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 چکيده
نسی متعدد است ولی بطور کلی مواردی مبرهن است این است که مصادیق جرایم ج شکار وآنچه آ

شده ولی متواری که به عنف صورت می گیرد وهویت مرتکب نامشخص می باشد یا مرتکب شناسایی 

هرچند جرم جرایم جنسی  گردیده است از مصادیق بارز جرایم جنسی وموضوع این مقاله می باشد.

,در مقایسه با اغلب کشورها کمتراست لیکن عدم شکایت قربانیان جرایم جنسی در ایران به شرح فوق

از متجاوزان موجب جری شدن هر چه بیشتر آنان وتکرار جرم توسط آنان می شود لذا برخورد قاطع 

باهمین نرخ کم جرایم جنسی امری ضروری وجدی بوده بطوری که در این رهگذر باید از وسریع 

متاسفانه  موجود استفاده شده تا هیچ پرونده جرم جنسی کشف نشده باقی نماند.تمام توان وامکانات 

هر چند  بیشترقوانین ومقررات داخلی اگر چه  اینست که  آنچه بیش ازهرچیزی آشکاروهویداست

 لیکن  درراستای حمایت  ازبزهکاران وبه منظورحفظ حقوق آنان به عنوان متهم تصویب شده اندک 

شده است  که این امر موجب مظلومیت  وحفظ وحراست ودفاع از حقوق وی  کمترتوجهی به بزه دیده

یافته تاکنون تحت تأثیر  شد. ثانوی به اوخواهدروحی وروانی عدیده صدمات  ورود وبزه دیده  فمضاع

 تا حدودی جزاییعدالت  جرم شناسی بالینی ؛ آموزه هایناسی و به ویژه در پرتو و تعلیمات جرم ش ها

منصفانه  های رفتار زادیگریکی بدیهی است  ران بوده است، بازپروری بزهکا اصالح ودر خدمت درمان و

بزه دیده و نجات او از تنگدستی مادی،  بزهکارانه بررویرفتارنشاط گرفته از »عاطفی-ترمیم روانی ، 

روانی وعاطفی ناشی از تجربة جرم و درمان فشارها و کاستی های ناشی ازتحمل بزه  وروانیاجتماعی 

، دستگاه های قضایی، پلیس و نیز جامعة مدنی اروپاییاست. بدین منظور، در کشورهای مختلف 

درمانگاه های )کلینیك های( بزه دیدگی تأسیس کرده اند که بدون اخذ هزینه و در عین رعایت 

خواسته ها و حقوق او رامورد توجه ناشناختگی بزه دیده و محرمانه بودن زندگی خصوصی او، نیازها، 

یاوجودنداردیااگرباشد وقوف کاملی متاسفانه درکشورما چنین تمهیدی و ترمیم و تأمین قرار می دهند.

ر برای تحقق چنین رویکرد نوینی دبرشرح وظایف ورعایت آن ازسوی پلیس مشاهده نمی شودلذا

 .ن مقاله شناسایی آن مواردمی باشدایایران نیازبه بررسی وکنکاش علمی وجود داردکه سعی پلیس 

 

 درمان گاه  بزه دیده گی ،نیبزه دیده شناسی بالی ،بزهکار، بزه دیده، بزه :يديکل واژگان
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 مقدمه:
درخصوص  بحث  پیشگیری  از جرم  از ناحیه ی  بزهکار در برخی از اصول  قانون  اساسی و مقررات متفرقه، همواره  جلوگیری 

از جرم  ازسوی  بزهکار  مدنظربوده است  به طوری که  عنایت  بیش ازحد به این مقوله  موجب  مغفول  ماندن حقوق و بی توجهی یا کم 

وی  ومواجه  شدن  با  بزه  دیدگی  ثانوی  می شود.شرح و  یجتا ایجاد یاس  و نامیدی و بروز تبعات  منفی برای توجهی  به بزه دیده  ونت

قانون اساسی، اصالح مجرمان را یکی از وظایف قوة قضائیه دانسته و درکنار آن، وظیفه  156اصل  5بند  تفصیل مطالب مزبور این است که

ین قوه گذاشته است. از سویی درجرم شناسی کاربردی همواره از اصالح و درمان مجرم و برگرداندن او به پیشگیری از جرم را نیز بر عهدة ا

درواقع، آن چنان که بایدوشاید موردعطوفت حقوقی وپلیسی وقضایی قرارنمی گیرند. دراین میان ،بزه دیده گانجتماع سخن گفته می شود؛ ا

خارج می شوند و نیاز به نوعی ترمیم دارند. چون تمامیت مادی، معنوی و روانی آنان صدمه ولطمه این افراد پس از تحمل جرم از حالت عادی 

د . درکنار حمایت مادی، به حمایت روانی وعاطفی نیز نیاز دارن لکهی خاطر آنها نمی شود . بدیده است، صرف مجازات مجرم موجب تشف

دیدگان نیز موضوعیت می یابد؛ زیرا بزه دیدگان، به خصوص درجرایمی مانند  مجرمان، تأسیس کلینیك بزهدرمان گاهبنابراین درکنار 

به عنوان نیاز به ترمیم های جسمانی، عاطفی و روحی دارند.  به ویژه در جرایم جنسی همسرآزاری، کودک آزاری وانواع خشونت های جنسی

است. ینی کرده است ، اما برای بزه دیدة این جرم تدابیری نیندیشیده قانون مجازات اسالمی برای زناکار به عنف، مجازات اعدام را پیش بمثال 

 تحت« بزه دیده مداری » ی را تحت تا اندازة زیادی قوانین ومقرر ات کیفر علوم جنایی در دهه های اخیر، تحوالتبه همین جهت است که 

 .تأثیرخود قرار داده است

به منظور بررسی موانع ومشکالت موجود واحیانا ارائه راهکارهای موجه قانونی این تحقیق در راستای پاسخگوئی به سواالت ذیل و 

 انجام شده است پرسشهایی مانند 

 حقوق ایران در خصوص جرایم جنسی پیش بینی شده اند یا خیر؟آیا اساسا بعد از وقوع جرم درمانگاههای بزه دیده شناسی در  .1

 ؟اسی تاکنون وجود داشته است یا خیرایا امکان استفاده از در مانگاهای بزه دیده شن .2

 آیا سازمانیا سازمانهایی که متولی درمان بزه دیده های جرایم جنسی باشد در کشور ایران وجود دارند یا خیر؟ .3

 اختصاص داده می شود یا خیر؟صالح در بوجه کل کشورذیآیا اعتباری برای ایفای وظیفه توسط سازمانهای  .4

 وجود دارد یا خیر؟آیا امکان پیش بینی بوجه در راستای تحقق حمایت از بزه دیدگان جرایم جنسی  .5

می توان به بدیهی است اگر بخواهیم مقایسه ای فی مابین بزه دیده شناسی موضوع این مقاله با جرم شناسی بالینی داشته باشیم 

حمایت از بزه دیده جرایم جد اذعان داشت که هردوی این موارد مرحله بعد از قربانی شدن را شامل می شود با این تفاوت که نقش پلیس در 

 ارتکاب جرم  پلیس در آن نقشبه عبارتی در بحث اصالح ودرمان وپیش گیری از  اما در جرم شناسی بالبنی وجنسی الزامی وپررنگ تر است 

 ولی نقش پلیس در بزه دیده شناسی بالینی واجد وصف مهم وحیاتی است .مستقیمی ندارد 

مستندات تحقیق تحت امر کتب ومقاالت اینترنتی  کتابخانه ای وبه صورت الزم به ذکر است روش تحقیق در این مقاله لنهایه ا

   بوده است. مرتبط

 کلينيک :درمانگاه یا مفهوم شناسی 
در آن مکان تحت به منظور  برخورداری از حمایتهای روانی وعاطفی ومادی درمانگاه یا کلینیك  محلی است که بیمار )بزه دیده ( 

واقدامات مقتضی برای پیش گیری از تکرار بزه دیدگی  شدهموجب التیام درد ودرمان وی این توجه و اهتمام که به طوری گرفته مراقبت قرار 

زه دیده شناسی بالینی نیز برای ب صورت می گیرد.مر در راستای رفع مشکل روحی وروانی ومادی وبا هدف باز پروری او این اومزمن شدن 

پیشگیری از تکرار بزه دیدگی و مزمن شدن بزه دیدگی در یك فرد، به فکر باز پروری او است ، یعنی حمایت های روانی و عاطفی و مادی که 

حقوقی،  -اسخ های قضایی، در کنار پجنسیگیرد. برای مثال در جرایم خشونت آمیزمی موجب التیام و درمان بزه دیده شود، مورد توجه قرار 

منظور از واژة بزه دیده دراین مقاله، قربانی جرم، مجنّئ  برای بزه دیده در نظر گرفته شود.نیز باید پاسخ ها یا راهکارهای درمانی والتیامی 

رد استفادة قانون گذار علیه، مدعی، شاکی، مدعی خصوصی ، متضرر از جرم و سایر واژه هایی است که درقوانین جزایی مختلف، به تناسب، مو

قرار گرفته است. گفتنی است مجنّئ علیه واژة فقهی است و درفقه و به تبع آن درحقوق کنونی ایران اختصاص به قربانی جرایم علیه اشخاص 

قربانی همة  مجنی علیه( . اما بزه دیده که ساختة فرهنگستان عصرپهلوی اوالست،واژهای عام وناظربه–مثل قتل و ضرب وجرح دارد )جانی 

   جرایم است .
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 یا بزه دیده حمایتیاسی بزه دیده شندرمان گاه هاي ضرورت سنجی وجود 

توجه جرم شناسان را به خود جلب کرد ، در چارچوب جرم شناسی های امروزه  1970بزه دیده شناسی ، که به ویژه از اواخر دهة 

در اغلب پژوهش های جرم شناختی چه برای پی بردن به نقش و سهم بزه دیده در ارتکاب جرم )بزه دیده شناسی جرم شناختی یا علت 

ت جنایی به ویژه برای پیشگیری از تکراربزه دیدگی و حمایت از بزه دیده مورد مطالعه قرار می گیرد. بزه شناختی( و چه برای تدوین سیاس

درمواقع خطر، کمك و در موارد دیگر از آنان حمایت را دیده شناسان به منظور کاهش بزه دیدگی افراد، قصد دارند به اشخاص بزه دیده 

ترمیم های جسما نی، عاطفی و روانی هستند. بنابراین تأسیس درمانگاه بزه دیده ضروری به نظر می  بزه دیدگان نیازمند ازآن جایی که کنند.

 رسد.

جرایم جنسی از مهمترین جرایم در دنیا محسوب می شوند در ایران نیز این جرایم به دلیل وجود احکام شرعی واسالمی از اهمیت 

با مرتکبین جرایم موصوف حدالمقدور برخورد قضایی جدی وقاطع می شود جرایم جنسی انواع مختلف ویژه ای برخوردارند بر همین اساس 

به  علیه یك بزه دیده زن می باشدوتعاریف مختلفی دارد ولی انچه در این مقاله مد نظر است شامل هرنوع تعرض بدون رضایت طرف مقابل 

ومتعارف است اما در زمینه ی جرایم جنسی قضیه شکل متفاوتی دارد زیرا اگر زنی طور عام تقدیم شکایت وپیگیری قضیه امری کامال عادی 

ولی ایا این زن به سادگی مورد تجاوز وجرم جنسی قرار بگیرد نه تنها جسم او بلکه روح وی نیز دچار صدمه شده وشاید تا ابد قابل ترمیم نباشد

ه اتفاق افتاده به زور یا تهدید بوده وبر خالف میل وی رخ داده است ضمن اینکه اقدام به شکایت خواهد کرد؟اوچطور می تواند ثابت کند آنچ

 شرم وننگ اجتماعی نیز مانع بزرگی در راه احقاق حق وتشفی خاطر بزه دیده و مجازات مجرم به حساب می آید.

 درالگوهاي حمایتی درمان گاه وتاثيرآن بر بزه دیده
دیده همراه شده است. به عبارت دیگر، باید در کنار کلینیك جرم شناسی )زندان( ، کلینیك امروزه درمانگاه جرم با درمانگاه بزه 

جرم شناسی بالینی در مفهوم مضیق، یعنی مطالعه و معاینة  بت شده است.اضرورت توجه به هردوی آنهاثه شناسی هم ایجاد شود، زیرا بزه دید

مجرم به منظور ارزیابی نوع حالت خطرناک وتشکیل پروندة شخصیت برای او، که با هدف اصالح و درمان و پیشگیری از تکرار جرم انجام می 

شخصیت او به منظور پیشگیری از تکرار بزه دیدگی در  شود. بزه دیده شناسی بالینی به سهم خود، بازپروری بزه دیده را از راه تشکیل پروندة

که قربانی آنها متحمل درد و رنج جسمانی، روانی و عاطفی می   بویژه جرایم جنسیجرایمی چون ضرب و جرح، اذیت و آزار، تجاوز به عنف و

 -زحمایت حقوقیدیدگان نیاز به حمایتی غیر ابزه زیرا شود دنبال می کند . با اعمال مجازات نسبت به مجرم، این دردها تسکین نمی یابد. 

 در برخی از ممالك ودر حقوق آنان هامروزه کلینیك بزه دیدلذا  مجازات مجرم تنها بخشی از تسکین آالم به شمار می آیدو قضایی نیز دارند 

نند انجمن حمایت از کودکان آزاردیده ، ابتد ا سازمان های غیردولتی و انجمن های مدنی )مادراین رهگذر  به همین منظور ایجاد شده است 

مدنی است. کسانی که درگذشته خود قربانی این  هجمعیت حمایت از زنان آسیب دیدة جنسی( تأسیس شدند که به نوعی از ابتکارات جامع

میم کنند و با دادن مشاوره به جرایم بوده اند ، این نهادها و جمعیت ها را ایجاد می کنند تا به صورت داوطلبانه قربانیان جرایم خاص را تر

آنان، رنج هایشان )به ویژه دردهای عاطفی و مشکالت روانی( را التیام بخشند تا بزه دیده کم کم به شرایط قبل از تجربة جرم بازگردد و 

وجود د که نامرئی است ، اماخشونت مستقر در ذهن وی با تدابیر درمانی از بین برود. در کلینیك بزه دیده بیشتر به رفع خساراتی توجه می شو

غیراجتماعی وحتی ضداجتماعی کرده است؛چنانکه ممکن است درآینده از او یك بزهکار ،عاطفی –راجریحه دار و از نظر روانی د و بزه دیدهدار

نی و عاطفی بزه دیده به شرایط وانتقام جو بیافریند . بنابر این هدف عمدة بزه دیده شناسی بالینی و درمانگاه بزه دیده، برگرداندن حالت روا

 .بزه دید گی او نیزمؤثر خواهد بودقبل از تحمل جرم است که در پیشگیری از تکرار 

 انواع بزه دیدگی 

 بزه دیدگی اوليه و ثانویه -1
رفتار  قربانی شدن ممکن است در پی یك عامل غیرانسانی )طبیعت ، حیوانات و ...( رخ دهد ، همچنان که امکان دارد از رهگذر

ن، مجرمانة انسانی روی دهد که دراین صورت به آن قربانی شدن مجرمانه یا بزه دیدگی می گویند . به عبارت دیگر، بزه دیدة مستقیم یا نخستی

ه شخصی است که آماج مستقیم رفتار مجرمانه قرار می گیرد و قربانی بی واسطة بزهکار شناخته می شود مانند مقتول درجرم قتل، مال باخت

 .در بزه سرقت یا کالهبرداری و دختر یا زن مکره در جرم تجاوز جنسی

بزه دیدگی دوم شامل نامالیماتی می شود که از رهگذر پاسخگویی افراد )ماننداعضای خانواده و دوستان بزه دیده( یا برخی از  

رد می شود. براین پایه، بزه دیدگی دوم در برگیرندة پیامدهای نهادها )به ویژه نظام عدالت جنایی، پلیس، دادسرا، دادگاه و... ( به بزه دیده وا

گوناگون نامطلوب و نامناسب مادی )بدنی،روانی، مالی( و معنوی )عاطفی و حیثیتی( برای بزه دیدگی، ناشی از افراد و نهادهای پاسخگو در 

انصاف باشد و در جهت   دیدگان باید با کرامت ، مهربانی و تو أم بابا بزه برخورد  پلیس تا دادگاه صائب است از برابر رویداد مجرمانه است. 
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تا بدین وسیله بزه دیده احساس امنیت و آرامش کند و دستگاه  اشته شودمعنوی گام های مؤثری برد جبران آسیب های وارد شدة مادی و

 ه دیدگی )نامالیمات( دوم پیشگیری کرد.عدالت را در کنار خود ببیند نه در مقابل خود . لذا از این طریق می توان از بز

 بزه دیدگی دوباره و مکرر-2
دومین بار بزه دیدگی را تجربه می کند، مانند کسی   اصطالح بزه دیدگی دوباره را می توان ناظر بر مواردی دانست که شخص برای

)مشابه یا نا مشابه با جرم پیشین( را تجربه می کند. که یك بار اموالش ر ا در پی سرقت از کف می دهد و در زمانی دیگر بزه دیدگی دیگری 

می نامند، در اینجا با الهام از الگوی تکرار جرم درحقوق کیفری که برپایة آن تکرار جرم مشابه را تکرار خاص و تکرار جرم نامشابه را تکرار عام 

وبارة عام )بزه دیدگی دو جرم ناهمسان ( سخن گفت . ولی می توان از بزه دیدگی دوباره خاص )بزه دیدگی دو جرم مشابه ( و بزه دیدگی د

هرگاه بزه دیدگی فرایند پیوسته ای باشد که در پی آن درد و رنج حاصل شود، می توان از بزه دیدگی یا بزه دیدگی های مکرر سخن به میان 

و سالمندآزاری را که در پی آنها بزه دیدگان خاص  آورد. براین پایه، بزه دیدگی های برخاسته از پدیده هایی چون کودک آزاری، همسرآزاری

از آنجا که این امید .زه دیدگی مستمر یا پایدار نمی توان برا معموالً به طور پیوسته مورد بدرفتاری یا سوء استفادة مجرمانه واقع می شوند، 

و  نوع از بزه دیدگان دو برابر دیگران در خطر ابتال به مشکالت روانی و افسردگی هستند، اعتماد به نفس ندارند، در روابط صمیمانه با خود

فراد مذکور باید دیگران متزلزل اند و در معرض انواع بیماری های روانی قرار دارند. برای پیشگیری از تکرار بزه دیدگی و مزمن شدن آن در ا

می با حمایت های روانی ، عاطفی و مادی به فکر بازپروری آنان باشیم. به عبارت دیگر، می توان با حمایت از کودکانی که با آنان بدرفتاری 

و اجرای برنامه جنسی  جرایمشود یا با ایجاد مراکز نگهداری و محافظت از زنان بزه دیده در خشونت های خانوادگی و مراقبت از بزه دیدگان 

)درمانگاه بزه دیدگان( در جهت پیشگیری از این نوع بزه دیدگی  در خشونتهای جنسی وجرایم مبوط به آن های اصالح زوج های خشن

 کوشید.

 ه مقصر یا محرک بزه دید-3

ی، عاطفی، مادی و حمایت های معنوباتوسل به حمایت از بزه دیده در درمانگاه بزه دیدگی در بزه دیده شناسی حمایت محور، 

روانی که مندلسون نیز آن را مطرح کرده است، موضوعیت پیدا می کند. فرد بزه دیده با تحمل جرم، آرامش روانی خود را از دست می دهد و 

رد تا به وضع قبل از لزوماً با مجازات مرتکب التیام نمی یابد، بلکه نیاز به مداوا و ترمیم عاطفی، روانی و جسمانی مانند مشاوره های درمانی دا

تحمل جرم و آثار آن برگردد. به عبارتی می توان گفت التیام بزه دیدگی، طوالنی مدت است که درحقوق ما پیش بینی نشده است. در 

ناشی از این کشورهای غربی به بزه دیدگان مشاوره های روانی می دهند. برای مثال در زنای با محارم )که رقم سیاه آن باال است( آالم روانی 

زیاد است و فرد بزه دیده نیاز به کمك و حمایت روانی دارد که این امر نیازمند فرایند تخصصی درمان والتیام است؛ یعنی حمایت های جرم 

چار دراین مورد، حیثیت انسانی دچراکه کیفری، مادی و معنوی کافی نیست، بلکه حمایت های عاطفی، روانی و گاه جسمانی نیز الزم است . 

 است و نیازبه جبران دارد. خسارت و صدمه شده

واضح است تجاوز تنها جرمی است که در اکثر موارد قربانی علیرغم احساس شرم وگناه در صورت بازگویی به دیگران نه تنها مورد 

ین مبناست که قربانی به نوعی عتاب وسرزنش قرار می گیرد بلکه باید بی گناهی خود را نیز ثابت کند.باور عمومی اگرچه نادرست است برا

محرک این جرم بوده وتجاوز گر را تحریك به ارتکاب جرم کرده است لذا می توان گفت به گونه ای همدست مجرم شناخته می شود حتی 

انده واین اگر مسئولیت جرم به گردن تجاوز گر افتد شرم آن برگردن زنی است که مورد تجاوز قرار گرفته است پس قربانی تجاوز خاموش م

امر موجب سوء استفاده مجدد از بزه دیده یا بزه دیدگی ثانوی وی در مقام مراجعه به مراجع مقامات ذیربط خواهد شد چرا که فرض عمومی 

اقع غالب این است که قربانی خود نیز تمایل به ارتکاب جرایم موصوف دارد لذا نه تنها حمایتی نمی شود بلکه مورد تعدی وتجاوز دیگر نیز و

می شود فلذا با عنایت به موارد مذکور در بیشتر موارد جرایم جنسی صرفا در زمانی که موضوع علنی می شود مورد شکایت وپیگیری قرار می 

حمایت از این دو گروه )بزه دیدگان مقصر به پیروی از اصول جامعه شناختی ونظریات جرم شناسی بنائا علیهذا توجها به مراتب  گیرند.

الزم وضروری است.در غیر اینصورت موجبات اختالل در نظم عمومی فراهم شده وسبب سلب م همانند بزه دیدگان بدون تقصیر ومحرک(ه

 امنیت وآسایش عمومی خواهد گردید .

حمایت از بزه دیده رویکرد والگویی است که برنامه های کمك به بزه دیده بخشی از آن است . مهم ترین گونه های این ی  پایه 

 حمایت عبارت انداز: حمایت کیفری: از رهگذر جرم انگاری و پیش بینی ضمانت اجرای مناسب ، که در چهارحالت وجود دارد:

 ست. اهر رفتارمنع شده که نیازمند یك ضمانت اجرای معموالً کیفری  حمایت کیفری ساده، یعنی جرم انگاری• 

 از جمله بزه دیدگان جرایم جنسی  ن خاصزنان و کودکان و بزه دیدگا از  حمایت کیفری تشدیدی•

حمایت کیفری ویژه یا افتراقی، یعنی جرم انگاری ویژه برپایة وضعیت آسیب شناسانة بزه دیده، مانند بیماری، پیری، ناتوانی •

 زنانه ای بزه دیده یا جنسیت  وکودکی
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 همراه با یك ضمانت اجرایی معموالً کیفری.در پی جرم انگاری پی ضمانت اجراهای وتعیین حمایت کیفری دنباله دار، •

 سایرحمایت هاي موردنيازبزه دیده براي التيام دردهایش می تواندبه شرح ذیل باشد.

: جبران خسارت مادی از راه هایی مانند برگرداندن مال، پرداخت پول یا هزینه هایی که بزه دیده به دنبال رویداد حمایت مالی-1

 پرداخت غرامت از رهگذر دولت.جرم متحمل شده ونیز 

نه تنها که به ویژه در خشونت های خانگی مانند کودک آزاری، درمان عادی : در چارچوب درمان فوری و حمایت پزشکی-2

 آسیب های برآمده از جرم بلکه آسیب های روانی برخاسته از جرم را نیز پوشش می دهد

می خیزد و ف و احساسات فرد یا حیثیت شخص بره از آسیب به عواط: حمایت از آزردگی خاطر کحمایت عاطفی و حيثيتی-3

 در جرم های مختلف بازتاب های گوناگون دارد.

جبران پیش بینی : پیش بینی سازوکارهایی برای احقاق این حقوق و تأمین نیازهای بزه دیدگان، به ویژه حمایت حقوقی-4

 خسارت یا تسهیل آن در سراسر فرآیند کیفری. 

ب پذیر که جامعه از حقوق بنیادی اعضای آسیبه معنای آن است ن حق امنیت اجتماعی است؛ : که هماحمایت اجتماعی-5 

حمایت کند.بهره مندی از سطح زندگی مناسب نیز درکنار حق امنیت اجتماعی پایه های اصلی یك نظام حمایت خودازجمله بزه دیدگان 

کرامت مدار با بزه دیده برای ایجاد آرامش توام بااحترام ودراین راستا، آموزش پلیس درجهت رفتار  اجتماعی بزه دیده مدار را تشکیل می دهند.

 .دارای اهمیت می باشدامنیت روانی شهروندان و 

 درمانگاه بزه دیدگی در الگوهاي حمایتی از بزه دیدهارزیابی وسهم سنجی  -ج
معاینه و بررسی می کند تا دریابد آیا واقعاً بزه دیده به شمار می رود یا بزه دیده شناس بالینی ابتدا شخص مدعی بزه دیدگی را 

داشته یا منفعل بوده بزه دیده واقعاً رضایت بررسی می شود که آیا جرم تجاوز جنسی، دربرای مثال .ینکه بزه دیدة صوری و تخیلی است ا

  .ره جوییم. بی تردید این اقدام ها برای درمان بزه دیده مؤثر استاست؟ دراین زمینه می توانیم از کارشناس، مشاوران و روان پزشکان به

و ماهیت بزه دیدگی است . همان گونه که جرم شناس بالینی، بزهکار را با تشکیل پروندة شخصیت  ویژگی دیگر بررسی  رحلةم.

معاینه می کند تا میزان خطرناک بودن آن را تشخیص دهد و سپس به بازپروری بپردازد ، در کلینیك بزه دیدگی نیز ماهیت بزه دیدگی، 

در خصوص تشخیص نوع بزه دیدگی، مددکار یا بزه دیده شنا س بالینی به دنبال  یعنی خسارت و درد و رنج ناشی از جرم برآورد می شود.

سنجش ضربة روانی ، جسمانی و عاطفی است که از گذر ارتکاب جرم به فرد وارد شده است. بزه دیدة سرقت، آدم ربایی، کودک ربایی 

 برآورد می شود.گی نوع حمایت در کلینیك بزه دیده  و...جملگی نیاز به حمایت مادی، عاطفی، روانی و گاه معنوی دارند. میزان و

آیا بزه دیدة شاکی از فرایند پی ببرند درخصوص بزه دیدگان، مددکاران اجتماعی یا بزه دیده شناسان بالینی به دنبال آنند که 

مشاهده گی در کلینیك بزه دیده زیرا ؟ررسیدگی به شکایات خود در دادگستری و کالنتری یا از رفتار قاضی و وکیل خود راضی است یا خی

قضایی نیز رنج می برند و شکایت دارند. یا   ز جرم، از رفتار مقام های پلیسیمی شود که پاره ای از بزه دیدگان ، افزون بر زیان های ناشی ا

جرم ) بزه دیدگی اولیه یا  ، دو نوع بزه دیدگی از هم تفکیك می شوند: یکی بزه دیدگی ناشی از تحملگی  بنابراین در کلینیك بزه دیده

اصلی( که جنبة حقوقی و قضایی دارد. و دیگر بزه دیدگی یا نامالیمات ثانوی یا فرعی که همانا نامالیمات و فشارهایی است که شاکی در 

توجه ، مورد بی  مراحل مختلف فرایند کیفری از زمان اقامة شکایت در جامعه متحمل شده است، در چنین حالتی، بزه دیده به جای ترمیم و

توجهی و خشونت واقع می شود و به بزه دیدگی اصلی او ، یك سلسله نامالیمات جدید اضافه می شود که آثار آن برای او گاه بسیار شدیدتر 

و گرفتن عکس و انعکاس آن در رسانه ها یا طوالنی شدن فرآیند  محاکم رسیدگیبرای مثال پوشش مطبوعاتیجرم است.. خود از تجربة 

 رسیدگی ممکن است بزه دیدگی ثانوی را برای شاکی ایجاد کند.

با ارائة نظریات مشورتی به دادگاه ازسوی کلینیك های بزه دیده گی ، ت جسمانی ، روانی و عاطفی ابعد از برآورد میزان خسار 

پیش بینی شده است که هم خسارت معنوی  درقوانین ما، جبرانالبته . باشدای بزه دیده سعی می شود ماهیت حکم منطبق با شرایط و نیازه

ناظر به آثارحیثیتی واجتماعی جرم است، اما به جبران خسارات روانی وعاطفی توجهی نشده است. این خسارات نامرئی هستند و ترمیم آنها 

بنابراین سزاوار حمایت های گوناگون زه دیده، چه مقصر و چه بی گناه آثار نامطلوب آن را تحمل می کند ، بطوالنی و زمان بر است. از این رو

دیدگان با روبه رو شدن  روانی وعاطفی بزهتعادل ، اعادة گی است. درنهایت، هدف یا رسالت عمدة بزه دیده شناسان بالینی و درمانگاه بزه دیده

 او نیز مؤثر است.متقابل بزه دیدگی جرم است، که در پیشگیری از تکرار  شرایط قبل از  ازهکار در درمانگاه بزه دیدگی ، ببا ب وگفت وگو

، صندوق یسیون های خسارت زداییجبران خسارت های مادی که قبالً به آن اشاره شد، امروزه با کمك کمالزم به تذکراست 

تضمین وپرداخت خسارات قربانیان اعمال تروریستی و سایرجرایم خشونت آمیز صورت می گیرد که تأسیس آنها درحقوق بعضی کشورها 

مثل فرانسه( پیش بینی شده است. این کمیسیون ها در چارچوب نظام قضایی اقدام می کنند وبه نوعی، یاری گر عدالت کیفری و مکمل کار )
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عوامل فوق بیانگر اهمیت و نقش درمانگاه در حمایت از بزه دیده هستند به گونه ای که ،در مجموع که اه ها، دادسراها و پلیس هستند. دادگ

ت جسمانی و روانی بزه دیده می شوند و از سوی دیگر در انوع بزه دیدگی و تعیین میزان خساروباعث شناخت ویژگی ها، ماهیت، از یك سو 

 مقام پیشگیری، درمان و اعادة بزه دیدگان به اجتماع و جبران خسارت های مادی آنان بر می آیند.

 درمانگاه بزه دیده دراصلی وتاثيرگذارمرجع پليس ،

نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری، معموالً اولین نهادی است که بزه دیدگان مستقیم و غیرمستقیم جرایم  پلیس یا

سایر عوامل عدالت کیفری ، فرایند کیفری قضایی شروع می شود. بنابراین پلیس در مقایسه با آنانراجعه می کنند و از طریق ارتکابی به آن م

می شو د. به این ترتیب  بزه دیدگی اشخاص قرار می گیرد و با ویژگی های شخصی و اجتماعی قربانیان جرایم آشنا یشتر در جریان پزودتر و 

پلیس، بانك اطالعاتی مناسبی برای بزه دیدگان به شمار می آید . از سویی دیگر، اگر قرار است عدالت کیفری برای حمایت از بزه دیدگان 

 انجامریق نهاد دیگری نسبت به یا از ط راسا دارند اقدام کند، این پلیس است که باید خودحمایتی ة فوری بعضی از جرایم که نیاز به مداخل

، خواستة فوری ناشی از بزه دیدگی شاکیان اقدام کند.ازآنجا که نیروی انتظامی به لحاظ وظایف سازمانی نمی تواند در امور بالینی ، روانی

ساس یك رویکرد میان رشته ای نیاز به همکاری نهادهایی مانند سازمان بهزیستی، شهرداری ، کمیتة پزشکی و فرهنگی مداخله کند ، بر ا

امداد امام خمینی و... خواهد داشت. بدین ترتیب، ایجاد کلینیك یا درمانگاه بزه دیدگان نیاز به اقدام مشترک دادگستری، پلیس، سازمان 

گروه های مداخلة چند رشته ای نیازها و خواسته های فوری بزه دیدگان را به کارك درقالب بهزیستی، شهرداری و کمیتة امداد دارد که هری

، زمانبر و طوالنی است و بی تردید پاره ای قضایی درقالب فرایند دادرسیناگفته پیداست که اقدام مقام  .طور موقت یا دائم برآورده می سازند

فرصتی برای اقدام طوالنی نهاد قضایی و  گرفته، لذا د خیلی زود مورد توجه قرارعنف بای از بزه دیدگی های ناشی از جرایم خشن وهمراه با

یده نتیجة نهایی آن نخواهد بود . در این کلینیك، پلیس با توجه به شکایات و حاالت بزه دیدگان فوریت های بزه دیدگی را به درمانگاه بزه د

، نیازهای مادی و بالینی آن ها را تأمین می کنند. دربعضی از موارد، مداخلةپلیس ثالهم امو معرفی می کند و نهادهای شهرداری ، بهزیستی 

در انجام وظایف خود درحل مسالمت آمیز مشکالت ناشی از بزه دیدگی بسیار مؤثر و کارساز است و سازمان بهزیستی و نهادهای اجتماعی را 

یس و پیشگیری وضعی و سپس در قسمت دوم ، پلیس و پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی دراین گفتار، ابتدا پلباعنایت به مراتب ،یاری می کند.

 بررسی می شود.

 پيشگيري از بزه دیدگی ثانوي درپليس نقش 
درمان کننده است. ، ی باشد، بنابراین از لحاظ بالینیپیشگیری از تکرار بزه دیدگی می تواند بخشی از پیشگیری اجتماعی یا وضع

تظلمات به منزلة پلی است که زمینه های الزم را برای پذیرش مجدد بزه رسیدگی به پلیس در درمانگاه بزه دیده به عنوان اولین مرجع 

یده در رحقیقت، دراین نوع پیشگیری، رعایت حقوق شهروندی و رفتار کرامت مدار پلیس با بزه دددیدگان از سوی خانواده ها فراهم می کند. 

ایجاد آرامش و امنیت برای وی حائز اهمیت خاص است . به عبارت دیگر، چنانچه بزه دیده، در مراجع پلیسی و مراجع قضایی و اداری به 

شود مورد بزه عواطفازقبیل رفتار اهانت بار، نامنصفانه وبی اعتنایی به ن مراجع متحمل نامالیمات جدید ی هنگام شکایت وحضورش درآ

نوی یا فرعی قرار می گیرد. بنابراین وقتی نیازها، حقوق و منافع بزه دیده مورد توجه قرارگیرد و جهت جبران آسیب های مادی دیدگی ثا

این رفتار، اعتماد وومعنوی وی کاری درخورشأن و موقعیت او و متناسب با آسیب های وارد شده انجام شود، کرامت وی رعایت شده است . 

در می یابد که در مواجهه با بزه دیدگی تنها نیست و جامعه از وی حمایت خواهد کرد. ترس از عدم  قویت می کندنفس بزه دیده را ت به

 حمایت و رفتار نامناسب در مراحل مختلف عدالت کیفری، از مواجهه با پلیس تا دادسر ا ودادگاه، خود، موجب نامالیمات و بزه دیدگی دیگری

آن احساس می کند. ازطرف دیگر، اعتماد بزه دیده به پلیس باعث عدم احساس بیگانگی، معرفی بزهکاران،  است که بزه دیده خود را درمعرض

ن بزه دیدگان با حقوق که آشنا ساخت ییاز آنجابنابراین می شود. احتمالی مثبت دانستن توصیه ها و مشاوره های پلیس و خودداری از اعتراض

لذا دراین راستا وبه منظورحصول  مؤثر است، از بزه دیدگی مجدد آنان جلوگیری می کند.ها ی آنقعیت اجتماعدر بازیابی مو انقانونی آن

 جلوگیری از پیشگیری ثانوی مواردزیرتوصیه می شود.

استقرار پلیس در اماکن عمومی، اختصاص تلفن های شبانه روزی برای پاسخگویی به بزه دیدگان،  :در دسترس بودن پليس-1 

گسترش کالنتری ها در مکان های پرجمعیت، پاسگاه های سیار و نظایر آن ، دسترسی به اولین پناهگاه را برای بزه دیدگان آسان وممکن می 

ر اول بزه دیده اند و تجربة کا فی در مورد بزه دیدگی ندارند، مضاعف خواهدبود. راهنمایی بابرای نقش پلیس برای افرادی که بدیهی است سازد.

های الزم در خصوص نحو ة جمع آوری دالیل، مانند مراجعه به پزشك قانونی در مورد آسیب های جسمانی، تنظیم شکایات کیفری ، جمع 

ردی است که پلیس بالفاصله پس از مواجهه با بزه دیده باید برای وی توضیح آوری دالیل ارتکاب جرم، معرفی شهود و نظایر اینها اهم موا

( است که دسترسی بزه دیدگان به  110دهد.یکی از اقدامات مثبت پلیس ایران در این راستا ، گسترش خدمات مرکزفوریت های پلیسی ) 

خدمات این مرکز عبارت اند از: اعزام سریع پلیس به محل وقوع مهم ترین  پلیس را در کوتاه ترین زمان در محل بزه دیدگی فراهم کرده است 
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جرم وبزه دیدگی برای دریافت شکایت وارائة مشاوره های الزم؛ حفظ صحنة جرم ؛ جمع آوری ادلة جرم؛ تنظیم صورت جلسه در محل؛ 

یم جنسی و خانوادگی ؛ اعزام تیم های پزشکی؛ بزه دیدگی مجدد؛ اعزام مأموران پلیس زن در جرا یاحتمال روند حمایت از بزه دیده در مقابل

 . درمراجع قانونیهمراهی با بزه دیده و حفاظت از او تا زمان حضور 

 یا اقدام های تالفی جویانة  پلیس موظف است همة تدابیر الزم را برای ایجاد احساس امنیت در بزه دیدگان و در برابر تهدیدها

ی کیفری برای این حمایت ،سازوکارهای سرقانون آئین داد مختلفی دردر مواد  ( درحقوق ایران1386ری، و وابستگان او به کاربندد )شیبزهکار 

که جنبة حمایتی دارد، همراهی بزه دیده به مکانی امن و دارای امکانات رفاهی مناسب  اقداماتاز  قی مناسب طراحی شده است .یکی حقو

 منزلدر  ان آنانزوجه در منزل زوج یا فرزنداسکان امکان ، یا در جرایم جنسی  است. دربرخی موارد، مانند جرایم خانوادگی بعد از شکایت

انتقال آنان به مکانی امن در منازل بستگان، آشنایان یا لذا ی مجدد قرار گیرند. آنان ممکن است مورد بزه دیدگچراکه والدین وجود ندارد. 

مکان های دولتی و غیردولتی ضروری است . معموال این وظیفه برعهدة پلیس است، که بزه دیدگان را نباید به حال خود رها سازد. همراهی 

وظیفه ای است که درایران جایی ندارد، زیرا مکانی مانند پناهگاه یا خانة امن  وی،زندگی بزه دیده تا مراکز اسکان و اطمینان از امنیت مکان 

تأمین جانی ندارند ، در نظر گرفته نشده است بنابراین، پیش بینی مکانی برای اسکان بزه دیدگان خشونت خود، برای اسکان زنانی که درخانه 

درفرانسه بزه دیدگی و تسکین آالم آنان ، امری ضروری به نظر می رسد. کشور برای پیشگیری از تکرار وجرایم جنسی  های خانوادگی در

قضایی در برخی از بیمارستان های فرانسه که درکنار فعالیت های پزشکی، ضابطان قضایی نیز  -پیش بینی واحدی به نام بخش پزشکی

درایران نیزبه نحوکم رنگ تری قابل احساس  بوده است کهیارموثربسانجام می دهند  اقدامات الزم وتحقیقات مورد نظر را درهمان مکان وزمان

 است.

زنان بی سرپرست، فراری و...و ن اساسی( مراکزی با عنوان قانو 29و  21)دراجرای اصل های  در سازمان بهزیستی کشور- 2

راه اندازی لذا با تاسی از ة می پردازد.همچنین خانه های سالمت برای دختران فراری راه اندازی شده است که گاه به اسکان موقت زنان بزه دید

 مذکور ,بزه دیدگان جرایم جنسی نیز از تمهیدات و امکانات و عنایات مشابه قانونی بهره مند شوند.

اگر درد و  پزشکی انجام شود . وانگهییا نیاز بزه دیده به کمك فوری یا عادی نوع باید با توجه به ها،  بحراناین در پلیس مداخله 

 رنج عاطفی برخاسته از جرم نشانه ای از این بحران باشد ، با چیرگی احساس ناامنی بر بزه دیده ممکن است به یك بزه دید گی دوم بینجامد

دیگر  خانواده وازسوی  تهدیدهای بعدی بزه دیده  ( 1384)رایجیان رویارویی بزه دیده با بزهکار، رسیدگی به وضع بزه دیده درصحنة اصلی، 

. ابراز احساسات بزه دیده و تأیید پاره ای از نگرانی داشته باشدی هستند که پلیس باید در نظر بستگانش مهم ترین علت های این احساس ناامن

ا ب طوری باشد کهای او می تواند در مهار بحران و پیشگیری از گسترش آثار بزه دیدگی نقش داشته باشد. سرانجام، مداخله دربحران باید

آماده کردن بزه دیده برای رویارویی با دشواری هایی که ممکن است درآینده برایش پیش آید، به اوکمك کند. از این رو، آگاه سازی بزه 

 دیدگان از بزه روی داده و پیامدهای آن مهم ترین عامل برای تحقق این کمك رسانی از سوی پلیس است.

بهزیستی، و بحران در بخش اورژانس بیمارستان ها رفع فوری در  اقداممداخلة پلیس، وتاثیر به اهمیت  اتوجهبنابراین در این راستا 

راه اندازی مراکزی به طور متمرکز، منسجم و کارآمد برای مداخله در بحران های پس از بزه دیدگی )کلینیك بزه دیده وبزه دیدگی ( ضروری و

 می نماید.

 ضرورت ارائه مشاوره به بزه دیده :

برای بزه دیده است که البته موفقیت آن به برآورده شدن نیازهای  م کردن اطمینان خاطر عاطفی ترین وظیفة یك مشاور فراهمهم 

پیوستة بزه دیده ای که نیازهای عملی اش و کاری برای از میان بردن فشارهای روانی گان بستگی دارد. اگر مشاور نتواند عملی برای بزه دید

نجام دهد، بخشی از تالش اوباید کمك به دگرگونی شرایطی باشد که براین فشار روانی می افزاید.دراین خصوص از سال برآورده نشده است ا

در اکثر مراکز پلیس ایران، واحدهای ارشاد ومددکاری اجتماعی ایجاد شده است. فعالیت اصلی این واحدها ارائة راهنمایی های الزم به  1379

بین فیما سازش تصالح وه آنان درمورد حقوقشان است . ضمن اینکه ازطریق گفت وگو با بزهکار، سعی در ایجاد بزه دیدگان وآگاهی دادن ب

 می نمایند. بزه دیده و بزهکار نیز

بی گمان، بزه دیدگان نقش مهمی در به حرکت درآوردن چرخ های فرایند :  کیفری مشارکت بزه دیده در فرایند عدالتالزامی بودن 

شمارگسترده ای  جهان جنایی دارند. بدون مشارکت بزه دیده این چرخها از حرکت باز می ایستد. بیش وکم درهمه نظام های حقوقیعدالت 

 از پرونده ها نه به ابتکار پلیس بلکه به دنبال گزارش های بزه دیدگان تشکیل می شوند. نقش چشمگیر بزه دیده در چنین نظام هایی با این

 !عملیات شناسایی یا گشت زنی پلیس بزه دیده به اطالع پلیس می رسد تا از رهگذر  ناحیه ی خورد که بیشتر جرم ها از می واقعیت پیوند 

ل می شوند تابه کمك ازسویی ، پژوهش ها نشان داده است که بسیاری از جرم ها برپایه اطالعات به دست آمده از بزه دیدگان حل وفص

شارکت جویانه بزه دیدگان در فرایند عدالت جنایی براین اندیشه استواراست که جرم اصوالً به منزله یك نقش م!کارآگاهان و مأموران پلیس

http://www.rassjournal.ir/


 348-357، ص 1395، پاییز  7، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 
 

کز پاسخگویی وتوانمند سازی خدمات الکترونیکی انیز مرایران مسئله خصوصی میان بزه دیده و بزهکار نگریسته می شود .درمجتمع های قضایی 

تأسیس شده است که بزه دیدگان از طریق تماس تلفنی  بااین مرکز، می توانند به صورت شبانه روزی مشاوره  1384قوة قضائیه از خرداد ماه 

ات را در دسترس بزه دیدگان قرار داده های حقوقی را دریافت کنند .همچنین نهادهای مدنی نظیر کانون وکالی دادگستری نیز این گونه خدم

پلیس با بزه دیده در ایجاد آرامش، امنیت واعتماد ی کرامت مدار و منصفانه احترام آمیز و اند .گفتنی است، رعایت حقوق شهروندی و رفتار 

ت از بزه دیده وجبران خسارت او مؤثر است و این عمل به نوبه خود باعث عدم احساس بیگانگی و معرفی بزهکاران به پلیس می شود حمای

 دعاوی نقش بسزایی دارد. انجام قضازدیی در طع خصومت ونهایتاً تبدیل واکنش سرکوب گر به مصالحه وقانتفای انتقام خصوصی و وی در 

 آموزش همگانی

ومردمی  عی، مانند آموزش و پرورش نهادهای رسمی، به ویژه همة دست اندرکاران نظام عد الت جنایی و نیز دیگر نهادهای اجتما

. هدف این آموزش مناسب، آموزش همگانی به بزه دیدگان را پوشش دهند یوه های وسایر ش رسانه ها وروش ها ی تبلیغاتی باتوسل به باید 

مسئولیت ، مرتبط کردن تلقی شهروندان به منزلة بزه دیدة احتمالی، ایجاد حس درجهت  افزایش آگاهی عمومیباید منطبق  ودرراستای  ها 

عملکرد افراد و نهادهای درگیر در موضوع  آنان وهدف های  ی باشد.پلیسمردمی و، وکمك به ایجاد تحول در تفکرمردم با نهادهای کنترل جرم

خودیاری شهروندان و با تشویق ساکنان و گروه های  لب حمایت های تخصصی ارائهو اغکرده مشابهی را دنبال ،باید به گونه ای باشد که اهداف 

آنان را در مورد  واطالعات « مراقبت از آپارتمان ها » و « مراقبت از محله ها  نمودهبرای تدوین طرح های پیشگیری از جرم به آنان کمك 

ناسب نه آموزش درست و ممبرهن است  دولتی ارتباط نزدیك تری برقرار سازد.و میان آنان و مقام های  داده جرم افزایش انحائ  مختلف 

تنها توانایی های دست اندرکاران درگیر با مسائل بزه دیدگان را باال می برَد، بلکه گسترش آن در سطح همگانی به طور غیرمستقیم در 

 پیشگیری اجتماعی بزه دیده مدار دانست ا می توان یکی از ابزارهای مهمپیشگیری از بزه دیدگی نیز نقش دارد. از این رو، آموزش همگا نی ر

به بزه دیده گان در آن در کنار سازمانهای رسمی ودولتی بسیار پررنگ است. بنابراین، کمك رسانی ها  NGOوکه نقش نهادهای جامعة مدنی 

همکاری، هماهنگی وتعامل نهادهای رسمی وغیررسمی، به ویژه  در گرو دستیابی به یك« سیاست جنایی مشارکتی» دراین رهگذر و موفقیت 

 عدالت جنایی از جمله پلیس و ظرفیت های موجود جامعة مدنی است.مشارکت نظام 

 پيشنهادات
,سهولت تردد وبعضی مسائل دیگر در کنار اثار مثبتی که دارند متاسفانه از گسترش ابزار و وسایل ارتباط جمعی, تغییرات فرهنگی 

, تهیه عکس وفیلم وتهدید برای اخاذی استفاده جنسی ,تعرضسوی مجرمین برای اقدامات مجرمانه مورد استفاده قرار می گیرند.اغفال وسوء 

بعضا حاصل نااگاهی افراد در نحوه ی اسفاده از این فناوری است پی جویی وپی گیری  سریع وقاطع موضوع فرصت تکرار جرم را از مجرم 

که یا نوسان این جرایم دخیل هستند  . فی المجموع می توان گفت عوامل متعددی در وقوعسلب کرده واز تجری وی جلوگیری خواهد کرد

محض یاداوری وبا توجه به وسیع بودن مع الوصف است.جزئیات در این تحقیق از پرداختن بدان امتناء شده  یبه لحاظ عدم امکان طرح همه 

ممکن از طرفی یق می باشد.وتری باشد نیز داخل در این تحقگستره ی جرایم جنسی مواردی که ناشی از ازار کالمی وهرزه گویی تلفنی وکامپی

وبیشتر در حوزه منکراتی واعمال منافی عفت یافعل حرام تعریف شود اما ی نباشد یداق جرم جناصاست بعضی از مصادیق جرایم جنسی م

من حیث  چناچه سوء استفاده ,تعرض وازار جنسی وتجاوز به عنف صورت بگیرد می تواند مشمول جرایم مهم وکالن جرایم جنایی قرار بگیرد

ضمن اینکه در این المجموع سیاست کیفری باید این باشد که با حساسیت وجدیت بیشتری در این پروند ها وارد شده وبه انها رسیدگی شود 

و  نوع از جرایم باید از قربانیان مربوطه حمایت شده وهویت وشان انان نیز حفظ شود البته در کنار آن به بحثهای مشاوره ای وتوانمند سازی

که از جمله این اقدامات این است که پلیس زن از قربانی تحقیق کرده سعی شود تحقیق به گونه ای باشد  حمایتهای قضایی نیز پرداخته شود

 نیازی به مراجعات مکرر بعدی نباشد.

ها ونظارتهای  ,ارزشها وهنجارها واعتقادات دینی محکم ورعایت حریم وخط قرمزاشکار است که رعایت اصول اخالقی وانسانی 

وقوع جرم جنسی  محصول نارسایی زیرا .خانوادگی یا فامیلی میزان ارتکاب جرم در این حوزه را به نحوه شگفت انگیزی کاهش خواهد داد

عوامل مولد نارسایی وناهنجاری باید عوامل تولید آن شناسایی ونسبت به اصالح وعنداللزوم حذف جامعه است و برای مبارزه با این گونه از جرائم 

 .اجتماعی وحل وفصل ریشه ای این موضوع اقدام شود 
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 نتيجه گيري

هادهای عدالت همگام با دستاوردهای روزافزون دانش بزه دیده شناسی، ارتقای جایگاه بزه دیدگان مورد تأکید قرار گرفته است. ن

( وپلیس پیشگیری  110را در جهت حمایت از بزه دیدگان ارائه کرده اند. خدمات مرکز فوریت های پلیسی )  توجهی کیفری خدمات شایا ن

قابل توجه است. پژوهش ها نشان داده اند ان دیدگان و پیشگیری از بزه دیدگ در مورد بزهایی بزه دیده مداردر چارچوب سیاست جنایی اجر

جاست که اگر دستگاه پلیسی در رفتار از همین ز نظام عدالت جنایی است . رضایتمندی آنان ا محكپلیس با بزه دیدگان مهم ترین که رفتار 

دیدگان و برآوردن نیازهای به جا و پذیرفتن آنان بلغزد، بزه دیدگی دومی در کمین بزه دیدگان خواهد بود که پیامدهای زیانبار آن کمتر  بابزه

یدگی به بازپذیرسازی کرده اند ( نیست . از طرفی بازگشت بزه دیده به وضعیت قبل از بزه د از بزه دیدگی نخستین)یعنی جرمی که تجربه

این در این همان وظیفه ای است که در قانون آیین دادرسی کیفری برعهدة پلیس گذاشته شده است. منتهی می شودبزه دیده اجتماعی 

معاونت باحضور مراجع ذیربط من الجمله  باید جلسات مشترکی الجرم ، ری خواهد بوددرمان گاه های بزه دیده محور ضروراستا، تأسیس 

 هادهای خیریة مردمینو نهادهای جامعة مدنی از جمله  نمایندگان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، شهرداری واجتماعی نیروی انتظامی 

به منظور تعریف وظایف آن ونیز نوع ونحو ة همکاری هریك ، اساسنامة چنین کلینیکی ی موصوف نهادها ارب تشکیل شود و با توجه به تج

 نیروهای استفاده از جمیع با به معنای اعم وشود . بدین سان می توان امیدوار بود که دولت  تدوین و تنظیمل دهندة کلینیك از نهادهای تشکی

 واقعی ضابطان دادگستری مکلف حمایت ااتکا  به ش بامعة مدنی با همة ظرفیت هایدر کنار و همراه با ج قانون گذاری، قضایی و اجرایی 

 و خته سایر معاضدت های حقوقی مطلع سارا از حق درخواست جبران خسارت ودریافت خدمات مشاوره ای موجود و  بزه دیده  خواهندشد 

،حمایت کرده ارکتی بزه دیده مدار به منظور ارتقای سیاست جنایی مش و از بزه دیدگان در چارچوب یك الگوی فراگیر سیاست جنایی دبایمی 

ناشی از الی کنون شکیل صندوق های تأمین خسارت بزه دیدگان به دست دولت را عدم تمی توان  بنا به دالیلی که مرقوم گردیدگام بردارد و

حیات حق ، به ویژه بزه دیده گانخود، یعنی ایجاد نظم و حراست از امنیت و حقوق ملی وظیفة ایفای قصوری دانست که دولت ها در 

باشند که  به نفع بزه دیده گانی  جبران خسارتپیش بینی و درصدد بااتخاذ راهکارهایی شهروندان، مرتکب شده اند. لذا دولت ها موظف اند 

 ن ها بوده است.معلول کوتاهی وسستی های آمنحصرا بخشی از آن تاکنون 
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