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 از ناشي رائمج در مداردیدهبزه کیفری سیاست هایبایسته بر تحلیلي

 نفرت
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 چکيده
 از حمایت و نفرت از برخاسته جرائم بینیپیش به کیفری گذارانسیاست رویکرد اجتماعی، تحوالت پی در

 کیفری سیاست تدوین در اینکه وجود با. است متمایل مداردیدهبزه کیفری سیاست قالب در پذیرآسیب دیدگانبزه

 برخی در اما است تأکید مورد نفرت از ناشی جرائم قربانیان ویژهبه پذیرآسیب دیدگانبزه از حمایت مداردیدهبزه

 است رداختهپ دیدگانبزه از حمایت به پراکنده طوربه صرفاً گذارقانون ایران، کیفری نظام ازجمله حقوقی هاینظام

 سیاست ترهایبس به توجه با که است آن اساسی پرسش. ندارد نفرت از ناشی رفتارهای قربانیان به ایویژه نگاه و

 چالش این. رددا کیفری سیاست در جایگاهی چه نفرت از ناشی رفتارهای قربانیان از حمایت مداردیدهبزه کیفری

 ازوکارهایس بودن محوردیدهبزه متناسب، گذاریقانون ازجمله مداردیدهبزه کیفری سیاست هایبایسته قالب در

 دیدگیبزه عاداب تحلیل ضمن نوشتار این. است تبیین قابل محوردیدهبزه رویکردهای بودن مشارکتی و حمایتی

 از ناشی جرائم گاندیدبزه از حمایت مدار،دیدهبزه کیفری سیاست هایبایسته یگستره در تنفرآمیز جرائم قربانیان

 حمایت هایسازوکار ترسیم خصوص این در. کندمی تأیید را افتراقی و تشدیدی کیفری حمایت قالب در نفرت

 .است تأکید مورد یمشارکت ساختار بر مبتنی حمایتی نظام نوعی پایه بر نفرت از ناشی جرائم دیدگانبزه از افتراقی

 

 .پيشداوری اقليت، ديده،بزه کيفری، سياست نفرت، از ناشی کليدی: جرم واژگان
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 مقدمه .1

از نفرت  یجرائم ناش به توجه ،مداردهیدبزه یفریک سیاستتدوین  یهاالزمه نیترمهمیکی از 

هستیم که اغلب در طبقه اقلیت  روروبهدیدگان خاصی با بزه جرائم دسته از نیدر ا. است

به  جرمار بجرم ناشی از نفرت آثار زیان در هستند. ی گستردههاتیاند و نیازمند حماقرارگرفته

 اندنامیده8«دارای پیام جرم»جرائم را  گونهنیبرخی ا جهتنیبد است.وار موجشکلی 

(Chakraborti & Garland,2009:14) .عنوان این ایرانی، شناساندهیدبزهمطالعات  در 

 استفاده مورد« دارامیپجرم »با تعبیر  جنائی عدالت نظام در دگانیدبزهجایگاه  تحلیل بار در نخستین

گذاری جهت روند سیاست کیفری هاینظام میان درخصوص هرچند  نیدر ا 3قرارگرفته است.

 یحوهن شناسایی اذعان داشت که بایدمقابله و کنترل جرائم ناشی از نفرت یکسان نبوده اما 

ر این چالش حتی د است.مانده همواره مغفول  تنفرآمیز جرائم دیدگانبزه از حداکثری حمایت

پرسش آن است که مکانیسم حمایت از  رونیهای حقوقی مترقی نیز همچنان پابرجاست. ازانظام

های حمایت بایسته جهتنیازاو با سایر جرائم دارد؟ ی تفاوتچه در جرائم ناشی از نفرت دیده بزه

 چیست؟ محوردیدهبزهدیده در سیاست کیفری از بزه

در  گیدیدپسابزه مختلف مراحل درهای حقوقی مختلف کنشگران کیفری در نظام اگرچه

رائم جدیدگان رسد بزهبه نظر می اند اما در عملبوده او دیده و حمایت ازرسانی به بزهپی کمک

 برخیر د نکته اساسی آن است کهاند. قرار نگرفته حمایت که باید موردچناننآ ناشی از نفرت

و  دهشابتدا نهادینهگفتمان حاکم بر جرائم ناشی از نفرت الزم است  کشورها ازجمله ایران

در  نای ه شود.دیدگان جرم ناشی از نفرت پرداختازآن به راهکارهای قانونی حمایت از بزهپس

صورت  دیدگانگذاری مرتبط با حقوق بزهدر جهت سیاست جدیتاکنون اهتمام » ی است کهحال

                                                      
1. Message Crime 

 .899 :12 و 13 شماره دادگستری، حقوقی ،«جنائی عدالت نظام و دیدگانبزه( »8214) مهرداد اصلی، ر.ک: رایجیان .2
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 بعضیقانون اساسی هرچند در الزم به ذکر است رابطه  نی(. در ا8267:891)شیری، 8«نگرفته است

طور که همان واقعبه امااند شدهنژادی و ملی به رسمیت شناخته ،قومی ،دینی ،های مذهبیاقلیت از

 ای مانند آنچه بیش و کمدر قوانین جنایی ایران مقررات ویژه»اند کردهاشارهی درستبرخی به

ت از برای حمای شدهینیبشیدیدگان همچون زنان و کودکان پخاص بزه یهاگرگونهیدرباره د

 (.8269:46رایجیان اصلی،)«خورددیده به چشم نمیهای بزهاقلیت
بحثی  یبودن گفتمان جرم ناشی از نفرت در ادبیات کیفری ایران و عدم ارائه نوینبا توجه به 

های مرتبط توان به اهمیت پژوهشجامع در رابطه با آن و ضعف گسترده در پیشینه مطالعاتی می

عالوه بر این، پرداختن به جوانب گوناگون جرم ناشی از نفرت پی برد. در  هدیدبا حمایت از بزه

 مسئلهحیطه  نیدر اکند. محور در جرائم ناشی از نفرت ضروری جلوه میدیدهیفری بزهسیاست ک

دیدگان در نظام عدالت کیفری است. هدف اصلی این پژوهش اساسی توجه به مشکالت بزه

وجه با تدیدگان جرائم ناشی از نفرت است. حمایت از بزه جهتی نوعی الگوی منطقی در ارائه

 «یحقوق اساس»مقوله  در حقوق ایران نیازاشی، پیرانا یفرینظام کقی حقو-به مبانی فقهی

یفری ک تواند بحث گسترده حمایتنمی عنوانچیهمطرح شده است که به و نژادی های دینیاقلیت

 های مرتبطپژوهش کم بودنبا توجه به  رونیهای اقلیتی را پوشش دهد. ازااز گروه و غیر کیفری

 دیدگان جرائم ناشی ازو ضرورت طرح گفتمانی پویا در رابطه با سازوکارهای حمایت از بزه

یف جرم ناشی از نفرت و توص یشناستبارنخست به  ،محوردیدهنفرت در سیاست کیفری بزه

 دریفری های سیاست کبه واکاوی بایسته شود و سپسمی پرداختهجرائم  گونهنیدیدگی در ابزه

 .خواهد شدجرائم ناشی از نفرت پرداخته 

 

                                                      
ع مقامات نظام درواق گیرد ودیده از سوی متولیان کیفری چندان مورد استقبال قرار نمیی بزه. برخی براین باورند که مداخله8

 دادرسی است تحقیق و تعقیب،ها بعضاً مخل روند دانند که مداخله آندیدگان را مزاحمینی میعدالت کیفری بزه

 (.8267:862شیری،)
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 ديدگی در جرم ناشی از نفرتتبارشناسی بزه. 2

نخست  الزم است ،دیدگی در جرائم ناشی از نفرتتبارشناسی بزه یبا توجه به اهمیت مقوله

های بین به واکاوی مفهوم جرم ناشی از نفرت پرداخته شود و سپس ضمن بازاندیشی در تفاوت

ه دیدگی در این گروه از جرائم پرداختابعاد بزه توصیفبه  جرائم، با سایراز نفرت جرم ناشی 

 شود.

 . واکاوی مفهوم جرم ناشی از نفرت2-1

و  شناسیهوممف ینفرت صورت گرفته به حیطه بیشترین پژوهشی که در رابطه با جرم ناشی از

در  شناختیجرمهای پژوهش»است که  حالی دراین  .تبارشناسی جرم ناشی از نفرت تعلق دارد

« علل ارتکاب جرم ناشی از نفرت همچنان ناچیز باقی مانده است خصوص

(Walters,2011:313 در رابطه با تعریف جرم ناشی از نفرت نظرات متفاوتی مطرح شده .)

تا راس این دراند. داشتهتوجه از نفرت  یاز ابعاد جرم ناش به یکی نوعیبهاست که هرکدام 

رفته ناشی از نفرت صورت گجرم از  المللیبینتعریف  یارائه جهت درای نیز های گستردهتالش

 8است.

و  اقلیتی هاخودداری از مرزبندی بین گروه ،رفتارهای توأم با نفرت انگاریجرمهدف از 

ه جامعه کرسد اقلیت یعنی گروهی از افراد به نظر می رابطه نیدر ا اکثریت در جامعه است.

خاص ملی، قومی، نژادی مذهبی یا فرهنگی بوده و خواهان  هایحداقل دارای یکی از ویژگی

قرار ممکن است در معرض تبعیض و محرومیت  جهتنیازاهای خود باشند و حفظ ویژگی

 یریگجهت در ناهمگونی ،کیفری مختلف هاینظام در(. 8262:94حبیب زاده و هوشیار، ) رندیگ

 ارائه نشود. نفرت تعریف واحدی درباره جرم ناشی از استسبب شده  کیفری پژوهشگرانفکری 

است  یفرتانگیزه توأم با نتوجه به شود می تلقی بیان تعریف جرم ناشی از نفرت ضروریآنچه در

                                                      

 رابطه رجوع کنید به: این در. 8

Schweppe, Jennifer and Walters, Mark Austin, eds. (2016) The globalization of hate: 

internationalizing hate crime? Oxford University Press. 
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 رخ یاقلیت دیدگانبزه علیه که جرائمی برخی .دهدیسوق مکه مجرم را به سمت ارتکاب جرم 

باور  .دنگیرن قرار نفرت از ناشی جرائم گروه در معنوی عنصر فقدان علت است بهممکن  دهدمی

 نسبت بهبزهکار ، نفرت ارتکاب جرم مبنای ،غالب آن است که در جرائم ناشی از نفرت

 . استدیده بزه یحمایت شده خصوصیات

داوری، شپیشود که ناشی از هرگونه جرائم ناشی از نفرت به جرائمی گفته میطورکلی به

دیده ازجمله نژاد، قومیت، جنسیت، ای از خصوصیات بزهتعصب یا نفرت نسبت به مجموعه

در نظام حقوقی (. Mason et al.,2017:1د )نباش 8یا هویت تراجنسیتی« ناتوانی»مذهب، 

، 8664مصوب  3«و اجرای قانون بارخشونت جرائمقانون کنترل »در  شدهارائه فیبر تعرآمریکا بنا 

به  -مال را که جرم علیه اموال است، یدر مواقع یا - دهیدبزه عامداًمتهم  از نفرت یناش جرائمدر 
                                                      

 ( و تراجنسیTransgender) شود، باید میان دو مفهوم تراجنسیتیآنچه نخست به ذهن متبادر می برخالف. 8

(Transsexualتفکیک قائل شد. وضعیت تراجنسیتی نسبت به مفهوم تراجنسی عام )تمام افرادی که  و تر استتر و گسترده

ویت ه ی فروضی است کهتراجنسیت مربوط به کلیه. درواقع مفهوم دهدمی قرار پوشش حتت را بندی نیستندقابل جنسیت

تی از قبیل های مختلف تراجنسیاین حیث گروه جنسیتی با انتظارات اجتماعی متعلق به جنس افراد انطباق نداشته باشد. از

دی بنکوییرها( و همچنین همجنسگرایان در ذیل این تقسیم) عجیب جنسیت افراد دارای سکشوال ها، مبدل پوشان،ترنس

 به نسبت فاوتیمت جنسی حالی است که وضعیت تراجنسی صرفاً مربوط به فرضی است که شخص تمایالت گنجند. این درمی

 تجه دهد ترجیح ممکن است آن پی در که است روروبه شدید جسمی -روحی اختالل ایگونه دارد و با خود جنسی اندام

های الزم به ذکر است که امروزه در پژوهش .بپردازد تراپیهورمون یا جراحی عمل به خود، جنسیتی هویت و جسم انطباق

( جهت اشاره به وضعیت افرادی که گرایش جنسی متفاوت از LGBT)از تعبیر ال جی بی تی ناظر بر جنس و جنسیت

قات طب گراییگرایی و دوجنسجنسشود. از این حیث وضعیت تراجنسیتی درکنار همگرایی دارند استفاده میدگرجنس

ولِ وضعیت الشمهای تحترسد به جهت گستردگی طیفحال به نظر میدهند. بااینحاکم بر جامعه دگرباشان را تشکیل می

به  یا (Queer) کوییر این حیث جنسیت تر باشند. ازتعابیری دقیق (LGBTQIAیا ) (LGBTQs)تراجنسیتی اصطالح 

گونه تمایل جنسی وضعیتی که فرد دارای هیچ) گراییجنسیا بی( Asexual) جنسیت، اسکشوال از عبارتی وضعیت خارج

ثانویه متضاد است همگی ملحق به  و اولیه جنسی که درآن فرد دارای صفات (Intersexual) نیست( و وضعیت بیناجنسی

 .(Bullough 2007:4)آیند. حساب میهای ال جی بی تی بهگروه

 جهت مطالعه بیشتر ر.ک:

Currah, P and Juang R M and S P Minter. (2006) Transgender Rights,University of 

Minnesota Press.xiv. 

2. Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994 
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 ش جنسیی یا گرایناتوان جنسیتی، تیهو ، جنسیت،تیقوم ملی، لتااص ،مذهب دلیل نژاد، رنگ،

 8برگزیند.

 عتقدندماز جرم ناشی از نفرت، برخی پژوهشگران ایرانی  شدهارائهبا توجه به تعاریف مختلف 

 گروه دودیده از مرتکب و بزه آن درجرم ناشی از نفرت یک جرم عمدی است که همواره 

راه  آن رد( هستند و اشتباه در هویت یا شخصیت پوستسیاهطور مثال سفیدپوست و )به متمایز

 شدهمطرحبرخی تعاریف خاص  برشی از تمرکز (. استنباط اخیر نا34- 8261:32،ندارد)صادقی

اشد و از ب و مانع جامع یاستنباطدر تمامی ابعاد تواند و نمی استجرم ناشی از نفرت  در رابطه با

است که خشونت ناشی از نفرت  حالی در. این باشد نقضقابلمواردی  درممکن است این حیث 

های این نفرت با تبعیض و انزجار نسبت به گروه» که انجامدیمزمانی به جرم ناشی از نفرت 

احساس  منظور از نفرت تنها آنالبته نژادی، قومی، جنسیتی، سیاسی و غیره ارتباط داشته باشد. 

ب نیست بلکه منظور تعصبات و تبعیضات درونی مرتک شناسیروانشدید و پایدار موردتوجه علم 

 (.8269:6نژاد، یدی)مج« تدیده به دلیل عضویت گروهی وی اسنسبت به بزه

به  نسبت داوریپیشبا  همراهتوان گفت جرم ناشی از نفرت جرمی است که درنهایت می

 هک دهدمی رخ معموالً هنگامی وباشد )مانند نژاد و مذهب(  دیدهبزهی شدهتیخصوصیات حما

 .هدد جرم قرار هدف اجتماعی گروه یک در عضویت وابستگی یا دلیل به دیده رامجرم، بزه

اساسی برخوردار است. نخست آنکه مرتکب باید  شرطشیپجرم ناشی از نفرت از دو  رونیازا

یا به « نفرت» مانند توهین( انجام داده باشد و دوم آنکه علت غایی ارتکاب جرم،)رفتاری مجرمانه

اشد. البته ب دهیدبزهی شدهبزهکار نسب به )خصوصیات( حمایت« یداورشیپ» ترقیدقتعبیر 

ند، جرائم ناشی از نفرت تنها علیه اشخاص نیستاشاره شد  اختصار بهدر سطور پیشین  همانطورکه

در این خصوص به مواردی نظیر حریق عمدی و  .تحقق یابندبلکه ممکن است علیه اموال نیز 
                                                      

د قانون پیشگیری از جرائم ناشی از نفرت متیو شپر»ازجمله قوانین مصوب فدرالی در باب جرم ناشی از نفرت در آمریکا  .1

به طرز  8661متیو شپارد و جیکز برد( است که در سال )است. این قانون فدرالی، برگرفته از نام  3996مصوب « و جیمز برد

 جرم ناشی از نفرت گشتند.فجیعی درایاالت وایومینگ و تگزاس قربانی 
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جرم  عوموضکه  شودیگونه استنباط متوان اشاره کرد. در تکمیل این بحث اینخرابکاری می

باید  نتیجه آنکه. 8جامعه باشد یطورکلاشخاص، اماکن و نهادها یا به ممکن استناشی از نفرت 

ری خاص در قوانین کیف یجرم محدود به پذیرفت در شرایط کنونی، جرم ناشی از نفرت صرفاً

یک مفهوم و نه یک تعریف قانونی را توصیف »نیست. درواقع اصطالح جرم ناشی از نفرت 

، و حقوق بشر دموکراتیکدفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نهادهای «)کندمی

8261:32.) 

 ديدگی در جرائم موازی و ناشی از نفرتتوصيف بزه. 2-2

د. نشومی خوانده 3«موازیجرم »کیفری  ادبیاتدر  نیستند، نفرت از برخاستهجرائمی که 

« مجازات نفرت»در کتاب  2«الرنسمک فردریک»اصطالح جرم موازی برای اولین بار از سوی 

به  4«ایگناسکیپل » ازجملهجرائم نفرت  یاستفاده گردید و بعدها سایر پژوهشگران عرصه

اقد ای هستند که فجرائم موازی همان رفتارهای مجرمانهع درواقاستفاده از این اصطالح پرداختند. 

رسد البته به نظر می .باشند دیدهی بزهشدهنسبت به خصوصیات حمایت داوریعنصر نفرت و پیش

استفاده کرد. نگارندگان به جهت « سنتی»اصطالح جرم موازی از تعبیر جرم  جایبهتوان می

ای(، طور مثال در قیاس با جرم رایانههای حقوق کیفری )بهاستفاده از تعبیر دوم در سایر حیطه

اختصاص آن به بحث جرائم ناشی از نفرت  دلیلدهند از اصطالح جرم موازی به ترجیح می

 نوع اینجرائم ناشی از نفرت آن است که آثار مخرب مواجهه با کلیدی در  مسئله 1.استفاده کنند

 فرتنبرای جرائم ناشی از شدهبینیپیشمجازات  درنتیجهجرائم بیشتر از جرم موازی است و 

، ناشی از نفرت جرائم درخصوص تعصب )و نفرت( موجود  این درشدیدتر باشد.  ممکن است

عیت این واق مؤید شدهانجامهای کند. برای نمونه پژوهشتحمیلی را توجیه می مجازات شدیدترِ

                                                      
 .یادکردنوعی جرم ناشی از نفرت  عنوانبه کشینسلتوان از حتی می .8

2. Parallel crime 

3. Frederick M. Lawrence 

4. Paul Iganski 

 (.8269:49اند)رایجیان اصلی،استفاده کرده« متداولعادی یا »رابطه برخی نویسندگان از تعبیر جرائم  این در. 1
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بت به های روانی و عاطفی بیشتری نسآسیب، رستیجرائم ناشی از نژادپدر دیدگان هستند که بزه

دیدگان جرائم موازی، با بزه مقایسه در . همچنینشونددیدگان جرائم موازی متحمل میبزه

 دیدگیبیشتری در مرحله پسابزههای روانی آسیب ازدر جرائم ناشی از نفرت، « ناتوان»گان ددیبزه

 .(Iganski & Lagou, 2015:1711)برندرنج می

ورد مناشی از نفرت را  جرائم ودیدگی در جرائم موازی توان بزهحیث در دو حیطه می این از

و  یلیتدیده، جامعه اقبزه ه. نخست آنکه جرم ناشی از نفرت آسیب شدیدتری بقرار داد تبیین

ناشی از  جرائم درسازد و دوم آنکه در قیاس بین رفتار مجرمان اجتماع در معنای عام وارد می

شود می باعثآنچه  درواقعنفرت و جرائم موازی، گروه اول مسئولیت اخالقی بیشتری دارند. 

 سیبآ عموماً آن است که جرائم ناشی از نفرت گرددجرم ناشی از نفرت از سایر جرائم متمایز 

(. در صورت پذیرش Lawrence,2002:6آورند )نسبت به جرائم موازی به بار می بیشتری

تر از جرائم موازی بار جرائم ناشی از نفرت مخربآثار زیان ازآنجاکه گفت توانمیقدمه این م

 جرمدت متناسب با ش ،جرائم ناشی از نفرت مرتکبانبنابراین مجازات )اشد( تحمیلی بر  8است،

 (.Mason,2015:65)شودتلقی می

 -های عمیق روحیبا چالش عمل در دیدهداشت که در جرم ناشی از نفرت، بزه توجهباید 

 یکبرخورداری وی از مجالی برای  ،های فیزیکیآسیب کنار درشود که می روروبهروانی 

 اربخشونت جرائم در که است داده نشان هاالبته پژوهشنخواهد گذاشت.  باقیزندگی آرام 

خواهد  ارتردشو دیدهبزه برای زندگی به بازگشت باشد، بیشتر جسمانی هایآسیب شدت هرچه

یده دترین اثری که ممکن است در بلندمدت بر بزهمهماین  بر عالوه .(8269:849الریجانی،) بود

شوند طور مکرر برچسب زده میکه به افرادیاست. بدین معنا که «سازیپنهان»بار شود پدیده 

                                                      
به دلیل آن است که نتایج برخی تحقیقات اولیه در خصوص جرم ناشی از نفرت در آمریکا خالف « اصوالً»لفظ  استفاده از .8

 توان به منبع زیر رجوع کرد:را نشان داده است. برای نمونه می مسئلهاین 

James B. Jacobs (1993), The Emergence and Implications of American Hate Crime 

Jurisprudence, in Hate Crime: The Global Politics of Polarization, Robert J. Kelly and 

Jess Maghan (eds), p.150. 
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ت زند. در حقیق، هویت خود را پنهان سااحتمالیدهند برای جلوگیری از آثار منفی ترجیح می

 رو هستیم. در پی رفتار توأم با نفرتدیدگی روبهدر جرائم ناشی از نفرت با سه سطح از بزه

 ماجآدیده به نحوی مستقیم عنوان یک بزهبزهکار، نخست مخاطب به ارتکابی از سوی شخص

مطرح  یشود. در درجه دوم گروه اقلیتگیرد که بیشترین آسیب وارده را متحمل میجرم قرار می

و در درجه سوم  از جرم صورت گرفته رنج خواهد برد عنوان یک اجتماع محلی،به است که

ایان این نکته ش شود.های کالن میبا وقوع این نوع جرائم متحمل آسیب است که کلیت جامعه

س دیدگی نیز همواره بیشتر از سایر جرائم احساتوجه است که در جرائم ناشی از نفرت ترس از بزه

ذیری برخاسته پبه دلیل آسیب دیدگان جرائم تنفرآمیزشود. در حقیقت ترس از جرم در بین بزهمی

که پدیده ترس از جرم میان اجتماعات اقلیتی جنبه رو مادامیاز خصوصیات اقلیتی است. ازاین

لبته نباید اهای اقلیتی چندان دور از انتظار نخواهد بود. افراطی به خود گیرد، تشدید انزوا در گروه

ند بلکه با تکیه بینی و یا اتفاقی نیستپیشفراموش کرد که بسیاری از جرائم ناشی از نفرت غیرقابل

توان این نوع جرائم را کاهش زا دالیل قوی وجود دارد که میهای جرمسازی موقعیتبر خنثی

 (.8263:177داد)عباچی،

 جرائم ناشی از نفرت ديدگانِبزههای سياست کيفری همسو با حقوق بايسته. 3

به رسمیت  داابت دیدگان جرائم ناشی از نفرتبرای تدوین سیاست کیفری همسو با حقوق بزه

 ازوکارهایس آن ترسیم آن ضرورت دارد. عالوه بر ازدیدگی ناشی شناختن جرائم تنفرآمیز و بزه

رار وانین کیفری باید موردتوجه قنفرت در قالب ق از ناشی جرم یدیدهبزه نگاه گذرِ از حمایتی

ر ب با تکیهدیدگان جرم ناشی از نفرت تدوین نظام جامع حمایت از بزهگیرد و درنهایت 

ری قرار کار کنشگران کیف باید در دستورسیاست جنایی مشارکتی  موجود درهای مدنی ظرفیت

 شود.بررسی می شدهگفتهادامه هرکدام از موارد ر دگیرد. 
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 آن در قوانين کيفری از ناشی ديدگیبزه و تنفرآميز جرائم شناختن رسميت به .3-1

 های مرتبط با جنسیت،توان شامل گروههای اجتماعی آماج جرائم تنفرآمیز را میگروه

ی دانست. الزم جنس گرایش یا جنسیتی هویت دین، فیزیکی، ظاهر ملیت، زبان، معلولیت، قومیت،

اند که ازجمله بسیاری از کشورها جرائم تنفرآمیز را به رسمیت شناختهبه ذکر است در حال حاضر 

شناسایی  باب دراشاره کرد.  آلمان آمریکا و کانادا، انگلستان، فرانسه، توان به بلژیک،ها میآن

ظام ن عنوان نمونه نظام کیفری انگلستان را مثال زد.توان بهمی رفتارهای تنفرآمیز انگاریجرمو 

، «ناتوانی»از  اندعبارت که دهدقانونی قرار می موردحمایتپنج گروه اقلیتی را  انگلستانکیفری 

. توضیح آنکه 8«هویت تراجنسیتی»و « گرایش جنسی»، «باورهامذهب و »، «نژاد یا قومیت»

است: نخست  شدهبینیپیشتوصیف کیفری رفتارهای توأم با نفرت سه راهکار مجزا  درراستای

 قطف که اندشده انگاریجرم «هجرائم مشدد»طور خاص تحت عنوان ز رفتارها بهآنکه گروهی ا

ش ، گرای)ناتوانی موردحمایتهای نسبت به ویژگی و شوندمی مطرح نژاد و مذهب یحیطه در

ی جرائم بینی جرائم مشدده(. دوم آنکه برخقابلیت تسری ندارد )پیش (جنسی و هویت تراجنسیتی

                                                      
های بیست و هشتم تا بخش در 8661مصوب  نظمیبیخصوص باید به چند قانون مشخص اشاره کرد. قانون جرم و این در  .8

تخریب ) ایراد خسارت کیفری»، «تهاجم»پرداخته است که تنها در مورد جرائم « جرائم مشدده نژادی» بینیپیشسی و دوم به 

نژادی  هایباانگیزه« برهم زدن جزئی نظم عمومی یا اذیت و آزار»، «عمدی و صدمه زدن به اموال غیر بدون مجوز قانونی(

به جرائم مشدده  3998مصوب  امنیتواسطه قانون ضد تروریسم، جرم و شمول مقرره اخیر به یشود. البته گسترهاعمال می

جرائمی پرداخته است  بینیپیشدر بخش هفدهم به  8619مصوب  عمومیمذهبی نیز تسری یافته است. همچنین قانون نظم 

های قانون در سال البته این .است آمیزتوهین الفاظ تهدیدآمیز یا کارگیریبهبرانگیختن نفرت نژادی از طریق  هاکه موضوع آن

هویت مذهبی و گرایش جنسی نیز تحت  اهای مرتبط بدستخوش اصالحاتی شده است که در پی آن حیطه 3991و  3999

عنوان یک از نژاد به 3992مصوب  کیفری. عالوه بر این بخش صدوچهل و پنجم قانون عدالت اندقرارگرفتهشمول این مقرره 

 بخش صدو چهل و ششمبراساس جرائم قابلیت اجرا دارد. همچنین  یاست که در مورد کلیه یادکردهتشدید مجازات عامل 

ازات تشدید د نیز مجنتوانی افراد همراه باشجرائمی که با خصومت نسبت به گرایش جنسی یا کم یاین قانون در مورد کلیه

 3983مصوب  مجرمانم قانون معاضدت حقوقی، محکومیت و مجازات واسطه بخش شصت و پنجبه عالوه بر اینخواهد شد. 

 victim supportگردد )مید نیز مجازات تشدید نبا خصومت نسبت به هویت تراجنسیتی باش توأممورد جرائمی که  در

policy statement,2017:9.) 
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امنه اند که دمجزا شده ،شوندمی بندیطبقهعنوان جرم ناشی از نفرت که همیشه بهمشدده  غیر

 هایهای برخاسته از نژاد، مذهب و گرایش جنسی است و حیطهشمول آن تنها در مورد نفرت

شود)تحدید جرائم خاص توأم با نفرت غیر از جرائم را شامل نمی (و هویت تراجنسیتی ناتوانی)

مورد  داوری دربا پیش کهدرصورتیدر خصوص سایر جرائم  آنکهنژادی(. سوم مشدده مذهبی یا 

د مجازات اشد در نظر گرفته نقانون همراه باش موردحمایت گانهپنجهای خصوصیت یکلیه

گذاری در خصوص جرائم ناشی از این شیوه قانون شود)افزایش مجازات در جرائم عمومی(.می

ز نفرت در مقابله با جرائم ناشی امکانیسم است که معتقدند  ازانیپردنظریهنفرت همسو با نگرش 

ینی بمدل پیش»و « مدل تشدید محکومیت»، «مدل افزایش مجازات»سه مدل قابل ترسیم است. 

 (.Mason,2015:59) «ناشی از نفرتجرائم مستقل 

صوصیات یا خها ترین مسئله تعیین ویژگیمهم گذاری جرائم ناشی از نفرت،فرآیند قانون در

انگاری رفتارهای ناشی از نفرت الزم ها جرمدیده است که جهت حمایت قانونی از آناقلیتی بزه

شود. این موضوع با توجه به بسترهای اجتماعی، فرهنگی و دینی هر کشور متفاوت است. می

ی خصوصیات بینی قوانین مبارزه با جرم تنفرآمیز بدین معنا نیست که نظام حقوقی باید کلیهپیش

ند حمایت ها و خصوصیاتِ نیازماقلیتی مانند هویت جنسیتی را به رسمیت شناسد. تعیین ویژگی

ی معهطور مثال در یک جاکیفری کامالً وابسته به بسترهای دینی و جامعوی کشورها است. به

های جنسی ایشهای مذهبی و اجتماعی، حمایت از گری ایرانی، با توجه به بنیاندینی، نظیر جامعه

 عنوان خصوصیاتویژه مواردی که وصف مجرمانه دارد( بهبه) و برخی فروض هویت جنسیتی

پذیرش نخواهد بود. اما حمایت کیفری از سایر خصوصیات اقلیتی نظیر دیدگان قابلحمایتی بزه

معلولیت و حتی برخی فروض جنسیتی نظیر وضعیت  زبانی، مذهبی، های نژادی، قومی،ویژگی

 منطقی است. تراجنسی

گونه تصور شود که تدوین قوانین مرتبط با جرم ناشی از نفرت، باید لزوماً ناشی از شاید این

 های جامعوی،ی تفاوتواسطهشود به آمار باالی جرائم تنفرآمیز در جامعه باشد و یا تصور

است  یاین در حال گذاری جهت مبارزه با جرائم تنفرآمیز در جوامع اسالمی میسر نیست.سیاست
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شور ای انسانی است که محدود به جامعه یا کداوری و نفرت نسبت به افراد، مسئلهمسئله پیش که

انگاری رفتارهای ممنوعه، لزوماً گذاری کیفری و جرمشود. همچنین شرط قانونخاصی نمی

ای کنترل هو مخرب بودن رفتار است. لذا سیاست کثرت رفتارهای خطاکارانه نیست بلکه مضر

 ان آن را درتوتوان دستاوردی غیردینی تلقی کرد بلکه در فروضی میجرائم تنفرآمیز را نمی

های اخالقی و دینی دانست. رویکرد برخی قوانین داخلی نیز مؤید انطباق حداکثری با آموزه

هرگونه است که تبلیغ  8219 قانون مجازات تبلیغ نژادی مصوبهمین دیدگاه است. شاهدی برآن 

نژادی و  توان رد هرگونه تبعیض. دراین رابطه میداندفعالیت مبتنی بر تبعیض نژادی را مردود می

 اشکال همه محو یالمللکنوانسیون بین»تبلیغات مرتبط با آن در نظام کیفری ایران را همسو با مفاد 

 ارزیابی کرد. سازمان ملل متحد 8«نژادی تبعیض

 دیدگانتوانند بسیاری از موانع حمایت از بزهاین زمینه می قوانین اساسی کشورها در

پذیر را مرتفع سازند. در نظام حقوقی ایران بر مبنای اصل نوزدهم قانون اساسی، تمامی آسیب

مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق برابر برخوردارند و داشتن رنگ، زبان یا نژاد سبب برتری 

هب مذ در جوامعی که تعدد زبان، صل اخیرالذکر بدان جهت است کهافراد نخواهد بود. اهمیت ا

عنوان یک چالش بالقوه مطرح است. با توجه ها بهو یا نژاد مطرح است همواره مسئله تعدد قومیت

 عدد قومـیمت هایفرهنگخرده و قومـیتی تنـوع ازای متکثر عنوان جامعهایرانی به به اینکه جامعه

نژادی، -های قومینون اساسی جمهوری اسالمی ایران با درنظرگرفتن واقعیت، قااسـت برخـوردار

ل و تساوی تمام اقوام و قبایتوان بهدر نظر گرفته است که ازجمله آن می ها حقوقیبرای اقلیت

و حق  3هازبان و مانند این نژاد، امتیاز به سبب رنگ، برخورداری از حقوق مساوی و رد هرگونه

البته  (.8211:383هاشمی،) اشاره کرد 2های محلی و قومی در مطبوعات و مدارساستفاده از زبان

های دینی، نظام کیفری ایران چندان منعطف عمل نکرده است. در خصوص حمایت از اقلیت

                                                      
1. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

 اصل نوزدهم قانون اساسی. 2

 اصل پانزدهم قانون اساسی .2
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اصول قانون اساسی  ها و مبانی اعتقادی و انسانی که همگی دررغم تأکید بر ارزشعلی

، حمایت 8699 اند و همچنین الزامات ناشی از الحاق ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسیذکرشده

دیدگان اقلیتی چندان مورد توجه نبوده است و حتی به دلیل عدم توجه به اصل ها و بزهاز اقلیت

اند های قانونی قرارگرفتههای دینی در معرض کاستیبرابری در برابر قانون، اقلیت

 (.8269:883سام،)

های یزهبینی انگعدم پیش»برخی معتقدندتعصبات نژادی در ارتکاب جرم  در خصوص نقش

 جهت آن از ایران حقوقی نظام در مجازات دیدبرای تخفیف و یا تش تقلعاملی مس عنوانبهنژادی 

 ست؛رده نیگست چندان ایران به دیگر ورهایمهاجرت دیگر اقوام و نژادها از کش میزان که است

 که تانسد واقعیت این نیز و کشور ساکنان نژادی تنوع عدم در را ببتوان سدیگر، می عبارت به

 دادهخرقومی یا زبانی  گروه یک به تعلق و نژادی هایجهت به که یافت توانمی را جرمی کمتر

جرائم  یگذاری در زمینهتواند مانع قانوندیدگاه اخیر نمی .(8216:13)سبزواری نژاد،« دباش

تنفرآمیز باشد، چراکه در شرایط حاضر مسئله حضور اتباع سایر کشورها )ازجمله افغانستان( در 

وجه است تهای گوناگون ازجمله کیفری قابلپررنگ است که در حیطه ایی ایرانی مسئلهجامعه

انکار غیرقابل یتیهای متنوع در کشور واقعو ثانیاً متکثر بودن جامعه ایرانی و حضور اقوام و قومیت

ا جرائم تواند دلیلی بر عدم پیشگیری و مقابله باست که کثرت یا قلت ارتکاب جرم میان اقوام نمی

 با مختلف جرائم ارتکاب امکان ایران جامعه ازجمله اجتماع هر در است علیه اقوام باشد. بدیهی

 به توجه اب تواندمی کیفری توصیف الگوی دارد؛ با این تفاوت که وجود تنفرآمیز هایزمینه

 .ارزیابی شود متفاوت اجتماعی، فرهنگی و دینی در جامعه ایرانی مختلف بسترهای

دیدگان بالقوه جرائم ناشی از نفرت، الزم است نخست عنوان گام اول در حمایت از بزهبه

این  زد. برجرائم ناشی از نفرت بپردا بینیپیشبه  منطقییک رویکرد  براساسگذار ایرانی قانون

ای از رفتارهای مجرمانه نظیر جنایات و جرائم علیه تمامیت معنوی نظیر توهین و اساس گونه

توان نخست در بخش کلیات قانون مجازات اسالمی بنابراین می ؛یابندتهدید اهمیت ویژه می

های رت نسبت به ویژگیقانون کیفری، از نف موردحمایتهای اقلیتی ضمن بیان ویژگی
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ب عنوان یکی از اسبادر قانون، به ذکرشدهکیفیات مشدده  دیدگان، در کناربزه موردحمایت

ین به توه ازجمله. این رویکرد در مقابله با بسیاری از جرائم تعزیری یادکردتشدید مجازات 

ن . همچنیمقدسات مذهبی، تهدید، احراق، تخریب و حتی هتک حرمت افراد حائز اهمیت است

 «داوری و نفرت نسبت به وضعیت یا خصوصیات افرادپیش»توان عامل در یک رویکرد منطقی می

عنوان یکی از موانع تخفیف، معافیت از مجازات و حتی تعلیق اجرای مجازات و تعویق را به

ای هر بخشتوان در سایعوامل تنفرآمیزِ مشدده کیفر می بینیپیشصدور حکم برشمرد. عالوه بر 

رسد ظر میبه ن رفتارهای خاص تنفرآمیز نیز پرداخت. انگاریجرمو  بینیپیشقانون مجازات به 

در قالب کیفیات  دیده بایدخصوصیات بزه داوری نسبت بهرکن نفرت یا به تعبیری تعصب و پیش

 ری به نظرگذای قانونبندی شود نه کیفیات مشدده شخصی. در حیطهنوعی( دسته) مشدده عینی

ه حمایت کیفری این رابط رسد بهترین رویکرد، ترسیم سیاست جنایی تقنینی افتراقی است. درمی

 تشدیدی و البته افتراقی در ابعاد ماهوی و شکلی در اولویت است.

 ديدهه بزهاز گذرِ نگاترسيم سازوکارهای حمايتی  .3-2

ت جرم ناشی از نفرت آن اس یدیدهتوان گفت منظور از توجه به جرم از منظر بزهمی سادهدر بیان 

و ضمن  هها توجه کرددیدگان، به اظهارات آنکه کنشگران کیفری در برخورد با این گروه از بزه

 مدآها به دست خواهد از قبلِ همکاری با آن ازآنچهدیدگان را بزه ،اتخاذ یک رویکرد صادقانه

م موازی یشدیدتر از جرا مراتببهگونه جرائم دیدگی در اینآثار مخرب بزههرچند کنند.  مطلع

دگی، دی، در هنگام اقدام به گزارش بزهآمیزنفرتم یدیدگان جرابرخالف انتظارِ بزهاما  است

ی تجربهبر این اساس نخست باید  8شود.نمی تلقیدیدگی ایشان جدی باید بزه کهچنانآن

                                                      
ستول بیژن ابراهیمی پناهنده معلول ایرانی ساکن بریکرد.  مشاهده وضوحبه ابراهیمی بیژن پرونده در توانمی را آن بارز نمونه .1

عاهای وی اد گاههیچ)واقع در انگلستان( به دلیل آزارهای مکرر همسایگان خود بارها با پلیس محلی تماس گرفته بود اما 

آزار و  پس از 8263وی در سال  درنهایتپلیس قرار نگرفت و حمایت و حفاظت الزم در مورد او انجام نگرفت.  موردتوجه

شرح کامل پرونده و احکام صادره  ها به نحو فجیعی به آتش کشیده شد. جهت مطالعهآن سوی ازاذیت همسایگان خود 

 رجوع کنید به:
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شود رو میدیده با آن روبهازآنجاکه پلیس نخستین نهادی است که بزه. درک کردرا دیدگی بزه

دیده در ایجاد آرامش و امنیت اولیه بسیار تأثیرگذار رفتار کرامت مدار پلیس و همدردی با بزه

ه دیدگی است. تکلیفی کی بزهترین وظیفه پلیس درک و فهمیدن تجربهاست. درواقع مهم

 (.393-8267:398شیری،)خصوص آن از نیروهای پلیس رضایت ندارند دیدگان معموالً دربزه

در نظام کیفری ایران جرایمی که ممکن است با عنصر نفرت همراه شوند به جهت حیثیت 

ی جرم دیدهبزه رابطه اگر این در دیده هستند.خصوصی در برخی فروض نیازمند شکایت بزه

قانون آیین دادرسی کیفری  79 الزم برای شکایت نداشته باشد مطابق مادهناشی از نفرت اهلیت 

ها و یا احتمال فوت وقت ناشی از نصب در صورت عدم وجود ولی و قیم یا عدم دسترسی به آن

تا حضور وی و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در فرضی  دیده،قیم و توجه ضرر به بزه

 عنوانکب جرم شده یا مداخله در آن داشته است، دادستان شخصی را بهکه ولی یا قیم خود مرت

رت کند. درواقع در نظام کیفری ایران در صوقیم اتفاقی تعیین یا خود امر کیفری را تعقیب می

گذشت دیدگان وجود ندارد. از جمله جرایم قابلتحقق جرائم تنفرآمیز مانعی برای شکایت بزه

ق.م.ا(،  991توان توهین ساده)ماده های توأم با نفرت رخ دهند میکه ممکن است با انگیزه

نه گوق.م.ا( را نام برد. البته نباید این 799 م) ق.م.ا(، هجو و انتشار هجویه 977 و 979 مواد) تخریب

ه نظر گیرند. بگذشت قرار میتصور کرد که جرائم توأم با نفرت مطلقاً در گروه جرائم قابل

نظرگرفته شود )و به جرم خاصی منحصر  رسد اگر عنصر نفرت در قالب عنصر مشدده عام درمی

البته  .ردحمایت بیشتری قرار خواهد گرفتدیدگان جرائم تنفرآمیز مونگردد(، حقوق بنیادین بزه

 44 نا بر مادهب .نیستیم دیدهبزه توسط شکایت طرح نیازمند لزوماً مقدماتی تحقیقات شروع جهت

 را مالز اقدامات تمام مشهود، جرائم درباره دادگستری ضابطان قانون آیین دادرسی کیفری،

 نشد مخفی یا فرار از جلوگیری و جرم وقوع ادله و عالئم آثار، ادوات، آالت، حفظ منظوربه

                                                      
https:/www.judiciary.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Judgments/james-norley-

sentencing-remarks-28112013.pdf 
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 دارکم و نتایج بالفاصله و دهندمی انجام را الزم تحقیقات آورند،می عمل به تبانی یا و متهم

  .رسانندمی دادستان اطالع به را آمدهدستبه

ح دیده در تمامی سطونگاه بزه دیدگی در جرائم ناشی از نفرت از گذرِبه پدیده بزه توجه

است  آن دیدهتعامل نهادهای قضایی با بزههدف از . کندمی گریجلوهگذاری کیفری سیاست

ه به احتمالی ک هایکمک سایرهای اجرایی، عاطفی، قضایی و بتواند از حمایت قربانی جرمکه 

دیده هرسانی و حمایت از بزهای کمکبنابراین برنامه ؛تضمین امنیت او منجر شود برخوردار شود

قابل نتایج دیده و درک متبر بزه شدهتحمیلتواند با به رسمیت شناختن تبعیض به نحو اخیر می

(. صحبت :37Kees et al,2016بار جرم ناشی از نفرت در سطوح مختلف همراه شود )زیان

و در  ازن برقرار استدیده نوعی عدم توآن است که باید بپذیریم در رابطه بین بزهکار و بزه

باید این عدم توازن ن کارآزموده،دیدگی با حضور مددکاران یا افسران پلیس مرحله گزارش بزه

گی ثانویه دیددیده و مجریان دستگاه عدالت کیفری دوباره رخ دهد که در این صورت بزهبین بزه

رخ دهد که نجرم نشان میهای از پیمایش شدهبرگرفتهانکار خواهد بود. آمارهای امری غیرقابل

ت بیشتر اس مراتببهدیدگی ثانویه در جرائم ناشی از نفرت در قیاس با سایر جرائم بزه

(Corcoran et al,2015:17)با نوعی رویکرد  دیدگیپسابزه یبنابراین در مرحله ؛

یش روی نهادهای پهستیم که به دنبال آن  روروبهمحور دیدهتر بزهیا به عبارتی دقیق« محورفرد»

دیده ن بزهاز به حاشیه راند شدهتعیینپیش  تدابیر از براساسجرم ناشی از نفرت باید  یدیدهبزه

عدی اجرایی ب دیده را مبنای تصمیماتداوری، اظهارات بزهخودداری کنند و بدون هرگونه پیش

جرم ناشی از نفرت در ی دیدهنگاه بزه توان گفت توجه به جرم از گذرِمی درواقعقرار دهند. 

 قربانیط توس شدهارائه حالشرحبه رسمیت شناختن »دیده به معنای مواجهه با بزه آغازینِ یمرحله

( که تصدیقی بر نیاز وی به خدمات Kees et al,2016:27)«های ناشی از نفرت استخشونت

 حمایتی دستگاه عدالت کیفری است.

جرم ناشی از نفرت و نحوه برخورد دستگاه عدالت  یدیدهتواند نگاه بزهمیمسئله مهمی که 

 ردیند رسیدگی )آکیفری با وی را مورد چالش جدی قرار دهد تعارض منافعی است که در فر
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گان دیدها و نیازهای بنیادین بزهآن است که خواسته توجهمسئله قابلدهد. عام( رخ می معنای

مثال  طورتعارض کامل و قطعی دارد. به بساچهدادرسی کیفری ناهمگون و  نیازهایپیشاغلب با 

و اغلب هم علت آن ترس  دیده ممکن است درخواست عدم رویارویی با بزهکار داشته باشدبزه

ی و توأم های ترافعاز مواجهه مستقیم با بزهکار است اما نظام دادگری جنایی متمایل به رسیدگی

 (.Herman, 2005: 574دیده باشد )با مواجهه متهم و بزه

 اظهارات اوست. بدین معنا که بهبه دیده در جرائم ناشی از نفرت توجه حق بزه ترینمهم

احترام  در نهایتدیدگی؛ اظهارت او شنیده شود و گزارش بزهی ارائهمحض مراجعه جهت 

 در 8«دیدگیدرباره آثار بزهدیده اظهارات بزه»اقدامات مقدماتی برای حمایت از او انجام گیرد.

های ی تحمل آسیبدیده یا خانواده وی در خصوص تجربهشده توسط بزهقالب گزارشی ارائه

 یبارهدر دیدهبزه اظهارات» فهم است. الزم به ذکر است سازوکارهای حاکم برناشی از جرم قابل 

السالمی و اشیخ)نشده استبینی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران پیش« دیدگیبزه آثار

 ضابطان 63قانون آیین دادرسی کیفری  96و  27(. براساس مواد 331-339: 8267 شاهیده،

همچنین . ندنمای قبول وقتهمه را شفاهی یا کتبی شکایت و دادستان مکلف هستند دادگستری

ای دیدهزهب برایدر دادگاه( مکلف هستند ) در مرحله تحقیقات مقدماتی( و مقام قضایی) بازپرس

 مترجم نیست، یفارس زبان به گفتن سخن به قادر که کهکه اقدام به شکایت کرده است درصورتی

 وثوقی مورد ردف ندارد، تکلم قدرت یا است ناشنوا دیدهفرضی که بزه کنند و در تعیین وثوق مورد

 3.کنند تخابان مترجم عنوانبه دارد، دیگر فنی وسایل یا اشاره طریق از را مقصود بیان توانایی که

قانون آیین دادرسی  9با الهام از موازین دادرسی منصفانه، در نظام کیفری ایران براساس ماده 

دیده از این حق برخوردار است که همچون متهم از حقوق خود در فرآیند دادرسی بزه 63کیفری 

ی ود. ضمن آنکه پس از ارائهآگاه شود و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق نیز فراهم ش

 متهم، به دسترسی منظوربه 63 قانون آیین دادرسی کیفری 387دیدگی براساس ماده گزارش بزه

                                                      
1. Victim Impact Statement (VIS) 

 63 قانون آیین دادرسی کیفری 291-297و  398-399مواد  .3
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 بازپرس ،وی زیان و ضرر جبران برای دیدهبزه حقوق تضمین و او شدن مخفی یا فرار از جلوگیری

ادر کند. ص تأمین قرار کافی، دالیل وجود صورت در الزم، تحقیق و اتهام تفهیم از پس تواندمی

ه جرائم تری نسبت بدیده در جرائم تنفرآمیزی که با آثار مخرباین رویکرد جهت حمایت از بزه

قانون آیین دادرسی  321طور مثال براساس بند پ ماده موازی همراه هستند حائز اهمیت است. به

 بودن دادرسی کیفری اگر آزاد قانون آیین 327کیفری در فرض ارتکاب جرائم موضوع ماده 

واند تبازپرس می باشد، اششاکی و خانواده جان افتادن خطر به موجب عمومی، نظم مخل متهم

قانون یادشده، حمایت  93البته شایان توجه است که مطابق با ماده  .قرار بازداشت موقت صادر کند

ه براین دیده همراه باشد. عالوهزینه بر بزهتواند با تحمیل دیدگان جرائم ناشی از نفرت نمیاز بزه

 رد تهدیدات، برابر در آنان خانواده یا جرم کنندهاعالم دیده وبزه از حمایت منظوربه بازپرس

 و دهدمی دستور دادگستری ضابطان به را احتیاطی اقدامات از برخی انجام ضرورت صورت

 .8هستند بازپرس به گزارش یارائه و دستورها انجام به نیز مکلف دادگستری ضابطان

و  نفرآمیزمرتکبِ جرم تنکته مهم آن است که برخالف تصور غالب، مسئله کلیدی مقابله با 

دیده که بزهطوریدیده است بهاز بزه حمایتمشاوره و  یکیفردهی نیست بلکه چالش اساسی ارائه

قانون  21. براساس ماده نشود از گزارش جرم نزد مجریان عدالت کیفری پشیمان و سرخورده

 رانجب درخواست حق از را شاکی مکلفند دادگستری ضابطان» 63آیین دادرسی کیفری مصوب 

 .«سازند آگاه حقوقی هایمعاضدت سایر و موجود ایمشاوره خدمات از مندیبهره و خسارت

دیده قانون یادشده، بزه 84مدار مطابق با ماده دیدهدر رویکردی بزه چراکه در نظام کیفری ایران

 را جرم از ناشی الحصولممکن منافع و معنوی و مادی هایزیان جبران تمام ضرر و» تواندمی

ته دیده تالش کند در فرآیند تعیین کیفر مشارکت داشاین رابطه ممکن است بزه در«. کند مطالبه

 مذهب، نژاد، فرهنگ، مانند عناصری»باشد. البته باید توجه داشت که در این خصوص 

 نحوه و مجازات تعیین در تواند مشارکتگرایی میو البته عوام اجتماعی و سیاسی ساختارهای

در  اصلیشرط پیش(. ازاین جهت 8267:76شیری،«)تر کنددیده را پررنگاجرای آن از سوی بزه

                                                      

 63 قانون آیین دادرسی کیفری 67ماده  .8
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 نفرت از ناشی جرائم در مداردیدهبزه کیفری سیاست هایبایسته بر تحلیلی

ان دیدگدر برخورد با بزه دیدهآموزشداوری مأموران اجرایی عدم پیش ،محوردیدهگفتمان بزه

جرم ناشی از نفرت است. این مقوله نیازمند گزینش و آموزش منظم ضابطان قضایی، مددکاران 

 یکی از سازوکارهای مناسبی که نظام کیفری ایران در و مجریان دستگاه عدالت کیفری است.

زجویی است. اامر تحقیق و ب کارگیری ضابطان متناسب دربینی کرده است بهاین خصوص پیش

بازجویی از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان »قانون آیین دادرسی کیفری  43براساس ماده 

این رویکرد  8«.رعایت موازین شرعی انجام شود ی زن و بادیدهباید توسط ضابطان آموزش

اکه در رکند اما در عمل بسیار کارساز خواهد بود چهرچند در قبال جرائم تنفرآمیز کفایت نمی

دهی جرائم ناشی از نفرت، دستگاه عدالت کیفری نیازمند ضابطان خصوص گزارش

رخالف بای است که درک کافی از وقایع تنفرآمیز داشته باشند و از سوی دیگر دیدهآموزش

ی هستیم. علت اصل روروبهجرائم موازی، در جرائم ناشی از نفرت با تمایل به عدم گزارش جرم 

ری و به دستگاه عدالت کیف یاعتمادبی ،دیده جرم ناشی از نفرت به گزارش جرمزهتمایل بعدم 

ی از است که در جرائم ناش شدهاثباتبنابراین این فرضیه  است؛جدی گرفته نشدن اظهارات او 

دیدگی طور خاص در معرض بزهدیدگان بهرو هستیم و بزهنفرت با معضل عدم گزارش جرم روبه

 (.FRA,2014:77دگی مکرر، ارعاب و تالفی قرار دارند )دیثانویه، بزه

 بندیتقسیمدیده، از نگاه بزه یحمایترویکرد  همچنین نکته کلیدی در عملیاتی شدن

نیاز  ترینمهمجرم ناشی از نفرت اولین و  یدیدههای خدمات است. در مواجه با بزهاولویت

رابطه نقش مددکاران  این دردیده حمایت عاطفی است نه حمایت حقوقی یا قضایی. بزه

 489در نظام کیفری ایران بنا بر ماده  دیده کلیدی خواهد بود.در تسکین آالم بزه دیدهآموزش

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان باید از بین متخصصان علوم قانون آیین دادرسی کیفری، 

شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل ی، روانشناسی، جرمتربیت

                                                      
ی زن جهت رعایت جوانب شرعی است اما تحقیق از افراد نابالغ دیدهبازجویی و تحقیق از زنان توسط ضابطان آموزش .8

 3و  8 بودن مغایر با برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری ازجمله تبصرهرغم مفید ی زن علیدیدهتوسط ضابطان آموزش

 (.8262:14خالقی،) است 311ماده 
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فال اما ماده اخیرالذکر صرفاً به حوزه اط شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان انتخاب شوندروان

دیدگان شمار بزهبی هایتواند پاسخگوی نیازهای گروهشود و نمیو نوجوانان منحصر می

ی ربهرسد در مواجهه با تجدیدگان جرائم ناشی ازنفرت( باشد. به نظر میازجمله بزه) رپذیآسیب

در مرحله  حضور امکان دیدگی در جرائم ناشی از نفرت الزم است مددکاران اجتماعی ازبزه

 برخوردار باشند. دادگاه( موافقت با) رسیدگی جلسه تحقیقات مقدماتی و

رت جرم ناشی از نف یدیدهاز بزه« دفاع»رویکرد حمایتی،  شرط تحقق درنهایت بدیهی است

عنوان یک فاکتور حمایتی نزد مشاوران یا مددکاران یا به جهتیاست. این مسئله ممکن است از

 دیده به کارشناسان حقوقی تفسیر شود و ازمأموران دستگاه عدالت کیفری جهت سوق دادن بزه

ران آید. در نظام کیفری ای حساببه العموممدعیدوش تواند نوعی تکلیف بر جهتی دیگر می

دیدگانی که به عللی از در مورد بزه» 8263قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  78مطابق با ماده 

قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با 

گونه این تواندر متن ماده می« قبیل از»توجه به درج لفظ با «. کندجلب موافقت آنان تعقیب می

یست بتوان بنابراین بعید ن ؛در ماده جنبه تمثیلی دارند نه حصری ذکرشدهاستنباط کرد که موارد 

دارای معلولیت( و افراد مبتال به اختالل هویت ) افراد ناتواناقلیتی نظیر  دیدگانبزهدفاع از 

دیده زهدفاع از ب یهای دادستان دانست. همچنین مسئلها از مسئولیترها( سکشوالترنس)جنسی

ز تواند در قالب حق برخورداری امی محوردیدهبزههای رویکرد حمایتی عنوان یکی از بایستهبه

های یا قانون احترام به آزادی( 8263مصوب )وکیل مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری 

موارد  کنار دررسد نمودار شود. به نظر می( 8212مصوب )مشروع و حفظ حقوق شهروندی 

با توجه به ابعاد گوناگون جرائم ناشی از نفرت یکی از راهبردهای اساسی جهت حمایت  شدهگفته

 392ماده  اسبراسدیدگان لزوم تشکیل پرونده شخصیت باشد. در نظام کیفری ایران از حقوق بزه

در برخی  اًصرفو « متهم»یل پرونده شخصیت تنها برای قانون آیین دادرسی کیفری تشک 319و 

بینی شده است. اگر بپذیریم هدف از تشکیل پرونده شخصیت جرائم با مجازات شدید پیش

 :8262 خالقی،) «متناسب تأمینیاتخاذ تدابیر کیفری یا  منظوربهشناخت بهتر شخصیت مرتکب »
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 نفرت از ناشی جرائم در مداردیدهبزه کیفری سیاست هایبایسته بر تحلیلی

 شدهمیلتحهای وسعت زیانبه دلیل نفرت نیز  نباید تردید داشت در جرائم ناشی از است، (891

ل پرونده تشکیدیده درراستای شناخت بیشتر عامل جرم و حمایت حداکثری از بزه ،دیدهبر بزه

 8«دیده و متهمهای بزهاصل هم ترازی حق»با  تواندمی ضروری است. این رویکرد شخصیت

ت از گفتمان حاکم بر مقابله با جرم ناشی از نفر برتکیه رسد با به نظر می درنهایتهمسو باشد. 

ایی و دیدگان، افزایش اعتماد ایشان به نظام قضدیده بتوان به حمایت شایسته از بزهنگاه بزه گذرِ

 درنهایت مقابله مؤثر با پدیده جرم ناشی از نفرت پرداخت.

از  ناشی جرائمديدگان نظام جامع حمايت از بزهساختار مشارکتی در تدوين  .3-3

 نفرت

دیدگان جرم ناشی از نفرت طراحی و ترسیم نظام جامع بزه ویژهبهدیدگان برای حمایت از بزه

جرائم  دیدگی دریند بزهآهای پنهان فراما بدون تردید الیه ؛دیدگان امری الزم استحمایت از بزه

 داندوچنگیری چنین نظام هدفمندی را های شکلتوجه به بایستهضرورت ت، رناشی از نف

فری کیهای کیفری ازجمله نظام این خصوص باید توجه داشت که در برخی نظام درکند. می

 3«جرمیدگان دنامه اجرایی برای بزهآیین»دیده در قالب مبانی حمایت از بزه طورکلیبهانگلستان 

دیدگان جرم ناشی از نفرت ارائه به بزه 4«کمک و حمایت». آنچه در قالب 2مطرح شده است
                                                      

 دیده و متهم رجوع کنید به:های بزهبیشتر در خصوص اصل هم ترازی حق جهت مطالعه .8

 دیده و متهم در بستر دادرسیحقوق بزه ترازیدیدگان بر پایه اصل هم(، تحول حقوق جهانی بزه8211مهرداد ) ،رایجیان اصلی

 .814-827صص  :17-19، 79عادالنه، مجله حقوقی دادگستری، دوره 

دیده و متّهم، فصلنامه پژوهش های بزهترازی حق(، بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم8262رایجیان اصلی، مهرداد)

 .841-828صص  :7، شماره 3حقوق کیفری، دوره 

2. Code of Practice for Victims of Crime 

الزم به ذکر است.  3994مصوب « دیدگانخشونت خانگی، جرم و بزه»قانون  وسومسینامه در پاسخ به قسمت آیین این .3

جمله  آن ازکه  اندگشتهبرخورد با جرائم ناشی از نفرت تدوین  درراستایهای جامع برنامهمواردی از در انگلستان  است

 کرد. اشاره« نفرتبرنامه دولت بریتانیا در مقابله با جرم ناشی از  :قدام علیه نفرتا»توان به می

ده رویکرد و دیحمایت از بزه». به باور ایشان اندشدهتفکیک ایرانی میان این دو اصطالح قائل به  شناساندیدهبزهبرخی  .4

 (.8269:373)رایجیان اصلی،« رودشی از آن به شمار میدیده بخهای کمک به بزهالگویی است که برنامه
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 ایدباساس دستگاه عدالت کیفری  بر اینشود نیازمند الگوی سازمانی مشخص است. می

ان دیدگدهی مناسبی جهت برخورد با مرتکبان جرائم ناشی از نفرت و حمایت از بزهسازمان

دیدگی نیازهای این دسته از بزهاالزم است در مراحل مختلف پس روازاین احتمالی داشته باشد.

ناسی شدیدهرسد در این خصوص جایگاه بزهبه نظر می دیدگان مورد شناسایی قرار گیرد.بزه

ویژه تحقیقات شناسی قضایی بر تحقیقات مقدماتی بهدیدهبزه»چراکه  تر باشدقضایی پررنگ

 (.386 :8267 )شیری،8«جنایی متمرکز است

دیدگان جرم ناشی از نفرت، مشارکت نهادهای متولی امر رهیافت کلیدی در حمایت از بزه

 ا وجودبحمایت و البته توزیع مناسب مسئولیت میان نهادهای اجرایی دستگاه عدالت کیفری است. 

مایل حمایتی ت هایارکاناین رابطه به عدم تحدید  توان درهای قانونی و قضایی میپیچیدگی

طورکلی بخش خصوصی ها(، نهادهای عمومی غیردولتی و به)سمن نهادمردمهای سازمان .داشت

 در .دیدگان جرائم ناشی از نفرت نقشی اساسی ایفا کنندرسانی به بزهتوانند در خدماتمی

نامه ها را تابع آیینتوان آننهاد در نظام حقوقی ایران، میهای مردمخصوص سازوکار سازمان

الزم به ذکر  وزیران دانست.هیئت 8214 نهاد مصوبمردم هایسازمان فعالیت و تأسیس اجرایی

ست ی کنشی و به عبارتی پیشگیری بوده ادر حوزه های غیردولتیتاکنون فعالیت سازمان»است 

ی نهاد به حوزههای مردمی فعالیت سازمانحوزه 63 ولی با تحوالت قانون آیین دادرسی کیفری

 نهادهای مردمهای سازمانشود ازجمله ویژگیواکنش گسترش پیدا کرد. هرچند گفته می

ها در بلندمدت در تحوالت سیاست جنایی مسلماً تأثیرگذار غیرسیاسی بودن است اما این سازمان

 (.341 :8267 )چکنی و حسنی، «خواهند بود

                                                      
ی ازنفرت دیدگان جرائم ناشهای نظام مقابله با جرائم تنفرآمیز، عزم جدی متولیان کیفری در حمایت از بزهدر تحقق آموزه .1

و متهم در  دیدهبزهجنسیت  سن، تابعیت، ای است که مذهب،گونهنظام کیفری ایران برخی مواقع شرایط به شرط است. در

اهمیت مهای اتباع بیگانه نظیر اتباع افغانستانی را ککه ممکن است پلیس شکایتطوری روند تحقیقات جنایی مؤثراست به

 (.8267:839تلقی کند)شیری،
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 نفرت از ناشی جرائم در مداردیدهبزه کیفری سیاست هایبایسته بر تحلیلی

ی ارش جرم توسط نهادهای حمایتنظام کیفری ایران با رویکردی مناسب به گزاین رابطه  در

که  نهادمردمهای سازمان»قانون آیین دادرسی کیفری  99ماده  براساسویژه داشته است.  توجه

حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی  یدر زمینهها آن نامهاساس

ند نسبت به جرائم ارتکابی در توانجسمی یا ذهنی... یا حمایت از حقوق شهروندی است می

 اسبراس است بدیهی«. مراحل دادرسی شرکت کنند تمامی درکنند و  جرماعالم اخیرهای زمینه

 یا جسمی معلولیت قبیل از عللی به که دیدگانیبزه مورد در کیفری دادرسی آیین قانون 78 ماده

 نآنا موافقت جلب با را موضوع دادستان هستند، دعوی اقامه از ناتوان سن، کهولت یا ذهنی

)گزارش جرم( توسط نهادهای مذکور  جرماعالم، قانون یادشده 99ماده  براساس .کندمی تعقیب

رائم ج خصوص درکه جنبه حصری دارند در تمامی جرائم میسر است و حتی امکان گزارش جرم 

فی تنها از حق شرکت در جلسات رسیدگی جرائم منا شدهگفتهجنسی استثنا نشده بلکه نهادهای 

توجه آن است که در تحولی نوین ضابطان دادگستری و قابل ی. نکته8اندعفت منع قانونی شده

 3د.نهاد مربوطه آگاه سازنهای مردمهای سازماندیدگان را از کمکبزه مکلفندمقامات قضایی نیز 

نهاد های مردمسازمان ،م علیه افراد رخ داده استجر کههنگامیالبته باید توجه داشت که 

توانند تحت عنوان شاکی خصوصی تقاضای نمی ،دیده نیستندبه دلیل آنکه بزه شدهمشخص

ی در حقوق شناختدیدههمسو با تحوالت نوین بزه»مقرره اخیر  براساستعقیب کیفری نمایند اما 

یک دنبال کننده فعال ارتقاء یافته  صرف به کنندهاعالمها از یک کیفری، جایگاه آن

 99 خواهانه قانون آیین دادرسی کیفری در مادهرغم رویکرد ترقیعلی (.8264:16)خالقی،«است

مشارکت در تمامی مراحل  جرم،توان مقرره اخیر را بدون ایراد دانست. شناسایی حق اعالمنمی

ساب حهای مفقوده فرآیند کیفری بهدادرسی جهت اقامه دلیل و اعتراض به آراء ازجمله حلقه

ی دلیل و این فرآیند، برخورداری از حق اقامه ها دری مرکزی حضور سمنآید که هستهمی

                                                      

 8263قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  99ماده  4تبصره  .8

 8263قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  99ماده  3تبصره  .3
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ها از در قانون آیین دادرسی کیفری موقعیت سمن 64 اعتراض آراء است که با اصالحات سال

 (.8269:892آبادی،رمضانی قوام)کننده صرف تقلیل یافتشاکی به اعالم

ه های مربوط ببه گسترش روزافزون گزارش توجه باها نهادهای حمایتی نظیر سمن نقش

به روند  وجهت باتوانند می اخیرالذکرهادهای . نارتکاب جرائم ناشی از نفرت بسیار کلیدی است

ن چالش تریمهم. کمک شایانی کنند نظام عدالت کیفریصعودی آمار جرائم ناشی از نفرت به 

است.  گزارش جرم یدیدگان یا افراد ثالث به ارائهدیده، ترغیب بزهحمایت از بزه مکانیسمدر 

لت عدادر نظام  ازآنجاکهد. ننگاه ویژه دار« پیمایش جرم»به  های کیفرینظامخصوص  این در

نایی نوعی سیاست ج برتکیه  ؛های مربوطه استاجرای عدالت نیازمند هماهنگی بخشکیفری، 

نفرت  دیدگان جرائم ناشی ازحمایت حداکثری از بزه انکاری درتواند نقش غیرقابلمی مشارکتی

 هایایگاهججرم ناشی از نفرت با  یدیدهرسانی مشارکتی به بزهیند کمکآ. در فرداشته باشد

ای است که به گزارش ارتکاب جرم و دیدههستیم. جایگاه اول مربوط به بزه روروبه متفاوتی

 دریافت یمتقاض ،یند حمایتیآپردازد. به چنین شخصی در فرنزد مقام مربوطه میگی خود دیدبزه

دیدگان جرم ناشی از حمایت از بزه فرآینددر  درواقعشود. گفته می 8«رجوعارباب» یا حمایت

از  جرم ناشی هایآسیبشود که به جهت به فردی اطالق می کننده(مراجعه) رجوعاربابنفرت، 

 اندهندگارائه» رو،روبه یگیرد و در نقطهقرار می مورد حمایت حمایتینهادهای از سوی نفرت، 

ای هد. این مجموعه به سازماننقرار دار نفرتدیدگان جرائم ناشی از بزه برای 3«یخدمات حمایت

 دیدگان جرم ناشی از نفرت ارائههای الزم را به بزهها و مشاورهشود که حمایتمدنی گفته می

دیده به بزه 2«مددکار» خدمات حمایتی افرادی تحت عنوان دهندهارائه نهادهایدهند. البته در می

 دهند.ای میفعالیت مشاوره

ایی دیدگان جرائم تنفرآمیز تمایل به سیاست جنترین مسئله در تداوم الگوی حمایت از بزهمهم

انویه ی مشارکتی واکنشی یا ثاست سیاست جنای موردنظردر این خصوص آنچه  مشارکتی است.

                                                      
1. Client 

2. Support Service Providers 

3. Case Worker 
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 نفرت از ناشی جرائم در مداردیدهبزه کیفری سیاست هایبایسته بر تحلیلی

است. توضیح آنکه برخالف سیاست جنایی کنشی یا اولیه که هدف اصلی آن پیشگیری از 

ارتکاب جرم و کاهش جرم از طریق مشارکت مردم است؛ در سیاست جنایی مشارکتی واکنشی 

است  رمیند کیفری پس از وقوع جآیا ثانویه هدف دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فر

توان گفت قرار گرفت می مورد اشارهبا توجه به آنچه  .(311 :8264 )شیعه علی و دیگران،

نهاد با نهادهای قضایی عالوه بر ایجاد اعتماد بین های مردمدرصورت مشارکت مردم و سازمان

ی آن شود که نتیجهی فراهم شدن امنیت عمومی نیز مهیا میمردم و نظام عدالت کیفری زمینه

 :8263 کوشکی،) ها و افکار عمومی جامعه با سیاست کیفری خواهد بودنزدیک شدن خواسته

دیدگان جرائم ناشی از نفرت با نوعی سیاست جنایی در بحث حمایت از بزهرو (. ازاین74

هستیم. بدیهی است در سیاست جنایی مشارکتی، مشارکت مردم و نهادهای  روروبهمشارکتی 

ح مختلف سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی قابل تحقق است که در بحث مدنی در سطو

ه سه حیط توان نقش نهادهای مدنی را در هرجرم ناشی از نفرت می دیدگانبزهحمایت از حقوق 

 مشاهده کرد.

 د.دهی متفاوتی برخوردار باشتواند از سازمانهای حقوقی مختلف ساختار حمایتی میدر نظام

ت دیدگان از خدمادر نظام کیفری ایران تدابیر خاصی در خصوص برخورداری بزهمتأسفانه 

صرفاً در بخش اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی  مددکاری اجتماعی وجود ندارد بلکه

بحث مددکاری اجتماعی مطرح شده است که تنها ناظر بر متهم است  417 و 419 تربیتی در مواد

ای پزشکی دولتی هس باید از طریق مراکز پزشکی وابسته به خود یا فوریتپلی»البته  دیده.نه بزه

ها هرچند از دیدگان در نظر بگیرد. این مراقبتو غیردولتی مراقبت پزشکی الزم را نسبت به بزه

امدادگر و  پرستار، شود اما باید توسط اعضای تیم پزشکی اعم از پزشک،طریق پلیس انجام می

. بدیهی است سازوکارهای فعلی نظام کیفری ایران در (396 :8267 شیری،«)ها باشد.نظایر آن

ین ا دیدگان جرائم ناشی از نفرت نخواهد بود و درپاسخگوی بزه رابطه با مددکاری اجتماعی

 عالوه بر شناسایی رفتارهای توأم با نفرت رابطه نیاز به نظام جامع حمایتی ملموس است. درهرحال

دیدگان جرم ناشی از نفرت در مضاعف بزه پذیریآسیبرسد به نظر می قانونگذارینظام در 
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راستا  ینا درسازد. آنچه نوعی نظام جامع حمایتی را توجیه میدیدگان، نیاز بهقیاس با سایر بزه

مجموعه مقررات مدونی است که با حفظ رویکرد  برتکیه دیده با ت دارد توجه به حقوق بزهاهمیّ

 دیدگان جرم ناشی از نفرتی با ضمانت اجرای مناسب همراه باشد. الگوواره حمایت از بزهحمایت

 ؛های مستقل طراحی شودنامهآیین بساچهتواند در قالب قوانین کیفری ماهوی و شکلی و می

ی است. ایران ضرور یحقوقنظام دیدگان در بنابراین بدیهی است تدوین نظام جامع حمایت از بزه

 دیدگانزهبنوعی نظام حمایت از  بینیپیشبه  منسجمیفری ایران باید در یک رویکرد ک نظام

یفری باید نخست مبتنی بر نوعی سیاست ک موردنظرجرائم ناشی از نفرت بپردازند. نظام حمایتی 

دیدگان و حقوق بنیادین ایشان در مراحل نیازهای بزه براساس آنکهمحور باشد؛ و دوم دیدهبزه

 .مناسب باشد اجرای ضمانتترسیم شود و سوم آنکه همراه با  دیدگیسابزهپمختلف 

 نتيجه

این نوشتار بر این واقعیت تأکید دارد که در جرائم ناشی از نفرت، مرتکبین درصدد آسیب 

جهت ند. از این هست اقلیتی پذیرهای آسیبسایر اعضای گروه به انتقال پیام و دیدهبزه رساندن به

 وازیم جرایم از ترهای وارده در جرایم تنفرآمیز وسیعی آسیبهای مختلف، گسترهحیطهدر 

دیدگان جرم ناشی از نفرت محسوس نوعی نظام جامعِ حمایت از بزه به است و براین اساس نیاز

 کیفری تسیاس نفرت، از ناشی جرایم دیدگانپذیری بزهاین راستا با عنایت به آسیب است. در

ی هاین خصوص باید میان دو حیط پردازد. درای حمایت کیفری تشدیدی میگونهبه مداردهدیبزه

ذارکیفری با گتفکیک قائل شد. از جهتی سیاست حمایتی انگاری حمایتی وکیفرانگاریجرم

انگاری دیدگان اقلیتی، با شناسایی رفتارهای تنفرآمیز، به جرمشناسانه بزهتوجه به معیارهای آسیب

بر یه پردازد و از طرفی دیگر باید با تکپذیر میدیدگان آسیبتارهای توأم با نفرت علیه بزهرف

یفرانگاری ک. کیفرانگاری حمایتی به تشدید مجازات مرتکبین جرائم ناشی از نفرت بپردازد

 محقق تبعی های تکمیلی وبینی مجازاتتواند در قالب تشدید کیفرهای اصلی یا پیشحمایتی می

ه جرائم ای رویکرد افتراقی در رسیدگی بگونهمدار، بهدیدهشود. عالوه بر این سیاست کیفری بزه
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 نفرت از ناشی جرائم در مداردیدهبزه کیفری سیاست هایبایسته بر تحلیلی

کلی تواند در قالب الگوهای شاین رابطه حمایت کیفری افتراقی می ناشی از نفرت توجه دارد. در

یا  یعالوه بر بسترهای حقوق نفرت از ناشی جرائم باب های افتراقی درو ماهوی باشد. حمایت

ت شود که نمونه بارز آن مشارکمطرح می هایی فراتر از نظام عدالت کیفریقضایی در قالب رویه

 پذیر جرائم ناشی از نفرت است.دیدگان آسیبدر کمک به بزه نهادمدنی و مردم هایتشکل

محور در قانون آیین دادرسی دیدهرویکردهای بزه رغم توسعه محسوساین راستا علی در

دیدگان جرائم تنفرآمیز خأل جدی و قانون مجازات اسالمی، در رابطه با حمایت از بزه کیفری

تناسب ممحور، همچنان نیاز به سیاست کیفری دیدهوجود دارد و با وجود تکیه بر راهبردهای بزه

ر دمبارزه با جرائم ناشی از نفرت ملموس است و مقررات فعلی کفایت نخواهد کرد.  جهت

توجه به  توان گفتدیدگان جرایم ناشی از نفرت در نظام کیفری ایران، میهخصوص وضعیت بز

ه در سطح های پراکنددیدگان بدون آنکه نمود مشخصی داشته باشد تنها به جلوهاین دسته از بزه

با توجه به ساختار جمعیتی و ماهیت متکثر جامعه ایرانی، این سیاست کیفری محدود شده است. 

 ی نظیر نژاد،دیدگان اقلیتکیفری به حمایت از برخی خصوصیات بزه د که نظامشونیاز احساس می

 فرهنگی، با توجه به بسترهای ایران کیفری نظام ملیت بپردازد. طبیعی است در ناتوانی و مذهب،

دیدگان نظیر گرایش جنسی و برخی حمایت از سایر خصوصیات بزه دینی و اجتماعی کشور،

ت صور رسد دروصف مجرمانه دارند( مردود خواهد بود. به نظر میکه ) فروض هویت جنسیتی

بینی ضمانت اجرای دیدگان جرایم تنفرآمیز در قانون مجازات اسالمی و پیشحمایت از بزه

یعی این خصوص طب پذیر فراهم گردد. دردیدگان آسیبهای حمایت از بزهشرطمتناسب، پیش

دیده دیدگان جرایم ناشی از نفرت باید از نگاه بزهبزه است ترسیم سازوکارهای حمایت افتراقی از

 در مطالب اخیر به هتوج با و مبتنی بر نوعی نظام حمایتی مبتنی بر سیاست جنایی مشارکتی باشد.

 هایهگرو از منصفانه حمایت جهت کیفری قوانین در گسترده بازاندیشی کنونی شرایط

 .است انکارناپذیر امری پذیراقلیتیآسیب
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 های حقوقی شهر دانش.موسسه مطالعات و پژوهش ،تهران ،8 چاپ، 8، جلد «جنایی

  دادگستر نشر ،تهران ،8 چاپ ،حمایتیشناسی دیدهبزه .(ب 8269) .رایجیان اصلی، مهرداد. 
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 شماره ،79دوره  ،مجله حقوقی دادگستری، «دیده و متهم در بستر دادرسی عادالنهحقوق بزه

 .17 و 19

 ( 8262رایجیان اصلی، مهرداد). « هایدادگرانه در پرتو اصل هم ترازی حقبازاندیشی دادرسی 

 .7 شماره، 3دوره  ،فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، «دیده و متّهمبزه

 کیفری فرآیند در نهادمردم هایسازمان حضور(. »8269) محمدحسین. آبادی،رمضانی قوام 

 .66 شماره ،18 دوره مجله حقوقی دادگستری، ،«کیفری دادرسی قانون آیین پرتو در

 ،کیفری تحمای درزمینه ایران تقنینی جنایی سیاست بر تحلیلی نگرشی(. »8269) احمد. سام 

 .3 شماره دوم، ملل، دوره پژوهش ماهنامه ،«(کاستیها و خألها) دینی دیده اقلیتبزه از

 ( .8216سبزواری نژاد، حجت.) « نقش نژاد و مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات در قوانین

 .78 ، شماره74 ، دورهمجله حقوقی دادگستری، «کیفری ایران و انگلستان

 فصلنامه  ،«دیده در تعیین کیفر و نحوه اجرای آنحق بزه» .(الف 8267) .شیری، عباس

 .18، شماره های حقوق قضاییدیدگاه

 .___________ (8267 ب). «های دانش پژوهش ،«دیده در مرحله پلیسیو نیازهای بزه حقوق
 .3، شماره بیستمسال  ،انتظامی

 ___________. (8267 پ). «فصلنامه  ،«دیدگانجنایی درباره حقوق بزه گذاریسیاست
 .8سال چهارم، شماره  ،گذاری عمومیسیاست

 ___________. (8267 ت). «پژوهش  ،«جنایی دیده در حقوق تحقیقاتنقش و جایگاه بزه
 .32، شماره ششمسال  ،حقوق کیفری

 ___________. (8267 ث). «فصلنامه تحقیقات حقوقی ،(«قانونی) قضایی شناسیدیدهبزه، 

 .14 شماره
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 شناسی قانونی نسبت به دیدهرویکرد بزه(. »8267) فرهاد. عباس و شاهیده، االسالمی،شیخ

، وق کیفریپژوهشنامه حق، «با نگاهی به قوانین کیفری و رویه قضایی() دیدگی جنسی زنانبزه

 شماره دوم. سال نهم،

  جایگاه سیاست جنایی مشارکتی ». (8264) .، مجتبیزارع وشیعه علی، علی و زارع، وحید

، ناسیشمطالعات حقوق کیفری و جرم ،«واکنشی در مرحله تعقیب کیفری در حقوق ایران

 .1و  4 شماره، 3دوره 

 ( 8261صادقی، ساالر ،) تهران ،8 چاپ، جرائم ناشی از نفرت شناسیجرمبررسی حقوقی و، 

 .مجد

 ،رزی ها(،مجموعه مقاله) های علوم جناییهای مبتنی بر نفرت، تازهجرم(. 8263مریم. ) عباچی 

 تهران، نشر میزان. ،3 چاپ کتاب اول، نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی،

 ،در فعال به رو مشارکت تا انفعال از: غیردولتی یهاسازمان(. »8263) .غالمحسن کوشکی 

 .4 شماره ،3 دوره ،«کیفری( دادرسی آیین قانون به نگاهی با) عمومی دعوای تعقیب

 ،کاهش راهکارهای و زیآمخشونت جرائم دیدگانبزهواکاوی (. »8269) .مهسا الریجانی 
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 شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.و جرم کارشناسی ارشد حقوق جزا

  تهران7 اپاوّل، چ لد، جحقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران (.8211) محمد.هاشمی، سید ،، 
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