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Abstract 

Forgery is one of the most significant registration crimes. A special feature that distinguishes the crime of 

registration, including the crime of forgery from the public crime, is that the registration crime is directly 

related to the official registration of documents and property. This paper aims at examining the important 

question of how the executive criminal policy of the Iranian legal system in relation to the prevention of 

forgery can be analyzed in the light of the Law on Registration of Deeds and Property. The present paper is 

an analytical descriptive, applying the library method. The results indicate that Iran's criminal policy in 

preventing registration forgery is based on criminal prevention and repressive. The legislator has taken an 

important step in the field of non-criminal prevention in the form of prevention by enacting electronic 

registration laws in order to prevent registration forgery. Accordingly, the elimination of handwritten books, 

the implementation of electronic registration in notaries, and the equipping of notaries with electronic 

fingerprinting systems will greatly assist the notary in authentication and also has paved the way for reducing 

the crimes of forgery It also leads to improving the speed and accuracy in preparing and registering 

documents, authenticating individuals, and preventing the malice of users. In addition, social prevention in 

the form of culture-building can be effective in the paper with the crime of forgery, but the fact is that 

situational prevention has a greater impact.  
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 چکیذُ

 است ایي ،وٌس هی هتوایع يوَهی خطم اظ ضا خًل خطم خولِ اظ ٍ ثثتی خطم وِ ذاغی ٍیژگی. است ثثتی خطائن تطیي هْن اظ یىی خًل

هْن پطزاذتِ ضَز  لسؤازض ایي همالِ تالش ضسُ تِ تطضسی ایي . است اهالن ٍ اسٌاز ضسوی ثثت تا هستمین اضتثاـ زض ثثتی خطم وِ

 اهالن چگًَِ لاتل تحلیل است؟ ٍ اسٌاز ثثت لاًَى پطتَ زض خًل اظ پیطگیطی لثال زض ایطاى حمَلی ًهام اخطایی خٌایی سیاست وِ

ط ای تِ تطضسی هَؾَو هَضز اضاضُ پطزاذتِ است. ًتایح تیاًگط ایي اه تحلیلی تَزُ ٍ تا استفازُ اظ ضٍش وتاتراًِ ـ همالِ حاؾط تَغیفی

سیاست ویفطی ایطاى زض پیطگیطی اظ خًل ثثتی، هثتٌی تط پیطگیطی ویفطی ٍ تِ غَضت سطوَتگطاًِ است. لاًًَگصاض زض است وِ 

پیطگیطی تا ٍؾى لَاًیي ثثت الىتطًٍیه گام هْوی زض ضاستای پیطگیطی اظ خًل ثثتی تطزاضتِ زض لالة  غیط ویفطیحیكِ پیطگیطی 

ًَیس، اخطای ثثت الىتطًٍیه زض زفاتط اسٌاز ضسوی ٍ تدْیع زفاتط اسٌاز ضسوی تِ ساهاًِ اذص  ستاست. تط ایي اساس، حصف زفاتط ز

ساظ واّص خطائن خًل ٍ زض حىن خًل ثثت  وٌس ٍ ظهیٌِ اثط اًگطت الىتطًٍیىی تا حسٍز ظیازی سطزفتط ضا زض اهط احطاظ َّیت یاضی هی

 وٌٌسگاى گطزیسُ است. احطاظ َّیت اضراظ، خلَگیطی اظ سَءًیت استفازُسطيت ٍ زلت زض تٌهین ٍ ثثت اسٌاز،  یضسُ ٍ تِ اضتما
اها ٍالًیت اهط است وِ  ،گصاض تاضستأثیطس زض همالِ تا خطم خًل ثثتی تَاً هیپیطگیطی اختوايی تِ غَضت فطٌّگ ساظی  ایي، تط يالٍُ

 ضا تِ ّوطاُ زاضز. تأثیطپیطگیطی ٍؾًی تیطتط 

 غیط ویفطیخٌایی اخطایی؛ پیطگیطی  خٌایی؛ سیاست خطم خًل؛ سیاست :یکلیذ ٍاصگاى
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 هقذهِ

ذػَظ وٌتطل خطم وِ ًانط تط  ِ زضیهدط ُاست لَیس

است یهَخَز است، س ییلؿا ِیي ٍ ضٍیلَاً یاخطا یچگًَگ

 یس )زض هًٌایزّس وِ ًمص پل یل هیضا تطى ییاخطا ییخٌا

ت ی( زض آى اّویگستطزُ آى ضاهل ّوِ ؾاتكاى زازگستط

س زض یپل ِفیوالى تِ ٍن یوِ زض سكح یزاضز؛ ًمط یا ژُیٍ

تِ ایي غَضت وِ  ،گطزز یهوطَض تاظ یت زاذلیي اهٌیتأه

س تَاً هیاست یي سیزض تحمك ا یس تِ زٍ غَضت ًمص فًالیپل

ي وِ زض همام یهتْو یطیس. ّن اظ خْت وطف ٍ زستگیفا ًوایا

 یظً طز ٍ ّن اظ خْت حؿَض ٍ گطتیگ یه غَضت ییؾاتف لؿا

اظ خطم ٍ تحمك ًهن زض  یطیطگیزض خاهًِ وِ تايث پ سیپل

س، يول یگًَِ وِ تا س آىیي پلیگطزز. اگط ّو یخاهًِ ه

زض خاهًِ  یٍ ًااهٌ یًهو یهوىي است ذَز هٌثى ت ،سیًٌوا

ي خْت وِ ضوي یِ اظ ایت لَُ هدطیي ًمص ٍ اّویگطزز. تٌاتطا

ای ت زاضاظ زٍ خْ ،ضٍز یتِ ضواض ه ییاست خٌایوٌٌسُ ساخطاء

ت یِ تٌْا ضوي تا غالحیوِ لَُ هدط يیاٍل ا: تاضس هیت یاّو

 ،تاضس هیضسُ، اذص ییاست خٌایس یتحمك ٍ اخطا یازض ضاست

زض تِ  یِ است وِ ًمص فًالیي لَُ هدطیگط ایتِ يثاضت ز

اظ خْت  ؛ط اضواى زاضزیزض وٌاض سا ییاست خٌایضساًسى سنَْض

تا  یآٌّگ زض ّن یستیك ٍ اخطا چٌاى تایي تكثیوِ ا يیگط ایز

ٍاحس  ییاست خٌایه سیطز وِ تتَاى تا یط اضواى غَضت گیسا

زض  یا يولىطز يَاهل اخطایٍ  ّاِ وِ تطًاه يیًِ ا ،ضٍ تَز تِ ضٍ

لَُ  یضسُ اظ سَ یٌیت صیپ ییاست خٌایخْت هرالف تا س

، اخطاییهمٌٌِ تاضس. تِ ٍالى تایس گفت سیاست خٌایی 

ّایی است وِ زض حیكِ  لیتٍ فًاهدوَيِ تساتیط، الساهات 

ی اًدام واض تعٍُنایف زٍلت تِ هٌهَض هثاضظُ تا خطائن ٍ 

تطضسی  تَاى هیگیطز. هَؾَو سیاست خٌایی اخطایی ضا  هی

 (.1)تساتیط اخطایی زض سیاست خٌایی زاًست 

پیطگیطی اظ خطم زض ّوِ خَاًة  هسألِاظ قطفی ّن 

یطز. زض گ سیاستگصاضی ویفطی هَضز تحث ٍ تطضسی لطاض هی

ّای يلوی ٍ گفتاضّا ٍ  حال حاؾط زض تًساز ظیازی اظ هحفل

گیطز ٍ زض  هثاحث پژٍّطی، پیطگیطی هَضز استفازُ لطاض هی

گیطی ٍ  ّای تػوین حیكِ سیاست خٌایی ًیع یه اظ ضوي

ٍ حمَلی ضوطزُ  لؿاییّا ٍ ًْازّای  ساظی ساظهاى تػوین

اظ ايوال ذطًَت  تٌْا ا ًِیزً ییخعا یّا . زض غالة ًهامضَز هی

تلىِ ، اًس فاغلِ گطفتِ یازیع تا حس ظیاًگ ّطاس یفطّایٍ و

اًس وِ يلت آى  ع حطوت وطزُیً ییفطظزایتیطتط تِ سوت و

س هالثل است. یضس یّا دِ هًىَس اظ هداظاتیتحمك ًت

است وِ تِ لػس  یالساهات یخطم زض هًٌای تواهاظ  یطیطگیپ

 یواض تعُّسف واّص ٌسُ تا یاظ اضتىاب خطم زض آ یطیخلَگ

ی اغلی ّاِ . پیطگیطی اظ خطم زض ظهطُ پای(2)طز یگ یغَضت ه

سیاست خٌایی است وِ تطای هْاضوطزى پسیسُ هدطهاًِ 

ّوَاضُ لاتل تَخِ است. اّویت ایي هَؾَو تِ غَضتی است 

یًٌی زض  ،وِ پیطگیطی اظ خطم زض سكح همطضات فطاتمٌیٌی

ِ ضسُ است. ّویي لاًَى اساسی تًییي ٍ تِ ضسویت ضٌاذت

ساظی حمَق پیطگیطی  ی اساسیّاِ ضسُ تا ظهیٌ سیاست، هَخة

ن ضَز ) زض ًهطگطفتي هثاحث هعتَض، ایي  تا (.3اظ خطم فطّا

وِ زض فؿای سیاست خٌایی اخطایی  ضَز هیپطسص ایداز 

ًهام حمَلی ایطاى فطآیٌس پیطگیطی اظ ٍلَو خطم خًل چگًَِ 

اسد تِ ایي پطسص زض ای وِ زض پ گیطز؟ فطؾیِ اًدام هی

ایي است وِ تِ  ،پژٍّص حاؾط هَضز تحث لطاض ذَاّس گطفت

ّای الظم ٍ آهَظش وافی تطای  فمساى ظیطساذت ٍِاسك

ی اخطایی تِ ٍیژُ ساظهاى ثثت اسٌاز ٍ اهالن، ّاُ زستگا

سیاست خٌایی اخطایی زض فؿای پیطگیطی خطم خًل ًتایح 

 پی ًساضتِ است. هٌاسثی ضا زض

ین تِ چٌس اثط تَاً هیتا پیطیٌِ پژٍّص حاؾط زض اضتثاـ 

تِ  1393اهیطحسي ًیاظپَض وِ زض سال  ِهمالهْن اضاضُ وٌین. 

چاج ضسیسُ است: اظ ًهط ًَیسٌسُ، پیطگیطی اظ خطم، اظ 

ضاّثطزّای اغلی سیاست خٌایی است وِ تطای هْاض پسیسُ 

هدطهاًِ ّوَاضُ هَضز تَخِ است. اّویت ایي ضاّثطز آًچٌاى 

یًٌی  ،وِ پیطگیطی اظ خطم زض سكح همطضات فطاتمٌیٌیاست 

تیٌی ٍ تِ ضسویت ضٌاذتِ ضسُ است.  زض لاًَى اساسی پیص

ساظی حمَق  ضسُ تا هَخثات اساسی ّویي سیاست، سثة

پیطگیطی اظ خطم فطاّن ضَز. زض پٌِْ حمَق ایطاى، ایي ضاّثطز 

تِ ای  ذثطگاى لاًَى اساسی زض لالة اغَل هتًسز، خایگاُ ٍیژُ

تیٌی ضواضی اظ  آى ايكا وطزُ است. زض ٍالى اظ ضّگصض پیص

 اغَل لاًَى اساسی تِ پیطگیطی اظ خطم، خٌثِ اساسی/

ّای  تفطاتمٌیٌی زازُ ضسُ است تا السام زض چاضچَب سیاس
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ضسُ، تط يْسُ ّوِ ًْازّا لطاض گیطز. زض  تیٌی پیطگیطاًِ پیص

ساظی  ساسیساظی حمَق هاَّی )الف( ٍ ا ایي ًَضتاض، اساسی

 ضَز هی)ب( پیطگیطی اظ خطم زض ایطاى تطضسی  حمَق ضىلی

(3.) 

چاج تِ  1394يلی ٍ ّوىاضاى وِ زض سال  يلی ضیًِ ِهمال

ضسیسُ است: اظ ًهط ًَیسٌسگاى، سیاست خٌایی هطاضوتی وِ 

زٍلتی زض  تیاًگط ًمص ٍ خایگاُ هطزم ٍ ًْازّای اختوايی ٍ غیط

ِ یا فًال( ٍ  ِفطایٌس ویفطی است، تِ زٍ گًَ وٌطی )پیطگیطًا

ٍاوٌطی )پاسرگَ یا هٌفًل( لاتل تمسین است. ّسف اغلی 

سیاست خٌایی هطاضوتی وٌطی یا اٍلیِ، پیطگیطی اظ اضتىاب 

زض ضفتاضّای اختوايی  ساظی خطم یا واّص آى اظ قطیك فطٌّگ

ٍ تیاًگط  ضَز هیاست وِ تِ آى پیطگیطی اختوايی ًیع گفتِ 

ضتىاب خطم است. ّسف سیاست خٌایی ًمص هطزم زض واّص ا

 زازى هطزم ٍ ًْازّای غیط هطاضوتی ٍاوٌطی یا ثاًَیِ، زذالت

زٍلتی زض فطایٌس ویفطی، پس اظ ٍلَو خطم است. زض ایي 

ضٍیىطز، زیگط ًْاز يسالت ویفطی، تٌْا هطخى پاسرگَیی ٍ 

حل اذتالف ًیست، تلىِ اظ نطفیت ًْازّای هطزهی ٍ 

. تا هطاضوت هطزم ضَز هیٌِ استوساز خاهًَی ًیع زض ایي ظهی

هطزم ذَاّین تَز وِ  ُزض فطایٌس ویفطی، ضاّس احتطام تِ اضاز

آى افعایص ايتواز يوَهی تِ زستگاُ يسالت ویفطی ٍ  ًِتید

واّص اضتىاب خطم است. زض ایي ًَضتاض، ّسف اغلی تطضسی 

تًمیة ویفطی است  ًِمص هطزم ٍ ًْازّای اختوايی زض هطحل

فػل اذتالف  ٍ  گفتاض ضطٍو تِ تًمیة ویفطی، حلوِ زض سِ 

ٍ اخطای لطاضزازّای ویفطی )تا هحَضیت لاًَى آییي زازضسی 

گیطز  هی( هَضز تحث لطاض 4/12/1392ویفطی خسیس هػَب 

(4.) 

ی پژٍّص حاؾط تایس يٌایت زاضت ّا زض اضتثاـ تا ًَآٍضی

تِ غَضت ولی  زض تحمیمات هَخَز، سیاست خٌایی اخطایی وِ

تسیاض هحسٍز هَضز تَخِ تطذی اظ ًَیسٌسگاى ٍ پژٍّطگطاى  ٍ

ع ها تط زض حالی وِ زض پژٍّص حاؾط توطو ،لطاض گطفتِ است

وِ ایي  تاضس هیاضچَب خطم خًل سیاست خٌایی اخطایی زض چ

هَؾَو تا تِ حال زض ّیچ پژٍّطی هَضز تحث ٍ تطضسی لطاض 

 ًگطفتِ است.

اؾط شوط زٍ ًىتِ زض اضتثاـ تا اّویت ٍ ؾطٍضت پژٍّص ح

حائع اّویت است: ًىتِ اٍل ایٌىِ زض ّط ًهام حمَلی هفَْم 

هفَْم . ضَز هیحىَهت لاًَى تِ يٌَاى هحَض اغلی هحسَب 

حىَهت لاًَى یىی اظ هفاّین هثٌایی ٍ اساسی زض يالن حمَق 

قَض ولی همػَز اظ حىَهت لاًَى ایي  تِ ،ضَز هیهحسَب 

آثاض آى تایس تِ هَخة  است وِ ولیِ ضٍاتف تاتًاى حمَق ٍ

همطضات ٍ لَاًیي ذَب تٌهین ضًَس. هفَْم حىَهت لاًَى 

زستطسی تِ ـ 1وِ يثاضتٌس اظ:  تاضس هیزاضای پٌح يٌػط اغلی 

 تیٌی خعهیت حمَلی ٍ لاتل پیصـ 2؛ يسالت ٍ ضسیسگی لؿایی

ضفافیت.  ـ5؛ تطاتطی ٍ يسم تثًیؽ ـ4؛ تٌاسة ـ3؛ تَزى 

ی اخطایی زض پیطگیطی اظ خطم تطضسی ٍ ضٌاذت سیاست خٌای

س فؿایی هٌاسة تطای حل تَاً هی)ٍ تِ قَض ذاظ خطم خًل( 

ِ ٍیژُ ی حىَهت لاًَى تّاِ ّای اساسی هؤلف ٍ فػل چالص

ًىتِ زٍم ایٌىِ، اغَل زازضسی ؛ ضفافیت ٍ يسالت فطاّن وٌس

ّای حمَلی وِ تِ يٌَاى یه هثٌای  هٌػفاًِ وِ زض ّوِ ًهام

، زض ٍالى ؾَاتكی اظ حمَق تٌیایسى ضًَس هیاغلی هحسَب 

 ی تِ يٌَاى لَايسالولل تیيتططی ّستٌس وِ زض ًهام حمَق تطط 

. همػَز ایي است وِ ؾَاتف هعتَض، زض ضًَس هیآهطُ هحسَب 

ی لطاض الولل تیيضأس سلسلِ هطاتة ٌّداضی ًهام حمَق تطط 

ّا تاضٌس  گیطًس ٍ ّوِ ٌّداضّای هَخَز تایس هٌكثك تا آى هی

س تا تَسل تِ يَاهل ضافى ٍ هَخِْ تَاً ویچ زٍلتی ًٍ ّی

یت )هاًٌس اؾكطاض( اظ اخطای تًْسات هعتَض استٌىاف هسؤٍل

وٌس. زض ٍالى اغَل زازضسی يازالًِ تا ٍخَز اًحطافات زض 

وِ ایي  ضَز هیّای اساسی هَاخِ  فطآیٌس وطف خطم تا چالص

ع تططی ًی الولل تیيحمَق ّا زض فؿای  تطای زٍلت هسألِ

اضتثاـ تا ساذتاض ٍ  . زض(5)وٌس  یت هطسز ایداز هیهسؤٍل

تا زض  ّای پژٍّص حاؾط تایس زلت زاضت وِ هحسٍزیت

 ّای گطفتي هتغیطّای پژٍّص حاؾط زض اضتثاـ تا هحسٍزیتًهط

اضچَب ولی تحث ها هحسٍز تِ تحمیك تایس يٌایت زاضت وِ چ

للوطٍ هَؾَيی خطم خًل ٍ ّوچٌیي لاًَى ثثت اسٌاز ٍ 

 .تاضس هیهالن ا
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 هبحث اٍل: تبییي سیاست جٌایی

قَض ٍیژُ  ی اخطایی زض ایطاى زض هدوَو ٍ تِسیاست خٌای

ای است وِ  ّای گستطزُ زض خطم خًل، زاضای اتًاز ٍ نطفیت

ضیعی  ًْازیٌِ ًطسُ است. اظ ایي خْت الظم است تا تطًاهِ تًؿاً

ض ّا ضا ز ّای هصوَض استفازُ ًوَز ٍ آى هٌسدن اظ نطفیت

چطاوِ لسهی  ،هًیي گستطش ترطیس ّای حیكِ ّسف

چٌیي . ّوضَز هیگصاض تِ سَی يسالت ٍالًی تطزاضتِ تأثیط

هطرع ضس وِ پیطگیطی ٍؾًی هحیكی ًسثت تِ سایط 

اظ خولِ پیطگیطی ویفطی ٍ اختوايی تِ  ،ّای پیطگیطی ضٍش

خْت غطف ّعیٌِ ووتط ٍ ّوسَیی ّطچِ تیطتط تا حمَق 

ّای پیطگیطی است. ایي  هٌستطیي ضٍشضْطًٍسی یىی اظ سَز

ضیَُ اظ پیطگیطی تِ زًثال آى است تا تا ضٌاسایی يَاهل ٍ 

ساظی ٍ یا اظ  ظا ٍ السام زض خْت تْیٌِ ضطایف هحیكی خطم

ضا فطاّن  خطائنتطزى آى ضطایف ظهیٌِ واّص هماتلِ تا  تیي

آٍضز. اظ قطفی يسم ضفافیت زض سیاست خٌایی اخطایی 

ی حىَهت لاًَى زض ًهام حمَلی ضا تا ّاِ س هؤلفتَاً هی

هفَْم حىَهت لاًَى یىی اظ  ّای خسی هَاخِ وٌس. چالص

. تِ ضَز هیهفاّین هثٌایی ٍ اساسی زض يالن حمَق هحسَب 

قَض ولی همػَز اظ حىَهت لاًَى ایي است وِ ولیِ ضٍاتف 

تاتًاى حمَق ٍ آثاض آى تایس تِ هَخة همطضات ٍ لَاًیي ذَب 

فَْم حىَهت لاًَى زاضای پٌح يٌػط اغلی تٌهین ضًَس. ه

زستطسی تِ يسالت ٍ ضسیسگی ـ 1وِ يثاضتٌس اظ:  تاضس هی

تٌاسة؛  ـ3 تَزى؛ تیٌی پیصخعهیت حمَلی ٍ لاتل ـ 2لؿایی؛ 

 (.6)ضفافیت  ـ5تطاتطی ٍ يسم تثًیؽ؛ ـ 4

سیاست خٌایی اخطایی وِ تِ تحمیك ٍ تطضسی زض ذػَظ 

زض هماتلِ تا پسیسُ هدطهاًِ ٍؾًیت يولىطز لَُ اخطایی وطَض 

وِ زض قَل تاضید حیات خَاهى  تاضس هیپطزاظز، سیاستی  هی

وِ چطا ،ضسُ است پیططفتِ زض يول ٍخَز زاضتِ ٍ ايوال هی

اضتىاب خطم ٍ تطذَضز تا هدطم تٌْا هطتثف تِ ظهاى حاؾط 

اها  ،ًیست ٍ ّویطِ تا اتعاض گًَاگَى تحمك پیسا وطزُ است

وٌاض هداظات، اًحطاف زض وٌاض خطم ٍ  تَخِ تِ پیطگیطی زض

خاهًِ زض وٌاض زٍلت زض حال حاؾط افعایص پیسا وطزُ است. 

، ضس ّای گًَاگَى ذَاًسُ هی ّایی وِ زض گصضتِ تا اسن ضٍش

ی ذاظ زض لالة ذطز ٍ ّاِ هؤلفزض ظهاى حاؾط تا تدویى 

تًمل، يٌَاى سیاست خٌایی اخطایی یافتِ است. تِ ٍالى 

طایی سْن لاتل تَخْی اظ سیاست خٌایی زض سیاست خٌایی اخ

 زّس. هًٌای يام ضا تِ ذَز اذتػاظ هی

 اخالق در فضای سیاست جٌاییگفتار اٍل:  ـ1

ای است وِ تا اذاللیات ٍ  هاّیت سیاست خٌایی تِ گًَِ

ّا پیًَس ًاگسستٌی زاضز، ایي اهط اظ ٍاضىافی ٍ تثییي  اضظش

زض هفَْم هؿیك  ّای سیاست خٌایی چِ اّساف، هثاًی ٍ ضٍش

ای  ، تِ گًَِضَز هیٍ چِ زض هفَْم هَسى آى تِ ذَتی آضىاض 

ٍ  ّاِ تًسی اظ سیاست خٌایی ضا تسٍى لحال الی تَاى ویوِ ً

ی اذاللی ٍ اضظضی آى هَضز تطضسی لطاض زاز. ایي اهط ّن ّاِ ضگ

زض گطایص ویفطی زض زٍ تًس هاَّی ٍ ضىلی ٍ ّن زض گطایص 

ِ ذَتی ًوَزاض است. افعٍى تط ایي پیطگیطی سیاست خٌایی ت

گیطز  اًدام هی ّاِ ّایی وِ زض ایي ظهیٌ اغَالً سیاستگصاضی

ّای اذاللی ًیست. زض هماتل اذاللیات  ذالی اظ اضظش زاٍضی

ّطچٌس  ،فطزی ٍ اختوايی ًیع اهَضی ثاتت ٍ الیتغیط ًیستٌس

، اها ضَز هیاغَل اذاللی ثاتتی زض تاضید تطط زیسُ 

ٍیژُ زض تًس ویفطی ٍ  ای والى اختوايی ٍ تِّ سیاستگصاضی

زازى آى تط  س زض تفسیط ایي اغَل ٍ تكثیكتَاً هیپیطگیطی 

هػازیك ذاظ ٍ ًیع اغَل اذاللی هتغیط تِ تثى آزاب ٍ ضسَم 

، تٌاتطایي اگطچِ لاًَى تحَالت اختوايی هؤثط ٍالى ضَز

 (.7)تطخواى اذالق است، اذالق ًیع هتأثط اظ لاًَى است 

هساض  یي هیاى ٍلتی غحثت اظ سیاست خٌایی اهٌیتزض ا

ّای ٍیژُ ایي ًَو اظ  ّا ٍ هحسٍزیت ، تایس تِ چالصضَز هی

ّای هَضز  طیي چالصت سیاست خٌایی ًیع تَخِ زاضت. اظ يوسُ

، تاضس هیًهط لطاضزازى اغَل اذاللی زض ایي اضتثاـ  تحث، هس

ظ گیطی اهٌیت زض ّط ًَو اظ سیاست ٍ تِ ذػَ وِ خْتچطا

سیاست خٌایی هوىي است هَضز اًتماز اذاللی لطاض گیطز؛ 

تحثی وِ اظ زیسگاُ هَاظیي حمَق تططی وِ ذَز هتىی تِ 

 ًیع واهالً تطخستِ ٍ ًوایاى است. تاضس هیاغَل اذاللی 

اظ قطفی اها تطذی هًتمس تِ خسایی اذالق اظ سیاست 

تط، هًتمس تِ حاوویت اذالق  خٌایی ّستٌس. تِ يثاضتی غحیح

 تَاى هیچٌیي ٍؾًیتی ضا  (.8)تس تط سیاست خٌایی ّستٌس 

ّط السام ٍ تػوین هترصُ  تَاى هیاتعاضگطایی ویفطی ًام ًْاز. 

 ،ّای ظیط تاضس زض حَظُ سیاست خٌایی ضا وِ زاضای ٍیژگی
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تَسل تِ  ضاهل ،ّای يیٌی اتعاضگطایی ویفطی ًاهیس: ضاذع

 اًگاضتي ًازیسُ ،اتعاض« تطیي زض زستطس»همَلِ ویفطی تِ يٌَاى 

اًگاضتي اغَل هسلن اذاللی.  ًازیسُ ،اغَل هسلن حمَلی

لػس زستیاتی تِ یه ّسف،  ـ1ّای شٌّی يثاضتٌس اظ:  ضاذع

حل یا  لػس توسه تِ یه ضاُ ـ2فایسُ یا هػلحت يولی؛ 

 .(8)تسىیي سطیى ٍ آساى 

  سیاست جٌایی اجزاییگفتار دٍم: رسالت  ـ2

خٌایی ٍ اخطای آى تِ  ضسالت تسٍیي ٍ ّسایت سیاست

، تِ يْسُ تواهی لَای يلت هاّیت چٌس تًسی ٍ گستطزگی آى

همٌٌِ  . لَُتاضس هیت اختواو أيوَهی ٍ ًهام حاون ٍ حتی ّی

ّا  ٍ هداظات خطائنضالَزُ ٍ اساس سیاست هصوَض ضا تا تمٌیي 

ًوَزى هحسٍزُ اذتیاضات ًْازّای ویفطی ٍ اخطایی  ٍ هطرع

اهَض التػازی، سیاسی  ُهَض ازاضأهدطیِ، ه ُوایس. لًَ تًییي هی

وِ خسا اظ تىلیف ووه تِ زیگط ًْازّا،  تاضس هیٍ ازاضی وطَض 

ّای هْوی اظ سیاست خٌایی تِ  ٍنیفِ اغلی اخطای لسوت

ِ لؿاییذػَظ زض هَؾَو پیطگیطی ضا تط يْسُ زاضز. لَُ 

ذَاّی تا  ًوَزى تِ تهلن يالٍُ تط تػسی اهط لؿا ٍ ضسیسگی

ّای  ذػَظ تْیِ قطح ّا ٍ ايوال لاًَى تِ هػساقهكاتمت 

پیطٌْازی تِ خْت تطلطاضی ّطچِ تْتط يسالت لؿایی ٍ 

اختوايی زض تسٍیي ٍ اخطای سیاست خٌایی وطَض ًمص تا 

 (.9)ساظز  اّویتی ضا تطلطاض هی

سیاست خٌایی زض هفَْم هَسى ذَز تواهی تساتیط وٌطی 

 ّا هحَ ّسف آى . تستیطّایی وِضَز هیٍ ٍاوٌطی ضا ضاهل 

زض ایي لسوت تِ  ضساًسى آى است. ًوَزى خطم ٍ یا تِ حسالل

ٍ زض  ضَز هیتطضسی ٍ تحلیل سیاست خٌایی اخطایی پطزاذتِ 

تا لَُ  خطائنزّی پیطگیطاًِ تِ  ایي ضاستا زض اتتسا ضاتكِ پاسد

زّی ٍاوٌطی تِ ایي هَؾَو هَضز  هدطیِ ٍ سپس ضاتكِ پاسد

زض هثاحث تًسی ضٍیىطز سیاست گیطز تا  تطضسی لطاض هی

 خٌایی اخطایی زض لثال خطم خًل يٌَاى ضَز.

 

  با قَُ هجزیِ جزائندّی پیطگیزاًِ بِ  پاسخ هبحث دٍم:

ّای پیطگیطاًِ یا هثتٌی تط تساتیط  زض ایي لسوت پاسد

وِ اظ قطف لَُ اخطایی وطَض اضائِ  ضَز هیوٌطی تطضسی 

گط ًثَزُ ٍ تٌْا تط  بّایی وِ لْطآهیع ٍ سطوَ گطزز. پاسد هی

گصاضز وِ ًتیدِ آى  فطآیٌس گصاض اًسیطِ هدطهاًِ تِ فًل اثط هی

 .تاضس هیآهسى ًطخ آى  تىاب خطم ٍ پاییيتملیل هیل تِ اض

، آى گطٍُ اظ تاظیگطاى يطغِ وٌطگطاى ایي ًَو سیاست

 ٍ لؿاییگصاضی خٌایی ّستٌس وِ خسا اظ زضخات تمٌیٌی یاستس

زاظًس، الثتِ پط طی، وطف ٍ تحمیك هیتِ ایفای ًمص زض پیطگی

ًوَزى وٌطگطاى اخطایی تِ ًْازّای ایي تِ هًٌای هحػَض

ًوَزى ٍخِ  تلىِ ّسف اغلی اظ اؾافِ ،زضٍى لَُ هدطیِ ًیست

اّیت ایطاى اخطایی تِ وٌطگطاى سیاست خٌایی تِ هحتَا ٍ ه

ِ ٍ یا لؿاییگطزز ٍ اظ هٌهط ساظهاًی هوىي است تِ لَُ  هیتط

 (.10)ٍ یا ًیطٍّای ًهاهی یا اًتهاهی هٌتسة تاضس  لَُ همٌٌِ

وِ يَاهل اخطایی تط اساس  ضَز هیاظ قطف زیگط هطاّسُ 

یگط يَاهل تِ ًَو ٍ هاّیت واض ذَیص، چگًَِ زض وٌاض ز

هستمین زض تٌهین ٍ تٌسیك فطآیٌس  غَضت هستمین یا غیط

گصاضًس.  خَاتگَیی تِ هَؾَو هدطهاًِ اظ تًس پیطگیطاًِ اثط هی

ّای  ّا ٍ سیستن ای اظ ًهام ضایاى شوط است ّط خاهًِ

ّایی اظ  گًَاگًَی تطىیل ضسُ است وِ ّط یه لسوت

ساظز. زض خَاهى حال  ّای ايؿای آى ضا تطآٍضزُ هی احتیاج

حاؾط وِ سطًَضت ايؿای آى زض ّن تٌیسُ است ٍ زٍلت زض 

 ،ًوایس َض ٍ اتًاز ظًسگی اضراظ زذالت هیغالة هَاضز زض توام اه

تطیي ایي  اّویتتا ّا ٍ تطىیالت ًیع گستطش یافتِ است. ًهام

لة خَاهى وًٌَی تِ خع ًهام ویفطی، فطٌّگی، ّا زض غا ًهام

، یىسطی وِ ّط وسام تاضس هیاختوايی ٍ سیاسی  ،التػازی

هام ً قَض هثال ذطزُ تِ .ضَز هیّای خعئی ضا ًیع ضاهل  ًهام

 ،زی، ٌّطی، ازتیّای هرتلف فىطی، ايتما فطٌّگی ضاهل ًهام

ٍ تِ ّویي لیاس ًهام التػازی  ضَز هی ...پطٍضضی ٍ، آهَظضی

، هسىي ّای پَلی، غًٌتی، هالیاتی، وطاٍضظی، تًاًٍی اظ ًهام

ّای  خطم ٍنیفِ توام ًهامپیطگیطی اظ  تطىیل ضسُ است. ...ٍ

 ،تاضس هیگًَاگَى تِ غَضت هطتطن اظ خولِ لَُ هدطیِ 

ًسثت تِ تًؿی زیگط هوىي است  ّا تًؿی اظ آى تأثیطاگطچِ 

زض اغل ّسف اغلی خاهًِ حفم  (.11)ط تاضس ت تیطتط ٍ لَی

ّای  هیي آظازیأيوَهی، گستطش ٍ اخطای يسالت ٍ ت حمَق

ط قطیك فطزی ٍ اختوايی است وِ تطای ضسیسى تِ آى، ّ

 ضسس. لؿایی، هٌاسة تِ ًهط هی هَخِ غیط
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آى  يالٍُ تط الساهات تًمیثی ٍ خعایی وِ تط حسة

ضسٌس، الساهات اضضازی لازض است ظهیٌِ  هتداٍظاى تِ ویفط هی

قثیًی است وِ  تاضس. خطائنهٌاسثی تطای پیطگیطی اظ تىَیي 

ی لَُ هدطیِ هحسَب ّاِ ایداز ًهن ٍ اهٌیت يوَهی اظ ٍنیف

. تِ يثاضتی ٍنیفِ اغلی یه ًهام سیاسی، پطتیثاًی ضَز هی

اسی، هازی ٍ خاًثِ اظ ظًسگی ضرػی، اختوايی، سی ّوِ

ذػَظ پاسساضی اظ آسایص ٍ  هًٌَی تواهی ضْطًٍساى تِ

هططٍيیت یا حماًیت  اهٌیت ّط یه اظ آًاى زض اختواو است.

ًهام سیاسی ضاتكِ هستمین تا واضآیی یا لاقًیت ایي حوایت 

وِ  تاضس هیای  لفِؤت هَؾَيی گستطزُ ٍ چٌسهاهٌی زاضز.

زستگاُ حاووِ ّای گًَاگًَی اظ  ایداز آى اظ ٍنایف ترص

ایداز  هسؤٍلتٌْا یه زستگاُ یا ًْاز ضا  تَاى ویاست ٍ ً

اهٌیت زض وطَض زاًست. ًیطٍّای ًهاهی، اًتهاهی ٍ اقالياتی 

 زاض ت ٍ احساس اهٌیت زض وطَض ضا يْسُلسوتی اظ تطلطاضی اهٌی

اساس لَايس يلوی ایي هَؾَو تِ اثثات ضسیسُ  ّستٌس. تط

ضس وِ هطزم آى تیص اظ آًىِ است وِ اگط خاهًِ تِ ًحَی تا

تِ هطاتة  ،ًااهٌی ٍخَز زاضتِ تاضس، احساس ًااهٌی وٌٌس

خطم  هؿطات ٍ تثًات هٌفی آى تیطتط اظ ذَز ًااهٌی است.

ای وِ ًهن ٍخَز ًساضز،  ٍ زض خاهًِ تاضس هیًهوی  پیاهس تی

 احساس آضاهص ٍ اهٌیت ًیع تطای هطزم ٍخَز ًرَاّس زاضت.

لاًَى اساسی، ازاضُ ترص  44 زض ایطاى تط اساس اغل

زٍلتی التػاز وِ زض هالىیت يوَهی است زض ظهطُ 

 ّاِ وِ تواهی ٍظضاتراً تاضس هیّای تا اّویت زٍلت  یتهسؤٍل

ا ّ ی اخطایی تایس زض اًدام آى زض خایی وِ تِ آىّاُ ٍ زستگا

دام زٌّس. تِ ّویي یت زازُ ضسُ است، تالش خسی اًهسؤٍل

ّایی وِ زض ترص  یتهسؤٍلیگط س زتَاً هیزلیل، زٍلت 

 ،ساًستِ تحمك تط ،التػازی زض لاًَى اساسی تط يْسُ زاضز

، ّای التػازی ، تَظیى فًالیتهاًٌس تٌهین تطًاهِ التػازی

ازی ایداز اهىاى اضتغال تطای ّوِ، پیطگیطی اظ تسلف التػ

هیي ًیاظّای اساسی اين اظ هسىي، ذَضان، پَضان، أتیگاًِ، ت

ٍ  48، 43، 28، 3ّای  ٍ پطٍضش وِ زض اغلتْساضت، آهَظش 

 آهسُ است.  53

تِ ٍالى تایس گفت پیطگیطی اظ خطم، اظ ضاّثطزّای اغلی 

ًوَزى ی تِ ٍیژُ است وِ زض ضاستای هْاضسیاست خٌایی اخطای

پسیسُ هدطهاًِ ّوَاضُ هَضز تَخِ است. اّویت ایي ضاّثطز 

گًَِ است وِ پیطگیطی اظ خطم زض سكح همطضات  ایي

تیٌی ٍ تِ ضسویت  یًٌی زض لاًَى اساسی پیص ،طاتمٌیٌیف

ّویي سیاست هَخة ضسُ تا هَخثات  ضٌاذتِ ضسُ است.

ساظی حمَق پیطگیطی اظ خطم فطاّن ضَز. زض حمَق  اساسی

ایطاى، ایي ضاّثطز لاًَى اساسی زض اغَلی وِ شوط ضس، خایگاُ 

 (.3)ًوَزُ است  ای تِ آى ايكا ٍیژُ

 

یاست جٌایی اجزایی در قبال رٍیکزد س هبحث سَم:

 جزم جؼل

زّی تِ  هَؾَو يلن سیاست خٌایی اخطایی، ضیَُ پاسد

وِ گَیای ًگاُ حاوویت تِ خطم ٍ اًحطاف تِ  تاضس هیی واض تعُ

ّای زٍلتی ٍ خاهًَی هتؿوي سیاست خٌایی  ّوطاُ پاسد

خاهًِ هصوَض است. پیطگیطی اظ ٍلَو خطم خًل ٍ ايوال 

اخطایی زض لثال ایي خطم وِ اثطات  ضٍیىطزّای سیاست خٌایی

هازی تِ يٌَاى یه خطم  ظیاًثاض تسیاضی چِ هازی ٍ چِ غیط

ساظز، یىی اظ  ّا ایداز هی ِ ٍ زٍلتتطای اوثطیت خاهً

زٍلتی تِ  ّا چِ زٍلتی ٍ چِ غیط ی اغلی ساظهاىّاِ زغسغ

ّای لؿایی، اهٌیتی ٍ ًیطٍی اًتهاهی تِ  غَضت يام ٍ سیستن

زیگط ضیَُ اضتىاب خطم خًل  اظ قطف .اضست هیغَضت ذاظ 

تحَالت تِ ٍخَزآهسُ زض يطغِ زاًص ٍ فٌاٍضی زض  تأثیطتحت 

ِ ایي تحَالت، تحَل تَزُ و تًسّای گًَاگَى زض حال

ّای لؿایی ٍ اًتهاهی تطلطاض  ّای خسیسی ضا تطای هطخى ٍضٍزی

خطم خًل اظ  ،ضَز هیتِ ًحَی وِ اهطٍظُ هطاّسُ  ًوَزُ است.

ضسُ زض لاًَى خعا فطاتط ضفتِ ٍ ایي لاًَى لازض  ًییيهَاضز ت

هطتثف تا خًل  خطائنًثَزُ است ولیت الظم ٍ هىفی ضا زض تاب 

ذاظ وِ تًییي ضسُ ایداز ًوایس ٍ زض تًؿی هَاضز لَاًیي 

تِ لاًَى  تَاى هیاست، واضتطز زاضز وِ اظ خولِ ایي لَاًیي 

ضٌاسایی ٍ  تِ ّویي زلیل ًیاظ تِ ثثت اسٌاز اضاضُ ًوَز.

ّای يلوی پیطگیطی اظ خًل ٍ استفازُ اظ  استفازُ اظ ضٍش

زض ایي حیكِ، تا  .ضَز هیّای يلوی ضٍظ زًیا احساس  پتاًسیل

ّای پیططفتِ يلوی  ضٌاسی ٍ تىٌیه ی خطمّاِ تىیِ تط یافت

 گطزز. ّای پیطگیطی اظ خًل تثییي هی ضٍش
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تِ ٍالى سیاست خٌایی اخطایی زض ایي ذػَظ زض زٍ 

گصاضی  هطی یًٌی ذف ،ًوایس وِ زض هطحلِ اٍل هیطحلِ يول ه

يٌَاى سیاست ضسوی  یطی ضا تِهَاضزی اظ خولِ پیطگ

یًٌی  ،زض هطحلِ زٍم ؛ًوایس زّی زض وطَض يطؾِ هی پاسد

ٌس ًهام ، تسًِ اخطایی هاًّای پیطٌْازی ، سیاستساظی پیازُ

وال ... حسة ٍنایف هحَلِ السام تِ اخطا ٍ ايلؿایی، پلیس ٍ

 (.10)ًوایس  ّای هػَب هی سیاست

اس ٍقَع جزم جؼل  غیز کیفزیپیطگیزی  گفتار اٍل:ـ 1

 ٍ اػوال سیاست جٌایی اجزایی

ی گطاًِ ٍ پیطگیط سطوَب زض ایي لسوت تِ تطضسی تساتیط

چٌیي ايوال سیاست اظ ٍلَو خطم خًل ٍ ّو غیط ویفطی

 . ضَز هیخٌایی اخطایی پطزاذتِ 

گزاًِ ٍ اػوال سیاست  سزکَب تذابیز بٌذ اٍل: -1-1

گطاًِ ٍ تِ يثاضتی پیطگیطی  تساتیط سطوَب: جٌایی اجزایی

است ٍ تِ قَض هستمین تا ًهام لؿایی زض اضتثاـ  ویفطی تِ

، هدوَيِ تساتیط ٍ الساهاتی است وِ يثاضتی ایي ًَو پیطگیطی

 ، تطس ٍ اضياب زضٍ تعُّسف اظ ايوال آى واّص خطم 

ضسى  َگیطی اظ هدطمتًسی، خل خطائنض هدطهاى تطای يسم تىطا

زیة اضراظ خاهًِ تِ ٍیژُ هدطهاى تا ّسف أت هدطهاى تالمَُ،

ٍ  ّاُ افعایص ًهن ٍ اهٌیت يوَهی ٍ فطزی، واّص اًگیع

، زفاو اظ حمَق لطتاًیاى ّای هدطهاًِ زض اضراظ خاهًِ فطغت

 (.12) تاضس هیخطم زض چاضچَب لاًَى 

ٍسیلِ ايوال ًهام لؿایی الثتِ تحمك پیطگیطی ویفطی تِ 

تیٌی ضاّىاضّایی زض ًهام  چیٌی ٍ پیص ًیاظهٌس همسهِ

لاًًَگصاضی است تا تتَاى اتعاضّای لاًًَی هتٌاسثی زض ضاستای 

تِ ایي تطتیة زض  پیطگیطی ویفطی زض ًهام لؿایی فطاّن آٍضز.

اظ ًهام تمٌیٌی ٍ ًهام لؿایی خْت  تَاى هیپیطگیطی ویفطی 

 گیطی اظ خًل استفازُ وطز.ّای پیط تحمك ّسف

ٍ اػوال  غیز کیفزیپیطگیزی  دٍم: بٌذ -1-2

گیطی وِ پیص اظ ایي ًَو پیط: سیاست جٌایی اجزایی

سطوَتگط  تا تَسل تِ الساهات غیط ،گیطز تحمك خطم غَضت هی

تِ  ،، اختوايی ٍ... ّستٌسوِ زاضای هاّیت التػازی، فطٌّگی

اظ ٍ حفانت اظ ساذتي اضر صیطی ٍ لاًًَیپ هٌهَض خاهًِ

اظ  ضٍز. ّای خطم خْت خلَگیطی اظ تحمك خطم تِ واض هی آهاج

سَیی ضرػیت هدطم زض اًدام خطم خًل اظ ذػَغیت ظیازی 

، خايل فطزی تِ ایي هًٌی وِ زض يوَم هَاضز ،ستتطذَضزاض ا

ٍ زض يوسُ هَاضز  تاضس هیتا تحػیالت ذاظ ٍ َّضیاضی ظیاز 

وِ  ايل است، يالٍُ تط ایيم ًاضی اظ استًساز ظیاز خایي خط

زیگط  خطائن، ایي خطم ضا زض يوَم هَاضز زض ضاتكِ تا خايل

ّویي ذػَغیت ضرػیت  زّس. هاًٌس والّثطزاضی اًدام هی

ّای  خايل سثة آى گطزیسُ است وِ ایي افطاز اظ پیططفت

هساضن تِ غیط  يلَم هازی استفازُ ًوَزُ ٍ زض خًل سٌسّا ٍ

ىاضّا ٍ اهىاًات هَخَز ًیع استفازُ ، اظ ضاّاظ تدطتِ ٍ توطیي

  ی اضتىاب آى ًیع وِ تْطُّاُ تٌَو ظیاز ایي خطم ٍ ضا ًوایٌس.

یىی  ،تاضس هیّا  ی خايلیي اظ ایي پیططفتّاُ گطفتِ اظ استفاز

 (.13ّای خطم خًل است ) زیگط اظ ذػَغیت

، هدطهیي ذاظ ّستٌس ٍ لثیل هدطهیي تِ ایي زالیل ایي

ّای ذاظ ٍ  اضتىاب خًل ضٍش زض ضاستای پیطگیطی اظ

است خٌایی زض حمیمت یه سی هٌحػطی تایس اذص گطزز.

 ،تىیِ تط سیاست ویفطی ًساضز ، تٌْاتطذالف حمَق خعاهكلَب 

 ی،واض تعًُوَزى يلل ایداز  ، پاناغالح هطىالت اختوايیتلىِ 

يسالتی، زضهاى ٍ تاظساظی  ًوَزى تثًیؿات لاًًَی ٍ تی ضفى

زاًس ٍ هفَْهی يام  ض ظهطُ ذػَغیات ذَز هیاى ضا ًیع زواض تعُ

، يلَم ّای ذَز ٍ ولی است وِ زض ضاستای ضسیسى تِ ّسف

ّای  َز زاضز ٍ اظ سَی زیگط تا ساظهاىذسهت ذظیازی ضا زض 

ّا تساتیط ذَز ضا تِ اخطا  فطاٍاًی زض ضاتكِ است وِ اظ قطیك آى

 غیط ویفطیتایس زلت زاضت وِ پیطگیطی  (.14)آٍضز  هیزض

اهل پیطگیطی اختوايی ٍ پیطگیطی ٍؾًی است وِ زض ایي ض

هثاحث تِ تطضسی ایي زٍ ًَو پیطگیطی زض ضاتكِ تا ٍلَو خطم 

 .ضَز هیخًل پطزاذتِ 

 پیطگیزی اجتواػی اس ٍقَع جزم جؼل گفتار دٍم:ـ 2

التػازی تِ ٍیژُ خطم خًل،  خطائنىِ زض تا استٌاز تِ ایٌ

پصیطی ظیازی  واوهطتىثاى زض غالة هَاضز اظ زضخِ اخت

وِ ضاّىاضّای  ضَز هیتطذَضزاض ّستٌس، زض يوَم هَاضز يٌَاى 

س تَاً ویپیطگیطی اختوايی زضذػَظ ایي ًَو هدطهاى ظیاز ً

گصاض تاضس. اظ قطف زیگط يسم ٍخَز اقالو ٍ فطٌّگ وافی تأثیط

، تلىِ گطزز هَخة تحمك خطم خًل ًوی واض تعُتٌْا اظ قطف 
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وِ اضراظ تِ يلت حطظ،  ضَز یهزض غالة هَاضز هطاّسُ 

اى واض تعُزیسُ خايلیي ٍ  اقاليی ًسثت تِ هَؾَو خًل، تعُ تی

ًهط لطاضزازى ایي تًس  اًس، اظ ایي خْت تا هس ای گطزیسُ حطفِ

ذػَظ  لسوت تًؿی اظ ضاّىاضّای ولیسی زضلِ، زض ایي أهس

پیص اظ شوط ایي ضاّىاضّا  گطزز. پیطگیطی اختوايی هكطح هی

یسگاّی ٍخَز زاضز وِ ِ است زض وٌاض ایي ًهطیِ، زضایاى تَخ

ّای خطم توطوع زاضز.  ّا ٍ فطغت افعٍى تط يلتتِ غَضت ضٍظ

 1960اگَ اظ ًیوِ زٍم زِّ تِ يٌَاى هثال هىتة ضیى

ذػَظ پیطگیطی اختوايی اظ خطم زض  یی ضا زضّاِ تطًاه

وِ تِ ًهط زض تاب خطم خًل  (15)ضیىاگَ قطاحی ًوَز 

ت. ضاّثطز هسضى پیطگیطی اختوايی اظ خطم یه هثوطثوطتط اس

گصاضی ٍ  ای ٍ هسًی است وِ اظ قطیك زٍلت پایِ خٌثص حطفِ

هَضز حوایت لطاض گطفتِ است ٍ نطفیت زفاو اختوايی ضا تاال 

گصاضی  تطز. ّعیٌِ ایي ًَو الساهات تایس تِ يٌَاى سطهایِ هی

هحسَب ضسُ ٍ تاظگطت ایي سطهایِ اظ قطیك تْثَز اهٌیت 

 گطزز. يوَهی هتدلی هی

ًْاز ذاًَازُ : ّاُ خذهات حوایت خاًَاد بٌذ اٍل: -2-1

يٌَاى ذطزتطیي ًْاز اختوايی، زض تىَیي ساذتاض ضرػیت  تِ

ًوایٌس،  ضٍاًی، اختوايی اضراظ ًمص هْوی ضا ایفا هی

 وٌٌسُ ٍ ضیَُ ظًسگی وِ تا تحمیك زلیك ٍ ی واهلّاُ زیسگا

زض فْن ایي هَؾَو وِ چگًَِ ايوال  ،اًس هست حوایت ضسُزضاظ

، سْن ی ناّط ضسُ ٍ تا تلٌَ ازاهِ زاضزخٌایی ٍ تعُ اظ وَزو

ات تأثیطلصا تْیِ هحیف ذاًَازگی سالن  ،ای زاضًس ضایستِ

، ًمص تٌیازیٌی زض پطٍضاًسى هحیف ذاًَازُ ظیازی زاضز.

ًوَزى اظ  ساذتي آًاى تِ پیطٍی ضرػیت افطاز ٍ هتوایل

تطیي  ًوایس ٍ اظ تطخستِ ی اختوايی ایفا هیّای اساس اضظش

ُ (. آهَظش غحیح ًیع زض ظهط3واضّای پیطگیطاًِ است )ساظٍ

، ٍؾًیت التػازی اثطات هَاضز هْن است. يالٍُ تط آهَظش

ازاهِ ٍؾًیت تس  گیطی زض ٍلَو یا يسم ٍلَو خطم زاضز. چطن

التػازی زض واًَى ذاًَازُ، ًتایح تسیاض ًاهٌاسثی ضا تطای 

تطیي  چطاوِ فمط یىی اظ تااّویت ،ًَازُ ٍ ايؿای آى زاضزذا

زالیل گطایص اضراظ تِ خطم است ٍ خطم خًل ٍ تِ ٍیژُ 

ظیطزستاى خايلیي اظ ایي لايسُ خسا ًیستٌس وِ الثتِ ایي 

هسائل اظ حَغلِ تحث همالِ پیص ضٍ ذاضج است ٍ تٌْا تطای 

 (.3ضسى تحث شوط ضسُ است ) واهل

زض ضاتكِ تا پیطگیطی اظ : ساسی گفزٌّ بٌذ دٍم: -2-2

 .تاضس هیساظی اظ اضظش ظیازی تطذَضزاض  خًل ًیع فطٌّگ

هسضسِ زض ایي ذػَظ ًمص تسیاض هْوی زاضز ٍ زض پطٍضش 

گصاض تأثیطضسى افطاز تسیاض  ػیت ٍ اختوايیزضست ضر

، يالٍُ تط سَازآهَظی تا چطاوِ افطاز زض ایي حیكِ ،تاضس هی

ٍ ٍؾًیت هَاخِْ تا  ضًَس هیٌا ٌّداضّای اغلی خاهًِ آض

گیطًس. زض حمیمت، هحیف  ّای اختوايی ضا یاز هی هٌاسثت

ی يلوی ٍ ّاُ تحػیلی تا زاضتي تَاًایی آهَظش آهَظ

ساظی اضراظ اظ هْاضت ٍ اهىاى واضیاتی زض آیٌسُ، تطذَضزاض

گطایی ضا  ٍ پطٍضش ضرػیت ایي افطاز ٍ لاًَىی تطتیت ّاِ ظهیٌ

ضسُ ضا تِ یىی  ، هحیف يٌَاىایي هَؾَو .(16)ساظز  ایداز هی

هساض اظ خطم  ساظٍواضّای پیطگیطی خاهًِ گصاضتطیيتأثیطاظ 

ی گطٍّی اظ ّاِ تثسیل ًوَزُ است. ضایاى شوط است ضساً

تطیي اتعاضّایی است وِ تطای تحمك پیطگیطی اظ  اّویتتا

 ّاِ لصا اظ قطیك ضساً ،گیطز ی هَضز استفازُ لطاض هیواض تعُ

تا شوط ًتایح ضطيی ٍ لاًًَی خًل ٍ استفازُ اظ سٌس  ىتَا هی

ساظز وِ اضراظ تِ سوت  هدًَل ایي فطٌّگ ضا ایداز هی

خًل گطایص پیسا ًىٌٌس ٍ تِ هحؽ هطاّسُ ایي ايوال، پلیس 

یي آى ضا زض خطیاى هسؤٍلٍ هماهات لؿایی ٍ هطاخى اخطایی ٍ 

ساظی زض  لطاض تسٌّس. تِ ایي تطتیة تِ واضوطز فطٌّگ

ی تِ غَضت ولی ٍ پیطگیطی اظ خًل تِ واض تعُپیطگیطی اظ 

 (.17)غَضت ذاظ، ؾطٍضی است 

اظ زیگط ضاّىاضّای ولیسی زض حیكِ پیطگیطی اختوايی اظ 

ٍ تاظساظی هحلی اضاضُ ًوَز ٍ  ساظی تِ پان تَاى هیخًل 

... ًیع لاتل ٍ ضَضاّا ٍ ّاِ ، ایداز وویتظایی ّوچٌیي اضتغال

ذػَظ تایس گفت یىی اظ يلل اغلی ٍ  شوط ّستٌس. زض ایي

ای توایل تطذی اضراظ تِ اضتىاب خًل زض ٍؾًیت  ضیطِ

لِ أهس .تاضس هیاضتغال ٍ اهط هًاش ٍ تِ يثاضتی تیىاضی 

ضٌاسی پیطگیطاًِ هطتثف  اضتغال تٌْا تِ حیكِ زاًص خطم

زٌّسُ هَؾَو تا اّویتی زض سیاست  تلىِ ضىل ،گطزز ًوی

 تَاى هیالثتِ  ،تاضس هیخولِ ایطاى  اختوايی توام وطَضّا اظ

ذػَظ  َظ پیطگیطی اظ خًل تِ ضىل ذاظ زضذػ زض
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ِ زچاض تیىاضی ّستٌس ٍ هستًس اًدام تعُ خًل افطازی و

افطاز  (.15ظایی استفازُ ًوَز ) اظ تستیطّای اضتغال ،تاضٌس هی

، آهس هٌاسثی ًثاضٌسهصوَض، زض غَضتی وِ زاضای ضغل ٍ زض

وِ چطا ،طای اًدام خطم تسیاض فطاٍاى استاهىاى تحطیه آًاى ت

ایي اضراظ ظهیٌِ اضتىاب خطم ضا تِ ضىل تالمَُ زض ذَز 

زاضًس ٍ زض ظهاى تیىاضی ٍ يسم ٍخَز زضآهس ٍ سطگطهی اًدام 

خطم تالفًل ذَاّس تَز. يالٍُ تط ایي هَاضز تایس گفت وِ ایداز 

ٍ ضَضاّای يلوی ٍ هحلی پیطگیطی اختوايی زض  ّاِ وویت

ذػَظ پیطگیطی اظ  زٍلتی وِ زض ّای زٍلتی ٍ غیط هاىساظ

هاًٌس ًیطٍی اًتهاهی، زازگستطی،  ،وٌٌس ی فًالیت هیواض تعُ

.. لازض .ا ٍّ واض ٍ اهَض اختوايی، آهَظش ٍ پطٍضش، ضْطزاضی

ی خسیس ٍ واضّای پیطگیطی اختوايی اظ ّاُ است تِ اضائِ ضیَ

ضایاى ى ووه خًل ٍ ًهاضت تط ٍؾًیت اخطای زضست آًا

ای ًیست وِ پس اظ هستی تِ  لِأتَخْی ًوایس. خًل هس

تلىِ اظ آى خْت وِ  ،َ گطززغَضت ولی اظ غحٌِ اختواو هح

ایي تٌاتط .یَستِ ٍ تِ غَضت زائوی استپ لِ تمطتیاًأایي هس

ًْازّای پیطگیطی اظ آى ًیع تایس زاضای ساذتاض زائوی ٍ 

 یافتِ تاضس. ساظهاى

ؼی اس ٍقَع جزم جؼل ٍ پیطگیزی ٍض :گفتار سَمـ 3

  فٌَى آى

زض هَؾَو تحث ایي پژٍّص، پیطگیطی ٍؾًی ضاّىاض 

وِ چطا ،تطی تطای واّص هیعاى ٍلَو خطم خًل است هٌاسة

پصیطی ٍ  هطتىثاى ایي خطم زض يوَم هَاضز اظ زضخِ اختواو

وطزى اظ  اض ّستٌس ٍ استفازَُّش ٍ تحػیالت ظیازی تطذَضز

تِ  ظیازی ًساضز. تأثیطآًاى  ذػَظ ای اختوايی زضواضّساظٍ

ٍالى خلَگیطی اظ تحمك ایي خطم وِ آثاض ظیاًثاض ٍسیًی ضا زض 

ی ّاِ تطزاضز، یىی اظ زغسغهازی زض ی هازی ٍ غیطّاِ حیك

ّای  یاظ تِ ضٌاسایی ٍ استفازُ اظ ضٍشّا است ٍ ً اغلی ساظهاى

ّای  يلوی پیطگیطی اظ ٍلَو آى ٍ استفازُ ًوَزى اظ پتاًسیل

َخَز ضٍظ زًیا تا تَخِ تِ يسم تَاًایی لاًَى هداظات تِ يلوی ه

اظ خولِ  ،ضَز هیحس وافی زض هماتل آى تسیاض احساس 

تِ هَاضزی وِ زض ازاهِ  تَاى هیحیكِ ضاّىاضّای يولی زض ایي 

 تطضسی ذَاّین وطز، اضاضُ ًوَز.

تطخیص ٍ  آهَسش راّکارّای بٌذ اٍل: -3-1

ضٌاساى تطضسی سٌس واض: ضٌاخت سٌذّای هجؼَل ٍ اصیل

تَزى اسٌاز استفازُ  اظ سِ ضاُ تطای ضٌاذتي اغالت یا خًلی

، زض ایي ضٍش :تطضسی فیعیىی ـ1اظ: وٌٌس وِ يثاضتٌس  هی

، هَضز زاضای ٍیژگی فیعیىی ٍ ًَضی ّستٌسیی وِ ّاُ زستگا

تیي ٍ ًَض  تِ شضُ تَاى هیگیطًس وِ اظ آى خولِ  استفازُ لطاض هی

، اظ زٍ ضایاى شوط است ایي ًَو تطضسی ،وَزهازٍى لطهع اضاضُ ً

زض ضٍش  ًوایس. ضٍش قیفی ٍ هیىطٍسىَپیه استفازُ هی

قیفی اظ ًَضّای گًَاگَى تطای تطضسی اغالت اسٌاز استفازُ 

تیي  پی ًیع اظ هیىطٍسىَج ٍ شضَُزض ضٍش هیىطٍسى ًوایٌس. هی

... استفازُ ضزی هاًٌس تطاضیسگی ٍ ذطاضیسگی ٍهَازض 

زض ایي ًَو تطضسی، اظ يلن : تطضسی ضیویایی ـ2؛ ضَز هی

ّا  ی ضیویایی ٍ ذاغیت آىّاُ زاضٍّا ٍ هاز ّا، ضیوی ٍ ضٍش

ضسى ضٌاذت اذتالف ضًگ خَّطّا ٍ ناّط زض ضاستای

. استفازُ اظ هَاز ضَز هیضسُ ٍ پٌْاى استفازُ  ی پانّاِ ًَضت

گطًِ تايث اظ ي ضٍش تایس تا زضغس هطرػی تاضس ٍزض ای

زض تطضسی  :ای تطضسی همایسِـ 3؛ ضَز هیسٌس  ضفتي تیي

ّا، كَـ اين اظ هاضیٌی یا زستی، اهؿاتیي ذ هصوَض، همایسِ

زض  .تاضس هیا هكطح ّ ـ تِ آىهمایسِ ًَو چاج ٍ هسائل هطتَ

ّای فطزی ٍ يازات تحطیطی تحطیطی  ایي ضیَُ ٍیژگی

ًَیسٌسُ وِ هٌحػط تِ ضرع تَزُ ٍ سثة توایع زسترف 

 (.13) ضَز هی، هَضز تطضسی ٍالى گطزز طاى هیاضراظ اظ زیگ

ٍلَو : ساهاًِ جاهغ ثبت اطالػات بٌذ دٍم: -3-2

ذػَظ واهپیَتط ٍ اضتثاقات، تغییطات  تغییطات ٍسیى زض

ی گًَاگَى ظًسگی تططی تِ زًثال ّاُ ای، ضا زض هحسٍز گستطزُ

زاضتِ است. زًیای اضتثاقات ٍ اقاليات تسیاض سطیى زض حال 

زُ است ٍ ها زض حال حاؾط ضاّس ّوگطایی تیص اظ تغییطات تَ

ٍ اقاليات تسیاض  ّاُ ، تِ ًحَی وِ زازتاضین ّا هی پیص آى

سطیى زض حال تغییطات تَزُ ٍ تِ توام ًماـ زًیا هٌتمل ٍ هَضز 

. فٌاٍضی اقاليات ٍ اضتثاقات ضَز هیٍضاى ٍالى  استفازُ تْطُ

ِ است ٍ اثط آى تسٍى تطزیس تحَالت فطاٍاًی ضا تِ زًثال زاضت

تط خَاهى تططی تِ غَضتی است وِ زًیای اهطٍظ تِ سطيت زض 

 .تاضس هیگطزیسى تِ یه خاهًِ اقالياتی  حال هثسل
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اصالح ساختارّا ٍ ارتقای ًْادّای  بٌذ سَم: -3-3

التػازی هاًٌس خًل، اظ  خطائنهماتلِ ٍ پیطگیطی اظ : اجزایی

هٌس استفازُ اظ تَزى هثاحث آى ًیاظ ًهط پیچیسگی ٍ اذتػاغی

ّای ترػػی است وِ اقاليات ًهطی ٍ واضتطزی  وویسیَى

فطاّن آٍضًس.  ّای ضا تطای گطفتي تػویوات واضضٌاساى

وِ لازض است  تطیي ساذتاضی است اّویتًْازّای اخطایی تا

 تايث واّص یا افعایص خًل گطزز.

ًهاضت ٍ تاظضسی : ًظارت ٍ باسرسی  بٌذ چْارم: -3-4

س زض زٍ لالة اًدام تَاً هیاسٌاز  لی غسٍضّای هتَ ساظهاى

تگیطز: ًرست اظ ضاُ افعایص ًیطٍی اًساًی زض ًهاضت ٍ 

ای تِ هطاوع غسٍض اسٌاز اظ یه قطف  تاظضسی، تا تا ضخَو زٍضُ

ضسى اسٌاز اظ زلیك يولىطز واضوٌاى هتػسی غازض ٍ وٌتطل

 خطائنقطف زیگط، ّن زض ظهاى هٌاسة اظ تحمك ترلفات ٍ 

اتٌس ٍ لازض تاضٌس الساهات الظم ضا تطای پیطگیطی اظ اقالو ی

ّا اًدام تسٌّس ٍ اظ گستطش هحسٍزُ  تساٍم ايوال ذالف آى

پیطگیطی ًوایٌس ٍ ّن تِ  خطائنؾطضّای ًاضی اظ ایي لثیل 

ضسى دازگیطی اٍلیِ، هاًى ایيٌَاى الساهی اظ ًَو پیط

َضز لِ ضا هأالثتِ تایس ایي هس ،اسة خطم ضًَسّای هٌ فطغت

تَخِ لطاض زاز وِ ایي هَاضز تیطتط زض حیكِ پیطگیطی اظ خًل 

، تا اخطای زلیك ضَز هیهًٌَی تِ ٍسیلِ واضهٌساى لحال 

زض پیطگیطی اظ خًل اظ قطیك  تَاى هیًهاضت ٍ تاظضسی، 

هداظات اسالهی لحال لاًَى  534واضهٌساى زٍلتی وِ زض هازُ 

ساهات پیطگیطی ثط تَز. تِ ٍالى تایس گفت الؤه ،گطزیسُ است

زض ایي هًٌا وِ  ،تاضٌس هییاتٌسُ  ٍؾًی زاضای اثطاتی تَسًِ

ای اًدام  ژُساهات زض ظهاى ٍ هىاى ٍیىی اظ ایي الٍلتی ی

ات هثثت آى زض پیطگیطی اظ خطم تِ زیگط تأثیطگیطز،  هی

وایس. تِ يٌَاى هثال ظهاًی ً ّا ًیع سطایت هی ّا ٍ هىاى ظهاى

ضتیٌی تِ ضىل هساضتستِ ًػة وِ زض یه ضاّطٍی ذاظ زٍ

تِ غیط اظ واّص احتوال اضتىاب خطم، اثطات ایي يول  ،ضَز هی

یافتِ وِ تِ ایي هَؾَو  تِ زیگط ضاّطٍّای هداٍض ًیع تسطی

س تَاً هیایي لثیل ايوال  (.11) ضَز هیاضايِ هٌافى ّن گفتِ 

ات ظیازی زاضتِ تاضس. تأثیطزض پیطگیطی اظ خطم خًل ّن 

ی ظهاًی ًاهطرع، اها تِ تًساز هٌاسة ّاِ اغلظهاًی وِ زض ف

ّای زلیك  زض قَل یه سال، اظ هطوعّای غسٍض اسٌاز تاظضسی

چِ خطهی ٍالى ضسُ تاضس، تا وِ چٌاً اًدام ضَز، يالٍُ تط ایي

زازى اثطات آى خلَگیطی  اظ ازاهِ تَاى هیاقالو تِ هَلى اظ آى 

ت سال سطایت ای تِ توام هس ّای زٍضُ ًوَز، اثطات ایي تاظضسی

 ،زّس ًوایس ٍ احتوال اضتىاب خطم ضا زض هدوَو واّص هی هی

وٌس وِ  وِ ّویطِ ایي احتوال ضا تطای افطاز ایداز هیچطا

ّا تطآیٌس ٍ  تاظضساى تسٍى ذثط تیایٌس ٍ زض پی تطضسی زفاتط آى

ّا ضا تِ زلت ٍ زضستی يول تیطتط سَق  ّویي هَؾَو ًیع آى

ّا زض یه  زازى آىت ًیع لطاضزٍهیي ضیَُ ًهاض ذَاّس زاز.

ساهاًِ خاهى الىتطًٍیىی است. ثثت الىتطًٍیىی ٍ ساهاًِ 

ی خسیس اضتثاـ تطای تسْیل ثثت ّاُ هصوَض، استفازُ اظ ضیَ

ی ّاُ . زض گصضتِ ثثت تط اساس ضیَتاضس هیاسٌاز ٍ هساضن 

تْازاض ٍ زفاتط سٌتی تِ ضىل  سٌتی تا استفازُ اظ واغص، اٍضاق

ضس ٍ اهىاى  ثت اسٌاز زض ّط زفتطذاًِ اًدام هیهتوطوع ث غیط

لصا ثثت  ،ن ًثَزًهاضت ٍ وٌتطل سیستوی تط يولىطز آًاى فطاّ

چِ گستطزُ ٍ زلیك هَضز اخطا لطاض گیطز، زض الىتطًٍیىی چٌاً

ثوط ٍالى ضَز وِ یىی اظ  س هثوطتَاً هی ّاِ توام ظهیٌ

لَو خطم ، واّص ٍ یا پیطگیطی اظ ٍّاِ تطیي ایي ظهیٌ اّویتتا

 (.16)خًل است 

تطیي زالیلی  اّویتاظ تا: احزاس َّیت بٌذ پٌجن: -3-5

خايلیي اظ خًل اسٌاز ٍ هساضن استفازُ  ضَز هیوِ سثة 

. الظم است هطاخى تاضس هیًوایٌس، ًَالع سیستن احطاظ َّیت 

اخطایی زض ضاستای ايوال سیاست خٌایی اخطایی زض تاب ایي 

طی اًدام ت َّیت تِ غَضت زضست خطم، تاظًگطی ًوَزُ ٍ احطاظ

گًَِ وِ زض وطَضّای پیططفتِ تا استفازُ اظ  ضَز، ّواى

ّای خسیس ایي هَؾَو تحمك پیسا وطزُ ٍ خًل َّیت  ٍضیافٌ

خًل َّیت چٌساى اظ  پصیط ًیست. هًوَالً تِ آساًی اهىاى

لصا اظ تَؾیحات  ،گیطز قطف سطزفتطاى ٍ اخعای ثثت اًدام ًوی

 ن.ییواً تیطتط پطّیع هی

استفازُ : استفادُ اس اسٌاد َّضوٌذ بٌذ ضطن: -3-6

 ،س زض پیطگیطی ضاّىاض تسیاض هٌاسثی تاضستَاً هیاظ ایي اسٌاز 

ّا  وِ تِ آساًی لاتل خًل ًیستٌس ٍ اقالياتی وِ زض آىچطا

زض  ، هَضز هحافهت ظیازی ٍالى ضسُ است.شذیطُ گطزیسُ است

ّا  ْتطیي خایگعیيًْایت تایس گفت اسٌاز َّضوٌس یىی اظ ت

. تط اساس ًهطیِ ضَز هی... هحسَب حساب تاًىی ٍتطای زفاتط 
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 زیسُ ٍ ضرع تعُ واض تعُخطم یه ضرع فطغت خطم زض تىَیي 

 ِسگاى ًهطیزٌّ چٌیي هَلًیت یا ٍؾًیت ٍخَز زاضز. اضائٍِ ّو

هساض تط ایي يمیسُ  ی ٍؾًی یا پیطگیطی هَلًیتطپیطگی

تطزى يلل ذكط  وايی اظ تیيّستٌس وِ ّسف پیطگیطی اخت

زیسگی  ی یا تعُواض تعُخطم است وِ اضراظ ضا هستًس تِ 

تِ حالتی ضسیس وِ  تَاى ویگاُ ً اها زض يول ّیچ ،ًوایس هی

تواهی الساهات پیطگیطی اختوايی تِ ًتیدِ تطسس ٍ زیگط 

ای اؾافِ ًطَز ٍ يالٍُ تط ایي زض  زیسُ یا تعُ واض تعُّیچ 

الساهات اغالحی  تَاى ویى هَخَز ّن ًاواض تعُذػَظ توام 

ضا تِ قَض واهل اًدام زاز. يالٍُ تط پیطگیطی اختوايی، تطای 

ی هرتلف ّاُ اظ ضیَ غطفاً تَاى ویًوَزى خايل، ً هٌػطف

اى تِ هداظات، واض تعُهاًٌس تْسیس تالمَُ  ،پیطگیطی ویفطی

ٍؾى ٍ تػَیة لَاًیي، تْسیس تالفًل ایي افطاز اظ ضاُ اخطای 

ظات ٍ تطگعاضی خلسات زازگاُ تِ غَضت يلٌی ٍ سطيت زض هدا

پیطگیطی  ،يٌَاى ضس گًَِ وِ آى استفازُ ًوَز. تِ ٍالى ّواى

ی زض واّص اضتىاب خاهًِ ًساضتِ است تأثیطویفطی چٌساى 

وِ ایي هَؾَو ضا تپصیطین  ای ًیست تِ خع ایي لصا چاضُ ،(18)

َالػی وِ پیطگیطی اختوايی ٍ ویفطی تِ تٌْایی زاضای ً

ّایی هَضز استفازُ لطاض گیطز طّا تستی ّستٌس ٍ تایس زض وٌاض آى

زیسگاى تالمَُ  اى تحطیه ضسُ ٍ تعُواض تعُوِ تا فطؼ ٍخَز 

اى ٍ آهاض واض تعُهَلًیت یا فطغت تماضى ظهاًی ٍ هىاًی هیاى 

خطم تِ ٍخَز ًیایس. تطای حصف هَلًیت یا فطغت خطم، 

ّا ٍ  اب آى، واّص خاشتِ آهاجساذتي اضتىالساهاتی ًهیط زضَاض

زاهِ گیطز. زض ا افعایص ذكط اضتىاب خطم هَضز تَخِ لطاض هی

ثط زض ایي تاضُ پطزاذتِ ؤزض ّویي حیكِ تِ شوط فٌَى ه

 . ضَز هی

 ز افشایص تالش ٍفٌَى هبتٌی ب بٌذ ّطتن: -3-8

تِ يمیسُ تطذی هاًٌس والضن ّط چمسض : سحوت ارتکاب جزم

اى السام واض تعُتاضس، تًساز تیطتطی اظ ظحوت اًدام خطم ووتط 

يىس ّط چمسض ظحوت تط ،تِ اضتىاب خطم ذَاٌّس ًوَز

ی ٍ تالش تطای زستطسی تِ آهاج تاالتط تطٍز، اضراظ واض تعُ

ایي افطاز  (.19)تیطتطی اظ اضتىاب خطم هٌػطف ذَاٌّس ضس 

 ّای شیل ضا زض ایي گطٍُ لطاض زازًس: تىٌیه

ایداز هَاًى فیعیىی  اظ قطیك :فتطًوَزى اّسا سرتفٌَى  ـ

 گطزًس. هی سس ضاُ هدطهیي تالمَُ

ٍضٍز تِ هحیف یا فؿاّا تِ  :ّای وٌتطل زستطسی ضٍش ـ

تط  َُ سرتطهیي تالمطم ضا تطای هدِ آهاج خخْت زستطسی ت

 ًوایٌس. هی

هَاضز يوسُ تِ ایي زلیل قطاحی ّا وِ زض  غطتال ذطٍخی ـ

َفك تِ زستطسی تِ آهاج خطم ه واض تعُوِ اگط ّن  ضًَس هی

ّا اظ هَلًیت اضتىاب  ًوَزى آى ضسُ تاضس، اها هَفك تِ ذاضج

 خطم ًطَز.

یىی زیگط اظ فٌَى واضتطزی پیطگیطی ٍؾًی، سًی زض  ـ

ًْی هدطهیي اظ اًدام خطم زاضز. آذطیي ضاّی وِ خْت 

وٌتطل  ،افعایص تالش تطای اضتىاب خطم پیطٌْاز گطزیسُ است

ِ سثة تطغیة تِ اضتىاب خطم ضسُ ٍ یا و تاضس هیٍسایلی 

 تطای آى ؾطٍضی ّستٌس.

فٌَى هبتٌی بز افشایص خطزات  بٌذ ّفتن: -3-7

ًوَزى  ی هٌػطفّاُ یىی زیگط اظ ضا: بیٌی جزم قابل پیص

اى اظ اًدام خطم، افعایص ذكطات هلوَس اضتىاب خطم واض تعُ

، ط حاون تط اضتىاب خطم تیطتط تاضساست. ّط چمسض وِ ذك

راظ ووتطی توایل تِ اًدام خطم ذَاٌّس زاضت. ایي زستِ اض

 وِ يثاضتٌس اظ: ضَز هیاظ تساتیط ًیع پٌح تىٌیه ضا ضاهل 

تمَیت هحافهت اظ آهاج خطم هَخة : تَسًِ هحافهت ـ

وطزى تػوین اضتىاب خطم  تالمَُ اظ يولی واض تعُاًػطاف 

ٍ حتی زض غَضت السام هطتىة ًیع هَخة ًاواهی ٍی  ضَز هی

گطزز. ثثت  آهیع يولیات اخطایی خطم هی ض اتوام هَفمیتز

آًالیي ٍ هَاضز هطتثف تا آى وِ زض فػَل آتی تیطتط تِ آى 

تاضُ  یىی اظ ضاّىاضّای سیاست خٌایی زض ایي ،ضَز هیپطزاذتِ 

 است.

ای اظ  هطالثت قثیًی هدوَيِ: ووه تِ ًهاضت قثیًی ـ

ستای هطالثت ... زض ضاّا ٍ ّای افعایص تَاًایی اًساى ضٍش

 .تاضس هی

هطالثت ٍ ًهاضت ضسوی ضاهل : هطالثت ٍ ًهاضت ضسوی ـ

گیطی اظ افسطاى هثلس تِ لثاس ضسوی یا ٍسایل وٌتطل ٍ  تْطُ

هطالثت تطای تطساًسى هدطهیي تالمَُ است. هطالثت ضسوی تِ 

وِ  ضَز هیهطالثت تِ غَضت واهل آضىاض ٍ هحسَسی اقالق 
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اى تالمَُ واض تعُاٍؾاو ضا تِ  تِ َّضیاضی ٍ هطالثت ٍ وٌتطل

ساظز وِ زض غَضت اضتىاب  ضا هتًالس هی ّا یازآٍضی وطزُ ٍ آى

خطم ضٌاسایی ٍ زستگیط ذَاٌّس ضس. افعایص احتوال ٍاوٌص 

اى تالمَُ واض تعُفَضی پلیس ٍ ًیطٍّای هحافم هَخة اًػطاف 

 .ضَز هیاظ اضتىاب خطم 

یًٌی ضطایكی وِ زض آى  ،گوٌاهی: واّص گوٌاهی ـ

ضسى هحسٍز تاضس. تىٌیه واّص گوٌاهی زض  احتوال ضٌاذتِ

گصاض است ٍ هَخة افعایص ذكط زستگیطی تأثیطواّص خطم 

پس اظ اضتىاب خطم ضا افعایص زازُ ٍ اظ ایي قطیك اًػطاف 

 گطزز. اى ضا اظ آًدام يولیات اخطایی خطم هیواض تعُ

ّای  قاًَى هبتٌی بز کاّص هٌفؼت بٌذ ًْن: -3-9

ایي زستِ اظ لَاًیي ًیع حاون تط ًهطیِ : یٌی جزمب قابل پیص

اساس  خطم است. تط ّوچٌیي ًهطیِ التػازیٍ اًتراب يمالًی 

تا سٌدص هیعاى سَز ٍ ظیاى  واض تعًُهطیات هصوَض، ضرع 

حاغلِ، اضتىاب خطم ضا ٍلتی اًتراب ذَاّس ًوَز وِ اظ ًهط 

 تط اظ ذكطات ًاضی اظ اضظشّای حاغل اظ خطم تا ٍی هٌفًت

اضتىاب آى تاضس. پٌح ٍؾًیت زض ایي لسوت حاون است وِ تِ 

 لطاض شیل است:

زض اغل ضٌاسایی آهاج خطم ٍ زض  :ًوَزى آهاج خطم ًْاى ـ

ًْایت اضتىاب خطم تِ ٍسیلِ هدطهاًی وِ زض پی تًییي ضىاض 

 ًوایس. هٌاسة ّستٌس ضا هٌتفی هی

ی تِ آهاج خطم ضا حصف آهاج خطم وِ زض اغل زستطس ـ

لاتل اهىاى ساذتِ ٍ اظ ایي ضاُ آًاى ضا اظ اضتىاب  افطاز غیط تطای

 ًوایس. خطم ًاتَاى هی

ًوَزى  ضاُ ؾًیف ًوَزى اهَال وِ اظ تىٌیه هطرع ـ

، آًاى ضا اظ اًدام خطائن يلیِ اهَال هٌػطف اىواض تعُاًگیعُ 

 ًوایس. هی

ضسى ّسف غایی اظ خطم ضا  ظزى تاظاض خطم وِ هحمك ّنتط ـ

ًوَزُ ٍ اظ ایي ضاُ اًگیعُ هطتىة ضا ؾًیف  زچاض ضه خسی

 گطزز. ضسى ٍی اظ اضتىاب خطم هی ًوَزُ ٍ سثة هٌػطف

تطزى سَز تطگطفتِ اظ اضتىاب خطم وِ زض يول  اظ تیي ـ

 خطم ضا تِ فًلی لغَ ٍ تسٍى ًتیدِ هثسل ٍ زض ًْایتضسى  اًدام

ًوایس  خطم هٌػطف هی اخطاییهطتىة ضا اظ اًدام يولیات 

(15.) 

قاًَى هبتٌی بز کاّص تحزیک  بٌذ دّن: -3-1۱

ًوَزى ٍ یا  ایي فٌَى زض تالش ّستٌس وِ تا تا حصف: اىکار بشُ

اى تالمَُ، واض تعُوٌٌسُ، اظ اًگیعش  واّص الساهات تحطیه

ائن آًی ضا هٌتفی ًوایٌس. زض خلَگیطی ٍ اظ ایي قطیك ٍلَو خط

ٍ فطاض، هدوَيِ ایي فٌَى ًیع هَاضزی هاًٌس واّص ًاواهی ظیط

ی ٍلَو تٌص ٍ ّاِ تطزى ظهیٌ اختٌاب اظ ستیعُ یا اظ تیي

ًوَزى فطاض ضٍاًی ٍ...  زضگیطی، واّص تحطیه ّیداًی، ذٌثی

 لطاض زاضز.

: ّاِ قاًَى هبتٌی بز حذف بْاً :یاسدّنبٌذ  -3-11

تطزى  ، اظ تیيلِ اظ فٌَى پیطگیطی ٍؾًی اظ خطمأآذطیي هس

گیطی  ًوَزى ضٍیِ تػوین زض واهل ّاِ ایي تْاً .تاضس هی ّاِ تْاً

ًوَزى هطتىة اظ هطحلِ تػوین تِ يول ًمص تا اّویتی ٍ گصض

 زاضز.

 

  اجزاییًظام ثبتی ٍ اػوال سیاست جٌایی  هبحث چْارم:

تطیي  ًهام ثثتی ّط وطَض اظ خولِ ایطاى یىی اظ هْن

وِ تا فًالیت غحیح  ضَز هیی اخطایی هحسَب ّاُ زستگا

، حمَلی ٍ التػازی ضا ضٍاًی، اختوايیس اهٌیت تَاً هیذَز 

ی اغلی ایي ًْاز حفم ّاِ اظ ٍنیف تطای خاهًِ ّسیِ تیاٍضز.

ًهام ثثتی ّط  .تاضس هیحمَق هالىیتی اضراظ ٍ خاهًِ 

ایی وِ زض آى ووتط خطم اتفاق  ایی تطای زاضتي حَظُ خاهًِ

تِ ًحَی  ،افتس ًیاظ تِ تػَیة لَاًیٌی زلیك ٍ ٍاؾح زاضز هی

ّای اضتىاب خطم ضا تطای هدطهیي هسسٍز ٍ ذأل اُّ وِ ضا

ّای  الثتِ زض سال ،ًوَزُ ٍ اظ اًدام خطم پیطگیطی ًوایس

ًَیي زض ّای  گصاضی تا استفازُ اظ فٌاٍضیتأثیطگصضتِ، الساهات 

تیٌی  اهٌیت، پیصتطزى ؾطیة ًهام هصوَض زض حیكِ تاال

ِ گطزیسُ وِ ًمص لاتل تَخْی زض واّص ٍلَو خطائن ثثتی ت

 (.20)ًوایس  ایفا هی خطائنٍیژُ خًل ٍ پیطگیطی اظ اًدام ایي 

ٌَّظ الگَی هٌاسة زض ضاستای  ًثایس اظ ًهط زٍض زاضت وِ

آگاّی ترػػی ٍ ضٍظآهس اخعای ثثت ٍ پژٍّص ٍ تحمیك 

ساظهاى ٍخَز  ِهٌاسة تطای اضتمای تیاى يولىطز هدوَي

هطزازهاُ ، 1384-88 ضاّثطزی پٌح سالِ ًِساضز. گعاضش تطًاه

اظ سَی ساظهاى ثثت هٌتطط ضس. ایي گعاضش يٌَاى  1385

 ِزاضز وِ تا ٍخَز ٍاحس پژٍّص ٍ آهَظش زض ظیطهدوَي هی
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ی آهَظضی، ایي ساظهاى ّاِ تطًاه ِهًاًٍت قطح ٍ تطًاهِ ٍ اضائ

ٍ هسیطیت هكلَب هَاخِ  ّای ترػػی وواواى تا ًثَز آهَظش

ای، زض  ذالق حطفًِثَز آهَظش، تِ ذػَظ آهَظش ا لصا ،است

ساظ غالة  ای ضسُ ٍ ظهیٌِ تیطتط هَاضز سثة ًمؽ اذالق حطفِ

 .، اظ خولِ خًل استخطائن

 

 گیزی ًتیجِ

اظ ٍلَو خطم خًل زض زٍ فؿای  غیط ویفطیپیطگیطی 

گیطز، یىی پیطگیطی اختوايی ٍ زیگطی  هرتلف غَضت هی

پیطگیطی ٍؾًی. زض فؿای پیطگیطی اختوايی، هسائلی هاًٌس 

يٌَاى  ساظی تِ ٍ فطٌّگ ّاُ ات ضاخى تِ حوایت اظ ذاًَازذسه

. يالٍُ تط ایي، زض فؿای ضَز هیتٌای اٍلیِ هكطح  سٌگ

پیطگیطی ٍؾًی تا هَؾَياتی هاًٌس آهَظش ضاّىاضّای 

تطریع ٍ ضٌاذت سٌسّای هدًَل ٍ اغیل، ساهاًِ خاهى 

ًْازّای اخطایی،  ثثت اقاليات، اغالح ساذتاضّا ٍ اضتمای

، استفازُ اظ اسٌاز َّضوٌس، ٍ تاظضسی، احطاظ َّیتًهاضت 

وت فٌَى هرتلفی اظ خولِ فٌَى هثتٌی تط افعایص تالش ٍ ظح

اضچَب ًهام ثثتی ایطاى، اضتىاب خطم هَاخِ ّستین. زض چ

 ،ساظٍواضّایی تطای پیطگیطی ٍؾًی اظ خطم خًل ٍخَز زاضز

اها زض اضتثاـ تا پیطگیطی اختوايی تػطیحی زض همطضات 

ًَی زض ظهیٌِ خًل )زض چاضچَب لاًَى ثثت( هطاّسُ لاً

ضسى ًتایح هكلَب الظم است وِ  . زض ٍالى تطای حاغلضَز ویً

زض یه ًهام ثثتی يَاهل هطتَـ تِ پیطگیطی اختوايی ٍ 

پیطگیطی ٍؾًی زض وٌاض ّن ٍ تِ غَضت هىول تِ واض گطفتِ 

ضًَس، اها زض ًهام حمَلی ایطاى تَخِ تسیاض هحسٍزی تِ 

 ساظی قَض ذاظ ًمص ذاًَازُ ٍ فطٌّگ گیطی اختوايی ٍ تِپیط

ضسُ است. تِ ّویي خْت سیاست خٌایی اخطایی لاًًَگصاض 

 آٍضزى ًتایح هكلَب ضا ًساضز. ایطاى زض يول، نطفیت تِ زست

قَض ٍیژُ  سیاست خٌایی اخطایی زض ایطاى زض هدوَو ٍ تِ

وِ  ای است ّای گستطزُ زض خطم خًل، زاضای اتًاز ٍ نطفیت

ضیعی  ًْازیٌِ ًطسُ است. اظ ایي خْت الظم است تا تطًاهِ تًؿاً

ّا ضا زض حیكِ  آى ّای هصوَض استفازُ ًوَز ٍ نطفیتهٌسدن اظ 

گصاض تِ تأثیطوِ لسهی چطا ،هًیي گستطش ترطیس ّای ّسف

چٌیي هطرع ضس وِ . ّوضَز هیسَی يسالت ٍالًی تطزاضتِ 

ّای پیطگیطی  پیطگیطی ٍؾًی هحیكی ًسثت تِ سایط ضٍش

اظ خولِ پیطگیطی ویفطی ٍ اختوايی تِ خْت غطف ّعیٌِ 

ووتط ٍ ّوسَیی ّطچِ تیطتط تا حمَق ضْطًٍسی یىی اظ 

ّای پیطگیطی است. ایي ضیَُ اظ پیطگیطی  سَزهٌستطیي ضٍش

تِ زًثال آى است تا تا ضٌاسایی يَاهل ٍ ضطایف هحیكی 

تطزى آى ضطایف  ساظی ٍ یا اظ تیي ظا ٍ السام زض خْت تْیٌِ خطم

  ضا فطاّن آٍضز. خطائنظهیٌِ واّص هماتلِ تا 

س تَاً هیاظ قطفی يسم ضفافیت زض سیاست خٌایی اخطایی 

ّای  ی حىَهت لاًَى زض ًهام حمَلی ضا تا چالصّاِ هؤلف

هفَْم حىَهت لاًَى یىی اظ هفاّین هثٌایی  خسی هَاخِ وٌس.

ی همػَز . تِ قَض ولضَز هیٍ اساسی زض يالن حمَق هحسَب 

اظ حىَهت لاًَى ایي است وِ ولیِ ضٍاتف تاتًاى حمَق ٍ آثاض 

آى تایس تِ هَخة همطضات ٍ لَاًیي ذَب تٌهین ضًَس. هفَْم 

وِ يثاضتٌس اظ:  تاضس هیحىَهت لاًَى زاضای پٌح يٌػط اغلی 

خعهیت حمَلی ـ 2زستطسی تِ يسالت ٍ ضسیسگی لؿایی؛ ـ 1

تطاتطی ٍ يسم تثًیؽ؛ ـ 4تٌاسة؛ ـ 3تَزى؛  تیٌی ٍ لاتل پیص

تَزى خطائن ٍ  ضفافیت. زض فؿای حمَق ویفطی، اغل لاًًَی ـ5

ّا  وِ یىی اظ آى تاضس هیّا زاضای آثاض تسیاض هرتلفی  هداظات

. ًىتِ زیگطی وِ زض تاضس هیی حىَهت لاًَى ّاِ تؿویي هؤلف

ی سیاست ّاِ ایي است وِ هؤلف ،پایاى تایس تِ آى يٌایت زاضت

ی اضتثاـ تسیاض ًعزیىی تا اغَل زازضسی يازالًِ خٌایی اخطای

ّای حمَلی وِ  زاضًس. اغَل زازضسی هٌػفاًِ وِ زض ّوِ ًهام

، زض ٍالى ؾَاتكی ضًَس هیيٌَاى یه هثٌای اغلی هحسَب  تِ

َق تطط ِ زض ًهام حماظ حمَق تٌیازیي تططی ّستٌس و

ي . همػَز ایضًَس هیيٌَاى لَايس آهطُ هحسَب  ی تِالولل تیي

است وِ ؾَاتف هعتَض، زض ضأس سلسلِ هطاتة ٌّداضی ًهام 

گیطًس ٍ ّوِ ٌّداضّای هَخَز  ی لطاض هیالولل تیيحمَق تطط 

س تا تَسل تِ تَاً ویّا تاضٌس ٍ ّیچ زٍلتی ً تایس هٌكثك تا آى

یت )هاًٌس اؾكطاض( اظ اخطای هسؤٍليَاهل ضافى ٍ هَخِْ 

زازضسی يازالًِ تا تًْسات هعتَض استٌىاف وٌس. زض ٍالى اغَل 

ٍخَز يسم ضفافیت زض سیاست خٌایی اخطایی ٍ يسم ايوال 

ّای اساسی  غحیح آى زض فطآیٌس پیطگیطی اظ خطم، تا چالص

ّا زض فؿای حمَق  تطای زٍلت هسألِوِ ایي  ضَز هیهَاخِ 

 وٌس. ی ایداز هیالولل تیيیت هسؤٍلتططی ًیع  الولل تیي
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 تقذیز ٍ تطکز

زض تْیِ ٍ تسٍیي ایي پژٍّص  اظ توام يعیعاًی وِ

 وٌن. تمسیط ٍ تطىط هی ،هسايست ٍ ّوىاضی ًوَزًس

 

 سْن ًَیسٌذگاى

ولیِ ًَیسٌسگاى تِ غَضت تطاتط زض تْیِ ٍ تسٍیي پژٍّص 

 اًس. حاؾط هطاضوت زاضتِ

 

 تضاد هٌافغ

 گًَِ تؿاز هٌافًی ٍخَز ًساضز. زض ایي پژٍّص ّیچ
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