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 الَاًساص

 ّوتا تی یٌتای تٌام

 دس ًیلشی حوَم ًاسّای ساصٍ تاهَؾَع هثلی اػالى هحتشم،ٍكن اػؿای هحؿش ٍاحتشام سالم،ادب ػشؼ

 هؼضص اساتیذ اص اجاصُ ّستین،تاًسة دٍستاى خذهت دس دیذُ آسیة ًَدًاى دادخَاّی حن اػوال

 .هیٌوایین آؿاص سا اهطة تحث هحتشم ٍهذیشگشٍُ



 هیتَاًذ ّشًس.است ّشكشد هسلن حن ایشاى،دادخَاّی اسالهی جوَْسی اساسی هاًَى ۳۶ اغل تشاساس

 ضشـ هیذٍ تی ٍ هكلن اغل دسایي سكتِ تٌاس ػثاست تٌاتشایي.ًٌذ سجَع غالح دادگاُ تِ دادخَاّی توٌظَس

 .است

 

 .ضَد ضْشًٍذاى دادخَاّی حن اصاػوال هاًغ ًویتَاًذ ًاتَاًی ًِ است استَاس اهش تشایي اٍلیِ اغل ٍغق تاایي

 هیتَاًذ ٍاجتواػی جسواًی خاظ ٍؾؼیت تذلیل ضْشًٍذاى اص خاغی ّای گشٍُ دسهَسد حن ایي اجشای اها

 .ّایٌذ گشٍُ ایي اصجولِ ًٍَجَاًاى ًَدًاى ًِ گشدد سٍتشٍ تاهذاًؼی

 اجتواػی ٍؾشٍستْای دیذگی آسیة سٌگیي آثاس دلیل تِ ًَدًاى ػلیِ استٌاتی جشاین دسصهیٌِ هَؾَع ایي

 .داسد صیادی اّویت جشم هشتاًی ًَدًاى اص حوایت تِ ساجغ ٍاًساًی

 تِ تاتَجِ ًویطَد،اها هحسَب آًْا ػلیِ استٌاتی جشاین اص ًَدًاى ضٌایت حن سلة ػاهل ًَدًی ّشچٌذ

 ػلیِ استٌاتی جشاین سیاُ سهن ًاّص ٍدسساستای ًیلشی دػَی قشح اص دسًاتَاًی ًَدًاى پزیش آسیة ضشایف

 حن استیلای دسجْت اكتشاهی حوایتی ساصًٍاسّای تیٌی پیص تِ سكاّی سٍیٌشدی تااتخار گزاساى آًْا،هاًَى

 .اًذ ًشدُ اهذام ًَدًاى ًیلشی دادخَاّی

 هاَّی ًیلشی دسحوَم ًیلشی گزاس ٍهاًَى تاثیشگزاضتِ ًیض ًیلشی دسحوَم ضٌاختی جشم سّیاكت ایي

 .است تشداضتِ گام اقلال دیذگی تضُ دستشاتش حوایتی سیاست اتخار تِ ٍضٌلی

 اص هاَّی،تسیاسی ًیلشی دسحوَم گزاساى ضٌلی،هاًَى هَاًیي دس حوایتی سیاست ایي اتخار اص هثل الثتِ

 هحسَب آصاسی ًٍَدى تاقلل تذسكتاسی جاهؼِ ٍاسصضْای پضضٌی ٍسٍاى ضٌاسی سٍاى اصًظش ساًِ سكتاسّایی

 اهذام تضٌّاساًی ًیلش تطذیذ تِ حذاهل یا ًشدُ اًگاسی جشم ٍیژُ تػَست سٍیٌشدحذاًثشی هیطَد،دسیي

 (۱۳۸۱ هػَب ًٍَجَاًاى ًَدًاى اص حوایت هاًَى جولِ هي.)است قلل یي آًْا دیذُ تضُ ًِ است ًشدُ

 تشای ضذُ تیٌی پیص حوایتی اهذاهْای ٍسوَل دیذُ آسیة ًَدى ٍسٍد دسجْت هْن ّای هَللِ اص یٌی

 .است ًیلشی ٍدػَای ضٌایت قشح تشای ساصًٍاسّایی ی اٍ،تؼثیِ

 یا حن ایي اص استلادُ تِ هادس ضٌاختی آسیة ٍیژگیْای تذلیل ًَدى ًِ داسد اّویت آًجایی اص هَؾَع ایي

 ًِ دادُ سَم دیگشی ساٌّاسّای تسوت سا گزاس هاًَى اهش ایي لزا.ًیست ضذُ اػكا حن ًاهل اجشای

 ۺجولِ هي دیگش اضخاظ تِ حن ایي اجشای ٍاگزاسی اص ػثاستست



 هاًًَی سشپشست یا هْشی ٍلی-۲(ى.د.آ.م ۱۱ هادُ.)ّستٌذ ػوَهی حیثیت داسای ًِ ٍسجشایوی دادستاى-۱

 ًَدًاى حوایت هاًَى ۵ هادُ تثػشُ ٍكن) تْضیستی ساصهاى-۳( هاًَى ّواى۷۱ ۷۷ٍ هادُ ٍكن)قلل

 (ى.د.آ.م ۶۶ هادُ) ًْاد هشدم ساصهاًْای اصجاًة ضٌایت اػالم-۴( ًٍَجَاًاى

 ػلیِ استٌاتی دسجشاین ًَدًاى ضٌایت حن سلة هَجثات هیتَاًذ كشد تَدى ًَدى آیا ًِ ایٌست سَال حال

 آٍسد؟ ساكشاّن آًْا

 هیٌٌذ دسخَاست سا هشتٌة تؼویة ًِ سا ای دیذُ ى،تضُ.د.آ.م ۱۷ هادُ ًِ داسد اّویت اصآًجایی هَؾَع ایي

 ٍاسدُ ؾشسٍصیاى جثشاى دسخَاست حن جولِ هي هختللی حوَم ضاًی ٍتشای است ًاهیذُ ضاًی

 .هتػَساست

 ۺدیذُ آسیة ًَدى ضخع اصسَی ضٌایت قشح سٌجی اهٌاى

.. است ضذُ ضوشدُ سسیذگی تِ ضشٍع ّای جٌثِ اص یٌی تؼٌَاى ى.د.آ.م ۶۴ هادُ الق دستٌذ ضاًی ضٌلیت

 غَست تاصپشس اصجاًة ضاًی ضٌایت پیشاهَى دادستاى،تؼویة هحؿاسجاع تِ هاًَى ّواى ۸۹ هادُ ٍكن

 غـش آیا حال. ًوایذ هثَل ٍهت ّوِ سا ٍضلاّی ًتثی ضٌلیت است هٌلق دادستاى ۶۹ هادُ ٍكن ٍ هیپزیشد

 خیش؟ یا ضَد هحسَب ًیلشی دػَلی قشح تشای اكشاد هاًًَی اّلیت ػذم هَاسد  اص یٌی هیتَاًذ سي

 ۺًَدى تَسف ضٌایت قشح هخاللاى دالیل-الق

 دػَای لزاحن(. ػول،تلَؽ،اختیاس،هذست) تاضٌذ تٌلیق ضشایف داسای تایذ هذػی ٍ ضاًی هؼتوذًذ گشٍُ ایي

 تشتی ًِ است سٍایتی آًْا دالیل.ًیست استواع هاتل ًیض(تلَؽ تِ ًضدیي سي)هشاحن ٍحتی ًاتالؾ ضخع

 تشلضٍم چَى ًِ داسد داللت دػَا آثاس تشتة ػذم آًْا،اغالت دیگش دلیل.داسد داللت ًاتالؾ ًالم اػتثاسی

 ساجاسی ػذم اغل لزا ًذاسین، ًیست،دلیلی تٌلیق ػاهِ ضشایف داسای ًِ ضخػی ادػای پزیشش

 اثثات دسغَست هذػی ًِ ایٌست هتٌلق ؿیش ضخع اصجاًة دػَا اهاهِ اهٌاى الصهِ سَم دلیل.هیٌوایین

 تِ هادس ؿیشهتٌلق ضخع ضي تذٍى ًِ ًوایذ،دسحالی هلضم اهَسی اًجام تِ سا ػلیِ هذػی تتَاًذ ادػایص

 دػَایی اصقلل ًِ هؼتوذًذ الَسیلِ تحشیش هؿا دسًتاب ًیض( ُ) خویٌی اهام حؿشت.ًیست ػولی چٌیي

 .ًیست هسوَع

 

 ۺًَدى تَسف ًیلشی ضٌایت قشح هَاكواى دلیل



 اػتثاس تشػذم غشكا هزًَس سٍایات ایٌٌِ جولِ هي است ٍاسد ایشاداتی هخاللاى تشادلِ ًِ هؼتوذًذ دستِ ایي

 هشاحن ضخع ًالم دسٍغیت هثال چشاًِ هكلن تػَست ًِ داسًذ داللت دسهؼاهالت هٌلق ؿیش ضخع ًالم

 لضٍم تش هثٌی ای ادلِ ًِ دسجایی است،چشاًِ الدلیل حیث دلیل االغل هاػذُ ٍجَد دٍم  است،ایشا هؼتثش

 ای هالصهِ ّیچ هاًذ،هؿاكا ًوی تاهی ػذم اغالت اجشای تشای داسد،هحلی ٍجَد هشاّن ضخع ادػای پزیشش

 خَد ؿیشهٌلق ًِ ًذاسد ٍجَد ًاًؼی ّیچ تذاسدچشاًِ ٍجَد حن تشهكالثِ ٍهذست دػَا تشاهاهِ هشست تیي

 .تاضذ ٍلی تشػْذُ آى ثثَت،هكالثِ اص ٍپس ساًگایذ حوی ادػای

 ًیلشی ضٌایت هاًغ غـشسي ًِ هیطَد استٌثاـ چٌیي ؿیشهستوین تٌحَ ًْشچٌذ د.آ.م۷۱ ۷۷ٍ هَاد اص

 ّواى۶۹ هادُ تشاساس ًِ ًویشسذچشا تٌظش غحیح تشداضتی چٌیي ًِ ًشد ػٌَاى هیتَاى تاهذاهِ اها است

 هَسد(است چٌیي ًیض ًَدى دسهَسد) تٌظیوی هجلس غَست اهؿای اص ػجض تاٍجَد ضلاّی ضٌایت هاًَى

 .است هشاسگشكتِ پزیشش

 است،پس جضایی تؼویة ضشـ خػَغی ضاًی ضٌایت ًِ است جشایوی تِ ًاظش ۷۷ٍ۷۱هَاد دیگش اصسَی

 ٍكن ضْشًٍذاى ّوِ اصقشف دادخَاّی حن اػوال تِ تاػٌایت) دیذُ آسیة ًَدى دادخَاّی حن سػایت

 ایي ًِ هیٌٌذ ایجاب اغل تِ تاصگطت ٍؾشٍست استثٌاء هَسغ تلسیش هَؾَػیت ٍ( اساسی هاًَى ۳۴ اغل

 حن ًَدى تشای جشاین سایش ٍدسهَسد ًشدُ هتشاب هاًَى ایي ۱۲دسهادُ هزًَس جشاین تِ غشكا سا هحذٍدیت

 .ضَین هائل ضٌایت

 ًَدى خَد دیذگاُ،تواؾای ایي دسساستای ۲۶ هادُ دس ًٍَجَاًاى ًَدًاى اص حوایت الیحِ ًِ تكَسی

 .است داًستِ تؼویة تِ ضشٍع تشای هاًًَی ّای جٌثِ اص یٌی ًیض سا ًٍَجَاى

 ًَدى هَاهغ اًثش دس ساًذاسد،چَى ضٌایت قشح اّلیت هكلن تػَست ًَدى ًِ تاضین هؼتوذ اگش چشاًِ

 هَؾَع صهیٌِ دسایي هْن هیپزیشد،اصهطٌالت غَست ًَدى ٍاٍلیای ًضدیٌاى تَسف ّا ّاٍتذسكتاسی آصاسی

 ػذالت دستگاُ دس جشاین ایي ًطذى هٌطَف تِ هٌجش ًِ است ًَدى یاهین ٍلی دست تِ ضٌایت اػالم ػذم

 .هیطَد ًَدًاى ػلیِ جشاین سیاُ سهن ٍاكضایص ًَدًاى هٌشس دیذگی ٍآسیة ًیلشی

 هواالتۺ هٌاتغ

 دیذُ آسیة ًَدًاى دادخَاّی حن اػوال صهیٌِ دس ایشاى ًیلشی حوَم ساصًٍاسّای-

 . ًیلشی دسحوَم ًَدًاى اص ٍیژُ حوایت اغل ٍدسیاكت اًؼٌاس كشایٌذساصًٍاسّای-

 صیٌالی حوضُ اهیش دًتش آهای جٌاب



 پلیس تیٌی ساستا،پیص ایي دس دٍلت سیاستْای اص یٌی هیشسی تٌظش دًتش، آهای جٌاب سَال تِ دسپاسخ

 . ًوایذ جلَگیشی اقلال تضّذیذگی تطذیذ اص هیتَاًذ ًِ است ى د.آ هاًَى دس ًٍَجَاًاى اقلال ٍیژُ

 

Samira Damavandi,  

 الَاًساص خاًن ضوا اص سپاس

 تَد ػالی تسیاس

 ًٌٌذ هكشح هیتَاًٌذ داسًذ سَالی اگش دٍستاى

Alvansaz Lawyer,  

 تْشُ هحؿشضاى اص داسًذ، خػَظ ایي دس تحثی اگش گشاًوذس اساتیذ سسیذ، پایاى تِ ساهن ایي ػشایؽ دٍستاى

 .هیطَین هٌذ

 �ًْادیذ دساختیاسم سا كشغت ایي ًِ حؿشتؼالی اص تاتطٌش

 

H. Nhkn,  

 �.تاى اسصًذُ هكالة اص تطٌش سپاس،تا تیٌْایت ، الَاًساص خاًن

 

Alvansaz Lawyer,  

 �ػضیض خَاى ًَحِ خاًن سپاسگزاسم

 

Mozhdeh,  

 .ًٌن سَال سالم

 

Alvansaz Lawyer, [ 



 .تلشهاییذ

 

Mozhdeh,  

. ًَضتن ًَدًاى تضّذیذگی اص گیشی پیص دس اهَصضی ًْادّای ًوص هشسد دس تاهِ پایاى هي ػضیض استاد

 .ًذاسد ٍجَد تْضیستی ٍ پلیس ٍ پشٍسش ٍ اهَصش هثل هختلق ًْادّای تیي ّواٌّگی ًِ ضذم هتَجِ

 ًذاسد ٍجَد ًَدًاى دیذگی تضُ اص اهَصش تشای سیضی تشًاهِ ٍ دسستی اهَصش م ُ پشٍش ٍ اهَصش دس حتی

 ًشد؟ ًاس  چِ تایذ هْن ایي تشای ٍاهؼا

 

 , داًطجَ

 سالم تا

 تلشهاییذ ػضیضً استاد لكلا

 ؟ هاًًَی هستٌذ داسًذ؟ ًظاست ًَدًاى حوَم سػایت تش ًْادّایی چِ ها حوَهی ًظام دس 

 سپاسگضاسم

 

Alvansaz Lawyer,  

 گشٍُ دس تَد تْتش ًِ است دیذگی تضُ دسخػَظ حؿشتؼالی سَال  الثتِ. ضواست لكق ًیستن،ًظش استاد هي

 تكَس ضذ،ٍلی اسائِ ضٌاسی دیذُ تضُ گشٍُ دس هكالثی ساستا ایي دس ّن یٌثاس هیطذ، هكشح ضٌاسی دیذُ تضُ

 داًص آهذ ٍ سكت سشٍیس تسْیل تش گشٍُ ایي ًظاست ًیض ٍ ٍیژُ پلیس تٌاس ضشٍع تا گلت هیتَاى هختػش

 .گشدد هحون اهش ایي ًِ است هؼلواى،اهیذ تِ آهَصش ٍ هذسسِ تا ٍیژُ گشٍُ ایي ّوٌاسی الگَی ٍ  آهَصاى

 

Mozhdeh, [ 

 . هوٌَى



 .كشهَدیذ لكق

 

Alvansaz Lawyer,  

 آًْا اساسٌاهِ ًِ ًْادی هشدم ساصهاًْای داضتِ هوشس ًِ ى د.آ.م۶۶ هادُ كشاص دس هذاهِ هیٌٌن،تا خَاّص

 .تاضذ تْضیستی ساصهاى ساصهاًْا، ایي اص یٌی هیشسذ تٌظش است، ًَجَاًاى ٍ اقلال اص حوایت دستاسُ

 

 پایاى


