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دگانيد بزه از تيحما در ييهقضا قوه و نهاد مردم یها سازمان تعامل  
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 دهیچک

 عدم. است دهش یبزهکار و مجرمانه دهیپد متفاوت و نینو انواع ظهور و بروز با توأم حاضر، عصر در میجرا افزون روز گسترش 

 از یکنشوا یریشگیپ: جمله از مختلف یهانهیزم در یفریک یاجراها ضمانت از استفاده با یرسم یفریک عدالت ستمیس قیتوف

 که است هشدپرسش  نیا یریگشکل موجب ،مرتکبان شدن یاجتماع باز و یمنطق اصالح ن،یمجرم با هنگام به برخورد جرم، وقوع

 یمدن جامعه یصولا و فعال مشارکت بر یمبتن یفریک استیس یهابرنامه و ریتداب یروزرسان به و تیتقو ش،یافزا یپ در ستیباآیا ن

 در تا ذارندگیم یفریک حقوق عرصه به پا خودجوش و داوطلبانه طور به که( هاسمن) یمردم یهاسازمان مشارکت قاعدتاً، ؟بود

 توجه ضرورت. است یمشارکت یفریک استیس بارز مصداق کنند؛ تیفعال یعموم یرسانخدمت و یاجتماع معضالت رفع جهت

 هیئقضا قوه اس،اس نیا بر. است انکار قابل ریغ و الزم یامر هاسمن بر نظارت و یابیارز ،یسامانده ،ییشناسا به حکومت ارکان

 اقدام ،1۳۹۸ سال یروزها نیواپس در هاسمن رامونیپ ییقضا دستگاه در خواهتحول حرکت و یاسالم انقالب دوم گام یراستا در

االنه آنان در راستای تقویت حضور فعدر  «هییقضا قوه با یمردم ینهادها تعامل و مشارکت نحوه» دستورالعمل میتنظ و هیته به

 دالتع ستمیس کنشگران یرو شیپ را یمختلف و متعدد یمحورها دستورالعمل، نیا. نمودسیاست جنایی جامعوی )غیر دولتی( 

 از تیحما در یمشارکت یفریک استیسحلیلی، ت -با روش توصیفی که است آن بر هدف نوشتار، نیا در. داد قرار هاسمن و یفریک

 هدفمند یجراا جهت در مبهم نقاط نمودن مرتفع بر عالوه و داد قرار یبررس مورد مذکور، دستورالعمل پرتو دررا  دگانیدبزه

 .گردد و منتج یمنته ثریو مؤ نینو یهاافق یارائه به عملم مقا در دستورالعمل

 

 .یمشارکت یفریکسیاست  ،دستورالعمل ،تیحما ،دهیدبزه :هاواژهكلید 
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 مقدمه

 یفریک عدالت خیتار در و بوده ریمتغ همواره مجرمانه دهیپد به پاسخ و ییجنا علوم یرهیدا در یمدن جامعه و مردم گاهیجا و نقش 

 سپس و یخصوص یریگانتقام با که جرم با جوامع مواجهه ،ییابتدا دوران از. است نگذاشته سر پشت را یکسانی تیوضع

 عرصه در هادولت و هاتیحاکم یانحصار مداخله عرصه که ترکینزد روزگاران دوران تا دهیگرد آغاز یخصوص یدادگستر

 ،یمحل جامعه دو، آن کانینزد ده،یدبزه بزهکاران، از اعم یفریک ندیآفر در ریدرگ اصحاب و نیطرف نقش شکیب است، بوده یفریک

 عدالت نظام نیا روزافزون یناکارآمد با. است شده مواجه یشگرف راتییتغ با یخصوص و یعموم یهاتشکل و نهادها دولت،

 هرچه یسرددل و یسرخوردگ نیهمچن و یبزهکار اهیس رقم شیافزا و ستمیب قرن در جرم آمار رفتن باال و مداربزهکار یفریک

 بزه یسو به محسوس یچرخش با ییجنا علوم شمندانیاند ستمیب قرن یهامهین از ،یرسم یفریک عدالت نظام از دگانیدبزه شتریب

 استیس چیه اصوالً که دندیرس جهینت نیا به مجرمانه دهیپد نیتکو در دهیدبزه نقش در کنکاش از پس و شدند لیمتما دگانید

 شهیر خود که دگانیدبزه از تیحما شهیاند ب،یترت نیبد .گردد اجرا و یطراح دگانیدبزه به توجه بدون دینبا و تواندینم ییجنا

 در چه و کشورها از یاریبس در و یمل سطح در چه که گشت بدل نینو یجنبش به دارد ستمیب قرن یبشر حقوق یهاشهیاند در

 و رانوندیب) نمود مشاهده توانیم را آن از یاریبس یهانشان یگذار قانون و ییجنا یگذاراستیس عرصه در یالمللنیب سطح

 .(1: 1۳۹7 فرد، انیسبز

 چیه یجا امروزه، اند؟ها، نقش مشارکت مردمی را در کاهش نرخ جرائم پذیرفتهال مطرح است که آیا حاکمیتحال این سؤ

 و مردم مشارکت بدون اجرا مرحله در چه و یزیربرنامه و نیتدو عرصه در چه ییجنا استیس چیه که ستین یدیترد و شک

 یریکارگه ب و مردم دادن نشان خوش یرو بدون یدولت یهااستیس و هابرنامه نیبهتر یحت. ستین اعمال و اجرا قابل یمدن جامعه

 .وستیپ نخواهند ظهور یمنصه به عمل مقام رد گاه چیه که مانندیم ییهاپاره کاغذ تنها یمدن جامعه

 از تیحما گر،ید عبارت به. است صادق کامالً زین هستند مردم و یمدن جامعه بطن از خود که دگانیدبزه خصوص در امر، نیا

 انیم کامل کیتفک عصر شک،یب. بود نخواهد ریپذامکان یرو چیه به یمدن جامعه و مردم عامه مشارکت به توسل بدون دگانیدبزه

 یتصد اعمال و یتیحاکم اعمال از شمار یب یااههیس با میحج یهادولت. است آمده سر به مردم و تیحاکم یکارکردها و فیوظا

 گذشته عیمط و منفعل مردمان آن نه گرید یمدن جامعه معاصر متمدن جوامع تیاکثر در مقابل، در و اندشده مواجه یجد یچالش با

 یاقتصاد یاسیس یاجتماع یهاجنبه یتمام در لیدخ و فعال یعناصر عنوان به امروزه بلکه هادولت اعمال بر ناظران تنها یحت نه و

 .(21: 1۳۹6 بابازاده، ییبنا) اندگشته لیتبد مدرن یایدن و

 یالگوها بر هیتک زانیربرنامه یبرا امروزه. است برخوردار واال یتیاهم از امور اداره در مختلف یهاگونه به مردم مشارکت

 را خود تالش و تیخالق جامعه افراد شود اجرا یمشارکت تیریمد یالگو اگر رایز. است یضرور یامر ار،یخود و زادرون توسعه

 و هیسو دو ارتباط نوع کی که گفت توانیم واقع در. بدهند یاجتماع تیامن جادیا یبرا یاصالح نظر کدام هر تا رندیگیم کاره ب

 که از سوی هیچ دولتی قابل انکار نیست. دیآیم وجود به یتعامل

های مردم بایستی بیان داشت که تحقیقات و مقاالت موجود، در خصوص نقش سازمان در باب بررسی پیشینه تحقیق حاضر

های مردم نهاد در فرآیند کیفری در پرتو حضور سازمان ینهاد در پیشگیری مشارکتی از جرائم مانع اطفال به طور خاص و نحوه

العمل لکن در خصوص دستور اند،تی را ارائه نمودهلیفات و نکاقانون مذکور تأ 66 یقانون آئین دادرسی کیفری در راستای ماده

های مردم نهاد در فرآیند ثر سازمانحضور فعال و مؤ تقویتو ارتباط آن با  نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
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های ذکور و ارائه افقای یافت نگردید که همین امر خود ضرورت بحث، بررسی و مداقه در دستور العمل مری مطلب یا مقالهکیف

 سازد.های مردم نهاد در کاهش نرخ بزه را به روشنی آشکار میآن در باب استفاده هرچه بیشتر از سازمان عملی کارآمد از رهگذر

 دیتردیب ه،ییضاق قوه تحول جهت ییقضا دستگاه اراده و یرهبر معظم مقام یسو از یاسالم انقالب دوم گام هیانیب به توجه با

 دانش و داریاپ مند،نظام توجه منظور به هییقضا قوه استیر .است انکار رقابلیغ و یضرور یامر یمردم ینهادها مشارکت مسئله

 تیحما جرم، عوقو از یریشگیپ ،ییقضا یگذاراستیس یهانهیزم در مشارکت یبرا یمردم ینهادها یتوانمند و هاتیظرف به انیبن

 تیعنا با ان،مجرم و متهمان شدن یاجتماع باز و یدگیرس ن،یقوان یاجرا بر نظارت سازش، و صلح و یگریانجیم دگان،یدبزه از

 خصوصاً یاساس انونق اصول به نظر و هییقضا قوه یتحول یهابرنامه بودن یمردم بر یمبن( یالعالمدظله) یرهبر معظم مقام دیتأک به

 نونقا ششم و پنجاه و کصدی اصل یاجرا در و یمردم ینهادها گسترده تیظرف و مردم مشارکت تیاهم و هشتم و سوم اصول

 «هییقضا قوه با یمردم ینهادها تعامل و مشارکت نحوه دستورالعمل» عنوان تحت یدستورالعمل مذکور، مقررات و نیقوان و یاساس

 .کرد صادر 1۰۰/2127۳1/۹۰۰۰ شماره یط 6/12/1۳۹۸ مورخه در را

 

  نیادیبن میمفاه -1

 هییقضا قوه اب یمردم ینهادها تعامل و مشارکت نحوه دستورالعمل در دگانیدبزه از تیحما مشارکت یهاجلوه به که آن از شیپ

اب روش در ب رابطه نیا در. میگرد آشنا بحث مورد موضوع ییربنایز میمفاه و یعلم نیمواز با تا دارد ضرورت م،یبپرداز

 قبال رد یمشارکت یفریک استیس با مرتبط یمبان حیتنق و اصطالحات فیتعر ارائه به نخست، گام در ،ساختاری نوشتار حاضر

 .میپردازیم دستورالعمل بر حاکم ساختار حیتشر و لیتحل به سپس و نمود میخواه توجه نهاد مردم یهاسازمان

 

 اصطالحات -1-1

 - آن یاساس و یدیکل واژگان به ستیبایم نوشتار، نیا در مندرج مباحث و مطالب با مخاطب، ذهن بهتر هرچه ارتباط منظور به

  .گذارد یبرجا یترمناسب و مؤثر ریتأث تا پرداخت - اختصار به هرچند

 (سمن) نهاد مردم سازمان -1-1-1

 نهینهاد و یدهسازمان توانندیم را یمردم یهامشارکت و هستند یمدن جامعه الزمه و یمدن نهاد نیترمهم 1یدولت ریغ یهاسازمان 

 یبرا یمدن جامعه یهانقش تمام آن در و شد برده نام توسعه سوم برنامه قانون زمان در ابتدا ،یدولت ریغ یهاسازمان. کنند

 نیا با .(۳7: 1۳7۹ ،یفومن گلشن) شد نیتدو ها،سازمان نیا یبرا جرم وقوع از یریشگیپ در یمدن مشارکت جلوه و یریشگیپ

 سازمان واژه. ردیگیم شکل یجمع مشکل کی رفع یبرا و مردم توسط که شودیم اطالق ییهاسازمان به نهادمردم سازمان ح،یتوض

 استفاده مورد یردولتیغ سازمان یواژه یجا به نهم دولت کار آغاز از پس و یفارس زبان فرهنگستان یسو از( سمن) نهاد مردم

 نقش اما شودینم محسوب دولت ساختار از یبخش ماًیمستق که کندیم اشاره یسازمان به هاسمن ای نهاد مردم سازمان. گرفت قرار

 بودجه. هستند یرانتفاعیغ نهاد مردم یهاسازمان از یاریبس. کندیم فایا حاکم یقوا و مردم فرد، نیب واسطه عنوان به یمهم اریبس

 فیوظا مستقل مهین نهاد مردم یهاسازمان از یبعض گردد.یم نیمأت یدولت یهاسازمان ای یمردم یهاکمک قیطر از هاسازمان نیا

 به هاآن از یبرخ که است یحال در نیا. ندارند استیس به یاعالقه چیه هاسازمان از یبرخ. دهندیم انجام زین را یدولت یکارها و
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 ،است یکل اریبس نهاد مردم سازمان اصطالح آنجاکه از. دنپردازیم دولت در یگریالب به صرفاً خود یاعضا منافع نیتأم منظور

 .(47: 1۳۸۹ نسل، محمد) کنند استفاده هیریخ ینهادها اصطالح از دهندیم حیترج هاسازمان نیا از یاریبس

 ،یردولتیغ داوطلبانه، صورت به که ییهادهان»: است شده فیتعر نیچن نیا یمردم ینهادها دستورالعمل، کی ماده الف بند در 

 نهاد،مردم یهاتشکل و هاسازمان مساجد، لیقب از کنند؛یم تیفعال صالحیذ مراجع از یکی مجوز با و یاسیرسیغ ،یرانتفاعیغ

 از ماده نیهم ب بند در بالفاصله و «متبرکه بقاع و هاهیریخ ،یعلم یهاانجمن ،یسازندگ و یغیتبل یهاگروه ،یمذهب یهائتیه

 به لیتما دستورالعمل نیا چارچوب در ینیآفرنقش یبرا که هستند یینهادها»: کندیم ریتعب نیچن نیا همکار یمردم ینهادها

 احراز از پس را هاآن تیفعال ییایجغراف محدوده و موضوع مرتبط، مراجع یهمکار با یریشگیپ معاونت و دارند یهمکار

     .دینمایم ابالغ مسئول مراجع به و نییتع مربوطه، یهاشاخص

 دهیدبزه 2-1-1-

 اشکال به تواندیم بیآس نیا. دنیبیم آزار ای بیآس جرم، کی دادیرو دنبال به که شودیم گفته یشخص به اصطالح در دهیدبزه

 را سرقت ای یجنس آزار یتجربه ز،یآمخشونت حمله که یشخص مثال، یبرا. باشد (...) و یروح ،یعاطف ،یبدن ،یمال گوناگون

 عمل شده گفته که روست نیا از و شوندیم دهیدبزه ای یقربان زین فرد خانواده یاعضا یمواقع در. شودیم یتلق دهیدبزه دارد،

 ای فعل لهیوس به میمستق و یواقع صورت به دهیدبزه ،یبشر حقوق بعد از. باشد داشته یمتفاوت دگانیدبزه است ممکن مجرمانه

 .شوند مندبهره یتیحما حقوق از دیبا و گرفته قرار تعرض مورد یادهیعق

 که کردند دیتأک مهم نیا بر «بشر حقوق ییاروپا ونیکنوانس» و« زیآمخشونت میجرا دگانیدبزه از تیحما ییاروپا ونیکنوانس» 

 فعل از یناش است ممکن شودیم وارد دهیدبزه به که یبیآس. باشد یتیحما حقوق از متمتع دیبا و دارد قرار خطر حالت در دهیدبزه

 داًیشد مجرمانه عمل ارتکاب لحاظ به یو که است آن شود لحاظ دیبا دهیدبزه فیتعر در که یگرید عنصر اما باشد فعل ترک ای

 بیآس سرقت ای یجنس آزار تجربه کی ز،یآمخشونت حمله کی از که است یشخص دهیدبزه گفت توانیم لحاظ نیبد .بردیم رنج

 یشخص دهیدبزه»: است شده فیتعر گونه نیا دهیدبزه ،یفریک یدادرس نییآ قانون 1۰ ماده در .(15: 1۳۹۰ ،یاصل انیجیرا) ندیبیم

 و ضرر جبران هرگاه و «یشاک» کند، درخواست را مرتکب بیتعق چنانچه و گرددیم انیز و ضرر متحمل جرم وقوع از که است

 که خاص گان دهیدبزه حیتشر به دستورالعمل کی ماده پ بند در« .شودیم دهینام «یخصوص یمدع» کند، مطالبه را وارده انیز

( یفریک یدادرس نییآ قانون  7۰ و 71 مواد موضوع) مجنون ای محجور افراد سالمندان، کودکان، زنان،: شامل باشندیم هدف گروه

 و نهادها پوشش تحت افراد و (1۳۹7 مصوب معلوالن حقوق از تیحما قانون 1 ماده الف بند موضوع) تیمعلول یدارا ای

 .اندشده انیز و ضرر متحمل جرم وقوع از که یتیحما سساتؤم

 تیحما - 3-1-1

 ملجاء و مأوا یمعن به تیحما ،یفارس لغت یهاکتاب در .است افتهی راه یفارس زبان به زبان نیا از که یعرب است یاواژه تیحما

 به را protection واژه تیحما یبرا یسیانگل زبان در(. 21۳7: 1۳75، نیمع) است رفته کار به داشتن قرار شیآسا و تیامن در و

 یمعن به تیحما باشدیم ما بحث مورد که یفریک عدالت نظام در ،یکل طوره ب. شودیم استنباط آن از یمعان همان که اندبرده کار

 .روندیم کار به یفریک عدالت نظام در ریدرگ یهاانسان حقوق از انتیص یبرا که شودیم بسته کار به ییسازوکارها مجموعه

 یمشاركت ییجنا استیس - 4-1-1

 ای میمستق صورت به که میبدان یمحور توسعه ریتداب از یاگستره را آن نیامروز و موسع مدرن، مفهوم به ییجنا استیس چنانچه

 در اجتماع کرهیپ یسو از را سرکوبگر و دهندهسزا و گرمداخله ای رانهیشگیپ ،یریشگیپ ماقبل یهاواکنش و هاکنش میرمستقیغ



5 
 

 را مردم مشارکت و ییهمسو ،یهمراه گاهیجا مفهوم، نیا درون در و یروشن به کند،یم یسامانده یبزهکار یدهیپد با ییارویرو

 یدهسزا در را ییجنا یگذاراستیس هم و است یریشگیپ یمقتض و الزم طیشرا از هم مشارکت نیا سخن، گرید به و م،یابییدرم

 ،یمشارکت ییجنا استیس همان ای جرم از یریشگیپ در یاجتماع ینهادها و مردم مشارکت یوانگه. کندیم یهمراه سرکوب و

 با مبارزه یسنت یهاروش یکارآمد عدم و میجرا و یاجتماع یهایناهنجار روزافزون و ندهیفزا رشد با امروزه که است یموضوع

 بدون رایز. است گرفته قرار یبررس و بحث مورد ییجنا استیس قلمرو در توجه قابل و مهم یهاموضوع از یکی عنوان به ،جرم

 .باشد دیمف و مؤثر اریبس یاجتماع و یفرد تیامن نیمأت در تواندیم جرم وقوع از یریشگیپ دیترد

 از یریشگیپ ای و یسرکوب یبرا دولت که یریتداب و نیقوان که است لحاظ آن به ییجنا استیس در شهروندان مشارکت تیاهم

 ،یدیجمش) ردیگیم قرار استقرار عدم و اجرا عدم خطر معرض در نشود تیحما مردم یسو از که یصورت در کندیم اتخاذ جرم

-نهاد و هااهرم آن چارچوب در که یمدن یجامعه مشارکت با همراه ییجنا استیس کی ؛یمشارکت ییجنا استیس .(2۳2 :1۳۸۸

 اعتبار ضامن مشارکت، و یهمکار نیا. بخشدیم سامان را مجرمانه دهیپد به پاسخ ییقضا دستگاه و سیپل کنار در گرید یها

 مجرمانه یدهیپد با مقابله در مردم دادن شرکت همان ای ییجنا استیس ینهیزم در هیمجر و مقننه یقوا شده میتنظ طرح دنیبخش

 (2۹۹: 1۳۹4 گران،ید و یعل عهیش) .است

 

 دستورالعمل رساختا  2-1-

 1۳۹۸ ماه اسفند در تبصره 1۸ و ماده  54 فصل، 5 بر مشتمل هیئقضا قوه با یمردم یهانهاد تعامل و مشارکت ینحوه دستورالعمل

 طور به دستورالعمل، نیا بر حاکم ساختار .االجراست الزم نیمواز با مطابق ابالغ از پس و دهیرس هیئقضا قوه سیرئ بیتصو به

  .میپردازیم آن به اجمال و اختصار به نجا،یا در. است میتقس قابل بخش سه به یکل

 اهداف -2-11-

 با یمردم ینهادها تعامل شیافزا و مشارکت کردیرو تیتقو -الف: از ندعبارت دستورالعمل نیا اهداف دستورالعمل، 1 ماده با مطابق

 ینهادها تیظرف تیتقو و یتوانمند یارتقا -پ دستورالعمل؛ نیا موضوعات در یمردم ینهادها عملکرد لیتسه -ب هیئقضا قوه

 منوط مذکور اغراض به یابیدست د،یتردیب. هیئقضا قوة اهداف تحقق یراستا در یمردم ینهادها تیظرف از یمندبهره -ت ؛یمردم

 باشد.، میهستند خدمت مشغول صف در که یاشخاص ژهیو به و هیئقضا قوه یسازماندرون رشیپذ به

 یمبان –2-2-1

 حقوق از دفاع -ب ؛یانسان کرامت تیرعا -الف» : گرددیم خالصه موارد نیا در ۳ یماده با مطابق دستورالعمل یبنا ریز و اساس

 یهابرنامه از یریگبهره -ث فساد؛ با مقابله و جرم وقوع از یریشگیپ -ت عامه؛ حقوق یایاح و حفظ -پ مشروع؛ یهایآزاد و

 بیآس اقشار و محرومان از تیحما -چ ؛یاجتماع انسجام و یهمبستگ ،یریپذتیمسئول -ج سازش؛ و صلح و یمیترم عدالت

 .«پرونده با مرتبط اشخاص یخصوص میحر به احترام و نیطرف اطالعات و ییقضا یهاپرونده یمحرمانگ -ح ر؛یپذ

 موضوع –3-2-1

 و یعموم مشارکت» :از است عبارت دستورالعمل نیا یاجرا در یمردم ینهادها تیفعال موضوع دستورالعمل، 4 ماده اساس بر

 مشروع، یهایآزاد از دفاع فساد، با مقابله و یریشگیپ ،یشهروند حقوق از تیحما عامه، حقوق از انتیص یراستا در یهمکار

 ،یاجتماع ینیکارآفر ،یاجتماع یمددکار ،یروانشناخت و یحقوق معاضدت سازش، و صلح ،یگریانجیم جرم، وقوع از یریشگیپ

 طیمح ،یروان و یجسم یناتوان یدارا اشخاص ای مارانیب نوجوانان، و اطفال خانواده، زنان، سالمت، بشر، حقوق از تیحما
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 در بازپرورانه یاریهم ها،آن یخانواده و دگانیدبزه از تیحما منکر، از ینه و معروف به امر ،یعیطب منابع ،یفرهنگ راثیم ست،یز

 «.باشدیم هاآن خانواده از تیحما و محکومان به معاضدت و حبس نیگزیجا یهامجازات یاجرا

 

 دستورالعمل در هاسمن یتیحما مشاركت یهاجلوه -2

 تیماه لیلد به و روندیم شمار به مردم گوناگون یقشرها و دولت وستیپ یحلقه نیترمهم یمدن یجامعه در یمردم یهاتشکل

 یبوم یهاتیظرف و هاییتوانا انیپایب یهانهیگنج از و بپردازد مردم یهاتوده جیبس به گوناگون یهاعرصه در تواندیم خود یمردم

 یآگاه ،یآزاد ناصرع که ابدییم قوت جامعه در مشارکت یشهیاند یوقت رو، نیا از .رندیگ بهره جامعه داریپا یتوسعه یبرا یمردم

-سازمان تشرک و ستین یمستثن قاعده نیا از هم یحقوق یجامعه. باشند داشته یشگیهم حضور جامعه آن در داوطلبانه حرکت و

 یردولتیغ یهاسازمان. است یمشارکت ییجنا استیس و نهیزم نیا در گذارقانون اهداف از یکی یدادرس ندیآفر در نهاد مردم یها

 امور تا شردوستانهب امور ،یاقتصاد ،یفرهنگ مسائل از هاآن نفوذ یگستره و دارند ژهیو گاهیجا یالمللنیب و یمل یریگمیتصم در

  .است شده گسترده یفریک

 یتیظرف یاراد و روندیم شمار به یاجتماع یهیسرما هادولت یهمه یبرا( هاسمن) نهاد مردم یهاسازمان منظر، نیا از

 بزه حقوق یحام نهاد ممرد یهاسازمان نقش از دینبا ژهیو به ان،یم نیا در. کنند استفاده آن از توانندیم هادولت که اندیاجتماع

 در یختلفم اقدامات تواندیم یریپذ تیمسئول و مشارکت با دارند مستقل تیشخص و تیهو که هاسازمان نیا. شد غافل دگانید

 .دهند مانجا دگانیدبزه حقوق حفظ جهت در کشور ییاجرا و یگذارقانون و مختلف یهابخش و هایریگمیتصم و کالن سطوح

 (42: 1۳۹۸ گران،ید و انیدائیش)

 نهاد مردم یهاسازمان اقدام و سیسأت یعموم یهاتیفعال عرصه در مردم مشارکت بارز اریبس یهاجلوه از یکی دیترد بدون

 یهاسطح در مختلف یهاعرصه در و گرفتند شکل اروپا در نوزدهم قرن یانیپا یهاسال در خود نیامروز مفهوم به که هستند

-نیب و منطقه سطح در و مختلف یکشورها در ییجنا گذاراناستیس. نمودند تیفعال به شروع یالمللنیب و منطقه یمل متفاوت

 دگانیدبزه از تیحما ،یفریک یهایدگیرس در حضور نیا یمبنا که نهاد مردم یهاسازمان گونه نیا حضور از استقبال با یالملل

 ییهاعرصه از یکی هم دگانیدبزه از تیحما. ستین دهیپوش کسچیه بر بر هاسازمان نیا مناسب کارکرد و تیموفق هامروز. است

 شکل به ستمیب قرن یانیپا یهادهه در البته. اندپرداخته بدان خود تیفعال آغاز بدو همان از نهاد مردم یهاسازمان که است بوده

 موضوع عنوان به را دگانیدبزه از تیحما که نمود مشاهده را نهاد مردم یهاسازمان از یاریبس توانیم تریتخصص و ترگسترده

 مشاوره کی صرفاً نهاد مردم یهاسازمان. گشتند نائل یادیز یهاتیموفق به حوزه نیا در و نمودند انتخاب خود تیفعال یانحصار

 ندیفرآ در توانندیم که فعال یکنشگر عنوان به بلکه ست،ین شانرفته دست از حقوق احقاق یبرا دگانیدبزه به ساده یدهنده

 66 یکه در این راستا ماده شودیم شناخته بپردازند، دگانیدبزه از تیحما به و گشته وارد یفریک عدالت ندیفرا جمله از عدالت

 .مورد تصویب مقنن قرار گرفته است 1۳۹21اصالحی قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 

                                                           
ایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ی حمها در زمینهی آنهای مردم نهادی که اساسنامه(: سازمان1۳۹4قانون آئین دادرسی کیفری )اصالحی 66. ماده 1

های توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینهناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می

ی خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این دیدهدر صورتی که جرم واقع شده دارای بزه 1ی فوق اعالم جرم کنند و درتمام مراحل دادرسی شرکت کنند. تبصره

شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشند، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ میماده ضروری است. چنانچه بزه

. ضابطان دادگستری و مقامات قضایی 2دهند. تبصره ید دادستان، اقدامات الزم را انجام میر با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیهای مذکوشده باشد، سازمانخود مرتکب جرم 

توانند در اجرای این ماده اقدام ردم نهاد که میهای م. اسامی سازمان۳های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند. تبصره دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمانمکلفند بزه
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 ییجنا استیس یاسیس یشهیاند و یفریک حقوق در یشناخت دهیدبزه نینو یشهیاند یراستا در نهاد مردم یهاسازمان نقش

 بنا یکل ندیبرآ با مختلف یهاعرصه در یمدن یجامعه حضور و مشارکت بر که ینگرش و استیس است؛ شده ینیبشیپ یمشارکت

 خود مشارکت یبرا یدیجد نقش ،یمدن یجامعه بارز یجلوه عنوان به نهاد مردم یهاسازمان است،یس نیهم یمبنا بر. است شده

 .(۸4: 1۳۹4 ،یخالق) اندافتهی یفریک یدادرس یقلمرو در

 طور به هیئقضا قوه با یمردم ینهادها تعامل و مشارکت ینحوه دستورالعمل در دگان،یدبزه از تیحما در مشارکت یهاجلوه

 طور به دگانیدبزه از تیحما در مشارکت به دستورالعمل، چهارم فصل از سوم مبحث. است یابیارز قابل میرمستقیغ و میمستق

 مشارکت قیطر از دگانیدبزه از تیحما یهاجلوه یحیتلو طور به مواد یبرخ در اما ؛است نموده اشاره شده یبنددسته و مشخص

 .باشدیم انکار قابل ریغ هاآن یبررس ضرورت و است ملموس هاسمن

 

 مشاركت حمایتی میمستق یهاجلوه -2-1

 یفریک استیس و دگانیدبزه از تیحما. است افتهی اختصاص یمردم ینهادها مشارکت یهاحوزه به دستورالعمل، چهارم فصل

 امر نیا به دستورالعمل 22 و 21 ،2۰ مواد. است شده گنجانده چهارم فصل از سوم مبحث در رابطه نیا در هاسمن مشارکت

 .است یبررس و یبندمیتقس قابل خاص و عام شکل به مشارکت میمستق یهاجلوه قالب در که است پرداخته

 های مستقیم عامجلوه -2-1-1

 تیمسئول و یاجتماع انسجام ،یعموم یآگاه مشارکت، ها،شبکه متقابل، روابط ،یاجتماع اعتماد یهامؤلفه یاجتماع بعد در

 هیسرما و یکیزیف هیسرما میمفاه همچون ،یاجتماع هیسرما اندکرده اعالم یاجتماع بعد فیتعر در یبرخ. است مطرح یاجتماع

 کسب یبرا یهمکار و یهماهنگ که دارند اشاره (...) و اعتماد هنجارها، ها،شبکه لیقب از یاجتماع سازمان یهایژگیو به یانسان

 بر جامعه بطن در یریپذخطر به لیتما از است عبارت اعتماد .(۸6: 1۳۸4 ،ورپناطق و یروزآبادیف) کندیم لیتسه را متقابل سود

 عمل جانبه دو یتیحما روش به و داد خواهند پاسخ ما انتظار اساس بر گرانید که شکل نیا به گرانید به اعتماد حس اساس

 در مفهوم نیا ادیز تیاهم جهت به. است یاجتماع هیسرما شاخص نیترمهم اعتماد. ندارند دادن آزار قصد الاقل ای کرد خواهند

 موجب به که است یروانشناخت یادهیپد یاعتمادیب. اندهکرد یواکاو و یبررس را آن یاریبس شمندانیاند انسان، یاجتماع یزندگ

 از را تیخالق و فراست توان یاعتمادیب. کندیم اذعان خود ییناتوانا به و دهدیم دست از را گرانید و خود به نانیاطم فرد آن

 .(15: 1۳۸1 ، ودهست) کندیم لیتبد یخنث و تحرک یب یموجود به را او و ردیگیم گروه و فرد

 یهاشبکه و یاجتماع یهاسازمان انواع در افراد مشارکت زانیم. دارد ارتباط اریبس یاجتماع یهیسرما با نهاد مردم یهاسازمان

 ،یافق یهاشبکه در. یافق و یعمود اند؛نوع دو هاشبکه. دارد وجود یسنت و مدرن از اعم جامعه هر یرسم ریغ و یرسم

 سر به نابرابر یتیوضع در که عضوند یشهروندان ،یعمود یهاشبکه در و است برابر شانیا تیوضع که ندهست عضو یشهروندان

                                                                                                                                                                                            
الزم به ذکر است که این تبصره با بند پ ماده رسد )ه قضاییه میکنند، در سه ماه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قو

-های مردم نهاد مربوطه دستخوش اصالحاتی به شرح ذیل شده است: سازمانی تصویب سازماناب نحوهدر ب 1۳۹5های توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه ۳۸

صالح قانونی ذیربط مجوز اخذ کنند و استفاده کنند که از مراجع ذی 1۳۹2قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  66ی توانند از حق مذکور در مادههای مردم نهاد در صورتی می

قانون ذکر شده، محروم  66 یسال از استفاده از حق مذکور در ماده لی اعالم جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یکاگر سه بار متوا

نجم قانون اساسی است و در جرائم . اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پ4تبصره  شود.(قانون اخیرالذکر می 66ماده  ۳ی شوند. این بند جایگزین تبصرهمی

های آن تنها اعالم جرم نموده و دالیل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند این قانون و تبصره 1۰2توانند با رعایت ماده های مردم نهاد موضوع این ماده میمنافی عفت سازمان

 و حق شرکت در جلسات را ندارند.
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-سازمان نیا جامعه، در هاسمن مثبت یکارکردها و نقش یمعرف و یسازگفرهن با است الزم نیبنابرا(. 5۸: 1۳۸۸، یریام) برندیم

 .شد هاآن سمت بهم مرد شیگرا و اعتماد شیافزا باعث و کرد یمعرف مردم به را ها

 و هاسمن تعرفه یبرا تیحاکم یسو از مؤثر یگام ه،یئقضا قوه با یمردم ینهادها تعامل و مشارکت ینحوه دستورالعمل

 از دگانیدبزه از تیحما. است یفریک عدالت ستمیس عرصه در یمردم ینهادها کارکرد به جامعه یعموم اعتماد و یآگاه شیافزا

 به هاسمن. است شده فیتعر یهمراه و یهمکار -2 یرساناطالع و یسازآگاه -1: نهیزم دو در م،یمستق طور به هاسمن یسو

 .ندینمایم خدمات ارائه به اقدام هاچارچوب نیا در دگانیدبزه عموم به نسبت و یکل طور

 یرسان اطالع و یساز آگاه -1-1-1-2

اطالع یرندهیگ بر در هاآن آموزش و دگانیدبزه یسازآگاه. باشد دگانیدبزه نفع به تواندیم نهادمردم یهاسازمان یآموزش کارکرد

 است الزم ن،یبنابرا. انددهیچیپ و دشوار معموالً ،یحقوق مباحث. است شانیقانون فیتکال و حقوق یدرباره هاآن به یرسان

 .دهند قرار دگانیدبزه اریاخت در ساده یزبان به را یحقوق اطالعات هاسازمان

 بزه یبرا را یامشاوره و یآموزش خدمات ارائه نهیزم توانندیم یدادگستر ضابطان و قضات العمل،دستور 2۰ یماده موجب به

 لیذ موارد شامل دگانیدبزه یبرا هاسمن یسو از یرسانیآگاه خدمات تیمحور. ندینما جادیا هاسمن یسو از خاص دگانید

 :است

  ؛یفریک یدادرس نییآ قانون  6۹و  ۳7 مواد موضوع ییقضا و یانتظام ینهادها در آن یریگیپ و تیشکا طرح یچگونگ -1

 یدادرس نییآ قانون 14 یماده موضوع ،آن یریگیپ و الحصولممکن منافع و یمعنو و یماد انیز و ضرر مطالبه یچگونگ -2

 ؛یفریک

 ؛یفریک یدادرس نییآ قانون  6 یماده موضوع یدادرس ندیفرآ در خود یقانون حقوق به نسبت دگانیدبزه ساختن مطلع -۳

 یماده موضوع ،موجود مشاوره خدمات از یمندبهره و خسارت جبران درخواست حق به نسبت دگانیدبزه ساختن آگاه -4 

 با یهمکار در یدادگستر نیضابط و قضات به اریاخت یاعطا یجا به که بود آن ترستهیشا البته،. یفریک یدادرس نییآ قانون ۳۸

 .شدیم استفاده دستورالعمل در یسازمان فیتکل قالب در و هفیوظ انجام ینوع از هاسمن

 یهمراه و یهمکار -2-1-1-2

 قائل دهیدبزه از ییجودل و خسارت جبران در بزهکار یبرا یرنگ پر نقش ستیبایم ،ییسو از یمیترم عدالت یهاافتهی اساس بر

-یب. دانست نیالبذات اصالح و مشترک گفتمان به دنیرس یبرا دعوا اصحاب یهمراه در موظف را جامعه گر،ید یسو از و شد

 در. هستند ییواال ارزش یدارا شدند، یفریک حقوق یعرصه وارد داوطلبانه که جامعه یاعضا یندهینما عنوان به هاسمن دیترد

 یهایهمراه و یهمکار بستر در را لیذ موارد توانندیم دستورالعمل 2۰ یماده موجب به یدادگستر نیضابط و قضات رابطه، نیا

 :آورند فراهم دگانیدبزه با هاسمن

 مواد موضوع ،وارده انیز و ضرر زانیم نییتع و یدگیدبزه اثبات منظور به لیدال یآورعجم ینهیزم در دهیدبزه به مساعدت -1

 ،یفریک یدادرس نییآ قانون 6۸ و 62

 ،یفریک یدادرس نیآئ قانون 14 یماده موضوع ،مرتکبی ناتوان صورت در دگانیدبزه خسارت جبران به کمک -2 

 نییآ قانون 14۸ یماده موضوع ،دگانیدبزه به مکشوفه اءیاش و اموال بازگرداندن و ییشناسا در یهمکار و مساعدت -۳ 

 ،یفریک یدادرس

 . متهم با یحضور مواجهه و یدگیرس جلسات در شهود و دهیدبزه یهمراه -4 
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 میتصم اتخاذ یدادگستر نیضابط و قضات به خطاب یسازمان فیتکل عنوان به نه و اریاخت قالب در دستورالعمل موارد، نیا در

 .ستین یفریک عدالت ستمیس در هاسمن به نهادن ارج در یمناسب کردیرو که کرده

 

 خاص میمستق یهاجلوه -2-1-2

 از محجور دگانیدبزه و نوجوانان و اطفال یدگیدبزه از تیحما در مشارکت به یخاص نگاه ،دستورالعمل 22و  21واد م موجب به

 استیس اتخاذ موجب آنان یژهیو طیشرا علت به نوجوانان و اطفال زین و نیمحجور تیوضع عتاً،یطب. است شده هاسمن یسو

 .است شده دگانیدبزه ریسا از آنان از تیحما در دستورالعمل یافتراق

 نوجوانان و اطفال ژهیو -1–2-1-2

 در یادیز اتیتجرب و اطالعات اند،کرده متمرکز خصوص به یهانهیزم در را خود یهاتیفعال نهاد مردم یهاسازمان که جا آن از

، انیکمال و یاقبال) کنند کمک کالن یهایگذار استیس در را حکومت شنهاداتیپ و راهکار ارائه با توانندیم و دارند نهیزم نیا

 و کودکان از تیحما قانون به توانیم زین رانیا در. است سابقه مسبوق نهاد مردم یهاسازمان یسو از شنهادیپ یارائه(. 5: 1۳۹۰

 که کرد اشاره 1۳۹۹)به عنوان قانون سابق( و در تعاقب آن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  1۳۸1 مصوب نوجوانان

 بیتصو به «کودکان از تیحما انجمن» یهایریگیپ و تالش با و است کودکان یدگیدبزه دهیپد با مقابله و یریجلوگ آن رسالت

 شده دیکأت مصوب نهاد مردم یهاسازمان تیفعال سیسأت ییاجرا ینامهنییآ 1۳ یماده در اساس نیا بر(. 62 :1۳۸2 ،ینالیز) دیرس

 مردم یهاسازمان نظر اخذ به نسبت یریگمیتصم و یسازمیتصم ندیفرآ در ندمکلف یعموم و یدولت مؤسسات و هاسازمان»: است

 ربطیذ سازمان اسناد در را شده ارائه نظرات نقطه از گزارش و دعوت جلسات در شرکت یبرا را هاآن مورد حسب و اقدام نهاد

 .«دیننما ثبت

 ،1۳۹۹و بعد از آن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  1۳۸1 مصوب نوجوانان و کودکان از تیحما قانون یاجرا در

 نیضابط و قضات یبرا دستورالعمل، 21 یماده اساس بر و یمدن قانون 117۳ ماده و 1۳۸۳ وبمص انسان قاچاق با مبارزه قانون

-بزه خطر معرض در ای دهیدبزه نوجوانان و اطفال از تیحما در مشارکت یبرا هاسمن تیظرف از استفاده و یهمکار یدادگستر

 :نمود اشاره توانیم لیذ موارد به یسازمان فیتکل عنوان به یدگید

 گرفتن نظر در و یآزارکودک مورد در قاتیتحق انجام یبرا یستیبهز به یاجتماع مددکاران و یدادگستر ضابطان با یهمکار -1

 ؛ییقضا ماتیتصم اتخاذ در همکار یمردم ینهادها یهاگزارش

 ؛یدگیدبزه خطر معرض در نوجوانان و اطفال از تیحما بر یمبن ییقضا یدستورها یاجرا در یهمکار -2 

 جرم؛ یادله یآورجمع و نوجوانان و کودکان از یکشبهره و استثمار عوامل ییشناسا -۳ 

 قانون؛ خالف اعمال ارتکاب منظور به نوجوان و کودکان یریکارگه ب و فروش و دیخر با مرتبط یادله یآورجمع و ییشناسا -4 

 .کودکان و زنان قاچاق مرتکب مؤسسات و هاگروه اشخاص با مرتبط ادله یآورجمع و ییشناسا -5

 موقت میق نییتع -2–2-1-2

 دینبا هستند؛ محجور شخص میق ای یول بزهکار که یموارد در یحت و محجور دگانیدبزه میق ای یول به یدسترس عدم ای تیمحروم

-یم انیب خصوص نیا در کیفری یدادرس نیآئ قانون  7۰ یماده. آورد فراهم را محجور دگانیدبزه یقانون حقوق عییتض موجب

 آنان به ای نداشته میق ای یول و باشدیم محجور ده،یدبزه و است یشاک تیشکا به منوط ،یفریک بیتعق که یموارد در»: دارد

 و میق نصب ای میق ای یول یمداخله و حضور تا شود، محجور به ضرر توجه ای وقت فوت موجب زین میق نصب و ندارد یدسترس



10 
 

 موقت میق عنوان به را یشخص دادستان باشد، داشته آن در مداخله ای شده جرم مرتکب خود میق ای یول که یصورت در نیهمچن

 به متهم فرار از یریجلوگ و جرم ادله یآورجمع و حفظ یبرا را یضرور اقدامات و کندیم بیتعق را یفریک امر خود ای و نییتع

 .است یجار زین نباشد تیشکا به قادر یهوشیب لیقب از یعلل به او میق ای و یول ده،یدبزه که یموارد در حکم نیا. آوردیم عمل

 و است یالزام ماده نیا در مذکور بیترت تیرعا ،دارد یمال یجنبه که یفریک یدعاو در فقط هیسف شخص خصوص در –تبصره

 تیرعا با تواندیم دادستان دستورالعمل، 22 یماده موجب به« .دینما تیشکا طرح شخصاً تواندیم هیسف ،یمال موارد ریغ در

 .کند نییتع موقت میق عنوان به را همکار یهاسمن یندهینما یقانون مقررات و ضوابط

 

 یتیحما مشاركت میمستق ریغ یهاجلوه -2 –2

 مشارکت» عنوان تحت ه،یئقضا قوه با یمردم ینهادها با تعامل و مشارکت ینحوه دستورالعمل چهارم فصل از سوم مبحث چند هر

 موقت میق نییتع و نوجوانان و اطفال از ژهیو تیحما دگان،یدبزه یهمراه و یسازآگاه تیمحور با «دگانیدبزه از تیحما در

 موارد، نیا حیتشر ن،یبنابرا. کرد حس را دگانیدبزه از تیحما یردپا توانیم العمل، دستور مباحث ریسا در اما ؛است شده میترس

 .رسدیم نظر به یضرور مطلب حیتنق جهت

 سازش و یگریانجیم در مشاركت -2-2-1

 است، واداشته دعوا یاقامه به را آنان ایزهیانگ چه که شود الؤس ندینمامی مراجعه ییقضا مراجع به که یخصوص انیمدع از اگر

 شود افتی یخصوص یشاک یبرا یگرید قهیطر چنانچه که شود مطرح الؤس نیا اگر حال. بود خواهد هاپاسخ صدر در حق احقاق

 مراجع در دعوا طرح بر یو هم باز ایآ باشد، نداشته را نخست راه مشکالت یمنف تبعات حقوقش، به یو رساندن از گذشته که

 در هیعلیمجن و مجرم انیم یگریانجیم جز یراه شده ادی راه. بود خواهد یمنف او پاسخ مسلماً د،یورز خواهد اصرار مزبور

 وجود دوستانه یحت ای یگیهمسا ،یلیفام روابط دو آن انیم که یموارد در باالخص و یماد ،یرعمدیغ سبک، میجرا خصوص

 مانع که است آن دینمایم جامعه به روش نیا که یخدمت. است جامعه صالح به هم و دهیدبزه مصلحت به هم باشد، داشته

 موجب گر،ید یسو از. شودیم یتلق یدعاو یدوستانه فصل و حل و ییقضازدا جهت در یمهم گام شده، یاجتماع روابط گسستن

-یم عیتسر و تیتقو مهم میجرا مورد در را آنان یریگیپ و اهتمام شده، یانتظام و ییقضا مراجع کار شدن سبک و پرونده لیتقل

 .دینما

 و یروح لطمات نمودن وارد بدون و ترعیسر یزمان در و نهیهز صرف بدون را دهیدبزه حقوق شده، ادی موارد در یگریانجیم

 نهیک و یانتقام یهازهیانگ جادیا بدون ژهیو به و شودیم وارد هیعلیمجن و مجرم تیشخص به ییقضا یمحکمه در غالباً که یاجتماع

 از تیحما قیمصاد نیتریعال از یگریانجیم رسد،یم نظر به لذا. دینمایم نیمأت است، ییقضا محاکم به مراجعه حاصل که توزانه

 .(۳7: 1۳7۸ ،جیهیتو) شود واقع جامعه هر ییجنا استیس یهامقام توجه مورد دیبا و شده محسوب دگانیدبزه

 و سازش و صلح امکان یبررس بر یمبن ییقضا مقام دستور یاجرا در یدادگستر ضابطان دستورالعمل، 2۳ یماده موجب به

 ینهادها یهاتیظرف از ها،یکالنتر مشاوره و یمددکار یواحدها مهارت و تجربه از یریگبهره ضمن دگان،یدبزه تیرضا اخذ

 .کند استفاده سازش و صلح جادیا در همکار یمردم

 صورت در ییقضا مقام ،یفریک امور در یگریانجیم نامه نییآ 5 یماده و یفریک یدادرس نییآ قانون ۸2 یهماد یاجرا در

 :دهد ارجاع ریز خدمات ارائه منظور به توافق مورد و همکار یمردم ینهادها از یکی به را پرونده ن،یطرف توافق
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 نیطرف حقوق نیتضم و تیرعا بر نظارت -2 توافق؛ حصول و یگریانجیم ندیفرآ به ورود یبرا یدعو نیطرف تیرضا جلب -1»

 به مقصر بیترغ -4؛ مقررات و نیقوان مطابق نیطرف توافق صورت در یگریانجیم انجام -۳ ؛یگریانجیم ندیفرآ در یدعو

 یهمراه -6 وارده؛ یهاخسارت جبران یبرا مرتکب به مساعدت -5 وارده؛ یهاخسارت جبران و یارتکاب عمل تیمسئول رشیپذ

 «.مرتکب یسو از شده رفتهیپذ تعهدات انجام بر نظارت -7 ؛یگریانجیم و گفتگو ندیفرآ در یدعو نیطرف از تیحما و

 قابل ریغ میجرا یخصوص یجنبه و گذشت قابل میجرا هیکل در توانندیم یفریک یهادادگاه و دادسرا قضات ن،یچن هم

 از یکی به را موضوع مناسب، یفریک نیتأم اخذ از پس سازش، و صلح جادیا منظور به ،یدعو نیطرف توافق صورت در گذشت،

 موجب به آن، لیدال ذکر با و مشروح صورت به را سازش و صلح یجهینت و داده ارجاع توافق مورد و همکار یمردم ینهادها

 اقدامات و دییتأ و یبررس یبرا رسد،یم نیطرف و سازش و صلح یبرا شده نییتع یمردم نهاد یامضا به که یاجلسه صورت

 هاآن انجام یچگونگ و نیطرف تعهدات ذکر توافق، حصول صورت در. ندینما ارسال مربوط ییقضا مقام نزد مورد، حسب ،یبعد

 حل یشوراها قانون ۸ یماده تحقق یراستا در مکلفند، اختالف حل یشوراها ن،یا بر عالوه .است یالزام مجلس صورت در

 به را همکار یمردم ینهادها قیطر از سازش و صلح ندیفرآ یریگیپ امکان شوراها، نیا در توافق حصول عدم صورت در اختالف،

 .ندینما شنهادیپ یدعو نیطرف

 یدگیرس ندیفرآ در مشاركت -2-2-2

 از نهاد مردم یهاسازمان یتیحما نقش به 1۳۹4 تاصالحا با 1۳۹2 مصوب یفریک یدادرس نییآ قانون 66 یهماد در گذارقانون

 ینیبشیپ از است عبارت یشکل تیحما. است کرده اشاره دگانیدبزه از یشکل یفریک تیحما به و پرداخته دگانیدبزه

 زین مداریدادرس نییآ یسازوکارها به آن از توانیم اعتبار نیبد که قانون چارچوب در دهیدبزه حقوق احقاق یبرا ییسازوکارها

 بر یتیحما یشناس دهیدبزه. شودیم یبررس یتیحما یشناسدهیدبزه در دگانیدبزه از تیحما .(۹1 :1۳۸4 ،یاصل انیجیرا) کرد ادی

 ،ییاجرا ،یمشارکت) خود یهاهیال همه در دیبا خاص، طور به ییقضا نظام و یکل طور به جامعه که است استوار شهیاند نیا

 یدگیدبزه آثار جبران و یدگیدبیآس میترم به و کند لحاظ را دهیدبزه ستهیبا یازهاین و ستهیشا حقوق به توجه( ... و یقانونگذار

 تنها نه واژه نیا گر،ید سخن به. میرمستقیغ دگانیدبزه هم است میمستق دگانیدبزه یبردارنده در هم دهیدبزه واژه. بپردازد آنان

 بتیمص دگانیدبزه به کمک انیجر در که را یشخص و میمستق دهیدبزه بستگان ای( کی درجه) واسطهیب خانواده بلکه دهیدبزه خود

-یم را یاجتماع تیمسئول. ردیگیم دربر( میرمستقیغ دگانیدبزه) اندشده دچار بیآس به یدگیدبزه از یریشگیپ انیجر در ای دهید

 .(145 :1۳۹6 ،یآباد قوام یرمضان) کرد محسوب یفریک یدادرس در هاسمن مشارکت و حضور هیتوج یبرا ییمبنا عنوان به توان

 ییهاسازمان شامل و است شده احصا و یحصر هاسازمان نیا تیفعال یحوزه یفریک یدادرس نییآ قانون 66 یماده طبق

 طیمح ،یعیطب منابع ،یجسم ای یذهن ناتوانان و مارانیب زنان، نوجوانان، و اطفال از تیحما ینهیزم در هاآن یاساسنامه که است

 و مستمند اشخاص از تیحما مانند هاحوزه ریسا شامل و است شهروندان حقوق و یعموم بهداشت ،یفرهنگ راثیم ست،یز

 طیمح هیعل میجرا مانند دهیدبزه بدون میجرا دسته دو شامل نهادمردم یهاسازمان تیفعال یحوزه واقع، در. شودینم انیزندان

 .(11۰ :1۳۹4 ،یطهماسب) است کودکان و زنان مانند خاص دهیدبزه با میجرا و ستیز

. کنند تیرضا کسب هاآن از دیبا خاص دگانیدبزه از یفریک تیحما یبرا هاسازمان نیا باشد داشته خاص دهیدبزه یجرم اگر

 کسب ،باشد خاص دهیدبزه یدارا شده واقع جرم که یصورت در»: داردیم مقرر یفریک یدادرس نییآ قانون 66 یماده 1 تبصره

، یول تیرضا ،باشدیم سفیه یمال جرائم در ای و مجنون، طفل دیدهبزه چنانچه .است یضرور ماده مطابق اقدام جهت یو تیرضا

 اخذ با مذکور یهاسازمان ،باشد شده جرم مرتکب خود یقانون سرپرست ای ، قیمیول اگر .شودیم اخذ او یقانون سرپرستیا  قیم
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 یفریک یدادرس نییآ قانون 12 یماده با هماهنگ شرط نیا. «دهدیم انجام را الزم اقدامات دادستان دییأت ای یاتفاق میق تیرضا

 .است یشاک تیشکا به منوط گذشت قابل جرائم در متهم بیتعق آن موجب به که است 1۳۹2 مصوب

 مجوز اوالً که اورندیب عمل به یفریک تیحما دگانیدبزه از 66 یماده طبق توانندیم یصورت در نهادمردم یهاسازمان یوانگه

 ماده در مذکور حق از توانندینم سال کی تا شود رد یمتوال بار سه هاآن جرم اعالم اگر اًیثان و کند اخذ مربوطه مراجع از را الزم

 تیحما یبرا هاسمن قدرت در یتیمحدود مذکور ماده ۳ تبصره در یاصالحات با 1۳۹5 سال در قانونگذار. کنند استفاده مذکور

 یفریک یدادرس نییآ قانون 66 ی ماده ۳ی تبصره. شد هاآن یاجتماع هیسرما فیتضع باعث و کرد جادیا دگانیدبزه از یفریک

 مصوب یفریک یدادرس نییآ قانون ماده در مذکور حق از توانندیم یصورت در نهادمردم یهاسازمان» :داردیم مقرر 1۳۹5 یاصالح

 در نهاد مردم سازمان کی جرم اعالم یمتوال بار سه اگر و کنند اخذ مجوز ربطیذ یقانون صالحیذ مراجعاز  که کنند استفاده

 ۳ تبصره. «شوندیم محروم شده ذکر قانون ماده در مذکور حق از استفاده از سال کی یبرا ،شود رد یقطع طور به صالحه محاکم

 یقوه سیئر بیتصو با و یدادگستر ریوز توسط سال هر یابتدا ماهه سه در نهادمردم یهاسازمان یاسام داشتیم مقرر سابق

نمود غیر  تیتقو را هاسازمان نیا، نهادمردم یهاسازمان یسو از دگانیدبزه از تیحما یبرا این نکته که بایستی .شود اعالم هییقضا

 بود عبارت که مذکور، یماده در خود هیاول هدف از گذارقانون گرفت، صورت 1۳۹4 سال در که یاصالحات با لذا ،قابل انکار است

 .شد دور دگان،یدبزه از تیحما یبرا نهاد مردم یهاسازمان یاجتماع هیسرما تیتقو از

 تیحما نهیزم در نهاد مردم یهاسازمان یبرا را حق چهار ،1۳۹4 اصالحات از قبل تا 1۳۹2 مصوب یفریک قانون 66 یماده

 تا مذکور یماده. آراء به اعتراض و لیدل یاقامه ،یدادرس مراحل در شرکت جرم، اعالم: بود گرفته نظر در دگانیدبزه از یفریک

 زنان، نوجوانان، و اطفال از تیحما یدرباره هاآن یاساسنامه که ینهاد مردم یهاسازمان»: داشتیم مقرر 1۳۹4 اصالحات از شیپ

 حقوق از تیحما و یعموم بهداشت ،یفرهنگ راثیم ،یعیطب منابع ست،یز طیمح ،یجسم ای یذهن ناتوان و ماریب اشخاص

 لیدل یاقامه جهت یدادرس مراحل تمام در و کنند جرم اعالم فوق یهانهیزم در یارتکاب میجرا به نسبت توانندیم است یشهروند

 دو به محدود هاسازمان نیا اراتیاخت یرهیدا 1۳۹4 سال اصالحات در« .ندینما اعتراض ییقضا مراجع آراء به نسبت و شرکت

 یاساسنامه که ینهاد مردم یهاسازمان»: شد اصالح شکل نیا به مذکور یماده. شد یدادرس مراحل در شرکت و جرم اعالم مورد

 راثیم ،یعیطب منابع ست،یز طیمح ،یجسم ای یذهن ناتوان و ماریب اشخاص زنان، نوجوانان، و اطفال از تیحما یدرباره هاآن

 کنند جرم اعالم فوق یهانهیزم در یارتکاب جرم به نسبت توانندیم است یشهروند حقوق از تیحما و یعموم بهداشت ،یفرهنگ

 اطالعات خود به وابسته اشخاص ای خود یاعضا کمک به نهاد مردم یهاسازمان شتریب« .ندینما شرکت یدادرس مراحل تمام در و

 قشریا  جامعه عموم توانندیم اطالعات نیا مخاطبان .دارند اریاخت در یا و دنکنیم یگردآور خود یکار ینهیزم در را مختلف

-نهیزم در اطالعات نیا مهم یکارکردها از یکی .(72 :1۳۸5 ،هپژو گلشن) باشند )...( ای سیپل ای حقوقدانان چون هم آن، از یخاص

 و ییقضا دستگاه مانند مربوطه یهاسازمان دید از یدگیدبزه و بزهکار از یاعمده رقم. است یدگیدبزه و یکاربزه «اهیس رقم» ی

 خصوص نیا در توانندیم دارند دگانیدبزه با یکینزد ارتباط که نهاد مردم یهاسازمان. است مانده پنهان و یدادگستر نیضابط

 در موضوع نیا. کنند تیحما دگانیدبزه از قیطر نیا از و دهند قرار ییقضا ینهادها اریاخت در را خود یشده یگردآور اطالعات

 اصالحات از پس. است گرفته قرار گذار قانون دیتأک مورد 1۳۹4 اصالحات با 1۳۹2 مصوب یفریک یدادرس نییآ قانون 66 یماده

 یدادرس مراحل در و جرم اعالم توانندیم فقط سازمان نیا اکنون و شد گرفته هاسمن از لیدل یاقامه و اعتراض حق 1۳۹4 الس

 .کند شرکت
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 ب بند طبق و ستین هاسمن مختص و ژهیو حق جرم اعالم حق که است نیا دانست وارد گذارقانون به توانیم که یانتقاد

 ن،یبنابرا. کنندیم جرم اعالم هم «مطمئن و موثق اشخاص ای یرسم مقامات ،یدادگستر نیضابط» یفریک یدادرس قانون 64 یماده

 .بودند برخوردار حق نیا از اًطبیعت 64 یماده طبق کردینم ینیبشیپ هاسمن یبرا را حق نیا زین 66 یماده اگر

 اصل تیرعا با ماده نیا یاجرا» تبصره نیا طبق. شد الحاق یفریک یدادرس نییآ قانون 66 یماده به 4 یتبصره ،1۳۹4 سال در

 تیرعا با توانندیم ماده نیا موضوع نهاد مردم یهاسازمان عفت یمناف جرائم در و است یاساس قانون پنجم و شصت و کصدی

 جلسات در شرکت حق و دهد ارائه ییقضا مراجع به را خود لیدال و نموده جرم اعالم تنها آن یهاتبصره و قانون نیا 1۰2 یماده

 طبق. شمردیبرم را آن استثنائات و داندیم محاکمات بودن یعلن بر را اصل ،یاساس قانون پنجم و شصت و کصدی اصل. «ندارند را

 عفتبا  یمناف آن بودن یعلن دادگاه صیتشخ به که آن مگر است بالمانع افراد حضور و شودیم انجام یعلن محاکمات» اصل نیا

 مردم یهاسازمان ن،یبنابرا« .نباشد یعلن محاکمه که کنند تقاضا دعوا نیطرف یخصوص یدعاو در ای باشد یعموم نظم ای یعموم

-یم فقط و دنندار را جلسات در شرکت حق که عفت یمناف میجرا در مگر دارند؛ را یدادرس جلسات در شرکت حق اصوالً نهاد

 حق که است نیا ،است وارد گذارقانون بر که یرادیا. دینما ارائه صالحه ییقضا مراجع به را خود لیدال و جرم اعالم توانند

 پنجم و شصت و کصدی اصل طبق. شودینم محسوب یاژهیو ازیامت و نهاد مردم یهاسازمان مختص یدادرس مراحل در شرکت

 .(4۹: 1۳۹۸ ،گرانید و انیدائیش) شود حاضر محاکمات در تواندیم یکس هر اصوالً یاساس قانون

 به آمران از تیحما قانون 14 یماده و یفریک یدادرس نییآ قانون 66 یماده چارچوب در دستورالعمل، ۳۰ یماده موجب به

 ای ماریب اشخاص زنان، نوجوانان، و اطفال از تیحما ینهیزم در هاآن یاساسنامه که یمردم ینهادها منکر، از انیناه و معروف

 به امر و یشهروند حقوق از تیحما ،یعموم بهداشت ،یفرهنگ راثیم ،یعیطب منابع ست،یز طیمح ،یذهن ای یجسم یناتوان یدارا

 صالحیذ مراجع از یکی از کشور یهتوسع یهابرنامه یدائم احکام قانون ۳۸ یماده «پ» بند مطابق و است منکر از ینه و معروف

 :باشندیم برخوردار ریز مالحظات و الزامات تیرعا با یدادرس ندیفرآ در شرکت و جرم اعالم حق از اند،نموده اخذ مجوز یقانون

 .منکر از انیناه و معروف آمران از تیحما قانون 14 یماده و 66 یماده در مندرج موضوعات در جرم اعالم -الف

 .جرم اعالم موضوع در معتبر تیفعال یپروانه یارائه -ب 

 . جرم اعالم در تمبر ابطال به ازین عدم -پ 

 .یفریک یدادرس نییآ قانون 1۰2 یماده در مندرج موارد استثناء به دالئل گزارش یارائه و یدگیرس ندیفرآ در شرکت امکان -ت

-یم جرم یکننده اعالم یمردم نهاد مجازات، تناسب عدم ای و قانون با یرأ انطباق عدم متهم، برائت حکم صدور موارد در -ث

 یدنظرخواهیتجد صادره یرأ به نسبت ،یقانون نیمواز برابر اقناع، صورت در دادستان و ارائه مربوط دادستان به الزم لیدال تواند

 . دینمایم

 کی تیمحروم اطالعات، یفناور و آمار مرکز کشور، توسعه یهابرنامه یدائم احکام قانون ۳۸ یماده «پ» بند اعمال منظور به -ج

 مراجع در آن جرم اعالم که یمردم نهاد مجدد جرم اعالم یبرا را یفریک یدادرس نییآ قانون 66 یماده در مذکور حق از ساله

 تعدد صورت در. دینما ثبت ییقضا مراجع یبرداربهره جهت مربوط، یسامانه در را ده،یگرد یقطع رد ،یمتوال مرتبة سه صالح

 بر عالوه .کندیم تیکفا یدادرس مراحل در کننده اعالم یمردم نهاد نیاول مشارکت واحد، موضوع یکننده اعالم یمردم ینهادها

 یدادرس نییآ قانون 66 یماده موضوع یمردم ینهادها توسط جرم اعالم عدم صورت در دستورالعمل، ۳1 یدهما حسب نیا

 به همکار یمردم ینهادها از رأساً تواندیم ییقضا مقام منکر، از انیناه و معروف به آمران از تیحما قانون 14 یماده و یفریک

  .دینماو ثبت  افتیدر مکتوب صورت به را شانیا مالحظات و نظرات ،یدادرس ختم از قبل و آورد عمل به دعوت مطلع عنوان
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 یریگ جهینت

 و مجرمانه یدهیپد به یدهپاسخ از موجود یهاتیظرف یریکارگ به و مدون یهابرنامه میترس رغمیعل ،عدالت ستمیس یناکارآمد

 لیمتما)سیاست جنایی جامعوی(  یمدن جامعه سمت به یناتوان و عجز اظهار با هادولت که است شده موجب بزهکاران اصالح

در این نوشتار سعی بر آن شد که  .بردارند قدم( هاسمن) نهاد مردم یهاسازمان با مشارکت سمت به یمنطق گردعقب با و گردند

نهاد، های مردمدیدگان جرائم از سوی سازمانالعمل مورد بحث در مقام اقدامات عملی در باب حمایت از بزهدر راستای دستور

 د،یتردیب. است تصور قابل یفریک حقوق یحوزه در مختلف اشکال به یمردم ینهادها مشارکت ثری شرح داده شود.های مؤافق

 یبرا 1۳۹2 یفریک یدادرس نییآ قانون یهاینوآور یراستا در ه،یئقضا قوه. است هاسمن یهاآرمان از یکی دگانیدبزه از تیحما

-افق و است برداشته مؤثر گام «هیئقضا قوه با یمردم ینهادها تعامل و مشارکت ینحوه» دستورالعمل ابالغ با نهاد مردم یهاسازمان

 آهنگ ضرب هرچند. است گشوده یمردم داوطلب یهاتیجمع و هاگروه یهمکار یاعتال یرو شیپ در را یروشن یها

 اهتمام اما ندارد؛ وجود ستاد و صف در، هیئقضا قوه ارکان یسو از هاسمن قبال در مناسب کردیرو اتخاذ در یمنسجم و کنواختی

 و ضعف نقاط تمام با دستورالعمل ر،یتقد هر به. است تیؤر قابل دستورالعمل سراسر در یمردم ینهادها گاهیجا نمودن برجسته بر

-سمن به یعموم اعتماد شیافزا و یسازفرهنگ بر عالوه آن زیآمتیموفق یاجرا و است جلو یسو به حرکت ینوع شیخو قوت

 و گردد نیتضم هاسمن صالبت و اقتدار تا باشد یگذارقانون حوزه یبرا یمناسب یالگو دور چندان نه یاندهیآ در تواندیم ،ها

 .گردد تیتقو و عیتسر نیمجرم اصالح و جرم از یریشگیپ در حکومت با مردم یمداخله زیآمتیموفق ریمس
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 گاه شر: نتهران اول، چاپ ،یمدن مشاركت تا یناانس توسعه از نهاد مردم یهاسازمان(. 1۳۹6) نیام بابازاده، یبنائ (1

 .معاصر

 یمشارکت ییجنا استیس بر دیکأت با یفریک حقوق در یمدن جامعه گاهیجا» (.1۳۹7) شهرام فرد، انیسبز رضا؛ رانوند،یب (2
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 .46-27 صص چهارم،
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 .زانیم انتشارات :تهران دوم، چاپ ،یمشاركت ییجنا استیس (.1۳۹4) رضایعل ،یدیجمش (6

 ،یحقوق قاتیتحق مجله ،«ییقضا حیلوا در یمشارکت ییجنا استیس رانهیگشیپ گفتمان» (.1۳۸۸ا )رضیعل ،یدمشیج (7

 .256-2۳1 ، صصکی شماره نامهژهیو

 و نقد) یفریک ندیفرا در نهاد مردم یهاسازمان مشارکت یراهبردها(. »1۳۹7) محمدحسن ،یحسن ؛یمصطف ،یچکن (۸

 .۳67-۳41 صص، ۹ شماره ،25 سال راهبرد، و مجلس مجله ،«یفریک یدادرس نیآئ قانون( 66 ماده لیتحل

سسه ، تهران: مؤچاپ نخست ،سیاست جنایی در اسالم و جمهوری اسالمی ایران (.1۳۸۳حسینی، سید محمد ) (۹

 ارات و چاپ دانشگاه تهران و سمت.انتش

 .دانش شهر انتشارات :تهران نهم، چاپ ،یفریك یدادرس نیآئ قانون در هانکته (.1۳۹6) یعل ،یخالق (1۰

 .دادگستر نشر: تهران چاپ دوم، ،یتیحما یشناس دهیدبزه (.1۳۹۰) مهرداد ،یاصل انیجیرا (11

 .دانش شهر انتشارات: تهران اول، چاپ ،یفریك ندیفرآ در مردم مشاركت (.1۳۸6ر )منصو ،رحمدل (12

مطالعات  فصلنامه ،«)بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی یفریک ندیفرآ در مردم مشارکت» (.1۳۸6) یول ،یرستم (1۳

 .172-1۳۹ صص ،2شماره  ،۳7 دوره ،حقوق خصوصی

دکتری، رشته  نامه برای اخذ مدرکپایان، سیاست جنایی مشاركتی در جمهوری اسالمی ایران(. 1۳۸۹رستمی، ولی ) (14

 تهران.دانشگاه دانشکده حقوق حقوق جزا و جرم شناسی، 

 قبال در 1۳۹2 مصوب یفریک یدادرس نیآئ قانون در رانیا یفریک استیس» (.1۳۸6) لیاسماع ،یصفر حمزه؛ ،ییرضا (15

 .2۹6-27۳ صص ،2۳ شماره ،2دوره  حقوق، مطالعات مجله ،«دگانیدبزه از تیحما

 یدادرس نییآ قانون پرتو در یفریک ندیفرا در نهاد مردم یهاسازمان حضور(. »1۳۹6) نیمحمدحس ،یآباد قوام یرمضان (16

 .167-1۳۹ صص ،۹۹ شماره، ۸1دوره  ،یدادگستر یحقوق مجله ،«یفریک

، چاپ اول، تهران: نشر جرائم بدون بزه دیده(. 1۳۸7) ؛ نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ حیدری، علیمرادرهامی، محسن (17

 میزان.
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 یحقوق مجله ،«رانیا در محور اجتماع یفرهایک اعمال یبرا یبستر: یاجتماع هیسرما(. »1۳۸7) رحمزهیام ،ینالیز (1۸

 .54-۳۳ صص ،64 شماره، 72دوره  ،یدادگستر

 .نور آوا :تهران ،یاجتماع یشناس بیآس (.1۳۸1) اهلل تیهدا ستوده، (1۹

 مجله ،«جرم از یاجتماع یریشگیپ در یمردم ینهادها مشارکت نقش» (.1۳۹5) محمدرضا ،ینظر حق با؛یفر گان،یشا (2۰

 .52-۳۳ صص ،4 شماره ازدهم،ی سال ،ییجنا و یاطالعات یهاپژوهش

 یدادرس ندیفرآ در نهادمردم یهاسازمان مشارکت(. »1۳۹۸) مسلم ،یواحد ؛یعل مروت ،یعسکر ؛یمهد ان،یدائیش (21

 .5۸-41 صص ک،ی شماره ششم، دوره ،یاجتماع هیسرما تیریمد مجله ،«یاجتماع هیسرما منزله به یفریک

 یفریک بیتعق مرحله در یواکنش یمشارکت ییجنا استیس گاهیجا» (.1۳۹4) یمجتب زارع، د؛یوح زارع، ؛یعل ،یعل عهیش (22

 .۳1۰-2۸7 صص ،5 و 4 شماره دوم، دوره ،یشناس جرم و یفریک حقوق مطالعات مجله ،«رانیا حقوق در

 .زانیم نشر :تهران اول، چاپ اول، جلد ،یفریك یدادرس نییآ (.1۳۹4) جواد ،یطهماسب (2۳

برای اخذ مدرک نامه ، پایاننقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم (.1۳۸۸آبادی، محمد ساالر )عمارتی نوش (24

 .شناسی، دانشگاه شهید بهشتیجرم کارشناسی ارشد حقوق جزا و

، «ومیدر تعقیب دعوای عم لهای غیر دولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعاسازمان» (.1۳۹2کوشکی، غالمحسن ) (25

 .۸6-65، صص 4شماره  ،2دوره  پژوهش حقوق کیفری،

 ارشد، یکارشناسبرای اخذ مدرک  نامه انیپا ،یفریك یدادرس در نهادمردم یهاسازمان نقش (.1۳۹2) یمهد گلشن، (26

 .کاشان دانشگاه ،یشناس جرم و یفریک حقوق رشته

 نشر، تهران: اول چاپ ،یآباد ابرند ینجف نیحسی عل: مترجم ،ییجنا استیس بر یدرآمد (.1۳۸2) نیتیسکر الزرژ، (27

 .زانیم

 در نهاد مردم یهاسازمان نقش» (.1۳۹6) اسداهلل ،یابدال ژن؛یب ،ییدارا اعظم؛ پور،یمهدو ابوالحسن؛ ،یمانیسل مجتهد (2۸

، کی شماره نامهژهیو هشتم، سال ،یاخالق یهاپژوهش ،«یشهروند اخالق و حقوق از تیحما جهت در یفریک یدادرس

 .1۰6-۸۹صص 

های مردم نهاد در فرآیند دادرسی عادالنه جرائم كودكان و نوجوانان در ایران و نقش سازمان(. 1۳۹۰مظفری، سیما ) (2۹
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 ،«تهران شهر در آن یریگشکل بر مؤثر عوامل و یاجتماع هیسرما(. »1۳۸4) احمد دیس ،یروزآبادیف محمدجواد؛ پور،ناطق (۳۰

 .۹1-5۹، صص چهار شماره شش، دوره ران،یا یشناس جامعه مجله

، همایش ملی قانون آئین دادرسی کیفری سال «های مردم نهاد در فرآیند کیفریمشارکت سازمان»(. 1۳۹4نوریان، ایوب ) (۳1
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