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 فراوسه و ایران کیفری دادرسی آییه در دیده بزه مفهوم جایگاه تحوالت
 

 2، مجید رحماوی1*سیروس پارسا
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 چکیده

پزداختِ این رٍش اجزای  ٍ فزاًسِ زاىیا یفزیک یدادرس يییدر آ ذُیهفَْم بشُ د گاُیتحَالت جادر پژٍّص حاضز بِ بزرسی 

هَرد تَجِ دستگاُ  طتزیآًچِ کِ ب یبِ ًام جزهطٌاس یرضتِ ا صیذایتا لبل اس پایي پژٍّص تَصیفی، کتابخاًِ ای بَدُ است 

 يیبِ آى در لاًَى آئ افتِیاختصاظ  یتیحوا گاُیٍ جا ذُیهجزهاًِ بَد. هطالؼِ ًمص بشُ د ذُیلزار داضت، پذ یفزیػذالت ک

 يیهَجَد در لاًَى آئ یکوبَدّاطزف  کیفزاًسِ اس  یفزیک یدادرس يیآى با لاًَى آئ یمیٍ هطالؼِ تطب زاىیا یفزیک یدادرس

 گزیساسد ٍ اس طزف د یرا آضکار ه ذگاىیاس بشُ د تیحوا ژُی، بَذگاىیشُ داس اًَاع ب تیحوا ٌِیدر سه زاىیا یفزیک یدادرس

هَجَد در لاًَى  ساتیآًکِ هطالؼِ تاس گزیساسد. ًکتِ د یآضکار ه ٌِیسه يیرا در ا یا ژُیٍ یّا سیتاس یٌیب صیضزٍرت پ

 يیا یاصل گاُیٍضي ساختِ ٍ جالاًَى را ر يیا یّا یتَاًوٌذ یػلو یبشُ ضٌاس ذگاُید کیاس  زاىیا یفزیک یدادرس يیئآ

در لالب هذػی خصَصی ٍارد  ، بشُ دیذُ بیص تزحمَق کیفزی فزاًسِ . در ًظامساسد یه يیهؼ زاىیرا در حمَق ا ساتیتاس

ػْذٓ دٍ لت است. ػالٍُ بز ایي، اًجوي ّایی کِ در سهیٌِ ّای خاظ  دػَای کیفزی هی ضَد ٍ حك درخَاست هجاسات بز

است ًیش هی تَاًٌذ بِ  اًجوي ّای حوایت اس کَدکاى یا سًاى کِ پٌج سال اس تطکیل آى ّا گذضتِ هاًٌذ تطکیل ضذُ اًذ

، بشُ دیذُ در ًظام کیفزی ایزاىدر ًتیجِ  .ٍارد فزایٌذ کیفزی ضًَذ ًوایٌذگی اس بش ُ دیذُ جْت درخَاست جبزاى ضزر ٍ سیاى

یي کیفزی ایزاى ریطِ در دستَرات ضزع همذس اسالم دارًذ در فزاتز اس ضاّذ ػول هی کٌذ ٍ حتی هی تَاى گفت کِ چَى لَاً

. در ایي جزاین بشُ دیذُ ًمص ضزٍع کٌٌذٓ دػَی را بز ػْذُ دارد ٍ اگز بشُ دیذُ تصوین گیزًذٓ اصلی است جزاین حك الٌاس،

 .، الشاهی بِ تؼمیب اس طزف حکَهت ًیست ٍ چٌاًچِ گذضت کٌذ تؼمیب هتَلف هی ضَدی را ضزٍع ًکٌذدػَ

 

 .فزاًسِ ٍ ایزاى حمَق کیفزی، دادرسی آییي دیذُ، بشُ بشُ،های کلیدی:  واژه

 



 فمِ ٍ حمَق سیاسی، ػلَم هطالؼات

 156-173، صفحات 1337 بْار، 1، ضوارُ 4دٍرُ 

 

 


