَاى ايي ًْادّا سا يک ُشفير اغسوآي داًؼر کِ دٍلر ٍ هػلغ تايذ
اص ايي ػشهايِ اػسفادُ ًوايٌذ .دس ايي هياىً ،ثايذ اص ًقؾ ػاصهاىّاي هشدم ًْاد ٍ
غيشدٍلسي حاهي حقَز تضُديذُ ،غافل تَد .ايي ػاصهاىّا کِ داساي َّير ٍ ؿخلير
هؼسقل ّؼسٌذ تا هـاسکر ٍ هؼ ٍَلير خزيشي اقذاهاذ هخسلفي دس ػٌَح کالى،
زلوينگيشيّا ٍ تخؾّاي هخسلف قاًًَگزاسي ٍ اغشايي کـَس دس غْر حفَ حقَز
تضُديذگاى اًػام دادُاًذ.
قاًَى آييي دادسػي کيفشي تشگشفسِ اص ػياػر غٌايي هـاسکسي ًقؾ ػويّا سا
دس غشياى سػيذگي کيفشي تِ سػوير ؿٌاخسِ ٍ دس هادُ  66قاًَى هزکَس هٌٔکغ ؿذُ
اػر .ايي دس حالي اػر کِ دس قاًَى هزکَ زا قثل اص اكالحاذ خشداد  1394داساي
چْاس ًقؾ تَدًذ کِ ٓثاسزٌذ تَدًذ اص آالم غشم ،ؿشکر دس هشاحل دادسػي ،اقاهِ دليل،
آسشام تِ آساء هشاغْ قوايي کِ تا دس ًِش گشفسي ايي چْاس ًقؾ ػاصهاىّاي هزکَس تِ
ًَس دقيقزشي تِ اّذاا هَسد ًِش ػياػر غٌايي هـاسکسي ًضديک هيؿذٓ .لي سغن
ايي هَهَّ دسخشداد هاُ ػال  1394دػسخَؽ اكالحازي گشديذ .کِ دايشُ اخسياساذ
ػاصهاىّاي هزکَس هحذٍد گشديذ ٍ فقي تِ ٌَٓاى يک آالم کٌٌذُ غشم ٍ ؿشکر
کٌٌذُ دس دادسػي زٌضل يافر .ايي دس حالي اػر حق آالم غشم ،حقي ٍيظُ ٍ هخسق
ػويّا ًيؼر ٍ ًثق تٌذ ب هادُ  64قاًَى آييي دادسػي کيفشي آالم غشم زَػي
«هاتٌاى دادگؼسشي ،هقاهاذ سػوي يا اؿخاف هَضق ٍ هٌو ي» ّن كَسذ هيگيشد.
تٌاتشايي اگش ػويّا ّن آالم غشم ًکٌٌذ اؿخاف ٍ هقاهاذ فَز ايي حق سا داسًذ .تا ايي
حال تا ٍهْ چٌيي اكالحي دس غشياى هَهَّ ػثة کاّؾ ػشهايِ اغسوآي دس هياى
ػاصهاى هشدم ًْاد گـسِ اػر.
دس ايي ًَؿساس خغ اص رکش کلياذ هَهَّ زحقيق ،تِ زٔشيف فلؼفة زأػيغ ،اّذاا
ٍ ٍيظگيّاي ايي زـکلّا ،تِ ًقؾ ٍ فٔاليرّاي ػاصهاىّاي هشدم ًْاد ٍ ّوچٌيي تِ

ؿٌاػايي ٍ تشسػي هَاسد زقَير ٍ زَػِٔ ػشهايِ اغسوآي ػاصهاىّاي هشدمًْاد دس
صهيٌة حواير دس فشآيٌذ کيفشي اص تضُديذگاى تِ اسائة خيـٌْاداذ ٍ ساّکاسّاي الصم
هيخشداصين.
 .2رٍش پضٍّص
ّذا ايي خظٍّؾ کاستشدي ٍ اص ًِش سٍؽ گشدآٍسي دادُّا ،زَكيفي هيتاؿذ .دس ايي
زحقيق تِ هٌَِس غوْآٍسي دادُّا ،آهيضُاي اص سٍؽّاي کساتخاًِاي ٍ خيوايـي تِ
کاسگشفسِ ؿذُ اػر .دس سٍؽ کساتخاًِاي ،هفاّين ٍ زٔاسيف هسغيشّاي زحقيق ،ادتياذ
هَهَّ ٍ خيـيٌِ زحقيق هَسد تشسػي ٍ تاصًگشي قشاس گشفسِ ٍ دس ًْاير تِ هٌَِس
غوْآٍسي دادُّا ،اص سٍؽ خيوايؾ اػسفادُ ؿذُ اػر.
 .3بحث اصلي
 .3-1ساسهاىّايهزدم ًْاد

ػاصهاىّاي غيش دٍلسي کِ تِ گشٍُّاي هخسلف تضُ ديذُ هيخشداصًذ هحشک آغاصيي
غٌثؾّاي دفاّ اص ايي گشٍُّا تَدًذ .تشخي اص آىّا داهٌِ دػسشػي خَد سا تِ
خشداخسي حقَز ٍ خذهاذ تِ ّوِ تضُديذگاى گؼسشؽ دادًذ .يکي اص هقشسازي کِ دس
ايي خلَف تِ زلَية سػيذُ اػر «آييي ًاهِ اغشايي زأػيغ ٍ فٔالير
ػاصهاىّايهشدم ًْاد» هلَب ّ 1384يأذ ٍصيشاى اػر .هادُ  1ايي آييي ًاهِ
ػاصهاىّاي هشدم ًْاد سا اييگًَِ زٔشيف هيکٌذ ....« :زـکلّايي کِ زَػي گشٍّي اص
اؿخاف حقيقي يا حقَقي غيشحکَهسي تِ كَسذ داًٍلثاًِ تا سٓاير هقشساذ هشتَى
زأػيغ ؿذُ ٍ داساي اّذاا غيشاًسفآي ٍ غيشػياػي هيتاؿذ» .اص ػَي ديگش هشل
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يکي اص ًِشيِ خشداصاى فشاًؼَي ػاصهاىّاي هشدم ًْاد سا اييگًَِ زٔشيف هيکٌذ:
«ّشگًَِ گشٍُ ،زـکل يا غٌثـي کِ تِ ؿيَُ اي دائوي اص غاًة اؿخاف خلَكي
هسٔلق تِ چٌذيي کـَس تشاي خيگيشي اّذاا غيشاًسفآي زـکيل ؿذُ تاؿذ»
(

, P.

.)Ryfman,

يکي اص ٍيظگيّاي ػاصهاىّاي هشدم ًْاد غيشدٍلسي تَدى اػر ايي ٍيظگي سا
هيزَاى هْنزشيي ٍيظگي ايي ػاصهاىّا هٔشفي کشد .ايي ػاصهاىّا سا هشدم زأػيغ
هيکٌٌذ ٍ دٍلر دس زـکيل آىّا ًقـي ًذاسد تِ ٓثاسزي ايي ػاصهاىّا دس ديَاى
ػاالسي دٍلسي غايي ًذاسًذ (ػٔيذي ،1382 ،ف .)46زثلشُ  2هادُ  1آييي ًاهِ
اغشايي زأػيغ ٍ فٔالير ػاصهاىّاي هشدم ًْاد هلَب ّ 1384ن دس ايي ساػساػر کِ
هقشس هيداسدٍ « :اطُ غيشدٍلسي تِ ايي هٌٔاػر کِ دػسگاُّاي حکَهسي دس زأػيغ ٍ
اداسُ ػاصهاى دخالر ًذاؿسِ تاؿٌذ .هـاسکر هقاهاذ ٍ کاسکٌاى دٍلسي دس زأػيغ ٍ
اداسُ ػاصهاى ،دس كَسزي کِ خاسظ اص ٌَٓاى ٍ ػور دٍلسي آًاى تاؿذ ،هاًْ ٍكف
غيشدٍلسي ػاصهاى ًخَاّذ تَد» .غيشاًسفآي تَدى ًيض يکي ديگشاص ٍيظگيّا اػر ّيچ
ػاصهاى هشدم ًْادي تِ اًگيضُ ػَدغَيي ؿکل ًويگيشد ٍ دس خي کؼة ػَد تشاي
اؿخاف يا گشٍُّاي خاف ًيؼرّ .شچٌذ ػاصهاىّاي هشدم ًْاد هيزَاًٌذ دس
فٔاليرّاي زػاسي هـاسکر کٌٌذ ٍ زَليذ ػَد ٍ ػشهايِ کٌٌذ ٍلي ايي ػَد ٍ ػشهايِ
تاي ذ كشفاً دس غْر اّذاا ػاصهاى هلشا ؿَد ٍ تِ آواء ،هؤػؼاى ٍ هذيشاى زٔلق
ًگيشد (ػٔيذي ،1382 ،ف .)46آييي ًاهِ اغشايي زأػيغ ٍ فٔالير ػاصهاىّاي هشدم
ًْاد ّن دس زثلشُ  4هادُ  1خَد ّذا غيشاًسفآي ػاصهاىّاي هشدم ًْاد سآ ،ذم
فٔاليرّاي زػاسي ٍ كٌفي تِ هٌَِس زقؼين هٌافْ آى تيي آواء ،هؤػؼاى ،هذيشاى ٍ
کاسکٌاى ػاصهاى زثييي هيًوايذ.

ػاصهاىّاي هشدم ًْاد تِ ًَس داًٍلثاًِ زَػي هشدم زأػيغ هيؿًَذٓ .لي سغن
ايٌکِ ايي ػاصهاىّا تايذ زاتْ قَاًيي ٍ هقشساذ خاف تاؿٌذ ٍلي اكَال زـکيالذ دٍلسي
ًثايذ دس ؿشايي ٓادي دػسَس زـکي ل ،اداسُ ٍ اًحالل آى سا كادس کٌذ (ػٔيذي،1382 ،
ف .)47آييي ًاهِ اغشايي زأػيغ ٍ فٔالير ػاصهاىّاي هشدم ًْاد دس زثلشُ  5هادُ ،1
داًٍلثاًِ تَدى سا ٓثاسذ اص هـاسکر ،زأػيغ ٍ اداسُ ػاصهاى تش اػاع اكل آصادي اسادُ
داًؼسِ اػر .دس کـَسّاي هخسلف قَاًيٌي ٍغَد داسد کِ تا سٓاير ؿشايٌي تِ
اًػويّا ٍ ػاصهاىّاي هشدم ًْاد اغاصُ هيدّذ زا تا اًػام زـشيفازي تِ ضثر سػيذُ ٍ
اص ؿخلير حقَقي تشخَسداس ؿًَذ .ايي اهش تآص غلة آسواد هشدم تِ هٌَِس ّوکاسي
تا ايي ػاصهاىّا هيؿَد (ػٔيذي ،1382 ،ف .)47آييي ًاهِ اغشايي زأػيغ ٍ فٔالير
ػاصهاىّاي هشدم ًْاد هلَب  1384دس ّويي ساػسا دس هادُ  2هقشس هيداسد« :
ػاصهاى خغ اص اخز خشٍاًِ فٔالير ٍ ضثر تشاتش هَاتي ايي آييي ًاهِ ٍ ػايش هقشساذ
غاسي داساي ؿخلير حقَقي هيگشدد».
تا زَغِ تِ هاّير خلَكي ٍ غيشدٍلسي ايي ػاصهاىّا ،اًسخاب هذيشاى زَػي آوا
كَسذ هيگيشد ٍ دس كَسذ ٓذم سهاير اص ٓولکشد آىّا ،زَػي آوا تشکٌاس هيؿًَذ
(ػٔيذي ،1382 ،ف .)47آييي ًاهِ اغشايي زأػيغ ٍ فٔالير ػاصهاىّاي هشدم ًْاد
هلَب  1384دس ايي تاسُ هقشس هيداسد« :اػاػٌاهِ ػاصهاى تايذ تِ سأيگيشي آصاد اص
زوام آواء تشاي اًسخاب هذيشاى ٍ ّوچٌيي ًحَُ زغييش هذيشاى ٍ دٍسُ زلذي آىّا ٍ
ًيض زلويواذ اػاػي دس ايػاد ّشگًَِ زغييش ٍ زأضيشگزاسي زلشيح کٌذ» .ايي ػاصهاىّا
اص لحاٍ هالي خَدهخساس ّؼسٌذ اگشچِ هوکي اػر اص دٍلر ،خيشيي ،ػاصهاىّايتيي
الوللي ٍ ...کوکّايي سا دسيافر کٌٌذ ٍلي ايي کوکّا ًثايذ تآص ؿَد کِ ايي
ػاصهاىّا اػسقالل ٍ خَدهخساسي خَيؾ سا اص دػر تذٌّذ ٍ ٍاتؼسِ دٍلر تاؿٌذ
(ػٔيذي ،1382 ،ف .)48ايي ػاصهاىّا زْٔذ اغسوآي داسًذ ٍ ػاخساس ٍ ًحَُ فٔالير

ايي ػاصهاىّا تا زـکيالذ ػياػي هسفاٍذ اػر (ػٔيذي ،1382 ،ف .)48زثلشُ 3
هادُ  1آييي ًاهِ اغشايي زأػيغ ٍ فٔالير ػاصهاىّاي هشدم ًْاد هلَب  1384دس ايي
تاسُ هقشس هيداسد« :اّذاا ػياػي دستشداسًذُ فٔاليسي اػر کِ هـوَل هادُ  1قاًَى
احضاب ًگشدد» .هادُ  1قاًَى احضاب هلَب ّ 1360ن هقشس هيداسد« :حضب ،غؤير،
اًػوي ،ػاصهاى ػياػي ٍ اهطال آىّا زـکيالزي اػر کِ داساي هشاهٌاهِ ٍ اػاػٌاهِ
تَدُ ٍ زَػي يک گشٍُ اؿخاف حقيقي هٔسقذ تِ آسهاىّا ٍ هـي ػياػي هٔيي
زأػيغ ؿذُ ٍ اّذاا ،تشًاهِّا ٍ سفساس آى تِ كَسزي تِ اكَل اداسُ کـَس ٍ خي هـي
کل ًِام غوَْسي اػالهي ايشاى هشتَى هيتاؿذ».
 .3-2سزهايِ اجتواػي

دستاسُ صهاى ٍ هکاى تاب ؿذى هفَْم ػشهايِ اغسوآي ٌَّص زَافق غذي ٍغَد ًذاسد.
تشخي هٌاتْ هٔسقذًذ تشاي اٍليي تاس ٍاطُ «ػشهايِ اغسوآي» دس ػال  1919دس هقالِ
ؿخلي تِ ًام ّاًي فاىًَ 1ؿسِ ؿذُ اػر کِ ٍي هٔسقذ تَد ػشهايِ اغسوآي تِ
غٌثِّاي هحؼَػي اؿاسُ داسد کِ دس صًذگي هشدم يافر هيؿَد .تِ ٌَٓاى هطال حؼي
ًير ،سفاقرّ ،وذسدي ،داد ٍ ػسذ ،سٍاتي هياى افشاد خاًَادُ کِ ٍاحذّاي اغسوآي سا
دسػر هيکٌٌذ تِ خَتي ديذُ هيؿَد (ؿشيف ضاًي ،1380 ،فًِ .)57شيِ ّاًي فاى
ًين قشى هؼکَذ هاًذ زا ايٌکِ دس ػال  1961غيوي ياکَب 2دس اضش کالػيک خَد
(هشگ ٍ صًذگي ؿْشّاي تضسگ آهشيکايي) اي ي هفَْم سا تکاس تشد .دس اداهِ گلي لَسي

3

اقسلادداى ٍ ّوچٌيي ايَاى الير 4غاهِٔ ؿٌاع ايي اكٌالح سا دس دِّ  1970تشاي
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زثييي هـکل زَػِٔ اقسلادي دسٍى ؿْشي تکاس تشد .لَسي ػٔي داؿر کِ ايي هفَْم
سا غْر زـخيق هٌاتْ اغسوآي ػَدهٌذ تشاي زَػِٔ ػشهايِ اًؼاًي ٍاسد اقسلاد کٌذ
(کلوي ،1377 ،ف.)457
ػشهايِ اغسوآي زَػي غيوض کلوي ،1فشاًؼيغ فَکَياها ٍ2ساتشذ خازٌام3تا ديذي
کاسگشاياًِ ٍ زَػي خيش تَسديَ 4تا ديذي هاسکؼيؼسي گؼسشؽ يافر .كاحةًِشاًي
چَى غيوض کلوي ،خازٌام ،فَکَياها ٍ تَسديَ تش اػاع يک هذل تشاي ػشهايِ اغسوآي
چْاس تٔذ سا تشؿوشدًذ کِ ٓثاسزٌذ اص تٔذ اغسوآي ،فشٌّگي ،ػياػي ٍ اقسلادي کِ تا
زَغِ تِ حَكلِ هقالِ تِ تحص اغسوآي ٍ فشٌّگي هيخشداصين .يکي اص هؤلفِّاي
ػشهايِ اغسوآي هؼ َليسحخزيشي هيتاؿذ .احؼاع هؼ َلير دس هقاتل غاهِٔ ٍ
هؼ َلير فشدي اص َٓاهلي اػر کِ هػوَٓاً فشد سا دس ػاصهاًي تِ زلوينگيشي اخالقي
قادس هيػاصد .ساتيٌؼَى5تياى هيداسد هؼ َلير اغسوآي يکي اص ٍُايف ػاصهاىّا دس
غْر هٌسفْ ػاخسي غاهِٔ اػر تِ ًحَي کِ ّذا اٍليِ ػاصهاى ئٌي حذاکطش کشدى
ػَد سا دسًِش تگيشد (ٍير فَسد.)2000 ،
هؼ َلير اغسوآي ٍُيفِ اي اػر کِ تش ْٓذُ هؤػؼازي اػر زا تش صًذگي
اغسوآي کؼاًي کِ دس آى کاس هيکٌٌذ اضش ػَء ًگزاسًذ (لَفليي .)2003 ،تٌاتشايي دس
يک ًسيػِگيشي کلي هيزَاى گفر کِ احؼاع زْٔذ ٍ هؼ َلير زَػي هذيشاى دس
ػاصهاىّا ٍ ػدغ دس ػٌح ٍػيْزش دس قثال غاهِٔ ٍ ؿْشًٍذاى هيزَاًذ ػشهايِ
اغسوآي سا تْثَد تخـذ .ساتٌِ هسقاتل اسزثاًاذ دٍ ؿخق يا گشٍّي اػر کِ هيزَاًذ

1 James Coleman
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4 Pierre Bourdieu
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كَسذّايگًَاگًَي چَى ّوکاسي ٍ دٍػسي تِ خَد تگيشد (لَح .)2003 ،تٌاتشايي دس
غاهِٔاي کِ اص ػشهايِ اغسوآي تااليي تشخَسداس تاؿذ ساتٌِ هسقاتل هياى آحاد هخسلف
آى غاهِٔ تِ ؿکل هٌاػثي كَسذ خَاّذ خزيشفر .تَسديَ ػشهايِ اغسوآي سا داساي دٍ
هؤلفِ هيداًذ :يک .تِ ٌَٓاى يک هٌثْ تا ٓوَير گشٍّي ٍ ؿثکِّاياغسوآي هشزثي
اػر .دٍ .هيضاى ػشهايِ اغسوآي يک فشد خاف تِ حػن ؿثکِ ي اسزثاًي اٍ ٍاتؼسِ
اػر .تشاي تَسديَ ػشهايِ اغسوآي يک خذيذُ غؤي اػر حسي اگش اص چـن اًذاص
کٌـگشّاي آى ًگاُ ؿَد (ليٌچ.)1997 ،
 .3-3فزآيٌذ دادرسي کيفزي

اص صهاًي کِ اقذاهاذ زٔقيثي تِ غشياى هيافسذ زا صهاًي کِ هػاصاذ يا ّش ًَّ ٍاکٌؾ تش
هشزکة غشم اًػام هيؿَد هشاحل هخسلفي ػدشي هيؿَد .ايي هشاحل ٓثاسزؼر اص
زٔقية ،زحقيق ،هحاکوِ ٍ دادسػي ٍ ًْايسا اغشاي هػاصاذ کِ اص لحاٍ کيفشي تِ آى
«فشايٌذ کيفشي» هيگَيٌذ .حل ٍ فلل دَٓا ٓالٍُ تش ؿيَُ غثشاًي ٍ هػاصاذگشا ؿاهل
ؿيَُّاي زشهيوي اػر کِ هيزَاى آى سا «کٌسشل کيفشي» يا «حل ٍ فلل هؼالور
آهيض دَٓاي کيفشي» ًاهيذٓ .ثاسذ «فشايٌذ کيفشي» داساي هٌٔاي گؼسشدُ اي اػر.
اگشچِ فشايٌذ کيفشي كشفا ؿاهل اقذاهاذ قوايي هزکَس دس قاًَى ئٌي اقذاهاذ سػوي
قوايي اػر ٍلي دس ايي خلَف ًثايذ اص کاسکشد اغسوآي ،غيش سػوي ٍ ٍاقٔي
ًْادّاي هخسلف سػيذگي غافل تَد (ساغياى اكلي ،1390 ،ف .)26
ً .3-4قص سويّا درفزايٌذکيفزي

ػويّا دس فشايٌذ دادسػي کيفشي ًقؾّاي هخسلفي سا دس صهيٌِ حواير اص تضُديذگاى
ٍ ًِاسذ تش سفساس دٍلرّا ايفا هيکٌٌذ کِ ريال تِ تشسػي ّش يک اص آىّا هيخشداصين:

 .3-4-1حوايت اس بشُديذگاى

قاًًَگزاس دس هادُ  66آييي دادسػي کيفشي هلَب  1392تا اكالحاذ  1394تِ ًقؾ
حوايسي ػاصهاىّاي هشدم ًْاد اص تضُديذگاى خشداخسِ اػر .قاًًَگزاس دس ايي هادُ تِ
ًَٓي اص حواير کيفشي ٍ ؿکلي اص تضُديذگاى اؿاسُ کشدُ اػر .حواير ؿکلي
ٓثاسزؼر اص خيؾ تيٌي ػاص ٍ کاسّايي تشاي احقاز حقّاي تضُ ديذُ دس چْاسچَب
قاًَى کِ تذيي آسثاس هيزَاى اص آى تِ ػاص ٍ کاسّاي آييي دادسػي هذاس ًيض ياد کشد
(سايػياى اكلي ،1384 ،ف)91
حواير اص تضُديذگاى دس تضدُ ديذُ ؿٌاػي حوايسي هَسد تشسػي قشاس هيگيشد .تضُ
ديذُ ؿٌاػي حوايسي تش ايي اًذيـِ اػسَاس اػر کِ غاهِٔ تِ ًَس کلي ٍ ًِام قوايي
تِ ًَس خاف تايذ دس ّوِ اليِّايخَد (هـاسکسي ،اغشايي ،قاًًَگزاسي ٍ  )...زَغِ تِ
حقَز ؿايؼسِ ٍ ًياصّاي تايؼسِ تضُ ديذُ سا ٍاسد ػاصًذ ٍ تِ زشهين آػية ديذگي ٍ
غثشاى آضاس تضُ ديذگي آًاى غاهِ ٓول تدَؿاًٌذٍ .اطُ تضُ ديذُ ّن دستشداسًذُ
تضُديذگاى هؼسقين ٍ ّن تضُديذگاى ًاهؼسقين اػر تِ ػخي ديگش ايي ٍاطُ ًِ زٌْا
خَد تضُ ديذُ تلکِ خاًَادُ تي ٍاػٌِ (دسغِ يک) يا تؼسگاى تضُ ديذُ هؼسقين ٍ
ؿخلي سا کِ دس غشياى کوک تِ تضُديذگاى هليثر ديذُ يا دس غشياى خيـگيشي اص
تضُ ديذگي تِ آػية دچاس هيؿًَذ (تضُ ديذگاى غيش هؼسقين)ً ،يض دستش هيگيشد.
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تٌاتشايي ريال تِ تشسػي ؿشايي ٍ ًحَُ حواير کيفشي اص تضُديذگاى هيخشداصين.
 .3-4-2ضزايط حوايت سويّا اس بشُديذگاى در فزايٌذ کيفزي

ٓلي سغن ايٌکِ ػاصهاىّاي هشدم ًْاد تضُ ديذُ اكلي ًيؼسذ اها قاًًَگزاس تشاي حواير
کيفشي اص تضُ ديذگاى ،هذاخلِ ايي ػاصهاىّا سا دس فشايٌذ کيفشي هَسد خزيشؽ قشاس دادُ

1. Guide for Policy Makers on the Implementation of the United Nations Declaration of
Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power; p. .

اػر اها ايي هذاخلِ ٍاتؼسِ تِ ؿشايي ٍ هحذٍد تِ هادُ  66اػر کِ ريال تِ تشسػي ّش
يک اص ايي ؿشايي هيخشداصين:
 .3-4-3حَسُ فؼاليت ساسهاىّايهزدم ًْاد هطابق هادُ 66

دس اػاػٌاهِ زاػيغ ػاصهاىّاي هشدم ًْاد ؿشايي ٍهقشسازي زٔييي ٍ زلَية گشديذُ
اػر کِ هادُ  2آى اػاػٌاهِ دستاسُ ًَّ فٔالير ايي ػاصهاى ّاػر .فٔالير
ػاصهاىّاي هشدم ًْاد تايذ غيش اًسفآي ٍ غيش دٍلسي تاؿذً .ثق هادُ  66قاًَى آييي
دادسػي کيفشي حَصُ فٔالير ايي ػاصهاىّا حلشي ٍ احلاء ؿذُ اػر ٍ ؿاهل
ػاصهاىّايي اػر کِ اػاػٌاهِ آىّا دسهَسد حواير اص اًفال ٍ ًَغَاًاى ،صًاى،
تيواساى ٍ ًازَاًاى رٌّي يا غؼوي ،هٌاتْ ًثئي ،هحيي صيؼر ،هيشاش فشٌّگي،
تْذاؿر ٓوَهي ٍ حواير اص حقَز ؿْشًٍذاى اػر ٍ ؿاهل ػايش حَصُّا هاًٌذ حواير
اص اؿخاف هؼسوٌذ ،صًذاًياى ًٍ ...ويؿَد.
 .3-4-5کسب رضايت بشُ ديذُ

اگش غشهي تضُ ديذُ خاف داؿسِ تاؿذ ايي ػاصهاىّا تشاي حواير کيفشي اص تضُديذگاى
خاف تايذ اص آىّا کؼة سهاير کٌٌذ .زثلشُ  1هادُ  66قاًَى آييي دادسػي کيفشي
هقشس هيداسد« :دس كَسزي کِ غشم ٍاقْ ؿذُ داساي تضُ ديذُ خاف تاؿذ ،کؼة سهاير
ٍي غْر اقذام هٌاتق ايي هادُ هشٍسي اػر .چٌاًچِ تضُ ديذُ ًفل ،هػٌَى ٍ يا دس
غشائن هالي ػفيِ تاؿذ ،سهاير ٍلي يا ػشخشػر قاًًَي اٍ اخز هيؿَد .اگش ٍلي يا
ػشخشػر قاًًَي ،خَد هشزکة غشم ؿذُ تاؿذ ،ػاصهاىّايهزکَس تا اخز سهاير قين
ازفاقي يا زأييذ دادػساى ،اقذاهاذ الصم سا اًػام هيدٌّذ».
 .3-4-6بزخَرداري اس ضزايط هقزر در تبصزُ  3م 66

ػاصهاىّاي هشدم ًْاد دس كَسزي هيزَاًٌذ ًثق هادُ  66اص تضُديذگاى حواير کيفشي
تِ ٓول تياٍسًذ کِ اٍالً هػَص الصم سا اص هشاغْ هشتَى اخز کٌٌذ ٍ ضاًياً اگش آالم غشم

آىّا ػِ تاس هسَالي سد ؿَد تشاي يکؼال ًوي زَاًٌذ اص حق هزکَس دس هادُ هزکَس
اػسفادُ کٌٌذ .قاًًَگزاس دس ػال  1395تا زلَية هادُ  .....اص احکام دائوي ايي هقشسُ سا
غايگضيي زثلشُ  3ػاتق ًوَد کِ دس ٍاقْ ًَٓي ايػاد هحذٍدير دس قذسذ ػويّا تشاي
حواير کيفشي اص تضُديذگاى ٍ زؤيف ػشهايِ اغسوآي آىّا هحؼَب هيؿَد .زثلشُ
 3هادُ  66قاًَى آييي دادسػي کيفشي اكالحي  1395هقشس هيداسد« :ػاصهاىّاي
هشدم ًْاد دس كَسزي هيزَاًٌذ اص حق هزکَس دس هادُ  66قاًَى آييي دادسػي کيفشي
هلَب  ،1392/12/4اػسفادُ کٌٌذ کِ اص هشاغْ ريكالح قاًًَي ريستي هػَص اخز
کٌٌذ ٍ اگش ػِ تاس هسَالي آالم غشم يک ػاصهاى هشدم ًْاد دس هحاکن كالحِ تِ ًَس
قٌٔي سد ؿَد ،تشاي يکؼال اص اػسفادُ اص حق هزکَس دس هادُ  66قاًَى رکش ؿذُ،
هحکَم هيؿًَذ».
ً .3-5حَُ هطارکت سويّا در فزايٌذ کيفزي

هادُ  66قاًَى آييي دادسػي کيفشي هلَب  1392زا قثل اص اكالحاذ  1394چْاس
حق سا تشاي ػاصهاىّاي هشدم ًْاد دس ساػساي حواير کيفشي اص تضُديذگاى دس ًِش
گشفسِ تَد -1 :آالم غشم  -2ؿشکر دس هشاحل دادسػي  -3اقاهِ دليل  -4آسشام تِ
آساء .هادُ هزکَس زا خيؾ اص اكالحاذ  1394اص ايي قشاس تَد« :ػاصهاىّاي هشدم ًْادي
کِ اػاػٌاهِ آىّا دستاسُ حواير اص اًفال ٍ ًَغَاًاى ،صًاى ،اؿخاف تيواس ٍ ًازَاى
رٌّي يا غؼوي ،هحيي صيؼر ،هٌاتْ ًثئي ،هيشاش فشٌّگي ،تْذاؿر ٓوَهي ٍ
حواير اص حقَز ؿْشًٍذي اػر هيزَاًٌذ ًؼثر تِ غشائن اسزکاتي دس صهيٌِّاي فَز
آالم غشم کٌٌذ ٍ دس زوام هشاحل دادسػي غْر اقاهِ دليل ؿشکر ٍ ًؼثر تِ آساي
هشاغْ قوايي آسشام ًوايٌذ» .هساػفاًِ دس اكالحاذ ػال  1394دايشُ اخسياساذ ايي
ػاصهاىّا هحذٍد تِ دٍ هَسد آالم غشم ٍ ؿشکر دس هشاحل دادسػي ؿذ .هادُ هزکَس
تِ ايي ؿکل اكالح ؿذ« :ػاصهاىّاي هشدم ًْادي کِ اػاػٌاهِ آىّا دستاسُ حواير اص

اًفال ٍ ًَغَاًاى ،صًاى ،اؿخاف تيواس ٍ ًازَاى رٌّي يا غؼوي ،هحيي صيؼر ،هٌاتْ
ًثئي ،هيشاش فشٌّگي ،تْذاؿر ٓوَهي ٍ حواير اص حقَز ؿْشًٍذي اػر هيزَاًٌذ
ًؼثر تِ غشائن اسزکاتي دس صهيٌِّاي فَز آالم غشم کٌٌذ ٍ دس زوام هشاحل دادسػي
ؿشکر ًوايٌذ» .ريال تِ تشسػي دٍ اخسياس ايي ػاصهاىّا هيخشداصين:
 .3-5-1حق اػالم جزم

تيـسش ػاصهاىّاي هشدم ًْاد زَػي آواي خَد يا اؿخاف ٍاتؼسِ تِ خَد اًالٓاذ
هخسلفي سا دس صهيٌِي کاسي خَد گشدآٍسي هيکٌٌذ ٍ دس اخسياس داسًذ .هخاًثاى ايي
اًالٓاذ هيزَاًذ ٓوَم غاهِٔ يا قـش خاكي اص آى ّوچَى حقَقذاًاى ،خليغ ٍ ...تاؿٌذ
(گلـي خظٍُ ،1385 ،ف .)72يکي اص کاسکشدّاي تؼياس هْن ايي اًالٓاذ دسخلَف
«سقن ػياُ» تضّکاسي ٍ تضُ ديذگي اػر .سقن ٓوذُ اي اص تضّکاسي ٍ تضُ ديذگي اص ديذ
ػاصهاًِّاي هشتًَِ هاًٌذ دػسگاُ قوايي ،هاتٌاى دادگؼسشي ٍ ....خٌْاى هاًذُ اػر
(ساغياى اكلي ،1390 ،ف  .)92ػاصهاىّاي هشدم ًْاد کِ اسزثاى ًضديکي تا تضُديذگاى
داسًذ هيزَاًٌذ دس ايي خلَف اًالٓاذ گشدآٍسي ؿذُ خَد سا دس اخسياس ًْادّاي
قوايي قشاس دٌّذ ٍ اص ايي ًشيق اص تضُديذگاى حواير کٌٌذ .ايي اهش دس هادُ  66قاًَى
آييي دادسػي کيفشي هلَب  1392تا اكالحاذ  1394هَسد زأکيذ قاًًَگزاس قشاس گشفسِ
اػر .هادُ  66هقشس هيداسد « :ػاصهاىّاي هشدم ًْاد ...هيزَاًٌذ ًؼثر تِ غشائن
اسزکاتي دس صهيٌِّاي فَز آالم غشم کٌٌذ»...
خغ اص اكالحاذ ػال  1394حق آسشام ٍ اقاهِ دليل اص ػويّا گشفسِ ؿذ ٍ ايي
ػاصهاىّا فقي هيزَاًٌذ آالم غشم ٍ دس هشاحل دادسػي ؿشکر کٌٌذ .اًسقادي کِ هي-
زَاى تش قاًًَگزاس ٍاسد داًؼر ايي اػر کِ دس ٍاقْ حق آالم غشم ،حقي ٍيظُ ٍ هخسق
ػويّا ًيؼر ٍ ًثق تٌذ ب هادُ  64قاًَى آييي دادسػي کيفشي آالم غشم زَػي

«هاتٌاى دادگؼسشي ،هقاهاذ سػوي يا اؿخاف هَضق ٍ هٌو ي» ّن كَسذ هيگيشد.
تٌاتشايي اگش ػويّا ّن آالم غشم ًکٌٌذ اؿخاف ٍ هقاهاذ فَز ايي حق سا داسًذ.
 .3-5-2حق ضزکت در تواهي هزاحل دادرسي

دس ػال  1394زثلشُ  4تِ هادُ  66قاًَى آييي دادسػي کيفشي الحاز ؿذً .ثق ايي
زثلشُ « :اغشاي ايي هادُ تا سٓاير اكل يکلذ ٍ ؿلر ٍ خٌػن ( )165قاًَى اػاػي
اػر ٍ دس غشائن هٌافي ٓفر ػاصهاىّاي هشدم ًْاد هَهَّ ايي هادُ هيزَاًٌذ تا
سٓاير هادُ ( )102ايي قاًَى ٍ زثلشُّايآى زٌْا آالم غشم ًوَدُ ٍ دالئل خَد سا تِ
هشاغْ قوائي اسائِ دٌّذ ٍ حق ؿشکر دس غلؼاذ سا ًذاسًذ» .اكل يکلذ ٍ ؿلر ٍ
خٌػن قاًَى اػاػي ّن اكل سا تش ٓلٌي تَدى هحاکواذ هيداًذ ٍ اػسطٌائاذ آى سا تش
هيؿواسدً .ثق ايي اكل« :هحاکواذٓ ،لٌي اًػام هيؿَد ٍ حوَس افشاد تالهاًْ اػر
هگش آًکِ تِ زـخيق دادگآُ ،لٌي تَدى آى هٌافي ٓفر ٓوَهي يا ًِن ٓوَهي تاؿذ
يا دس دٓاٍي خلَكي ًشفي ي دَٓا زقاها کٌٌذ کِ هحاکوِ ٓلٌي ًثاؿذ» .تٌاتشايي
ػاصهاىّاي هشدم ًْاد اكَال حق ؿشکر دس غلؼاذ دادسػي سا داسًذ هگش دس غشائن
هٌافي ٓفر کِ حق ؿشکر دس غلؼاذ سا ًذاسًذ ٍ فقي هيزَاًٌذ آالم غشم کٌٌذ ٍ
دالئل خَد سا تِ هشاغْ قوايي كالح اسائِ دٌّذ.
 .3-6تْيِ ٍ ارائِ راّکارّا ٍ پيطٌْادات

اص آًػايي کِ ػاصهاىّاي هشدم ًْاد دس صهيٌِ تخلَكي فٔاليرّاي خَد سا هسوشکض
کشدُاًذ داساي اًالٓاذ ٍ زػشتياذ صيادي دس ايي خلَف ّؼسٌذ ٍ هيزَاًٌذ تا اسائِ
ايي ساّکاسّا ٍ خيـٌْاداذ ،دٍلر سا دس صهيٌِ ػياػر گزاسيّاي کالى کوک کٌٌذ .دس
دًياي اهشٍص هذيشاى ٓاقل زلويواذ خَد سا تا هَافقر ريٌفٔاى ازخار هيکٌٌذ (اقثالي،
کوالياى ،1390 ،ف .)5

اسائِ خيـٌْاد اص ػَي ػاصهاىّاي هشدم ًْاد هؼثَز تِ ػاتقِ اػر .هطال ساتشذ
کاسيَ 1تضُ ديذُ ؿٌاع فشاًؼَي هٔسقذ اػر کِ غايگاُ ٍ ؿأى فٔلي تضُديذگاى فشاًؼِ
هشَّى زالؽّا ٍ خيگيشيّاي اًػويّايتضُ ديذگاى اػر کِ دس ًَل دِّّا
فٔاليرّاي خَد سا هؼسوشاً اداهِ دادُ اًذ ) ,p.

.(Cario,

دس ايشاى ًيض هيزَاى تِ قاًَى حواير اص کَدکاى ٍ ًَغَاًاى هلَب  1381اؿاسُ
کشد کِ سػالر آى غلَگيشي ٍ هقاتلِ تا خذيذُ تضُ ديذگي کَدکاى اػر ٍ تا زالؽّا ٍ
خيگيشيّاي«اًػوي حواير اص کَدکاى» تِ زلَية سػيذ( .صيٌالي ،1382 ،ف )62
ايي اهش دس هادُ  13آييي ًاهِ اغشايي زأػيغ ٍ فٔالير ػاصهاىّاي هشدم ًْاد
هلَب  1384هَسد زأکيذ ٍاقْ ؿذُ اػر« :ػاصهاىّا ٍ هؤػؼاذ دٍلسي ٍ ٓوَهي
هکلفٌذ دس فشايٌذ زلوينػاصي ٍ زلوينگيشي ًؼثر تِ اخز ًِش ػاصهاىّاي هشدم
ًْاد اقذام ٍ حؼة هَسد آىّا سا تشاي ؿشکر دس غلؼاذ دَٓذ ٍ گضاسؿي اص ًقٌِ
ًِشاذ اسائِ ؿذُ سا دس اػٌاد ػاصهاى ريشتي ضثر ًوايٌذ».
 .3-7آگاُ ساسي بشُ ديذگاى

کاسکشدّاي آهَصؽ ػاصهاىّاي هشدم ًْاد هيزَاًذ تِ ًفْ تضُديذگاى ٍاقْ ؿَد.
آگاُػاصي تضُديذگاى ٍ آهَصؽ آىّا دس تشگيشًذُ اًالّ سػاًي تِ آىّا دستاسُ حقَز ٍ
زکاليف قاًًَيـاى اػر .هثاحص حقَقي هٔوَالً دؿَاس ٍ خيچيذُ ّؼسٌذ .تٌاتشايي الصم
اػر کِ ايي ػاصهاىّا اًالٓاذ حقَقي سا تِ صتاًي ػادُ دس اخسياس تضُديذگاى قشاس دّذ
(ساغياى اكلي ،1390 ،ف .)61
 .3-8هؼاضذتّاياجتواػي ٍ حقَقي

تخؾ دٍلسي ٍ سػوي غاهِٔ تشاي حل هٔوالذ اغسوآي هاًٌذ فؼاد ،فقش ،غشائن ٍ ...

1. Robert Cario

هٔوَالً تا هـکل هَاغِ هيؿًَذ صيشا اص ًشفي هٌاتْ هالي هحذٍدي سا دس اخسياس داسًذ
ٍ اص ًشفي هٔوالذ اغسوآي تؼياس صياد اػر .دس ّويي غاػر کِ ًقؾ ػاصهاىّاي
هشدم ًْاد هسػلي هيؿَد ٍ هيزَاًذ تشاي سفْ ايي هـکالذ تِ دٍلر کوک کٌذ
(گلـي خظٍُ ،1385 ،ف  .)75تشخي اص هٔوالذ ٍغَد داسًذ کِ زَػي دٍلر ايػاد ٍ
خٌْاى هيؿَد .هطال هيزَاى تِ ًقن حقَز تـش زَػي دٍلر اؿاسُ کشد کِ دٍلر
زوايلي تِ آؿکاس ػاخسي آى ًذاسد ٍ دسايي تيي تضُديذگاى ًقن حقَز تـش تي خٌاُ
هيهاًٌذ .دس ايٌػا ػاصهاىّاي هشدم ًْاد هيزَاًٌذ تا ايفاي ًقؾ خَد تِ ايي
تضُديذگاى کوک کٌٌذ .اص غولِ ػاصهاىّاي هشدم ًْادي کِ دس ساػساي کوک تِ
تضُديذگاى حقَز تـشي فٔالير هيکٌٌذ هيزَاى تِ ايي ػاصهاىّا اؿاسُ کشدٓ :فَ تيي
الولل ،ديذُ تاى حقَز تـش ،فذساػيَى تيي الوللي حقَز تـش ٍ...
)

,p.

.(Ryfman,

ّ .3-9وکاري در اجزاي سياستّايجٌايي دٍلت

ػاصهاىّاي هشدم ًْاد هيزَاًٌذ تا دٍلرّا دس ساػساي اغشاي ػياػرّاي غٌايي دٍلر
هثٌي تش حواير اص تضُديذگاى ّوکاسي کٌٌذ .دس ايي خلَف تٌذ ج هادُ  4آييي ًاهِ
اغشايي زأػيغ ٍ فٔالير ػاصهاىّاي هشدم ًْاد هلَب  1384يکي اص اخسياساذ
ػاصهاىّاي هشدم ًْاد سا «کوک تِ اغشاي تشًاهِّا ٍ خشٍطُّاي دػسگاُّاي دٍلسي ٍ
ًْادّاي ٓوَهي غيشدٍلسي اص ًشيق زَافق ٍ زفاّن تا آىّا» هيداًذ.
دس فشاًؼِ دس ػال  1982کويؼيَى هٌالٔاذ ٍ اسائِ خيـٌْاد دسخلَف کوک تِ
تضُديذگاى زأػيغ ؿذ ٍ ساّکاسّايي سا دستاسُ کوک تِ تضُديذگاى تِ ٍصاسذ داگؼسشي
اسائِ داد .ايي ساّکاسّا ٍ خيـٌْاداذ تِ اًػويّا ٍ ػاصهاىّاي حواير اص تضُديذگاى
هػال داد زا تا هشاغْ دٍلسي ّوکاسيّاي الصم سا تشاي کوک تِ تضُديذگاى داؿسِ
تاؿٌذ) ,p.

.(Cario,

 .3-11هبارسات تبليغاتي ٍ تأثيزگذاري بز فزآيٌذ قاًًَگذاري

ػاصهاىّاي هشدم ًْاد اص ًشز هخسلف هيزَاًٌذ ٓقايذ ٍ خَاػسِّاي خَد سا زثليغ
کٌٌذ .کاسکشد زثليغازي ايي ػاصهاىّا دس اهَس غيشػياػي ٍ ٓام الوٌفِٔ اػر .ايي
ػاصهاىّا هيزَاًٌذ تا خشداخسي تِ هَهَّ تضُديذگاى ٍ زثليغاذ خيشاهَى آى ،حؼاػير
غاهِٔ سا تشاًگيخسِ ٍ دس ًسيػِ افکاس ٓوَهي ٍ حسي هَهْ قاًًَگزاس سا تا خَد ّوؼَ
کٌٌذ .هطالً دس فشاًؼِ اًػويّاي هثاسصُ تا خـًَر ٓليِ صًاى زَاًؼسِاًذ تا فٔاليرّا ٍ
زثليغاذ فشاٍاى خَد ٓالٍُ تش زأضيشگزاسي تش افکاس غاهِٔ ٍ تؼيع ٓوَهي ،ديذگاُ
قاًًَگزاس سا ّن تِ ػَي خَد غلة کشدُ ٍ دس فشايٌذ قاًًَگزاسي هؤضش تَدُاًذ
)

,p.

.(Lopez,

ً .3-11ظارت بز اػوال تخلفات دٍلت

تشخي اص ػاصهاىّاي هشدم ًْاد تا ًِاسذ تش سفساس دٍلرّا ٍ اًسـاس گضاسؽّايي اگشچِ
تِ ًَس غيشسػوي ،هيضاى خايثٌذي دٍلر هسثَّ خَد يا دٍلرّاي ديگش سا دس قثال
زْٔذاذ داخلي يا تيي الوللي زحليل ٍ اسصياتي هيکٌٌذ (گلـي خظٍُ ،1385 ،ف.)76
ايي اهش دس اػٌاد هْن تيي الوللي هشزثي تا هقاتلِ تا تضّکاسي هَسد زَغِ ٍاقْ ؿذُ
اػر .اص غولِ هيزَاى تِ کٌَاًؼيَى ػاصهاى هلل هسحذ تشاي هثاسصُ تا فؼاد هلَب
 2003اؿاسُ کشد .هادُ  3ايي کٌَاًؼيَى کِ دس زاسيخ  1387تِ زلَية هػوْ
زـخيق هللحر ًِام سػيذ هقشس هيداسدّ« :ش کـَس ٓوَ دس چْاسچَب اهکاًاذ خَد
ٍ ًثق اكَل اػاػي قاًَى داخلي خَد ،اقذاهاذ هقسوي سا تِ ٓول خَاّذ آٍسد زا
ؿشکر فٔاالًِ افشاد ٍ گشٍُّايخاسظ اص تخؾ دٍلسي هطل غاهِٔ هذًي ،ػاصهاىّاي
هشدم ًْاد ٍ ػاصهاىّاي غاهِٔ هذاس سا غْر غلَگيشي ٍ هثاسصُ تا فؼاد اسزقاء دّذ.»...

 .3-12راّکارّاي تقَيت سزهايِ اجتواػي ساسهاىّاي هزدم ًْاد در فزايٌذ کيفزي
 .3-12-1تصَيب قاًَى جاهغ ،حاکن بز فؼاليت هطارکتي سويّا در فزايٌذ کيفزي

خيًَذ ٍ اسزثاى حواير اغسوآي تا ػياػر غٌايي هـاسکسي هوکي اػر دس ػٌح
ػياػر غٌايي قاًًَگزاساًِ ًيض ًواياى ؿَد .تش ايي خايِ غاهِٔ هذًي هيزَاًذ دس فشايٌذ
قاًًَگزاسي تؼياس هؤضش تاؿذ تِ گًَِ اي کِ حسي هوکي اػر دس زْيِ يک خيؾ ًَيغ
قاًًَي کِ تا گزساًذى هؼيش قاًًَگزاسي ػشاًػام تِ قاًَى زثذيل ؿَد ًقؾ ػاصًذُاي
داؿسِ تاؿذ ًوًَِ تشغؼسِ ايي هَهَّ قاًَى حواير اص کَدکاى ٍ ًَغَاًاى  1381اػر
کِ ػٌگ تٌاي ًخؼسيي آى دس يکي اص کَؿازشيي ًْادّاي هذًي تِ ًام اًػوي حواير
اص حقَز کَدکاى ًْادُ ؿذُ اػر (صيٌالي ،1382 ،ف  .)63-62زالؽّاي ػاصهاىّاي
تْضيؼسي کـَس دس کٌاس خيگيشيّاي ايي اًػوي تيگواى يکي ديگش اص غلَُّاي
ػياػر غٌايي هـاسکسي ايي تاس دس ٓشكِ حواير اص کَدکاى تضُ ديذُ اػر (صيٌالي،
 ،1382ف  )62تذيي زشزية هيزَاى گفر کِ دػسياتي تِ يک الگَي هٌلَب حواير
اغسوآي اص گزس ّوکاسي ٍ هـاسکر ًْادّاي دٍلسي ٍ غاهٔي ٓاليزشيي ّذا تِ ؿواس
هيآيذ کِ يک ػياػر غٌايي کاسآهذ تا تْشُگيشي اص آى هيزَاًذ تِ ّوِ غٌثِّاي
گًَاگَى ّوِ تضُ ديذُّاي غاهِ ٓول تدَؿاًذ .دس اغشاي ػياػرّاي حوايسي دٍلر اص
تضُديذگاى دػسَسالٔولّاي هسٔذدي زذٍيي ٍ تِ كَسذ آصهايـي زا خاياى ػال هالي
 1388تِ هَسد اغشا گزاسدُ هيؿَد تذيْي اػر تا زَغِ تِ ًثَد ادتياذ حقَقي دس
هَهَّ خغ اص خاياى هذذ اغشاي آصهايـي ٍ دس كَسذ زوذيذ سديف تَدغِ ٍ ٍكَل
خيـٌْادّاي هشاغْ ريشتي ٍ كاحةًِشاى ٍ تشسػي زػذيذ ًِش الصم دس آى دس ػالّاي
اخيش تِ ٓول آهذُ اػر (ف 251تضُ ديذُ ؿٌاػي حوايسي).
 .3-12-2گستزش داهٌِ اختيارات ساسهاىّايهزدم ًْاد

دس قاًَى هزکَس زا قثل اص اكالحاذ خشداد  1394داساي چْاس ًقؾ تَدًذ کِ ٓثاسزٌذ
تَدًذ اص آالم غشم ،ؿشکر دس هشاحل دادسػي ،اقاهِ دليل ،آسشام تِ آساء هشاغْ

قوايي کِ تا دس ًِش گشفسي ايي چْاس ًقؾ ػاصهاىّاي هزکَس تِ ًَس دقيقزش تِ
اّذاا هَسد ًِش ػياػر غٌايي هـاسکسي ًضديک هيؿذٓ .لي سغن ايي هَهَّ
دسخشداد هاُ ػال  1394دػسخَؽ اكالحازي گشديذ .کِ دايشُ اخسياساذ ػاصهاىّاي
هزکَس هحذٍد گشديذ ٍ فقي تِ ٌَٓاى يک آالم کٌٌذُ غشم ٍ ؿشکر کٌٌذُ دس
دادسػي زٌضل يافر .اص ايي سٍ حق آالم غشم ،حقي ٍيظُ ٍ هخسق ػويّا ًيؼر ٍ
ًثق تٌذ ب هادُ  64قاًَى آييي دادسػي کيفشي آالم غشم زَػي «هاتٌاى
دادگؼسشي ،هقاهاذ سػوي يا اؿخاف هَضق ٍ هٌو ي» ّن كَسذ هيگيشد .تٌاتشايي
اگش ػويّا ّن آالم غشم ًکٌٌذ اؿخاف ٍ هقاهاذ فَز ايي حق سا داسًذ.
 .3-12-3ػذم حصزي بَدى هَضَع فؼاليت ساسهاىّايهزدم ًْاد

ًثق هادُ  66قاًَى آييي دادسػي کيفشي حَصُ فٔالير ايي ػاصهاىّا حلشي ٍ احلاء
ؿذُ اػر ٍ ؿاهل ػاصهاىّايي اػر کِ اػاػٌاهِ آىّا دسهَسد حواير اص اًفال ٍ
ًَغَاًاى ،صًاى ،تيواساى ٍ ًازَاًاى رٌّي يا غؼوي ،هٌاتْ ًثئي ،هحيي صيؼر ،هيشاش
فشٌّگي ،تْذاؿر ٓوَهي ٍ حواير اص حقَز ؿْشًٍذاى اػر ٍ ؿاهل ػايش حَصُّا
هاًٌذ حواير اص اؿخاف هؼسوٌذ ،صًذاًياى ًٍ ...ويؿَد .اص آًػا کِ تشخي اص غشمّا تِ
آػية تذًي يا سٍاًي هياًػاهذ ،دسهاى ايي آػيةّا سا هيزَاى تِ هٌضلِ حواير خضؿکي
اص تضُ ديذُ دس ًِش گشفر .حواير خضؿکي هوکي اػر دس دسهاىّايفَسي اٍسطاًؼي
هشٍسذ خيذا کٌذ .دس ايي كَسذ دسيافر گَاّي خضؿکي تشاي خيگيشيّاي قوايي
خؼيي تؼياس اّوير داسدّ .وچٌيي ايي حواير هوکي اػر تِ ؿکل دسهاىّاي ٓادي
يا ٓوَهي تاؿذ کِ تِ ٍيظُ دس خـًَرّايخاًگي اّوير خيذا هيکٌذ .حواير خضؿکي
سا هيزَاى دس ػٌح ػياػر غٌايي قاًًَگزاساًِ (تشاي ًوًَِ دس چْاسچَب قاًَى آييي
دادسػي کيفشي) ٍ ًيض ػياػر غٌايي هـاسکسي (تشاي ًوًَِ اص گزس ػاصهاىّايغيش
دٍلسي) زلَس کشد.
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تا خاياى يافسي غٌگ غْاًي دٍم زَغِ تِ تضُديذگاى دس ػٌح تيي الوللي خيؾ اص
گزؿسِ خيـشفر کشد .دس ايي هياى ًقؾ ػاصهاىّا هاًٌذ اًػوي تيي الوللي ،حقَز
غاهِٔ تيي الوللي ،دفاّ اغسوآي ٍ غاهِٔ تيي الوللي غشمؿٌاػي تؼياس چـوگيش تَد
(ًػفي اتشًذ آتادي ،1372 ،ف ٌّ .)553گاهي کِ دٍلر تا ّوِ ًيشٍّاي خَد تِ ّوشاُ
غاهِٔ هذًي تا ّوِ ُشفيرّاي خَد دس چْاسچَب يک ػياػر غٌايي هـاسکسي دس
ساُ حواير اص تضُديذگاى گام تش هيداسد چْشُاي اص يک الگَي فشاگيش ٍ هٌلَب حوايسي
تِ ًام حواير اغسوآي تِ زلَيش کـيذُ هيؿَد .سيـِّاي حواير اغسوآي اص تضُ
ديذگاًي سا تايذ دس زحَالذ ًيوِ دٍم ػذُ تيؼسن دس ٓشكِ حقَز تـش غؼسػَ کشد.
آالهيِ غْاًي حقَز تـش کِ اغشاي تؼياسي اص هفاد آى دس دٍ هيطاز تيي الوللي حقَز
اقسلادي ،اغسوآي ٍ فشٌّگي ٍ ،حقَز هذًي ٍ ػياػي زوويي ؿذُ اػر .حواير
اغسوآي خيؾ اص ّش چيض اص گزس اًػويّا يا ًْادّاي غاهِٔ ٓول هيخَؿذ کِ اتسکاس
خَد تضُديذگاى ساُاًذاصي ؿذُ يا تشخي اص ًْادّاي سػوي يا ٍصاسذخاًِّا آى سا
ساُاًذاصي هيکٌٌذ .تضُديذگاى خاسُ اي اص غشمّا تِ ٍيظُ غشمّاي خـًَر تاس گاّي تِ
ساُاًذاصي اًػويّا کوک تِ تضُديذگاى خاف ،تِ حواير اص تضُ ديذگاًي هيخشداصًذ کِ
خيـسش ّوچَى خَدؿاى صّش تضُ ديذگي چٌيي غشم ّايي سا چـيذُ اًذ .ايي اًػويّا
تيـسش تا ساُ اًذاصي كٌذٍزّاي غثشاى خؼاسذ يا تْشُگيشي اص سٍاًـٌاػاى ٍ سٍاًکاٍاى
هخسق کوک هالي يا ٓاًفي دس اخسياس تضُديذگاى هيگزاسًذ (لدض ،طساس ٍ طيٌيا،
فيليضٍال ،1388 ،ف  .)131اهشٍصُ دس فشاًؼِ ّوشاّي سٍاًي تضُديذگاى تالغ دس هشاکض
خلَكي سٍاى دسهاىّا كَسذ هيگيشد .تٔوي اص اًػويّايکوک تِ تضُديذگاى ًيض
خزيشؽ تضُديذگاى زَػي سٍاًـٌاػاى سا زوويي کشدُ اػر اها دس هشاکض خضؿکي قاًًَي
هَغَد دس هشاکض تيواسػساًي فشاًؼِ ّيچ گًَِ خيگيشي سٍاًي زوويي ًـذُ اػر .دس

آهشيکا ًيض ّواًٌذ کاًادا دس هشاکض خزيشؽ تضُدي ذگاى سٍاًـٌاػاى تِ ًَس دائن تِ هٌَِس
خزيشؽ تضُ ديذگاًي کِ دچاس زشٍهازيؼن ؿذُاًذ حوَس داؿسِ ،خيگيشي سٍاًي سا تِ
آىّا خيـٌْاد هيکٌذ (طساس لدض ،طيٌا فيليضٍال ،1379 ،ف .)130
دس کـَسّايي کِ زـکلّاي هشدهي يا غٌثؾّاي ػياػي اغسوآي هػال خَد
ًوايي خيذا هيکٌٌذ ،ايي زـکل يا غٌثؾّا تا ساُ اًذاصي اًػويّاي خاكي تِ حواير
اص تضُديذگاى هيخشداصد .تشاي ًوًَِ هيزَاى اص اًػويّاي فويٌيؼسي دس فشاًؼِ ًام تشد
( لدض ،طساس ٍ طيٌيا ،فيليضٍال ،1388 ،ف  .)132دس کٌاس اًػويّاي هشدهي ٍ تشخاػسِ اص
غاهِٔ هذًي حواير اغسوآي هوکي اػر اص گزس ًْادّاي سػوي غاهِ ٓول تدَؿذ دس
ايي خايِ تشخي اص ٍصاسذ خاًِّاي دٍلسي يا دػسگاُ قوايي تا ساُ اًذاصي اًػويّا يا
كٌذٍزّاي دٍلسي غثشاى خؼاسذ ،تشاي ّوَاس کشدى ساُ دػسشػي تضُديذگاى تِ
دادگشي گام تش هيداسًذ .تشاي ًوًَِ ٍصاسذ دادگؼسشي فشاًؼِ تشاي ساُ اًذاصي دفسش
حواير اص تضُديذگاى دس ػال  1982تِ ايػاد ًضديک تِ  150اًػوي حوايسي دس ايي
کـَس کوک کشدُ اػر (لدض ،طساس ٍ طيٌيا ،فيليضٍال ،1388 ،ف ٍُ .)131يفِ ايي
اًػويّا اًالّ سػاًي هٌاػة تِ تضُديذگاى ػشاػش فشايٌذ غٌايي ،کوک هالي دس
صهاىّاي هشٍسي ٍ حسي کوک ٓاًفي تِ آىّا اػر ٍ تذيي زشزية حواير اغسوآي
دس ايٌػا ًيض حواير ؿکلي ،هالي ٍ ٓاًفي دس خَؿؾ خَد هيگيشد .اًػويّاي
هسٔذدي دس کـَس فشاًؼِ تِ اتسکاس خَد تضُديذگاى يا هؤػؼاذ هخسلف ٍ يا غٌثؾّاي
ػياػيٓ ،قيذزي ايػاد ؿذُ ّواًٌذ اًػويّاي تضُ ديذگاى .1ايي اًػويّا تِ اتسکاس
قشتاًياى خؼاساذ خاكي ايػاد ؿذُاًذ (ّواًٌذ قشتاًياى توة گزاسيّاٍ ،الذيي کَدکاى
تِ قسل سػيذُ ،قشتاًياذ حَادش تضسگي چَى فَسياًي ،2خاًَادُ قشتاًياى حادضِ کَ) ... ٍ1

1 .Les associations des victims.
2 .furiani
.

ايي اًػويّا دس زالؽاًذ دس غشياى زحقيقاذ سػيذگي قوايي تِ ٌَٓاى هذٓي
خلَكي خزيشفسِ ؿًَذ.
اًػويّاي حواير اص قشتاًياى زػاٍص تِ ٌٓفّ 2ذا اػاػي ايي اًػويّا زـکيل
غلؼاذ هٌِوي تِ هٌَِس زثادل زػشتياذ هياى تضُديذگاى تِ ياسي ّن ؿسافسٌذ ٍ
اغسٌاب اص هـاٍسُ ٍ قواٍذ کؼاًي اػر کِ ٍغَد ّش ًَّ زػاٍص تِ ٌٓف سا کِ تِ خاًش
آًکِ خَدؿاى تا آى هَاغِ ًثَدًذ اًکاس هيکٌٌذ .فشكسي کِ تضُديذگاى دس ايي گشٍُّا
تشاي كحثر کشدى خيذا هيکٌٌذ تِ آىّا اهکاى هيدّذ کِ هـکالزـاى سا تياى کشدُ ٍ
خَد سا ٓوَ گشٍُ احؼاع کٌٌذ .تا ايي حال تشخي اص تشُ ديذگاى تا غذير تشاي فٔالير
ٍ ػاصهاى دادى تِ ايي اًػويّا ػشهايِ گزاسي هيکٌٌذ .آىّا هيخَاٌّذ تا کوک
کشدى تِ دي گشاى دس غْر خـر ػش گزاؿسي ٍاقِٔ زػاٍص تِ ٌٓف زػشتِّاي خَد سا
هطثر اسصياتي کشدُ ٍ تِ آى هٌٔا دّذ .اًػويّاي ًشفذاس حقَز صى (فويٌيؼرّا)3
غٌثؾّايحواير اص صًاى قشتاًي زػاٍص تِ ٌٓف تِ اتسکاس اًػوي ًشفذاس حقَز صًاى دس
آهشيکا ًوع گشفر .ايي ًَّ اًػويّا دس فشاًؼِ ًيض گؼسشؽ خيذا کشد .فويٌيؼرّا دس
ػال  1960 ٍ 1970دس غْر زَغِ تيـسش تِ صًاى ٍ تشاتشي هياى صًاى ٍ هشداى تِ
هثاسصُ تشخاػسٌذ .قاًَى دػاهثش  1980تِ ؿذذ زحر زأضيش خَاػسِ آىّا تَد.
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دس تٔذ اغسوآي هؤلفِّاي آسواد اغسوآي ،سٍاتي هسقاتل ،ؿثکِّا ،هـاسکر ،آگاّي
ٓوَهي ،اًؼػام اغسوآي ٍ هؼ َلير اغسوآي هٌشح اػر .تشخي دس زٔشيف تٔذ
اغسوآي تياى داؿسِاًذ ػشهايِ اغسوآي ّوچَى هفاّين ػشهايِ فيضيکي ٍ ػشهايِ

1 .sainte odile.
2 .Les associatios des victims de viol.
3. Les associations feministes
.

اًؼاًي ،تِ ٍيظگيّاي ػاصهاى اغسوآي اص قثيل ؿثکِّاٌّ ،ػاسّا ،آسواد ٍ ...اؿاسُ
داسًذ کِ ّواٌّگي ٍ ّوکاسي تشاي کؼة ػَد هسقاتل سا زؼْيل هيکٌذ (سص.)2000 ،
آسواد ٓثاسزؼر اص زوايل تِ خٌشخزيشي دس تٌي اغسواّ تش اػاع حغ آسواد تِ
ديگشاى اػر .تِ ايي ؿکل کِ دي گشاى تش اػاع اًسِاس ها خاػخ دادُ ٍ تِ سٍؽ حوايسي
دٍغاًثِ ٓول خَاٌّذ کشد ٍ يا الاقل ايٌکِ قلذ آصاسدّي ًذاسًذ (سٍکاکغ،1998 ،1
ف .)3آسواد اص هْنزشيي ؿاخلِّاي ػشهايِ اغسوآي هحؼَب هيؿَد .تِ غْر
اّوير صيادي کِ ايي هفَْم کِ دس صًذگي اغسوآي اًؼاى داسد اًذيـوٌذاى تؼياسي
آى سا هَسد تشسػي ٍ هَسد کٌذٍکاٍ قشاس دادُاًذ .تي آسوادي خذيذُ سٍاًـٌاػي اػر کِ
فشد اًويٌاى خَد ٍ ديگشاى سا اص دػر هيدّذ ٍ تِ ًازَاًي خَد ارٓاى داسد .اص ًگاُ
کلوي زَاى فشاػر ٍ خالقير سا اص فشد ٍ گشٍُ هيگيشد ٍ اٍ سا هَغَدي تي زحشک ٍ
خٌطي زثذيل هيکٌذ (ػسَدُ ،1381 ،ف.)15
ػاصهاىّاي هشدم ًْاد تِ هيضاى صيادي تا ػشهايِ اغسوآي دس اسزثاى ّؼسٌذ.
هيضاى هـاسکر افشاد دس اًَاّ ػاصهاىّاي اغسوآي ٍ ؿثکِّاي سػوي ٍ غيشسػوي
هذًِش اػر .ؿثکِّاي سػوي ٍ غيشسػوي اسزثاًاذ ٍ هثادالذ دس ّش غاهِٔاي آن اص
هذسى ٍ ػٌسي ٍغَد داسد .ؿثکِّا دس دٍ ًَّ ٓوَدي ٍ افقي ّؼسٌذ .دس ؿثکِّاي
افقي ؿْشًٍذاى ٓوَير داسًذ کِ اص ٍهٔير تشاتشي تشخَسداس ّؼسٌذ ٍ دس ؿثکِ
ٓوَدي ؿْشًٍذاًي ٓوًَذ کِ دس ٍهٔير ًاتشاتش تِ ػش هيتشًذ (اهيشي ،1387 ،ف.)19
ً .4تيجِگيزي
ػاصهاىّاي هشدم ًْاد دسغاهِٔ ًقؾ تشغؼسِاي داسًذ ٍ هذاخلِ ايي ػاصهاىّا دس
فشآيٌذ کيفشي تشاػاع هادُ  66قاًَى آييي دادسػي کيفشي خيؾ تيٌي ؿذُ اػر .ايي

ػاصهاىّا تِ ٌَٓاى ًْادي غْر تشقشاي اسزثاى هياى افشاد غاهِٔ ٍ ًِام ٓذالر کيفشي
تِ ؿواس هيسًٍذ .اص ايي سٍ دس ساػساي ػياػر غٌايي هـاسکسي هثٌاي خيؾتيٌي آى دس
قاًَى هزکَس حواير اص حقَز ؿْشًٍذاى ٍ ايػاد اهٌير اغسوآي ٍ ٓذالر قوايي اػر.
اص ايي هٌِش ًقؾ اػاػي سا تِ دٍؽ داسًذ .حال غْر زحقق اّذاا قاًَى گزاس
ػاصهاىّاي هشدم ًْاد ًقؾّاي هسٔذدي سا ايفا هيکٌذ کِ ٓثاسزٌذ اص :حواير اص تضُ
ديذگاى ،گشدآٍسي اًالٓر ٍ آالم تِ هشاغْ قوايي ،زْيِ ٍ اسئِ ساّکاسّا ٍ خيـٌْاداذ،
آگاُػاصي تضُ ديذگاى ،هٔاهذذّاي اغسوآي ٍ حقَقيّ ،وکاسي دس اغشاي
ػياػرّاي غٌايي دٍلر ،هثاسصاذ زثليغازي ٍ زأضيشگزاسي تش فشآيٌذ قاًَى گزاسي،
ًِاسذ تش زخلفاذ دٍلر کِ اص ايي هَاسد دٍ هَسد آالم غشم ٍ ؿشکر دس دادسػي دس
قاًَى آييي دادسػي کيفشي هٌٔکغ ؿذُ اػر .ايي دس حالي اػر کِ دس قاًَى خيؾ اص
اكالحاذ ػال ٓ 94الٍُ تش دٍ هَسد اخيش الزکش دٍ ًقؾ اػاػي ٍ کاسآهذ ديگش تِ آىّا
هحَل گـسِ تَد کِ ٓثاسزٌذ تَدًذ اص :حق آسشام تِ آساء قوايي ٍ ّوچٌيي حق اقاهِ
دليل کِ هساػفاًِ دس خي اكالحاذ اًػام ؿذُ دٍ هَسد اخيش اص قاًَى حزا ؿذ .ايي دس
حالي اػر حق آالم غشم ،حقي ٍيظُ ٍ هخسق ػويّا ًيؼر ٍ ًثق تٌذ ب هادُ 64
قاًَى آييي دادسػي کيفشي آالم غشم زَػي «هاتٌاى دادگؼسشي ،هقاهاذ سػوي يا
اؿخاف هَضق ٍ هٌو ي» ّن كَسذ هيگيشد .تٌاتشايي اگش ػويّا ّن آالم غشم ًکٌٌذ
اؿخاف ٍ هقاهاذ فَز ايي حق سا داسًذ .تا ايي حال تا ٍهْ چٌيي اكالحي دس غشياى
هَهَّ ػثة کاّؾ ػشهايِ اغسوآي دس هياى ػاصهاى هشدم ًْاد گـسِ اػر .اص ًشا
ديگش غْر ؿشکر دس غلؼاذ سػيذگي اكل تش ٓلٌي اػر ٍ اؿخاف ٓادي ّن چٌيي
حقي داسًذ هوي ايٌکِ هحذٍيرّاي کِ تشاي ؿشکر دس غلؼاذ خيؾ تيٌي ؿذُ اػر
دس هَسد ػاصهاىّا ّن تِ ّويي هٌَال اػر .اها تا دس ًِش داؿسي ايي هثاحص ساحلّاي
خيـٌْاد هيـَدکِ ٓثاسزٌذ اص زلَية قاًَى غاهْ حاکن تش فٔالير هـاسکسي ػويّا دس

فشايٌذ کيفشيٓ ،ذم حلشي تَدى هَهَّ فٔالير ػاصهاىّاي هشدم ًْاد ،خيؾ تيٌي
صهيٌِّاي حقَقي ،فشٌّگي ٍ اغسوآي الصم ،افضايؾ آسواد هشدم ًؼثر تِ ػوي ّا،
گؼسشؽ داهٌِ اخسياساذ ػاصهاىّاي هشدم ًْاد کِ دس كَسذ زَغِ تِ هَاسد هزکَس
ؿاّذ زَػِٔ ٍ زقَير ػشهايِ اغسوآي ػويّا ّؼسين.
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