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حمٛق اؾالٔي /ؾاَ ٞفس / ٓٞقٕاض /64 ٜبٟاض 1399

ٚيطٚؼ وط٘ٚا يا covid_19چٙس ٔاٞي اؾت وت ٝبيكترط وكتٛضٞاي خٟتاٖ ضا زضٌيتط
ذٛيف ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜهائب ٔ ٚكىالت فطاٚا٘ي ضا بطاي آٟ٘ا پسيتس آٚضز ٜاؾت  .زأٙتٚ ٝ
ابٗاز ايٗ ٔكىالت ضٚظافع ٚ ٖٚخٟاٖ زض ا٘سيكٔ ٝهائب پتؽ اظ وط٘ٚاؾت ؛ اظخّٕتٝ
ابٗاز بحطاٖ وط٘ٚا ،تأثيطي اؾ و ٝبط ٘طخ خطْ  ٚخٙايت ٌ٘ٛ ٚتٞٝتاي آٖ ٘ ٚيتع بتط
پاؾدزٞي ب ٝآٖ ،بٚٝيػ ٜپاؾدزٞي ويفطي زاقر ٝاؾ  .ايٗ ٔمأِ ٝيوٛقس تا بط اؾاؼ
ٌعاضـ ٞاي ضؾا٘ٝاي ٔٛخٛز ابٗاز ٔررّف ايٗ تأثيطات ضا ٔتٛضز بطضؾتي لتطاض زٞتس؛
ٔيتٛاٖ ازٖا وطز و ٝبحطاٖ وط٘ٚا ٔٛخب بحطاٖ ؾياؾت خٙتايي قتس ٜاؾت ؛  ٚاٌتط
چاضٜا٘سيكي الظْ ٘كٛز ٕٔىٗ اؾت ايتٗ بحتطاٖ ٔٙدتط بتٔ ٝكتطٖٚي برتف ٔتسَ
الرساضٌطاي فطاٌيط ؾياؾ خٙايي قٛز و٘ ٝريد ٝآٖ تحسيس ضٚظافع ٖٚآظازيٞاي فطزي
 ٚافعايف ذٛزوأٍي زٞ ِٚا ذٛاٞس بٛز.
واژگان كلَدً :وط٘ٚا ،بحطاٖ ،ؾياؾ ويفطي ،پيكتٍيطي اظ ختطْ ،ؾياؾت خٙتايي،
ٔسَ الرساضٌطا.

مقذمٍ
اظ اٚاذط ٘يٕ ٝز ْٚؾاَ  ،1398خٟاٖ بٝتتسضيح بتا پسيتس ٜوٛيتس  )Covid_19( 19يتا
آ٘چ ٝبٚ ٝيطٚؼ وط٘ٚا ٔٗطٚف اؾ

ٔٛاخ ٝقس .چيٗ ٘رؿريٗ وكٛضي بتٛز وت ٝتدطبتٝ

چٙيٗ ٔٛاخٟٝاي ضا زاق  ،پؽ اظ آٖ بٝتسضيح زيٍط وكٛضٞاي خٟاٖ زضٌيط ايٗ ٔؿتلّٝ
قس٘س .ايطاٖ ٘يع زض ضز ٜاِٚيٗ وكٛضٞا پؽ اظ چيٗ بٛز و ٝايٗ ٔٛاخٟت ٝضا تدطبت ٝوتطز.
آثاض  ٚپيأسٞاي ايٗ ٚيطٚؼ تاو ٖٛٙزضٔدٕ ٔٛبؿياض زضز٘تان بتٛز ٜاؾت

اِهرتٙٞ ٝتٛظ

بطذي اظ پيأسٞا آقىاض ٍ٘كر ٚ ٝخٟاٖ زضٌيط زض وط٘ٚا زض ا٘سيكٔ ٝهائب پؽ اظ وط٘ٚا
اؾ  .پيأسٞايي و ٝتا و ٖٛٙآقىاض ٌكرٔ ٚ ٝيتٛاٖ آٟ٘ا ضا زض ٖساز پيأسٞاي ٔٙفي ايتٗ
پسيس ٜلّٕساز وطز وٓ ٘يؿ ؛ ٔطي ٞعاضاٖ ٘فط  ٚبٝتهٕ آٖ آؾيبٞتاي ضٚحتي  ٚضٚا٘تي
فطاٚا٘ي بط باظٔا٘سٌ ٜاٖ ت باظٔا٘سٌ ٜا٘ي و ٝزيٍط ٕٞچٌ ٖٛصقر ٝزض وكٛضٞايي ٕٞچٖٛ
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وكٛض ٔا ٕ٘يتٛا٘ٙس اظ ٔطاؾٓ  ٚتكطيفاتي و ٝبٖٛ٘ٝي تؿّّي ذاَط بطاي آٟ٘ا بت ٝحؿتا
ٔيآيس بٟطٙٔ ٜس ق٘ٛس ت ا٘ه ٜٛفطاٚاٖ بيٕاضاٖ ،تُٗيّي ٔكتالُ  ٚزا٘كتٍاٜٞتا ٔ ٚتساضؼ،

حمٛق اؾالٔئ /حٕسّٖي حاخي ز ٜآبازي

بؿتترٝقتتسٖ زض ٞتتاي ٖهازتٍتتاٜٞتتا ٔ ٚىتاٖٞتتاي ٔتتصٞهي  ٚتُٗيّتي ٔطاؾتتٓ ٔتتصٞهي،
لطُ٘يٞٝٙاي اخهاضئ ،كىالت تأٔيٗ ٔايحراج يطٚضي ٔطزْ بٚ ٝيتػ ٜالتالْ بٟساقتري ٚ
ٔٛاخٟتت ٝبتتا ؾتتٛز خٛيتاٖ ٔ ٚحرىتطاٖ  ٚزالالٖ  ...ٚزض ايتٗ ٔيتاٖ ؾتتلاالتي وت ٝشٞتتٗ
پػٞٚكٍطاٖ خٙايي ضا ب ٝذٛز ٔكغ َٛزاقر ٝايٗ اؾ
٘طخ  ٔٛ٘ ٚخطْ  ٚخٙاي
ٔمياؼ ٚؾيٕتط ؾياؾ

و ٝايٗ ٚيتطٚؼ چت ٝتتأثيطي بتط

ٌصاقر ٚ ٝپيأسٞاي ٖٛ ٚاضو آٖ بط٘ٓاْ ٖساِ
خٙايي وكٛضٞا چ ٝبٛز ٜاؾ

حمٛلي بٚٝيػ ٜزض حٛظ ٜؾطاي

ويفطي  ٚزض

 ٚچ ٝذٛاٞس بٛز؟ بتطاي ٔؿتائُ

ٞ ٚعيٞٝٙاي زضٔاٖ ٘يع ٔؿِٚٛي ٞتاي تتيٓ زضٔتاٖ ...ٚ

چ ٝپاؾري زض ٘ٓاْٞاي حمٛلي ٚخٛز زاضز؟ ايا ايٗ پاؾرٟا واضآٔس٘س؟ ٔؿتِٚٛي ٞتا ٚ
ْٚايف حىٔٛ

 ٚخأٗ ٝزض لهاَ پيكٍيطي اظ تكسيس  ٚيا حري ايداز ايٗ بحتطاٖ ت زض

ٔٙاَمي و ٝبْ ٝاٞط تاو ٖٛٙؾالٔ

ٔا٘سٜا٘س چيؿ ؟ ٚا٘هٞٛي اظ ؾلاالت زيٍتط .بحتطاٖ

وط٘ٚا  ٚآثاض  ٚپيأسٞاي آٖ ب ٝحسي بٛز ٜاؾ
ب ٝذٛز ٔكغ َٛزاقر ٝاؾ

و ٕٝٞ ٝحٛظٜٞاي زا٘كتي ٗٔ ٚطفرتي ضا

تا خايي و ٝزض وكٛض ٔا قاٞس تأؾيؽ وطؾتي زضؼ ذتاضج

فم ٝبيٕاضيٞاي ٚاٌيط بٛزيٓ .زض ايتٗ ٔيتاٖ حتٛظّٖ ٜت ْٛخٙتايي ٘يتع اظ ايتٗ ٚيتٗي
بي٘هيب ٕ٘ا٘تس ٜاؾت

 ٚقتاذٞٝتاي ٌ٘ٛتاٌّٖ ٖٛت ْٛخٙتايي ٘ٓيتط حمتٛق ويفتطي،

خطْقٙاؾي  ٚؾياؾ

خٙايي ٞط يه ٔكغِٛي ٞاي خسيسي پيتسا ٕ٘ٛز٘تس .ايتٗ ٔماِتٝ

ٔيوٛقس تا ابٗاز تأثيط بحطاٖ وٛيس  19بط ؾياؾ
آ٘دا و ٝؾياؾ

خٙايي ضا ٔٛضز ٚاواٚي لتطاض زٞتس .اظ
ٔطٚضي بط ابٗاز

خٙايي ذٛز بٝقست ٔرأثط اظ خطْقٙاؾي اؾ ٘ ،رؿ

خطْقٙاذري ايٗ پسيس ٜذٛاٞيٓ زاق  ،آٍ٘ا ٜتتأثيط بحتطاٖ وط٘ٚتا بتط ؾياؾت
وكٛضٞا ضا ٔٛضز بطضؾي لطاض ذٛاٞيٓ زاز .زضپاياٖ ضاٜٞاي بط ٖٚضفت

خٙتايي

اظ ايتٗ بحتطاٖ ضا

ٔٛضز ٚاواٚي لطاض ذٛاٞيٓ زاز.

 .1ابؼاد جشمشىاختي بحشان كشيوا
بحث اظ ابٗاز خطْقٙاذري يه پسيسٔ ،ٜرًٕٗ بحث اظ چيؿري  ٚچطايتي آٖ پسيتسٜ
( .)Nirmala, k. 2009, pp.3-4بطضؾي چيؿري خطْقٙاذري يته پسيتس ٜزؾت وتٓ

اؾ

قأُ بطضؾي ٘طخ  ٔٛ٘ ٚخطايٓ  ٚا٘حطافات ٘اقي اظ يه پسيتس ٜاؾت  .زض ايتٗ ضابُتٝ
ؾلاَ انّي ايتٗ اؾت

وت ٝابٗتاز  ٚپيأتسٞاي ختطْظاي پسيتس ٜوٛيتس  19وتساْا٘تس؟

وكٛض ضا ؤ ٝرًٕٗ ٔدٕ ٖٝٛاؾرطاتػيٞا ،ضاٞهطزٞا ،تسابيط  ٚالسأات پيكيٙي (پتيف اظ
ٚل ٔٛخطْ) يا پؿيٙي (پؽ اظ ٚل ٔٛخطْ) ب ٝپسيسٜٞاي خٙايي اؾ

ضا ضٚقٗ ؾا ظز.

1ـ .1ابؼاد جشمصاي پذيذٌ كشيوا (كًيذ )11
زض پسيس ٜوط٘ٚا زٖٙ ٚهط ْاٞطاً ٘أطتهٍ أا ٚالٗاً ب ٓٞ ٝپيٛؾر ٝحًٛض زاض٘س؛ بالياي
َهيٗي  ٚذُطات قرهي .وط٘ٚا باض ا َٚت احرٕاال ت اظ حيٛاٖ ب ٝا٘ؿاٖ ؾتطاي

وتطز ٚ

ٞؿري ا٘ؿاٖ ضا بٝقست ٔرأثط ؾاذ ؛  ٚزضازأٔ ،ٝؿتائُ اخرٕتاٖي ٔرٗتسز ت  ٚاِهرت ٝبتا
إٞي

 ٚاِٛٚي

ٔرفاٚت ت ضا بطاي خٛإٔ پسيس آٚضز  ٚحؽ ٖٕيمي اظ «٘تاأٙي» ضا زض

 ٚخٕٗي ا٘ؿاٖٞا ضا با «٘اأٙي» بيكرط ٌط ٜظز؛ تٗهيط ب٘ ٝتاأٙي بيكترط اظ آٖ ضٚؾت
ٖهط ٔٗانط با  ٕٝٞابعاضٞاي آؾايف بركي و ٝبطاي بكط زض پطت ٛپيكتطف
فطا ٓٞوطز ٜاؾ

وتٝ

تىِٛٙتٛغي

بٕٞ ٝاٖ ا٘ساظ ٚ ٜبّى ٝبيكرط آضأف ضا اظ بكط ٌطفر ٝاؾ ! تا خايي وٝ

ٖهط حايط ضا ٖهط آؾپطيٗ  ٚلطلٞتاي ٔؿتىٗ  ٚآضأتهرف ٔتيذٛا٘ٙتس؛ ٘تاأٙي ٚ

خٙايي

ٔياٖ آحاز خٛإٔ بط خاي ٟ٘از (سرافراز .)9911 ،وط٘ٚا حيات ٛٞ ٚي

فتطزي

حمٛق اؾالٔي /اظ بحطاٖ وط٘ٚا تا بحطاٖ ؾياؾ

ضٚقٗقسٖ ايٗ ابٗاز ٔيتٛا٘س يطٚضت يا ٖسْ يطٚضت تح َٛزض ؾياؾت

خٙتايي ٞتط
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بحطا٘ي و ٝبط بحطاٖٞاي ا٘ؿا٘ي ؾاذر ٝزؾت

وكتٛضٞاي اؾترٕٗاضٌط  ٚؾتُّ ٝختٚ ٛ

ٔؿرهس زض حٛظ ٜخغطافيايي پيطأٔ ٖٛا ت  ٚبٝتٗهيطي ٘يٓ وط ٜظيؿ

ٔا ت ٕٞچ ٖٛبحتطاٖ

ذ٘ٛيٗ زاٖف ٘ ٚيع ٔكىالت ٔ ٚهائب فطا ٓٞآٔس ٜاظ ٘ازا٘يٞا  ٚخٟاِ ٞاي ذٛزٔتاٖ
ضٚظافعٚز ٜقسْ .اٞطاً ظيؿرٗ تٛأْ با ٘اأٙي الرًاي ٌطيع ٘اپصيط ٞعاض ٜؾ ْٛقتس ٜاؾت
(ٌمان) زضٞطحاَ تحّيّي ابٗاز ٘اأٙي  ٚخطْ  ٚخٙاي
إٞي

حانُ اظ بحطاٖ وط٘ٚتا حتايع

اؾ .

ٌعاضـٞاي ٔرفاٚتي اظ تأثيط ايٗ پسيس ٜبط ٘تطخ ٘ ٚت ٔٛختطْ  ٚخٙايت

اضائت ٝقتسٜ

اؾ ٌ ،عاضـٞايي بؿياض ٔرٙالى ٔ ٚرفاٚت ت بٌٝ٘ٛٝاي و ٝبطذي ٌعاضـٞا ،زض آلتاظ،
ذهطٞاي ذٛقي بٛز اظ واٞف ٘طخ خطْ  ٚخٙاي
اظ فع٘ٚي ٘طخ خطْ  ٚخٙاي
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أا زضازأ ٝبيكرط ٌعاضـٞتا حىايت

٘ ٚيع پسيسآيي ٌٞٝ٘ٛاي خسيسي اظ ختطايٓ زاقت  1.اِهرتٝ

ٌعاضـ آٔاض خٙايي ب ٝضلٓ إٞي

بؿياض ظيازي و ٝزض تسٚيٗ ؾياؾ ٞتاي اخرٕتاٖي ٚ

حمٛق اؾالٔئ /حٕسّٖي حاخي ز ٜآبازي

 .1ذهطٌعاضي ايؿٙا ،قٙه 23 ٝفطٚضزيٗ  1399با تيرطي تح ٖٛٙاٖ «وتاٞف خٟتا٘ي اضتىتا ختطْ زض
ضٚظٞاي قي ٔٛوط٘ٚا» ٘ٛق  :زض قيىاٌ ٛيىي اظ خطْ ذيعتطيٗ قتٟطٞاي أطيىتا اظ ظٔتاٖ تُٗيّتي
قٟطٔ ،يعاٖ زؾرٍيطٞاي ٔطتهٍ با ٔٛاز ٔحصض ٘ؿه بٔ ٝست ٔكاب ٝؾتاَ لهتُ وتاٞف  42زضنتسي
زاقر ٝاؾ  ...بَٛ ٝض وّي ٔيعاٖ خطْ زض قيىاٌ ٛپؽ اظ قيٌٕٝٞ ٔٛيتطي ايتٗ بيٕتاضي وتاٞف 10
زضنسي زاقر ٝاؾ ؛ ض٘ٚسي و ٝبا اٖٕاَ ٔحسٚزي ٞاي تطزز بٛٓٙٔ ٝض ٔمابّ ٝبا قي ٔٛوط٘ٚا ٚيطٚؼ
زض زيٍط قٟطٞاي خٟاٖ ٘يع ٔكاٞس ٜقس ٜاؾ ؛ حري زض ٔٙاَمي اظ ز٘يا و ٝباالتطيٗ ٔيتعاٖ ذكت٘ٛ
ٚخٛز زاضز تٗساز افطاز وٕرطي وكر ٝقسٜا٘س  ٚؾطل ٞاي وٕرطي نٛضت ٌطفر ٝاؾت  .بتاٚخٛزايٗ
ٔمأات لًايي  ٚا٘رٓأي ٍ٘طاٖ افعايف ذكٞ ٘ٛتاي ذتاٍ٘ي ٌتعاضـ ٘كتسٞ ٜؿترٙس  ٚايٙىت ٝبتا
َٛال٘يقسٖ ٔحسٚزي ٞا چ ٝاتفالي ٔيافرس» .غاپٗ تٛزي ٘ Japon Todayيتع ٌتعاضـ ٔتيزٞتس وتٝ
پّيؽ آفطيماي خٛٙبي اٖالْ وطز ٜاؾ و ٝزض اِٚيٗ ٞفر ٝاظ ظٔاٖ آلاظ ٔحتسٚزي ٞتا ٔيتعاٖ ختطايٓ
واٞف لابُ تٛخٟي زاقر ٝاؾ  .افىاض ٘يٛظ اظ افعايف  22زضنسي خطايٓ زض ٘يٛيٛضن ذهط ٔيزٞتس.
نفح ٝافغا٘ؿراٖ ذهطٌعاضي فاضؼ زض يىكٙه 14 ٝاضزيهٟك اظ ٚظاضت وكٛض افغا٘ؿتراٖ ٘متُ وتطزٜ
اؾ و ٝب ٝزِيُ قي ٔٛوط٘ٚا  ٚاٖٕاَ لطُ٘ي ،ٝٙخطايٓ زض وابُ واٞف چكٍٕيطي زاقر ٝاؾ  .باقٍاٜ
ذهطٍ٘اضاٖ خٛاٖ ٘يع زض ٕٞيٗ تاضيد اظ افعايف آٔاض خطْ  ٚخٙاي زض ٘يٛيٛضن زض پي قتي ٔٛوط٘ٚتا
ذهط ٔي زٞس .ايٗ ذهطٌعاضي با اٖالْ ايٗ ُّٔب ،افعايف ٔيعاٖ خطْ لرُ  ٚؾطل ضا ياز آٔس ٔيقٛز
 ٚزضازأٔ ٝي ٘ٛيؿس و ٝزض ٘يٛيتٛضن ابترالي قتٕاض ظيتازي اظ ٘يطٞٚتاي أٙيرتي بتٚ ٝيتطٚؼ وط٘ٚتا
ٍ٘طا٘يٞاي ظيازي ضا بٚ ٝخٛز آٚضزٖ  ٚباٖث قس ٜؤ ٝطزْ ؾالحٞاي ظيتازي برط٘تس  ٚبؿتياضي اظ
ؾاوٙاٖ ايٗ اياِ اظ بيٓ وٙسٖ بٛزٖ پاؾد ٔثه ٚ ٚاوٙف ٘يطٞٚتاي أٙيرتي زض ٔتٛاضز ايتُطاضي بتٝ
ذطيس ؾالح ضٚي آٚضزٜا٘س.

اظايٗض ٚؾياؾ

خٙايي زاض٘س (سيگل ،9911 ،صٕٛٞ )19اض ٜاظ أٛضي اؾ

وتٝ

چٙساٖ ُٔه ٔٛزٞ ِٚا ٘يؿ  .ايٗ أط بٚٝيػ ٜزض زٚضا٘ي و ٝوكٛضٞا بحطاٖٞاي خسي ضا
تدطبٔ ٝيوٙٙس ٔيتٛا٘س بط ٍ٘طا٘ي ٘ ٚاأٙي ضٚا٘ي ٔطزْ بيفعايس؛ اظايتٗض ٚايتٗ أتط بٟا٘تٝ
ذٛبي اؾ

تا ٘اواض آٔسي زٞ ِٚا ت و ٝبٚٝيػ ٜزض زٚضاٖ وط٘ٚا ظز ٜو٘ٛٙي بيكرط ٕ٘اياٖ

قس ٜاؾ

ت ضا تا حسي پٛقيس ٍٝ٘ ٜزاضز .اِهرٕ٘ ٝيتٛاٖ اظ ؾياؾ ظزٌي زض اضائ ٝآٔاضٞا

 ٓٞلافُ بٛز  ٚتمابُ  ٚخ ًٙؾطز بّٛن قطق  ٚلط

ضا ٘يتع ٔتيتتٛاٖ زض ايتٗ ٔيا٘ت،ٝ

٘ٓاض ٜوطز.
بٞٝطحاَ  ٚبط پاي ٝآ٘چٞ ٝط فطز بٖ ٝياٖ زض خأٗ ٝذٛيف ٔتيبيٙتس ٘ ٚيتع ٔالحٓتٝ
بطذي ٌعاضـٞاي ٔرمٗٔ ،يتٛاٖ ازٖا وطز و ٝوط٘ٚا ٔٛخب افعايف ٘طخ خطْ  ٚخٙايت
قس ٜاؾ ؛ ٞطچٙس ايٗ افعايف با واٞف ٘طخ بطذي خطايٓ ٘يع ٕٞطا ٜبٛز ٜاؾ  .ب ٝبيتاٖ
زيٍط ٔا قاٞس ٖ٘ٛي چطذف  shiftزض ٘طخ  ٔٛ٘ ٚخطايٓ ٞؿريٓ ِٚي ٘طخ ختطْ ٘تٝتٟٙتا
وٓ ٘كس ٜو ٝافعايف ٘يتع يافرت ٝاؾت ؛ پّتيؽ فرتا اظ  973ختطْ زض فًتاي ٔدتاظي زض
يطؼ لإَ اظ افعايف ٘طخ خطْ زض فًاي ٔداظي ؾرٗ ٌف  .زض فًاي حميمي آ٘چٝ
بٚٝيٛح زيس ٜيا ٌعاضـ ٔيقٛز حىاي
اؾاؾي بٟساقري  ٚزضٔا٘ي  ٚؾطل

اظ خطايٓ خسيس زاضز؛ احرىاض واالٞتا  ٚالتالْ

ايٗ واالٞتا ،فتطٚـ  ٚتهّيتغ زاضٞٚتاي ليطٔدتاظ ٚ

آؾيب ظا ،فطٚـ واالٞا  ٚالالْ ليطاؾرا٘ساضز بٟساقري ،احرىاض واالٞاي يطٚضي ٛٔ ٚضز
احرياج ضٚظا٘ٔ ٝطزْ ،ؾطل

اظ بطذي فطٚقٍاٜٞاي بعضي (زض وكٛضٞايي چ ٖٛأطيىا ٚ

اٍّ٘ؿراٖ)  ٚ ...ٚزض حٛظ ٜذال زضٔا٘ي حًٛض فطز آِٛز ٜبٚ ٝيطٚؼ وط٘ٚتا زض ٔدتإٔ
ٖٕٔٛي ٘ ٚيع ٖسْ الساْ ب ٝزضٔاٖ ٗٔ ٚطفي ذٛيف بت ٝوتازض زضٔتا٘ي  ٚپعقتىيٖ ،تسْ
پصيطـ افطاز ٔهرال زض ٔطاوع زضٔا٘ي (بٚٝيػ ٜبطاي وؿا٘ي وت ٝزض ؾتٙيٗ بتاال ٞؿترٙس ،زض
ذكٞ ٘ٛاي ذا٘ٛازٌي زض زٚضاٖ لطُ٘ي ...ٚ ٝٙايٟٙا بركي اظ خطايٓ  ٚترّفاتي اؾ
تاوٌ ٖٛٙعاضـ قس ٜاؾ

وٝ

 ٚاِهر ٝاليٞٝاي پٟٙاٖ  ٛ٘ ٚپسيس آٖ ضا ٘يتع بايتس زض ضٚظٞتا ٚ

ٔاٟٞاي آتي قاٞس بٛز .زضٔدٕٔ ٔٛيتٛاٖ ٌفت

وتٌ ٝتعاضـٞتاي ذهتطي حىايت

اظ

افعايف ٘طخ خطْ  ٚتغييط زض ٘ ٔٛخطْ زاضزٌ .عاضـ خسيس اضٚپا اظ تحٛالت اذيط پسيسٜ

خٙايي

وكٛضٞاي ٔٙازي حمٛق بكط!) تمهتيط يتا لهتٛض وتازض زضٔتاٖ ،افتعايف ٔكتاخطات ٚ

حمٛق اؾالٔي /اظ بحطاٖ وط٘ٚا تا بحطاٖ ؾياؾ

ٚيٗي

وط٘ٚا ذهط ٔيزٞس اِهر ٝبا تٛخ ٝبٖ ٝسْ ٚخٛز آٔاض لهّتي زليتك ٕ٘تيتتٛاٖ بتٝ
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وٛييس  19بط ٚيٗي

ٔدطياٖ حىاي

اظ افعايف لابُ تٛخ ٝخطايٕتي ٕٞچت ٖٛختطايٓ
 ٚتمّهتي

ؾايهطي ( ،)Cybercrimesوالٞهطزاضي ( ،)Fraudفطٚـ ٔحهٛالت بيويفي

( ،)Counterfit and Substandard Goodsختطايٓ ٔتاِي ؾتاظٔاٖ يافرتOrganised ( ٝ

 )Property Crimesزاضز (.)Europol, 2020, pp.1-4

2ـ .1چشايي افضايش وًع ي ميضان جىايت با شيًع كشيوا
إٞي

بحث اظ چطايي خابٝخايي يا فع٘ٚي احرٕاِي زض ٘طخ  ٔٛ٘ ٚختطْ  ٚخٙايت

زض ٚيٗي

بحطاٖ ظز ٜوط٘ٚايي اظ آٖ ض ٚاؾ

وت ٝيتطٚضت تغييتط يتا ٖتسْ تغييتط زض
خٙايي ٚابؿر ٝب ٝايتٗ

ضاٞهطزٞا  ٚاؾرطاتػيٞاي ٔٛاخ ٟٝبا خطايٓ ٘ ٚيع ٘ٔ ٔٛسَ ؾياؾ

ٔ ٟٓاؾ  .زضٞطحاَ ،بط ذألف آ٘چ ٝزض آلاظ تهٛض ٔيقس بحتطاٖ وط٘ٚتا فع٘ٚتي  ٚيتا
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تغييط زض خطْ  ٚخٙاي

ضا زض پي زاقر ٝاؾ ؛ زض آلاظ اؾترسالالتي ٘ٓيتط آ٘چت ٝزضازأتٝ

ٔيآيس بطاي ايٗ ٔ ٟٓاضائٔ ٝيقس :زض پطت ٛايٗ بحتطاٖ ،فطنت ٞتاي بعٞىتاضي اظ بتيٗ

حمٛق اؾالٔئ /حٕسّٖي حاخي ز ٜآبازي

ضفر ٚ ٝافطاز ٔدهٛض بٔ ٝا٘سٖ زض ذا٘ ٝقسٜا٘س  ٚلطُ٘ي ٝٙاخهاضي زؾ

 ٚپتاي بعٞىتاضاٖ

بطاي حًٛض زض ٔىاٖٞاي خطْظا ضا بؿر ٝاؾ  ،تُٗيتُ اخهتاضي فطٚقتٍاٜٞتا ٔ ٚطاوتع
بعضي تداضي ٘يع فطن ٞاي بعٞىاضي ضا ؾّب وطز ٜاؾ  ،حًٛض پّيؽ زض ذياباٖٞتا
زض ضاؾراي ٘ٓاضت بط اخطاي لطُ٘ئ ٝٙا٘ٗي بطاي بعٞىاضاٖ باِم ٜٛقس ٜاؾت
اؾرسالَ و ٝبطٚظ بحطاٖ وط٘ٚا ،بٗس زيٙساضي بكط ضا تمٛيت
ٕ٘ٛز ٚ ٜضٚي
ؾاِيا٘ي اؾ

٘ ٚيتع ايتٗ

وتطز ٚ ٜا ٚضا ٔرٛخت ٝذتسا

ٔطي ٞعاضاٖ ٘فط  ٚتطؼ اظ ٔطي تىا٘كي زض فُطت ذتسا ختٛي ا ٚوتٝ
زض پطتِ ٛصت پطؾري ٔ ٚازٌ ٜطايي حانُ اظ تٕسٖ ٔسضٖ  ٚپؿت

ب ٝذٕٛزي ضفرت ،ٝايدتاز وتطز ٚ ٜاظايتٗض ٚاظ ختطْ  ٚخٙايت

ٔتسضٖ

فانتٌّ ٝطفرت ٝاؾت

...

باٚخٛزايٗ ّٖي آِاٞط ايٌٗ ٝ٘ٛاؾترسالالت بتا قتٛاٞس تدطبتي ؾتاظٌاض ٘يأتس ٜاؾت ،
اظايٗض ٚايٗ ؾلاَ ٕٞچٙاٖ بالي اؾ
بطذي ٕٞچٙاٖ انطاض ب ٝاضتىا

وت ٝزض ٚيتٗي

خطْ  ٚخٙاي

بحطا٘تي وط٘ٚتايي وٙت٘ٛي چتطا

زاض٘س؟

زض خطْقٙاؾي زٚضٚيىطز زض پاؾد زٞي ب ٝپطؾف چطايي خطْ ٚخٛز زاضز؛ ضٚيىطز
ّٖ قٙاذري ؤ ٝيوٛقس با تٕطوع بط ٚيٗي

ظيؿري يا ضٚا٘ي افطاز يا تٛخ ٝبٖٛ ٝأتُ

اخرٕاٖي ٔ ٚحيُي پاؾري بطاي ايٗ ؾتلاَ بيايتس  ٚضٚيىتطز ا٘رمتازي وتٕٗٔ ٝتٛالً بتط

ؾاذراض ٘تا ٔرٙاؾتب  ٚليطٖازال٘ت ٝحىٔٛت ٞتا  ٚتتٛاظٖ ٘ازضؾت
ٔطزؾاالضي ٘ ٚيع تؿٍّ حاوٕي

 ٚحىٔٛ

لتسضت زض خأٗت،ٝ

بط ابعاضٞاي تِٛيس  ٚيا ٘ٓاْٞتاي ضاا ٖأتُ

انّي پسيسٜٞاي ٔدطٔا٘ ٝلّٕساز ٔيوٙس  ٚضا ٜحُ ًُٔٗ خطْ ضا زٌطٌت٘ٛي ؾتاذراضي
حىٔٛري ٔيزا٘س (َلد بروارد َ اسىيپس ،9931 ،ص .)999اِهرت ٝبتط
ذألف وؿا٘ي ايٗ ز ٚخطياٖ ضا زض ٔمابُ ٔ ٓٞيپٙساض٘س ت ٍ٘اض٘س ٜبط ايٗ باٚض اؾ

وتٝ

بطلٓ اذرالف ضٚقي ايٗ ز ٚضٚيىتطز ،ختطْقٙاؾتي ا٘رمتازي ٘يتع ٘تٖٛي ختطْقٙاؾتي
ّٖ قٙاذري اؾ

وت ٝبتط ٟ٘تاز حىٔٛت

ٔرٕطوتع اؾت ؛ ٞطچٙتس ختطْقٙاؾتيٞتاي

ّٖ قٙاذري ؾابك بط ختطْقٙاؾتي ا٘رمتازي ٔحافٓت ٝواضا٘ت ٝبتٛزٚ ٜتمهتيطي ٔرٛختٝ
حاوٕي

ٕ٘يبيٙٙس .زضٞطحاَ ،زض تهييٗ ّٖ قٙاذري ختطايٓ زض ٚيتٗي

وط٘ٚتايي ٘تٝ

ٔيتٛاٖ اظ لهٛضات  ٚتمهيطات زٞ ِٚا چكٓ پٛقي وطز ٔ ٝ٘ ٚيتٛاٖ اظ ٖٛأُ فطزي
ب ٝذهٛل َهٕ حطيم  ٚآظٔٙس آزٔي چكٓ پٛقيس ٔ ٝ٘ ٚيتٛاٖ ٘اواض آٔسي ٟ٘ازٞتاي
اخرٕاٖي ضا ٘ازيسٌ ٜطف  ،خطْ يه پسيس ٜچٙس ّٖري  ٚچٙس ٖأّي اؾ
آٖ ٔلثط اؾ ٕٔ ،اِٛنف يٗف ؾياؾ

و ٝزض پسيتس آيتي

خٙايي ٔٛخٛز ،بتٚ ٝيتػ ٜاظ حيتث پتيفبيٙتي

فطن ٞاي بعٞىاضي  ٚاتراش ضاٞىاضٞايي بٚٝيػ ٜليطويفطي حائع إٞيت
ٟٔٓتط زض ايٗ ٔياٖ ايٗ آٖ اؾت
ؾياؾ

خٙايي ب ٝؾٕ

وتٕٔ ٝىتٗ اؾت

اؾت ٘ .ىرتٝ

چٙتيٗ ٚيتٗيري ٔٛختب چتطذف

ٔسَٞاي الرساضٌطايي قٛز و ٝحمٛق ا٘ؿا٘ي و ٝؾاِٟاي ٔرٕازي

بكط بطاي تحمك ت ٞطچٙس ٘اچيع آٟ٘ا ت ذ ٖٛزَ ذٛضز اؾ

ضا بٝضاحري ب ٝوٙاض ٌصاضز.

 .2تأثيش بحشان كشيوا بش سياست جىايي
ؾياؾ

خٙايي زا٘ف ٘ٛپسيسي اؾ

و ٝوٕرط اظ يه ؾس ٜاظ پيسايف آٖ ٔيٌتصضز ٚ

ظيط ٘ٓط زِٚ

بطاي ٔٛاخٔ ٟٝلثط با خطْ  ٚا٘حطاف اتراش  ٚاخطا ٔيقٛز .ايٗ انتُالح

ؤٕٖٛ ٝا ب ٝورا

اؾراز إِٓا٘ي فٛتطباخ زض ؾاَ ٙٔ 1803رؿب ٔيقٛزٔ ،ستٞا ٔرطازف

با «خٙهٞٝاي ٘ٓطي ّٕٖ ٚي ٘ٓاْ ويفطي بٛز .بط اؾاؼ بطزاق
قيٜٞٛاي ؾطوٛبٍطي ٔيقس و ٝزِٚ

فٛيطباخ قأُ ٔدٕٖٛتٝ

اظ َطيك پيفبيٙي  ٚب ٝواض بؿرٗ آٟ٘تا ّٖيت ٝبتعٜ

خٙايي

٘اْط ب ٝاؾرطاتػيٞا ،ضاٞهطزٞا  ٚؾاظٚواضٞايي اؾ

و ٝزض يه خأٗ ٝتٛؾٍ زِٚت

يتا

حمٛق اؾالٔي /اظ بحطاٖ وط٘ٚا تا بحطاٖ ؾياؾ

ُّٖ ٖٛ ٚأُ ظيؿري ت ضٚا٘ي ٚا خرٕاٖي ت بٙٗٔٝاي ٖاْ وّٕ ٝت اؾ

 ٚتطويب ٕٝٞ
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ٚاوٙف ٘كاٖ ٔيزاز (مارتي ميري ،9919 ،ص.)91
اِهر ٝايٗ انُالح أطٚظ ٜزض ٔٗٙاي ٔٛؾٕتطي ب ٝواض ٔتيضٚز ٘ ٚتاْط «بتٔ ٝدٕٖٛتٝ
ضٚـٞايي اؾ

وٞ ٝيأت اخرٕأ با تٛؾُ  ٚواضبؿ

خٙايي ضا ؾاظٔاٖ ٔيبركس .بسيٗتطتيب ؾياؾ

آٟ٘ا پاؾدٞاي ٔررّف ب ٝپسيتسٜ

خٙايي بتا «خٙهتٞٝتاي ٘ٓتطي ّٕٖ ٚتي

اقىاَ ٔررّف وٙرطَ اخرٕاٖي» بع ٚ ٜا٘حطاف ٔرطازف بٓ٘ٝط ٔتيضؾتس (ٌماان) 1.زض
ايٗ ٔٗٙاي ٔٛؾٕ ؾياؾ

خٙايي ،افع ٖٚبط ٚاوٙفٞا  ٚتسابيط ويفطي زض پاؾتدزٞتي بتٝ

ختتطْ ،پاؾتترٟاي پيك تيٙي و ت ٝزاضاي ٔتتاٞيري پيكتتٍيطا٘ ٚ ٝليطويفتتطي ٞؿتترٙس ضا ٘ي تع
زضبطٔيٌيطز اِهر ٝبايس تٛخ ٝزاق

و ٝؾياؾ

خٙايي ب ٝاٖرهاض ٔاٞي

ذٍ ٔكي  ٚاؾرطاتػيٞا  ٚضاٞهطزٞاي والٖ اؾ

ؾياؾ  ،بحث اظ

وت ٝذتٛز قتأُ ؾياؾت

ويفتطي ٚ

ؾياؾ ٞاي پيكٍيطي ٔيقٛز؛ ؾياؾ ٞتاي ويفتطي ٖٕتستاً زض حمتٛق ويفتطي تهّتٛض
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ٔييابسُٙٔ ٚ ،ك ّٖٕىطز زؾرٍاٟٞاي ويفطي ب ٝحؿا

ٔيآيتس ،ضٚقتٗ اؾت

وت ٝايتٗ

ؾياؾ ٞا بٕا٘ٙس زيٍط ؾياؾ ٞاي الرهازي اخرٕاٖي بطذاؾتر ٝاظ يافرتٞٝتاي ّٖٕتي ٚ

حمٛق اؾالٔئ /حٕسّٖي حاخي ز ٜآبازي

تدطبي بكط  ٚزض ٖيٗ حاَ ايسئِٛٛغيٞا  ٚفطًٞٙٞا ٚ ٚيٗي

لاِب ٞط خأٗ ٝاؾت .

َهيٗراً تغييطات ٚتحٛالت خٛإٔ ذٛز ٔٛخب تغييط  ٚتح َٛزض ؾياؾ
ٔيٌطزز؛ 2ايٗ ٘ىر ٝضا ٘يع ٕ٘يتٛاٖ ٘اٌفرٌ ٝصاقت
اخرٕاٖي ٘يع ذٛز ّٔٗ َٛؾياؾ

ٌصاضيٞتا ٘يتع

وت ٝبركتي اظ تغييتطات  ٚتحتٛالت

ٌصاضيٞا  ٚزض ٘ريد ٝاؾرطاتػيٞا  ٚضاٞهطزٞاي حتاوٓ

بط خٛإٔ اؾ .
ازٖاي ايٗ ٘ٛقراض بط ايٗ اؾ

و ٝبحطاٖ وط٘ٚا ،بحطاٖ زض ؾياؾ

خٙتايي ضا زض پتي

زاقر ٚ ٝزاضز ٔٛيٖٛي و ٝزض ازأٛٔ ٝضز بحث  ٚبطضؾي لطاض ٔيٌيطز.

 .1ذا٘ٓ وطيؿريٗ الظضغ ٘يع زض تٗطيف ؾياؾ خٙايي آٖ ضا «يه اؾرطاتػي حمٛلي  ٚاخرٕاٖي ٔهرٙي بط
ٔها٘ي بطٌعيس ٜايسئِٛٛغيه با ٞسف پاؾد زٞي ٚالتٕ ٌطايا٘ت ٝبتٔ ٝؿتائُ ٔ ٚمرًتيات پيكتٍيطي ٚ
ؾطوٛبي پسيسٔ ٜدطٔا٘ ٝبٙٗٔٝاي ٚؾيٕ ؤّٕ »ٝيزا٘س (حؿيٙي ،1393 ،ل.)27
 .2چطاو ٝؾياؾ «ا٘ررا » ضٚـ ٞاؾ  ٚايٗ ذٛزٔ ،رأثط اظ ٖٛأُ ٔررّفي ٕٞچ ٖٛاٚيأ  ٚاحتٛاَ
فطٍٙٞي ،ؾياؾي  ٚذهٛناً ٔها٘ي  ٚان َٛايسئِٛٛغيه اؾ (ٕٞاٖ ،ل.)29

 .2-1كشيوا ي بحشانصدگي دس سياست جىايي
ايٗ ٔؿلّ ٝو ٝبحطاٖ وٛيس  19تا چ ٝحس ٔٛختب بحتطاٖ زض ؾياؾت
اؾ

يا ذٛاٞس قس زض زضخ٘ ٝرؿ

خٙتايي قتسٜ

٘ياظٔٙس فٙٗٔ ٟٓتاي بحتطاٖ زض ؾياؾت

خٙتايي ٚ

زضازأ ٝابٗاز ايٗ بحطاٖ اؾ .
ٚاغ ٜبحطاٖ اظ ٚاغٌا٘ي اؾ

و ٝأطٚظ ٜب ٝنتٛضت ٌؿترطزٜاي ٔتٛضز اؾترفاز ٜلتطاض

ٔيٌيطز بحطاٖ لصا ،بحطاٖ آ  ،بحطاٖٞاي الرهتازي ،بحتطاٖ بيىتاضي  ...ٚزضٚالتٕ ،بتٝ
ٔحى ايٙى ٝيه ٟ٘از اخرٕاٖي با ٔكىالت واضي ّٕٖ ٚي ضٚبطٔ ٚيقتٛز ت حرتي اٌتط
ايٗ ٔكىالت ؾهه ٌ ٚصضا باقٙس ت اظ ايتٗ ٚاغ ٜبتطاي تٛنتيف چٙتيٗ ٚيتٗيري بٟتطٜ
ٌطفرٔ ٝيقٛز .ب ٝل َٛضيٕ٘ٛسٌؿٗ أطٚظ ٜاظ اٖرهاض  ٚاضظـ ٚالٗي بحطاٖ واؾتر ٝقتسٜ
اؾ

(گسه ،9939 ،ص )339باٚخٛزايٗ تٛخ ٝب ٝزيسٌا« ٜازٌاضٔٛضٖ» ( Edgard

اؾت  .اظ٘ٓتط ٚي يته

 )Morinخأٗٝقٙاؾي فطا٘ؿٛي زض ايٗ ذهٛل حائع إٞيت
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بحطاٖ ٖٕستاً با چٟاض ذهيهٔ ٝكرم ٔيٌطزز:
ٔؿائّي و ٝتا پيف اظ ايٗ ب ٝحُ آٟ٘ا لازض بٛز ٜاؾ ٘ ،هاقس)؛
 .2افعايف بيٕ٘ٓي ٛ٘ ٚؾاظيٟا وٓ٘ ٝاْ زيٍط ٔٛفك بٟٔ ٝاض آٟ٘ا ٘يؿ ؛
 .3ؾر قسٖ ٘ٓاْ و ٝزيٍط ٔٛفك ب ٝاُ٘هاق ذٛز يا تحطوات پيطأ ٖٛذٛز ٕ٘يٌطزز؛
 ٚ .4باالذط ٜآلاظ فٗاِي ٞاي پػٞٚكي بٛٓٙٔ ٝض يافرٗ ضا ٜحتُٞتايي بتطاي ذتطٚج اظ
بحطاٖ (ٌمان ،ص.)331

حاَ بايس زيس و ٝآيا بحطاٖ وط٘ٚا ٔٛخب بحطاٖ زض ؾياؾت
اؾ  .پتيف اظ ٞطچيتع تٛخت ٝبت ٝز٘ٚىرت ٝيتطٚضي اؾت
نٗٙريقسٖ ب ٝايٗ ؾ ٛبطٚظ بحطاٖ زض خٛإٔ ٘ؿه

٘رؿت

ايتٗ وت ٝاظ ظٔتاٖ

بٌ ٝصقر ٝپسيسٜاي ٔرسا َٚاؾ

بّى ٝيه پسيس ٜاخرٕاٖي اؾ

ٚ

و ٝا٘سيكٕٙساٖ ضا ب ٝتفىتط

پيطأ ٖٛذٛز ٚا زاقر ٚ ٝضاٞىاضٞايي ضا بطاي زِٚرٕطزاٖ پيكٟٙاز ٔتيوٙتس ،ز ْٚايتٗ وتٝ
ٛٙٞظ پسيس ٜوط٘ٚا  ٕٝٞآثاض  ٚتهٗات ذٛز ضا بطٚظ ٘ساز ٜاؾ

 ٚزض آيٙس٘ ٜعزيىي قتاٞس

بطٚظ ٘كا٘ٞٝاي بيكرط اظ ايٗ پسيس ٜت وّٖ ٝي آِاٞط لطاض اؾ

اظ ايٗ ب ٝبٗس ٕٞطا ٜبكتط

باقس ت ذٛاٞيٓ بٛز  ٚاظايٗضٔ ٚاٞي

زليكتط ايٗ بحطاٖ زض آيٙس ٜبيكرط ٕ٘ايتاٖ ذٛاٞتس

خٙايي

أطي لطيب ٖ ٚديب ٘يؿ

خٙتايي وكتٛضٞا قتسٜ

حمٛق اؾالٔي /اظ بحطاٖ وط٘ٚا تا بحطاٖ ؾياؾ

 .1يه يا چٙس اذرالَ وٛٔ ٝخب ٔيقٛز ٘ٓاْ (ؾيؿرٓ زيٍط لازض ب ٝاضائ ٝضا ٜحُ بطاي

قس.
زض ؾطفهُ ٘رؿ
تحٕٛ٘ َٛز ٜاؾ

ٌفر ٝقس و ٝبحطاٖ وط٘ٚاٚ ،يٗي

خٙايي خٛإٔ ضا زؾتررٛـ

و ٕٝ٘ٛ٘ ٝباضظ آٖ پسيس آيتي ختطايٓ  ٚا٘حطافتات ٘ت ٛپسيتس ٔرتأثط اظ

اٚيأ  ٚاحٛاَ وط٘ٚايي اؾ ؛ أطي و ٝبٚٝيػ ٜبا تُٗيّي ٔطاوع وؿب  ٚواض ٔ ٚكتالُ
ٞط ضٚظ بط ابٗاز آٖ افعٚزٔ ٜتيقتٛز ،حرتي بطذتي اظ تتأثيط بحتطاٖ وط٘ٚتا بتط تحىتيٓ
٘ابطابطٞاي آٔٛظقي (كشاَرز ،9911 ،ص91ا٘ ٚ )31يع افع٘ٚي ٌؿؿت ٞتا ٚ
قىاف ٞاي َهماتي (حسيهزادي خرمي ،9911 ،ص13أ )11يٌٛيٙس .ايٟٙا
ذٛز بس ٖٚتطزيس افعايف ٘طخ خطْ  ٚخٙاي

٘اأٙي ضا زض پي ذٛاٞس زاق .

٘ىر ٝبؿياض ٔ ٟٓزض ذهٛل ايٗ بحطاٖ ايٗ اؾ
اظ پٛيايي  ٚتٛؾٗ ٝيافرٍي  ٚپيكطف
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و ٝايٗ بحطاٖ ،اظ ٘ ٔٛبحطاٖ ٘اقي

٘يؿ  ،بّىت ٝبحطا٘تي ٘اقتي اظ يتٗف بكتطي

اؾ  .تٛييح ايٙىٕٞ ٝچٙاٖوٌ ٝؿٗ يازآٚضي ٔيوٙس ،بحطاٖ قٙاؾاٖ ،بحطاٖٞا ضا ب ٝزٚ
زؾر ٝبحطاٖٞاي ٘اقي اظ ضقتس  ٚتٛؾتٗ ٚ ٝبحتطاٖٞتاي ٘اقتي اظ ظٚاَ ٚافت َٛتمؿتيٓ

حمٛق اؾالٔئ /حٕسّٖي حاخي ز ٜآبازي

ٔيوٙٙس؛ زض ايٗ زٔٚي ،پسيسٜاي ٔرُ ٚخٛز زاضز؛ «ظٔا٘ي با بحطا٘ي تطلي ضٚبطٞ ٚؿتريٓ
و ٝبحطاٖ زض خٟ

اؾرحىاْ ا٘ؿداْ يا واضآيي  ٕٝٞخا٘هٓ٘ ٝاْ بحطاٖ ظزٔ ٜرٕايُ باقتس
و ٝپسيس ٜيه پسيس ٜا٘فداض ،اظ ٌ ٓٞؿيررٍي ،تالقي يا فتطٚ

 ٚبحطاٖ اف َٛظٔا٘ي اؾ

پاقي باقس» (ٌمان ،ص )333بحطاٖ ؾياؾ

خٙايي زض ٚيتٗي

وط٘ٚتايي ،بحتطاٖ

٘اقي اظ ضقس  ٚتٛؾٗ ٝخٛإٔ ٘يؿ  ،بّى ٝبحطاٖ ٘اقي اظ پسيتسٜاي ٔرتط
اؾ

 ٚوكتٙسٜ

و ٕٝٞ ٝخٛإٔ  ٕٝٞ ٚآحاز ا٘ؿاٖٞا ضا ٞسف لطاض زاز ٚ ٜبت ٝنتغيط  ٚوهيتط ضحتٓ

ٕ٘يوٙس  ٚالرهاز  ٚؾياؾ ٙٔ ،اؾتهات ٔ ٚطاؾتٓ ٔتصٞهي  ٚض٘ٚتس آٔٛظقتي  ...ٚضا بتٝ
تُٗيّي وكا٘سٚ ٜزؾ وٓ يه ٘اأٙي ضٚا٘تي ضا پسيتس آٚضز ٜاؾت ؛ اظايتٗض .ٚقٙاؾتايي
ابٗاز  ٚخّٜٞٛاي بحطاٖ ؾياؾ

خٙايي زض ٚيٗي

وط٘ٚايي بطاي قٙاذ

زليك ٔاٞي

ايٗ بحطاٖ يطٚضت زاضز.

 .2-2جلًٌَاي بحشان سياست جىايي دس ششايط كشيوايي
ٌفر ٝقس و ٝؾياؾ
زض يه خأٗ ٝتٛؾٍ زِٚ

خٙايي زض حميم
يا ظيط ٘ٓط زِٚ

ٔدٕ ٖٝٛاؾرطاتػيٞا  ٚضاٞهطزٞايي اؾ

وٝ

زض پاؾد زٞي پيكيٙي يا پؿيٙي ب ٝختطْ ٚ

ا٘حطاف اتراش  ٚاخطا ٔيقٛز؛ ايٗ ضاٞهطزٞا ضا ٔيتٛاٖ اظ ٔٓٙطٞاي ٌ٘ٛاٌ ٖٛتمؿيٓ وطز
 ِٚتي ٕٔٗتتٛالً اي تٗ ضاٞهطزٞتتا ضا بتت ٝضاٞهطزٞتتاي پيكتتٍيطا٘ٚ ٝؾتتطوٛبٍطا٘( ٝفتحااي

بٍىسي ،9119 ،ص ٚ )9بٝتٗهيتط زيٍتط ليطويفتطي  ٚويفتطي تفؿتيٓ ٔتيوٙٙتس.
ضاٞهطزٞا  ٚتسابيط ويفطي و ٝاظ آٖ ب ٝؾياؾ

ويفطي تٗهيط ٔيقٛز ذتٛز ٔدٕٖٛتٝاي اظ

اؾرطاتػيٞا آٖ اظ خطْ اٍ٘اضي ،ويفط زٞي ،انالح  ٚزضٔاٖ ،ظ٘ساٖ ٌطايي ٚ ،يتا حتهؽ
ظزايي  ٚضٚي آٚضزٖ ب ٝخايٍعيٗٞاي ظ٘ساٖ  .....ٚضا زضبطٔيٌيتطز .ضاٞهطزٞتاي پيكتيٙي
٘يع و ٝاظ آٟ٘ا زض لاِب ؾياؾ ٞاي پيكٍيطي يتاز ٔتيقتٛز بتط حؿتب ٔاٞيت

تتسابيط

پيكٍيطا٘ ٝب ٝضاٞهطزٞاي پيكٍيطي اخرٕتاٖي يتا خأٗتٔ ٝتساض  ٚضاٞهطزٞتاي پيكتٍيطي
ٚيٗي يا ٔٛلٗيري تمؿيٓ ٔيقٛزٔ .ؿلّ ٟٓٔ ٝايٗ اؾ
و ٝؾياؾ

و ٝايٗ ضاٞهطزٞا بط حؿب ٔسِي

خٙايي بط آٖ اؾرمطاض يافر ٝاؾ

ٔرفاٚت اؾ  .ذا٘ٓ ٔيطي زِٕاؼ ٔاضتي زض

يه ضٚـ ابرىاضي  ٚاِهر ٝبا ُٔاِٗ ٝؾياؾ

خٙايي خٛأتٕ ٔررّتف ،بتط حؿتب ايٙىتٝ

اضظـ ٔحٛضي زض يه خأٗ ،ٝآظازي يا حفّ لسضت يا تؿاٚي  ٚبطابطي باقسٔ ،سَٞاي
ٔؿاٚات ٌطا تمؿيٓ ٔيوٙس اِهر ٝا ٚاظ ٔسَٞاي فطٖيتطي ٘يع ؾرٗ ٔيٌٛيتس وت ٝبيكترط
آٟ٘ا فمٍ زض ْطف شٞتٗ تحمتك زاض٘تس ٚتحمتك ذتاضخي ٘ساض٘تس (ر.ك :دلماا

مارتي.)9939 ،
اِهر ٝچٙيٗ ٘يؿ

و ٝزض يه خأٗٗٔ ٝيٗ ٕٛٞاض ٜبا يته ٔتسَ ضٚبتط ٚباقتيٓ بّىتٝ

قطايٍ  ٚا ٚيأ  ٚاحٛاَ اخرٕاٖي  ٚاظخّٕ ٝبحطاٖٞا ٔيتٛا٘ٙتس باٖتث تغييتط اظ يته
ٔسَ بٔ ٝسَ زيٍط ٚ ،زؾ وٓ ٘ؿه
ُٔاِٗٚ ٝيٗي

ب ٝبطذي اظ خطايٓ ٔ ٚدطٔاٖ قٛز.

چٙس ٔاٌ ٜصقر ٝخٛإٔ  ٚآ٘چ ٝزض ٖطن ٝؾاي ٞا  ٚضؾا٘ٞٝا بطٚظ ٚ

ْٟٛض يافر ٝاؾ ٕٛ٘ ،زٞاي بحطاٖ زض ؾياؾ

بط حؿب قطايٍ  ٚأىا٘تات ٘ ٚيتع ؾتهه

ٔسيطيري حاوٓ بط خٛإٔ ،ايٗ خّٜٞٛا ٕٛ٘ ٚزٞتا بتطٚظ ْٟ ٚتٛض يىؿتا٘ي ٘تساضز؛ ِٚتي
بَٛٝض لُٕ ٔيتٛاٖ ازٖا وطز و ٕٝٞ ٝوكٛضٞاي زضٌيط وط٘ٚا زض ؾياؾت

خٙتايي ذتٛز

بحطاٖ ضا تدطب ٝوطزٜا٘س.
اظخّٕ ٝايٗ ٕ٘ٛزٞا ،ذألء تمييٙي ويفتطي زض ٔٛاخٟت ٝبتا ختطايٓ حانتُ اظ قتطايٍ

خٙايي

ٔررّف ضا آقىاض ٔيؾاظز؛ اِهرَ ٝهيٗي اؾ

ويفطي  ٚؾياؾت

پيكتٍيطي وكتٛضٞاي

حمٛق اؾالٔي /اظ بحطاٖ وط٘ٚا تا بحطاٖ ؾياؾ

ؾياؾ

خٙايي ضا بٔ ٝسَ زِٚت

خأٗتِ ٝيهتطأَ ،تسَ الرتساٌطا ٔٚتسَ زِٚت

خأٗتٝ
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وط٘ٚايي اؾ ؛ ايٗ ذألء ب ٝنٛضت تاْ يا ٘الم اؾ ؛ ذألء تتاْ زض ٔتٛضز ضفراضٞتايي
(آٖ اظ فُٗ يا تطن فُٗ) اؾ

و ٝاؾاؾاً لتا٘٘ٛي زض ٔتٛضز آٖ ٚختٛز ٘تساضز ٚ ،ذتألء

٘الم٘ ،اْط ب ٝآٖ زؾر ٝاظ ضفراضٞايي اؾ

وت ٝپاؾتدٞتاي ويفتطي ٔٛختٛز زض قتطايٍ

فّٗي٘ ،أٙاؾب  ٚيا ليطٕٔىٗ بٛز ٜاؾ

يٗٙي يا باظزاض٘سٌي الظْ ضا ٘ساقر ٝيا زض اختطا

ٔكىُ زاضز.
اظ زيٍط ٕ٘ٛزٞا ،تأثيط وط٘ٚا بط زؾرٍا ٜلًتايي اؾت ؛ افتع ٖٚبتط تُٗيّتي زؾترٍاٜ
لًايي ت ٕٞا٘ٙتس تُٗيّتي زيٍتط ٔكتالُ وت ٝذتٛز ؾتاظواض ضؾتيسٌيٞتاي ويفتطي ٚ
ليطويفطي ضا بطاي ٔستي بت ٝتٗٛيتك ا٘تساذ

 ٚاظايتٗض ٚفطنت ٞتاي ٔغرٕٙتي بتطاي

بعٞىاضاٖ ذّك وطز ،آظاز ؾاظي حدٓ ٖٓيٕي اظ ظ٘سا٘ياٖ اظ تطؼ وط٘ٚاظزٌي زض ظ٘تساٖ
ٞطچٙس ذٛز يه پاؾد ؾياؾ
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ويفطي زض ٚيٗي

وط٘ٚايي بٛز ،أا ٞط ٌع ٕ٘يتتٛاٖ اظ

ٔراَطات ايٗ پاؾد چكٓ پٛقيس؛ زضٚالٕ ايٗ پاؾد بٙٗٔٝاي اٖالْ ٖسْ أىتاٖ اؾترفازٜ
اظ چٙيٗ پاؾري  ٚزض حميم

حمٛق اؾالٔئ /حٕسّٖي حاخي ز ٜآبازي

ظ٘سا٘ياٖ ٘يع فطن
پاؾري ،فطن

ٖسْ واضآيي آٖ زض قطايٍ خسيس بٛز؛ ذانت ٝوت ٝبطذتي

ضا ٔغر ٓٙقٕطز ٚ ٜزؾ

ب ٝقتٛضـٞتايي ظز٘تس؛ زضٞطحتاَ چٙتيٗ

آفطيٙي بيكرط بطاي بعٞىاضاٖ باِم ٚ ٜٛباِفُٗ بٛز؛ ضٚقٗ اؾ

و ٝزيٍتط

پاؾدٞاي ويفطي ٕٞچ ٖٛخعاي ٘مسي ٘يتع زض چٙتيٗ قتطايُي لابتُ اؾترفاز٘ ٜهتٛز؛ زض
خايي و ٝز ، ِٚبا٘هٞا ضا ّٔعْ ب ٝتٗٛيك اِعاْ ب ٝباظ پطزاذ

بسٞيٞاي ٔكرطياٖ ذتٛز

ٔيوطز ،چٍٔ ٝ٘ٛيتٛاٖ اظ ٔٙهفا٘ ٝبٛزٖ چٙيٗ پاؾدٞايي زض قتطايٍ وط٘ٚتايي بتٚٝيتػٜ
بطاي خطايٕي و ٝؾٛز آٚضي ٔاِي بطاي بعٞىاضاٖ ٘ساقر ٝاؾت

ؾترٗ ٌفت  .تُٗيّتي

ٔطاوتتع وؿتتب  ٚوتتاض ٚتحهتتيُ ٘ ٚيتتع ٔطاوتتع زضٔتتا٘ي ،اؾتتىاٖ اؾتترفاز ٜاظ بؿتتياضي
خايٍعيٗٞاي ظ٘ساٖ ضا ٘يع ٔررُ ٕ٘ٛز .بٙابطايٗ ،زؾرٍا ٜلًايي ٖٕالً ظضازذا٘ ٝذتٛز ضا
اظ زؾ

زازٍٔ ،ٜط ايٙى ٝبٝؾٕ

پاؾدٞايي ضٚي آٚضز و ٝؾاِٟا ب ٝزاليُ حمٛق بكتطي

 ٚا٘ؿا٘ي ،اؾرفاز ٜاظ آٖ قسيساً ٟ٘ي ٔيقٛز؛ ضاؾري ٔيتٛاٖ اظ ٔداظات ؾاِب حيتات ٚ
زض چٙيٗ قطايُي آٖ  ٓٞبٌ ٝؿرطزٌي خطائٓ ٘اقي اظ وط٘ٚا بٟط ٜبطز؟
َهيٗي اؾ

و ٝپاؾدٞاي انالحي  ٚزضٔا٘ي  ٓٞبِ ٝحاِ ٞعيٞٝٙاي ،فتطاٚاٖ ٞ ٚتٓ

بِ ٝحاِ قطايٍ لطُ٘يٝٙاي  ٓٞ ٚبِ ٝحاِ بؿيح أىا٘ات زضٔا٘ي بطاي بيٕتاضاٖ وط٘ٚتايي
أىاٖ واضبؿ

زض قطايٍ فّٗي ضا ٘ساض٘س.

اظ زيٍط ٕ٘ٞٝ٘ٛاي بحطاٖ ؾياؾ
يافر ٝاؾ

خٙايي و ٝزض وكٛضٞاي اؾتالٔي بتٚٝيتػْٟ ٜتٛض

ٔهاحث ٘اْط بت ٝتُٗيّتي ٔ ٚؿتاخس ٔ ٚطاوتع ٔ ٚطاؾتٓ ٔتصٞهي ٘ ٚيتع ٘تٔٛ

تكطيفات ٛٔ ٚاخٟٝاي اؾ

و ٝبا خاٖ باذرٍاٖ وط٘ٚايي تٛنتي ٝقتس ٜاؾت  .تٛيتيح

ايٙىٕٞ ٝچٙاٖو ٝپيف اظ ايٗ ٘يع ٌفر ٝقتس ؾياؾت
ا٘ررا

ضٚـ ٞاؾ

 ٚاظخّٕت ٝؾياؾت

خٙتايي ز٘يتاي

و ٝايٗ ذٛز بط اؾاؼ ٔها٘ي ايسئِٛٛغيه اؾ ؛ زض بحتطاٖ وط٘ٚتا،

اظ ؾٛيي بط اؾاؼ پطٚتىُٞاي بٟساقري ،بؿرٝقسٖ  ٚتُٗيّتي ٕٞت ٝتدٕٗتات اظخّٕتٝ
تدٕٗات ٔصٞهي ٘ ٚيع يس ٖف٘ٛي وطزٖ اخؿاز  ٚزفٗ آٟ٘ا بتأٛاز يتس ٖفت٘ٛي وٙٙتس،ٜ
تٛنئ ٝيقٛز ،بطايٗاؾاؼ زض وكٛض ٔا زض آلاظ ،فٛت قسٌاٖ ٘ ٝلؿُ زازٔ ٜيقس٘س ٚ
٘ ٝوفٗ ٔيٌكرٙس ،بّى ٝبٌٝ٘ٛٝاي لطيها٘ ٚ ٝزٚض اظ چكٓ ٘عزيىاٖ  ٚيا حساوثط با حًٛض
فانّ ٝزاض ٔٗسٚزي اظ آٟ٘ا زفٗ ٔيقس٘س؛ تا ايٙى ٝبا انطاض خٕٗي اظ ٔٙٔٛاٖ  ٚاؾرفراآتي
و ٝقس ايٗ ٚيي

وٙاض ٌصاقر ٝقس؛ زض ٔٛضز تُٗيّي ٔؿتاخس ٔ ٚطاوتع ٔتصٞهي ٞتٓ اظ

تهٕيٕات  ٚا٘ررا ٞايي ضا ٔغايط با آٔٛظٜٞاي قطٖي ٔيزا٘ٙسَ .هيٗتي اؾت

حرتي زض

ٔٛضز ٘ٛٔ ٔٛاخ ٟٝبا فٛت قسٌاٖ ايٗ ٚيطٚؼ ٘يع خاي َطح ٔهاحتث وٙت٘ٛي ٕٞچتٖٛ
تٞٛيٗ بٔ ٝطزٔ ٜؿّٕاٖ ٚختٛز زاقت
ٔكطٖٚي

 ٚزاضز؛  ٚحىٔٛت

اؾتالٔي ْٔٛتف اؾت

تتا

اي ٍٝ٘ٛٙضٚـٞا پطٚتىُٞا ضا پيف اظ ايتٗ بطضؾتي ٔتيوتطز  ٚآٍ٘تا ٜچٙتيٗ

ا٘ررا ٞايي ضا ب ٝاخطا ٔيٌصاق .
حري با چكٓ پٛقي اظ ايٗ أٛض ،زض زضؾري بطذتي التسأات  ٚتتسابيط پيكتٍيطا٘ ٝاظ
ٔٓٙط آٔٛظٜٞاي حمٛلي  ٚزيٙي خاي تأٔالت خسي ٚخٛز زاضز؛ آيا ٔتيتتٛاٖ يتط

ٚ

قرٓ افطازي ضا و ٝبسٔ ٖٚاؾه زض ٔدإٔ ٖٕٔٛي حًٛض پيسا ٔيوٙٙس پصيطف ؟ ٌتطفرٗ
قّي ًٙآ

فكاض لٛي بطٚي آ٘اٖ ،يا اِتعاْ بتٗٔ ٝطفتي ذتٛز  ٚبؿترطيقتسٖ زض خٕتٕ

ٔيٌفرٙس ٞط وؽ برٛا٘س ذتٛز ضا اظ بيٕاضؾتراٖ زٚض وٙتس  ٚزض ذا٘ت ٝزضٔتاٖ ذتٛيف ضا
ٔكغ َٛقٛز ،حيات ذٛزـ ضا تًٕيٗ وطز ٜاؾ .
ٟٔٓتط اظ  ٕٝٞابٗاز پيف ٌفر ٝايٗ و ٝبحطاٖ وط٘ٚتا ظٔيٙت ٝضا بتطاي ٚيتٗيري بؿتياض
ذُط٘ان فطا ٓٞوطز ٜاؾ

ٚيٗيري و ٝزض آٖ بؿتياضي اظ حمتٛق  ٚآظازيٞتاي فتطزي

خٙايي

بيٕاضا٘ي بؿياض ذُط٘ان ضا چتَ ٝتٛض؟ فطأتٛـ ٕ٘تيوٙتيٓ وت ٝزض ضٚظٞتاي آلتاظيٗ،

حمٛق اؾالٔي /اظ بحطاٖ وط٘ٚا تا بحطاٖ ؾياؾ

ٕٞاٖ آلاظ تا ؤ ٖٛٙراِف ٞايي اظ ؾٛي بطذتي افتطاز نتٛضت ٌطفرت ٝاؾت

 ٚچٙتيٗ
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تح

اِكٗأ لطاض ٔيٌيطز و ٝاظ آٖ ب« ٝالرساضٌطايي» تٗهيط ٔيقٛز.

 .2-3بحشان كشيوا ي چشخش بٍسمت مذل اقتذاسگشاي سياست جىايي
ض٘ٚس ٖازي زض ؾياؾ

خٙايي ايٗ اؾ

ٔيضؾسٕٛٗٔ ،الً قاٞس تغييتط ٔتسَ ؾياؾت

وٚ ٝلري خأٗ ٝاظ ٚيٗي

أتٗ بت٘ ٝتاأٙي

خٙتايي آٟ٘تٓ ٕٔٗتٛالً چتطذف بتٝؾتٕ

ٔسَٞاي الرساضٌطا  ٚبٚٝيػ ٜالرساضٌطاي تاْ ٞؿريُٓٔ .اٌِٗ ٝصقر ٝخٛإٔ بكطي ٘كتاٍ٘ط
ايٗ اؾ

و ٝبا بطٚظ بحطاٟ٘ا آٖ اظ بحطاٖٞا با ٔٙكتاء ا٘ؿتا٘ي َهيٗتي ٕٞچت ٖٛؾتيُ ٚ

ظِعِ ٝو ٝبٝتهٕ آٖ فطن ٞاي فطاٚا٘ي فطا ضٚي بعٞىاضاٖ ت اٖتٓ اظ بتاِم ٜٛيتا باِفٗتُ ت
لطاض ٔيٌيطز ٔسَ الرساضٌطاي ؾياؾ

خٙايي ضخ ٔتيٕ٘ايتس .چٙتيٗ اؾت

زلسلٞٝاي پػٞٚكٍطاٖ ّٖ ْٛاخرٕاٖي ايٗ اؾ

وت ٝاظخّٕتٝ

و ٝچ ٝبايس وطز ؤ ٝمابّ ٝبا وط٘ٚتا بتٝ

ٔكطٖٚي بركي الرساضٌطايي ٔٙدط ٘كتٛز (كشااَرز ،9911 ،ص )93بتٚٝيتػٜ
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ايٙى ٝاٍِٛي ٔٛفمي ؤُ ٝطح ٔيقٛز وكٛضي اؾ

حمٛق اؾالٔئ /حٕسّٖي حاخي ز ٜآبازي

چيٗ زض آلاظ قٟط ٞٚاٖ با ياظزٔ ٜيّي ٖٛخٕٗي
ٛٞيي با ٔ 57يّي ٖٛخٕٕٗي

و ٝذاؾترٍاٚ ٜيتطٚؼ وط٘ٚاؾت ؛

ضا لطُ٘ي ٝٙوطز ،لطُ٘يٝٙاي و ٝب ٝاؾتراٖ

وكيس ٜقسٌ ،تعاضـ وتٛضث بتا ٖٙتٛاٖ ٚيتطٚؼ وط٘ٚتا:

زضٔاٖٞايي بستط اظ بيٕاضي زض  29فٛضي٘ 2020 ٝكتاٖ ٌتط اؾترفاز ٜچتيٗ اظ لتٛيتتطيٗ
ابعاض ٞاي وٙرطِي ذٛيف اؾ ؛ پٟهاز بطاي قٙاؾايي وؿا٘ي و ٝبسٔ ٖٚاؾه ايٗ َطف ٚ
آٖ َطف ٔيض٘ٚس؛ اؾرفاز ٜاظ ؾيؿرٓ ٚيتسيٛيي ّٔتي بت٘ ٝتاْ «اؾتىاي ٘ت » وت ٝبتطاي
قٙاؾايي وؿا٘ي و ٝاظ لطُ٘ي ٝٙفطاض ٔيوطز٘س؛ اؾرفاز ٜاظ وسٞاي ضٍ٘ي زض اپّيىيكٗٞتاي
پطزاذري ؤ ٝطزْ ضا بط اؾاؼ أىاٖ قيَ ٔٛهم ٝبٙسي ٔيوٙس (ٌمان ،ص93اا)93
خاِب ايٗ اؾ

و ٝزض ايٙدا ٖٛاْ ٌطايي ويفطي ٘يع تمٛي

وٙٙس ٜضٚيىطز الرساضٌطاؾ ؛

ضاؾري ٖطف خأٗ ٝبا افتطازي وت ٝزض چٙتيٗ ٚيتٗيري چكتٓ َٕتٕ ٔ ٚتاَ ا٘تسٚظي ٚ
والٞهطزاضي  ٚاحرىاض ٚشذيط ٜؾاظي ٔتٛاز زاضٚيتي  ٚبٟساقتري  ٚلتصايي زاض٘تس ،ختع
بطذٛضزي ؾر

 ٚقسيس ضا ٔيپؿٙسز؟!

بطذي بط ايٗ باٚض٘س و« ٝزض حاِي و ٝبؿياضي اظ ٔطزْ ٔرٟٗس٘س با ايٗ بحطاٖ بدٍٙٙتس
 ٚب ٝلطبا٘ياٖ وٕه وٙٙسٛٙٞ ،ظ ٞؿرٙس ٔدطٔا٘ي و ٝؾطيٗاً زض نسز لاپيتسٖ فطنت ٞتاي
پسيساض قس ٜاظ بحطاٖ ٞؿرٙس؛ ايٗ أطي ليطلابُ له َٛاؾ

چطاوت ٝايٍ٘ٛٙت ٝفٗاِيت ٞتا

بٚٝيػ ٜزض َ َٛزٚضاٖ بحطاٖ بٟساق

ٔ ٚتيتٛا٘تس ذُتطات

ٖٕٔٛي ،ذُط آفطيٗ اؾ

ٚالٗي بطاي ظ٘سٌي ا٘ؿاٖٞا ب ٝز٘هاَ زاقر ٝباقس؛ اظايٗض ٚبيف اظ ٞط ظٔاٖ زيٍتط خٙتً
با خطْ إٞي

زاضز» (ٔ .)Europol, 2020, p.4دطٔا٘ي و ٝزض ايٗ فًا فٗاِيت

ٔتيوٙٙتس،

ٔدطٔا٘ي ليطلابُ تطحٓ خّٔ ٜٛيوٙٙس؛ وؿا٘ي ؤ ٝيوٛقٙس تا يتا اظ تتطؼ  ٚايتُطا
ٔطزْ اظ بحطاٖ وط٘ٚا ؾٛز بهط٘س؛ يا بٖٛ٘ٝي بط تطؼ  ٚايُطا

ضا

آٟ٘ا بيفعايٙس  ٚزِٚت

٘اواض آٔس خّ ٜٛزٙٞس  ٚيا  ....ايٗ بعٞىاضاٖ بعٞىاضا٘ي ٞؿرٙس و ٝؾٛاض بط ٔٛج ايُطا
 ٚاحؿاؾات ٖٛ ٚاَف ٔطزْ ،زض نسز زؾريابي ب ٝآٔاَ  ٚاٞساف ذٛيف ٞؿرٙس؛ ضاؾري
ٔيقٛز اظ ؾط تؿا ٚ ُٞتؿأح با چٙيٗ ٔدطٔا٘ي ؾترٗ ٌفت ؟ ٕٞ ٚچٙتاٖ اظ حمتٛق
بعٞىاضاٖ  ٚنيا٘

اظ آظازي ا٘ؿاٖٞا زْ ظز؟ يا بايس با لتسضت  ٚالرتساض وتافي بتا آٟ٘تا
بطاي حفّ خاٖ ا٘ؿاٖٞتا (حتك بتط

بطذٛضز وطز  ٚبطاي ٔستي ٔحسٚز  ٓٞو ٝقس ٜؾ

حيات) اظ بطذي اضظـٞا (ٕٞا٘ٙس حك بط آظازي  ٚحك بط ٔرفاٚتبتٛزٖ) ٖتس َٚوتطز؟
تٛخ ٝبٔ ٝؿائُ ٔ ٟٓزض ظٔا٘ي وٌ ٝطايف  ٚضٚيىطز ؾياؾ
أٙي

 ٚآضأف ضٚا٘ي قٟط٘ٚساٖ زض پي ٌؿرطـ ٔم ِٝٛاضتىا

زلسل ٝي انّي ؾياؾ

«أطٚظ ٜب ٝز٘هتاَ ٘متى ٌؿترطزٜ
خطْ ،اٞتساف ؾياؾت

خطْ ٔحٛضي تغييط ٔؿيط زاز ٜاؾ

خٙايي بسَ ٌطزيس ... ٜؾياؾ

 ٚتًٕيٗ أٙي

بتٝ

خٙتايي أٙيت

ٌتطا ،بتا فتطو

زقٕٗ زا٘ؿرٗ بعٞىاضاٖ بٖٛ٘ٝي حمتٛق ويفتطي زقتٕٗ ٔتساض ٕٞت

ٌٕتاضز ٜاؾت »

(قىاد َ اكبري ،9919 ،ص )91ضاؾتري ٔتيتتٛاٖ اظ ٕٔاقتات بتا وؿتا٘ي
ؾرٗ ٌف

و ٝبا بٟطٌٜيطي اظ ٚيٗي

وط٘ٚايي ،وٛقيسٜا٘س اظ تطؼ  ٚايتُطا

ٔتطزْ

اظ ايٗ بحطاٖ بٟط ٜبهط٘س  ٚب ٝضٚـٞاي ٌ٘ٛاٌ ٖٛوالٞهطزاضي ،فطٚـ ٔحهٛالت تمّهي
يا بيويفي

پاييٗ ،احرىاض ،ؾطل

يا زاضاي ويفي

اضظاق ٖٕتٔٛي ،زض نتسز پتط وتطزٖ

ٔدطٔا٘ي ؾرٗ بٍٛييٓ؟ ضٚقٗ اؾ
ؾر

با ايٗ پسيسٞ ٜاؾ

و ٝذٛاؾ

ٌ ٚطايف ٖٕ ْٛخأٗٔ ٝمابّ ٝخسي ٚ

 ٚب ٝبياٖ زيٍتط ٖتٛاْ ٌطايتي زض ؾياؾت

ضٚيىطز ٌطايي ضا زاضز؛ ؾياؾ

خٙتايي الرًتاي

خٙايي ٖٛاْ ٌطا و ٝبَٛٝض ٚيػ ٜبيكرط زض برف ؾياؾ

ويفطي ٕ٘ٛزاض ٔيقٛز ٕٔٗٛالً ؾر

ٌيطاٖ٘ ،ٝأ ٝپؿتٙسٕ٘ ،ايكتي  ٚاحؿاؾتي  ٚفالتس

خٙايي

خيب ذٛيف باقٙس؟ يا ايٙى ٝبايس ٕٞطا ٜبا بطذي ٘ٛيؿٙسٌاٖ زيٍط ،اظ خٙتً بتا چٙتيٗ

حمٛق اؾالٔي /اظ بحطاٖ وط٘ٚا تا بحطاٖ ؾياؾ

أٙي

ٔساضي  ٚالرساضٌطايي اؾ  ،حائع إٞي

خٙايي اظ ٔدطْ ٔساضي بٝؾٕ

اؾ

خٙايي وكتٛضٞا بتٝؾتٕ
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ٔهٙاي ٘ٓطي ّٕٖ ٚي اؾ

 ٚزض تالـ اؾ

تا با تٛؾتُ بت ٝتتسابيط ويفتطي قتسيس ،بتا

پسيسٜٞاي ٔدطٔا٘ ٝزض وٛتاٜتطيٗ ظٔاٖ ٕٔىٗ ٔمابّٕ٘ ٝايس (مقدسي َ فرجيٍا،

 ،9913ص )993بٓ٘ٝط ٔيضؾس ظٔي ٚ ٝٙبؿرط بتطاي پتصيطـ ٔتسَ ؾياؾت

خٙتايي

الرساض ٌطا فطا ٓٞقس ٜاؾ  .أا بطضؾي بيكرط خٛا٘ب ٔٛي٘ ٔٛكاٖ ٔيزٞتس وتٔ ٝؿتلّٝ
 ٚچطذف بٝؾٕ

ب ٝايٗ ضاحري ٘يؿ

ٔسَ الرساضٌطا ٘يع با چاِفٞتاي ختسي ٔٛاختٝ

اؾ .
 .2_4چالشَاي مذل اقتذاسگشاي سياست جىايي دس ششايط كشيوايي
ُٔاِٗ ٝابٗاز تأثيط ات پسيس ٜوط٘ٚا ٘كتاٖ ٔيسٞتس وت ٝوط٘ٚتا حرتي برتف ويفتطي ٚ
خٙايي ضا با چاِفٞاي خسي ٔٛاخ ٝوطز ٜاؾ ؛ افع ٖٚبط ايتٗ وتٝ

ؾطوٛبٍطا٘ ٝؾياؾ

زض بيكرط وكٛضٞاي ذألءٞاي لا٘٘ٛي فطاٚا٘ي بطاي ٔٛاخ ٟٝبا ايٗ پسيتسٚ ٜختٛز زاضز ٚ
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آٟ٘ا ضا بٝؾٕ

خطْ اٍ٘اضي بطذي ضفراضٞا وكتا٘س ٜاؾت

ت اظ آ٘دتا وتٞ ٝؿتر ٝانتّي

حمٛق اؾالٔئ /حٕسّٖي حاخي ز ٜآبازي

پاؾدٞاي ويفطي ب ٝخطْ زض بيكرط وكٛضٞا «حهؽ» اؾ  ،وط٘ٚا پسيسٜاي اؾ

و ٝحري

اِكٗأ لطاض زاز ٜبٌٝ٘ٛٝاي و ٝبيكرط وكٛضٞا بطاي نتيا٘

اظ ختاٖ

ظ٘ساٟ٘ا ضا  ٓٞتح

ا٘ؿاٖٞا  ٚاظخّٕ ٝظ٘سا٘يٞا اٚالً ٚضٚزيٞاي خسيس ب ٝظ٘ساٖ ضا وا ٞف زاز ٜا٘س ثا٘يتاً بتٝ
آظاز ؾاظي يا اُٖاي ٔطذًيٞاي َٛال٘ي ٔست ب ٝظ٘سا٘ياٖ ضٚي آٚضزٜا٘س خاِب ايٙىتٝ
زض ٚيٗي

و٘ٛٙي حري اظ خايٍعيٗٞاي ظ٘ساٖ ٕ٘ ٓٞيتٛاٖ بٟط ٜبطز چطاو ٝبؿتياضي اظ

ٔطاوع قغّي  ٚتحهيّي تُٗيُ قس ٜاؾ ؛ بٙابطايٗ حهؽ ٌطايي بٖٛٙ ٝاٖ يه ضاٞهتطز ٚ
ابعاض بطاي ٔسَ ؾياؾ
برٛاٞيٓ اظ ؾالٔ

خٙايي الرساض ٌتطا بتا چتاِف ختسي ٔٛاخت ٝاؾت

ٍٔتطا يٙىتٝ

ظ٘سا٘ياٖ بٚٝيػ ٜوؿا٘ي ؤ ٝطتىب ختطايٓ ٔتطتهٍ بتا پسيتس ٜوط٘ٚتا

ٔيق٘ٛس نطف ٘ٓط وٙيٓ ت و ٝايٗ  ٓٞبا ٔٛاظيٗ حمٛق بكطي حاوٓ بط خأٗت ٝخٟتا٘ي
چٙساٖ ؾاظٌاض ٘ساضزٕٞ ،چٙاٖو ٝاؾرفاز ٜاظ پاؾدٞتاي ؾتاِب حيتات بتا ُٔٙتك حمتٛق
بكطي ز٘ياي و٘ٛٙي لابُ ف٘ ٟٓيؿ ؛ بالي ٔئا٘سپاؾد خعاي ٘مسي و ٝايٗ ٞتٓ ٌطچتٝ
ٔيتٛا٘س پاؾد ٔٙاؾبتطي باقس ِٚي با تٛخ ٝب ٝتُٗيّي ٔكتالُ  ٚبيىتاضيٞتا ٔٙهتفا٘ٝ
٘يؿ  .اِهرٖٛ ٝاْ ٌطايي ويفطي ٕٞچٙاٖ بط َهُ خٙتً  ٚاؾترفاز ٜاظ پاؾتدٞتاي بؿتياض
ؾر

ويفطي ٔيوٛبس.

حري ؾياؾ ٞاي پيكٍيطي ٘يع زض چٙيٗ قطايُي زچاض چاِفٞاي خسي قس ٜاؾ
چ ٝاظ ؾٛيي حًٛض ٌؿرطز٘ ٜيطٞٚاي پّتيؽ  ٚاضتتف زض ذيابتاٖٞتا زض خٟت
لطُ٘ي ٝٙآٟ٘ا ضا اظ زيٍط ٔأٔٛضي ٞاي ذُيطقاٖ باظ زاقر ٝاؾ
اؾ

زضؾ

ايدتاز

بتٕٞ ٝتيٗ زِيتُ

و ٝزض بطذي وكٛضٞا ٔا٘ٙس أطيىاتٕايُ قرهي ٔتطزْ بت ٝذطيتس ؾتالح افتعايف

يافر ٝاؾ  .اؾرفاز ٜاظ ٔاقيٗٞاي آ
قّيه بٝؾٕ

پاـ فكتاض لتٛي ٌ ٚتطفرٗ فطاضيتاٖ بتا تتٛضي ٚ

آٟ٘ا  ...ٚتطليب يا اخهاض ب ٝلطُ٘ي ٝٙذاٍ٘ي ٞ ٓٞطچٙس زض وتاٞف ٔيتعاٖ

ابرال ب ٝوط٘ٚا تأثيط زاقر ٝاؾ  .أا بتا ذتٛز ذكتٞ ٘ٛتاي ذتاٍ٘ي  ٚختطايٓ اًٖتاي
ذا٘ٛازّٖ ٜي ٝيىسيٍط ضا ب ٝز٘هاَ زاقر ٝاؾ .

 .3ساَكاسَاي بشينسفت اص بحشان سياسـت جىـايي دس يضـؼيت
حاضش
بطاي ضٞايي اظ چاِفٞايي و ٝبطذي اظ آٟ٘ا زض بحث پيكتيٗ اقتاض ٜقتسٔ ،تيتتٛاٖ

1ـ .3ضشيست تقًيت سياست جىايي مشاسكتي
زض آلاظ ٌفر ٝقس و ٝوط٘ٚا پسيسٜاي ٕٞتٌ ٝيطاؾت ؛ بتٝتٗهيتط يىتي اظ ٘ٛيؿتٙسٌاٖ
اپيسٔي وط٘ٚا ب ٝقىُ أپطياِيؿري زٔٛوطات اؾ
اخرٕاٖي ٙٔ ٕٝٞ ٚاَك آٖ اظ قطق  ٚلط

 ٚقٕاَ  ٚخٛٙ

اؾ ؛ لُٗا ٔٛاخ ٟٝبا ايٗ پسيس٘ ٜيع ٘ياظٔٙس ٔكاضو
اظ ايٗ ؾ ،ٛفطن ٞايي بطاي تمٛي

 ٚبا لسضت لاٞط ٜذتٛز ٕٞتَ ٝهمتات
ضا زض ٌيط ذٛيف ؾاذرٝ

ٍٕٞا٘ي اؾ

ٞ ٚط ٌ٘ٛت ٝذأليتي

اثط بركي پسيس ٜوط٘ٚا  ٚوؿا٘ي اؾ

و ٝب ٝز٘هتاَ

اؾرفاز ٜاظ فطن ٞاي وط٘ٚايي بطاي ز٘هتاَ وتطزٖ ٔمانتس بعٞىاضا٘ت ٝذتٛيف ٞؿترٙس.
بٙابطايٗ چاضٜاي خع ٔكاضو

اظ قطايٍ وط٘ٚايي ٘يؿ ؛ ّٖٕىطز زٞ ِٚا ٘يع ٘كاٖ زاز ٜاؾ

و ٝبت ٝتٟٙتايي لتازض بتٝ

ؾأا٘سٞي ايٗ پسيس٘ ٜيؿرٙس.
يطٚضت اتراش ؾياؾ
إِّّي ٘يع حائع إٞي

خٙايي ٔكاضوري ٘ٝتٟٙا زض بٗس ّٔي و ٝاظ بُٗس ُٔٙمٝاي  ٚبيٗ

اؾ  .ازٌاٖ ٔٛض ،خأٗ ٝقٙاؼ فطا٘ؿٛي زض ٘ٛقر ٝوٛتتا ٜذتٛز

خٙايي

آحاز اخرٕاٖي زض ٔٛاخ ٟٝبا فطن ٞاي بعٞىاضا٘٘ ٝاقتي

حمٛق اؾالٔي /اظ بحطاٖ وط٘ٚا تا بحطاٖ ؾياؾ

ضاٞىاضٞايي اضائ ٝوطز و ٝزضازأ ٝشيُ ٌفراضٞايي ب ٝا ٓٞآٟ٘ا اقاضٔ ٜيقٛز.
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با ٖٛٙاٖ «آ٘چٚ ٝيطٚؼ وط٘ٚا بٔ ٝا ٔيٌٛيس» ياز آٚض قس ٜاؾ

ؤ ٝا ؾاوٙاٖ وط ٜظٔتيٗ

بؿياض بٚ ٓٞ ٝابؿر ٝايٓ  ٚپاؾد ب ٝايٗ بحطاٖ خع اظ ضإٞ ٜؿرٍي خٟا٘ي ٕٔىتٗ ٘يؿت
(كشاَرز ،9919 ،ص99ا .)91پاؾدزٞي ب ٝا يٗ بحطاٖ فمٍ زض ضاؾراي وٕه
ب ٝبيٕاضاٖ  ٚيا پيكٍيطي اظ ابترال بت ٝايتٗ ٚيتطٚؼ ٘هايتس باقتس؛ پيأتسٞاي الرهتازي،
آخرٕاٖي  ٚفطٍٙٞي ايٗ بحطاٖ بؿياض ٌؿرطز ٜذٛاٞس بتٛز  ٚبتا ٚختٛز ٚؾتايُ اضتهتاٌ
خأٗت ٝبتيٗ

خٕٗي أطٚظيٗٔ ،طظٞاي وكٛضٞا ضا زض ذٛاٞس ٘تٛضز؛ اظايتٗضٔ ٚكتاضو

إِّّي حري زض ضٚياضٚيي با آؾيبٞاي اخرٕاٖي  ٚاظخّٕ ٝخطايٓ ٘اقتي اظ ايتٗ بحتطاٖ
يطٚضي اؾ ؛ بايس تٛخ ٝزاقر ٝباقيٓ ؤ ٝا ا٘ؿاٖٞاي ضٚي وط ٜظٔيٗ ب ٝفطٔايف پيأهط
ضٚي اليا٘ٛؼ ٔٛاج  ٚفا٘ي ٞؿريٓ  ٚحطوت

اوطْ ؾاوٙاٖ يه وكري زض حاَ حطو

ضفراضٞاي ٞط يه اظ ٔا ٔيتٛا٘س وتُ ؾتاوٙاٖ ضا ٔرتأثط ؾتاظز؛ اضتىتا
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ؾٛضاخ ٕ٘ٛزٖ ايٗ وكري اؾ
ٔكاضو

ٚ

ختطايٓ زضٚالتٕ

وٕٞ ٝت ٝؾتاوٙاٖ آٖ ضا ٔتيتٛا٘تس لتطق ؾتاظز بٙتابطايٗ

ٞط چٚ ٝؾيٕتط  ٚفٗاال٘تٝتتط اضوتاٖ خأٗتٔ ٝتس٘ي ٟ٘ ٚازٞتاي ليطضؾتٕيٚ .

حمٛق اؾالٔئ /حٕسّٖي حاخي ز ٜآبازي

ليطزِٚري زض پاؾدٞاي وٙكي ٚ ٚاوٙكي ب ٝختطايٓ  ٚا٘حطافتات  ٚترّفتاتي حانتُ اظ
ٚيٗي

وط٘ٚايئ ،يتٛا٘س زض تحمك ٞط چ ٝبيكرط ٞسف ؾياؾت

چطاوٞ ٝسف ايٗ ٔسَ اظ ؾياؾ

خٙايي ٖهاضت اؾ

خٙتايي ٔتلثط باقتس؛

اظ تًٕيٗ حك أٙيت

خأٗت ٝبتا

تطويب ٛٞقٕٙسا٘ ٝپيكٍيطي  ٚپاؾتد زٞتي  ٚباظپتصيطي اخرٕتاٖي بعٞىتاضاٖ ،وت ٝبتا
ٔكاضو

ٔطزْ تحمك ٔييابس (جمشيدي ،9911 ،ص)31؛ ٔكاضو

خأٗٔ ٝس٘ي،

بٚٝيػٔ ٜطزْ زض فطايٙس پاؾد زٞي ب ٝخطْ ،افع ٖٚبط ٕ٘ايف واضآيي ٔطزْ ،ذٛز ٔف ٟٓايٗ
ٔٗٙاؾ

و ٝأٙيت

ختع بتا ٔكتاضو

خأٗت ٝحانتُ ٕ٘تيآيتس (شايعًعلاي َ

ٌمكاران ،9911 ،ص .)313تدطب ٝوكٛضٔا زض ايٗ اياْ ،حميمرتاً ٔتيتٛا٘تس بتٝ
ٖٛٙاٖ اٍِٛي ٚيػٜاي ب ٝخأٗ ٝبكطي ٖطي ٝقٛز؛ اِهر ٝايٗ ٘ىرت ٝلابتُ شوتط اؾت
ٔكاضو

خأٗٔ ٝس٘ي زض ايطاٖ زض ٚيٗي

پيكٍيطا٘ ٝاظ خطْ ٕ٘ٛز يافر ٝاؾ ؛ ٔكاضو

وط٘ٚايي ،بيكرط زض لاِب پاؾتدٞتاي وٙكتي
ٔتطزْ زض ٕٞطاٞتي بتا لطُ٘يٙت ٝت اِهرت ٝبتا

تفاٚتٞاي ٔٗٙا زاضي و ٝبًٗي اؾراٖٞاي زضٌيط وط٘ٚا ٚخٛز زاق
ذا٘ٛاضٞايي ؤ ٝكالُ ذٛيف ضا اظ زؾ
ٔكاضو

وتٝ

ت تتأٔيٗ ٘ياظٞتاي

زاز ٜب٘ٛس  ٚزچاض بيىاضي ٖاضيي قس ٜبٛز٘س

زض تِٛيس  ٚتأٔيٗ ٞط چ ٝبيكرط التالْ ٔ ٚتٛاز بٟساقتري خٟت

ذٙثتي ؾتاظي

پيأسٞاي احرىتاض ايتٗ التالْ  ....ٚاظخّٕت ٝخّتٜٞٛتاي ايتٗ ٔكتاضو

اؾت ؛ حًتٛض

ضٚحا٘ي ٖٛخٟازي زض بيٕاضؾراٖٞا ٘ ٚيع بط ٖٟتسٌ ٜتطفرٗ أتط تغؿتيُ  ٚتىفتيٗ فتٛت
قسٌاٖ وط٘ٚايي و ٝذتٛز آضأتف ضٚا٘تي الظْ ضا بتطاي ذتا٘ٛازٜٞتاي زالسيتس ٜفتطآٞ
ٔيؾاذ

و ٝزض پطت ٛايٗ ٔ ٟٓآؾيبٞاي ضٚا٘ي ذا٘ٛازٜٞا واٞف يافرت ٚ ٝظٔيٙت ٝبتطٚظ

ضفراضٞاي ٘ا ٙٞداض ضا واٞف ٔيزٞس ٘هايس اظ ياز بطز .ايتٗ تدّيتات بؿتياض ا٘سيكتٕٙس ٚ
ظيها٘ ،هايس ٔؿٚٛالٖ ضا اظ بط٘أ ٝضيعي بطاي ٔكاضو

خأٗٔ ٝس٘ي زض برف پاؾتدٞتاي

پؿيٙي ،لافُ ؾاظز؛ أطي و٘ ٝياظٔٙس ُٔاِٗ ٝختسي َ ٚطاحتي ضٚـٞتا  ٚاترتاش تتسابيط
٘ٛيٗ اؾ .

2ـ .3باصساصي وظام ػذالت كيفشي
پيف اظ ايٗ ب ٝزضٔا٘سٌي ٘ٓاْ ٖساِ

ويفطي  ٓٞاظ حيث ؾتر

افتعاضي ٞ ٚتٓ اظ

حيث ٘طْ افعاضي زض ٔٛاخ ٟٝبا پيأسٞاي ايٗ حهطاٖ اقاض ٜوطزيٓ؛ ذتألءٞتاي تمٙيٙتي ٚ
ويفطي ضا ٘كاٖ ٔيزٞس؛ َهٗاً ٖدّ ٝزض لاٍ٘٘ٛصاضي  ٚيا ٚيتٕ ٔداظاتٟتاي قتسيس٘ ،يتع
اُٖاي اذرياضات بيكرط ب ٝلًات  ٚيا پّيؽ ٞطچٙس ٕٔىٗ اؾ
خطْ ضا پاييٗ آٚضز ،أا يطٚضتاً واض آٔسي ؾياؾ

زض وٛتتأ ٜتست٘ ،تطخ

خٙايي ضا ضلتٓ ٕ٘تيظ٘تس؛ ٔتا تدطبتٝ

چٙيٗ أٛضي ضا پيف اظ ايٗ  ٚزض ٔٛاخ ٟٝبا زيٍتط حهتطاٖٞتا  ٚآؾتيبٞتا ًٗٔ ٚتالت
اخرٕاٖي زاقر ٝايٓ؛ تدطب٘ ٝح ٜٛضؾيسٌي ب ٝخطايٓ ٔٛاز ٔرسض ٘ ٚيع ٚيتٕ ٔداظاتٟتاي
بؿياض قسيس بٚٝيػ ٜزض وكٛض ٔا ٘كاٖ ٔيزٞس و ٝايٗ پاؾدٞا واضآٔتسي الظْ ضا ٘ساض٘تس.
اظايٗض ٚاضخأ زازٖ بٖٙ ٝاٚيٗ ٕٞچٔ ٖٛحاضب ٚ ٝافؿتاز فتي االضو  ٚيتا حرتي ٚيتٕ
ٔداظاتٞاي بؿياض ؾر

ٕٞچ ٖٛاٖساْ٘ .ريدٝاي خع قىؿ

ؾياؾ

ويفطي ٘رٛاٞتس

اؾرفاز ٜاظ فًاي ٔداظي بطاي ضؾيسٌي (زازٌاٜٞاي ٔداظي ٘ )...ٚيع ٘تٝتٟٙتا تدطبتٝ
٘كس ٜاؾ

وٛٙٞ ٝظ ؾاظٚواضٞاي لا٘٘ٛي آٖ ٔكرم ٘كس ٜاؾ

 ٚاتاق فىط لًايي ٔتا

چاِفٞا ٔ ٚكىالت ٔ ٚؿائُ  ٚايٗ ٘ح ٜٛضؾيسٌي ضا ٕ٘يزا٘س  ٚفمت ٝلًتايي ٔتا ٘يتع
ٛٙٞظ اظ ايٗ ٔٓٙط ٚضٚزي ٘ساقر ٝاؾ .

خٙايي

زاق .

حمٛق اؾالٔي /اظ بحطاٖ وط٘ٚا تا بحطاٖ ؾياؾ

پاؾدٞاي ٘ا ٔٙاؾب زض فطو ٚخٛز لٛا٘يٗ الظْ ،واؾريٞاي ٘طْ افتعاضي ٘ٓتاْ ٖتساِ
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وٕ٘ ٝيتٛاٖ ٕٞا٘ٙس تُٗيّي زا٘كٍاٜٞا ٔ ٚساضؼ ٔ ٚكتالُ اظ تُٗيّتي

ضٚقٗ اؾ

ويفطي ؾرٗ ٌف ؛ چ ٝايٗ ؾرٗ بٙٗٔٝاي ايداز فطن ٞاي ٘ٛيٗ بطاي

زؾرٍاٖ ٜساِ

بعٞىاضاٖ اؾ  ،أا اظ ؾٛي زيٍط ٖساِ
 ٚقطايٍ  ٚآٔٛظـٞاي ٚيػٜاي اؾ
قٟط٘ٚساٖ (آٖ اظ قىاي

ويفطي ٔداظي ٘يع ٘ياظٔٙس تٓٙيٓ ؾاظ  ٚواضٞتا
ؾاظ ٚواضايي و ٝتتأٔيٗ وٙٙتس ٜحتساوثطي حمتٛق

ٔ ٚرٕٟاٖ) باقس  ٚزض ٖيٗ حاَ ان َٛحمٛق ويفطي اٖتٓ اظ

قىّي ٔ ٚاٛٞي ب ٝقىُ حساوثطي ضٖاي
تٛخ ٝزاق

قٛز؛ اظايٗضٞ ٚطچٙس بايس ب ٝا٘رٓاضات ٔتطزْ

 ٚوٛقيس تا يٕٗ وا ٞف ٞطاؼ آٟ٘ا اظ پيأسٞا  ٚآثاض ظيا٘هتاض ٔ ٚدطٔا٘تٝ

٘اقي اظ بحطاٖ وط٘ٚا ،حؽ ٖساِ

َّهي ضا ب ٝخاي ا٘رمتاْ ختٛيي زض آٟ٘تا ظ٘تسٍ٘ ٜتاٜ

زاق  ،اظ فط ٚافرازٖ بٖٛ ٝاْ ٌطاييٞاي ويفتطي وتٔ ٝؿترّعْ ٘متى انت َٛحمتٛلي ٚ
اضظقتتٟاي ا٘ؿتتا٘ي اؾ ت
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زٚض ٔا٘تتس .ؾياؾ ت

خٙتتاييٕٞ ،تتٛاض ٜزض ٔٗتتطو تٗتتاضو

زٌٚا٘ٞٝايي ايٙچٙيٗ اؾ ؛ واض آٔسي  ٚاضظقٕساضي؛ حمٛلسا٘اٖ  ٚخطْ قٙاؾاٖ بتط ايتٗ
٘ىر ٝاشٖاٖ زاضز و ٝزض ٔمابّ ٝبا خطْ ز ٌٝ٘ٛ ٚپاؾتد ٚختٛز زاضز ،پاؾتدٞتاي ذتٛ

ٚ

حمٛق اؾالٔئ /حٕسّٖي حاخي ز ٜآبازي

پاؾدٞاي واض آٔس  ٚاِهر ٝيافرٗ پاؾدٞايي ٞط ز ٚبُٗس ضا با يىسيٍط زاقر ٝباقٙس وت ٝوتاض
ضاحري ٘يؿ .

1

3ـ.3ضشيست اتخار سييكشد ػلمي دس سياستگزاسي جىايي دس ػيه اَتمام
بٍ سػايت اصًل ديىي
ٞطچٙس ؾياؾ

خٙايي ت ٕٞچٙاٖوٌ ٝفر ٝقس ت اظ آبكرٛضٞاي ٌ٘ٛتاٌٗٔ ٖٛطفرتي ٚ

فطٍٙٞي  ٚاخرٕاٖي  ...ٚتغصئ ٝيقٛز باٚخٛزايٗ بطاي وكٛضٞايي ٕٞچت ٖٛوكتٛض ٔتا
زٔٚم ٚ ّٖٓ ِٝٛزيٗ زض ٔياٖ ايٗ ٔٙابٕ خايٍاٚ ٜيػٜاي زاض٘تس .ايتٗ أتط الرًتا ٔتيوٙتس
ٕٞچٙاٖوٟ٘ ٝازٞاي ٚيػٜاي خٟ

بطضؾي اُ٘هاق  ٚيا ٖسْ ٔغايطت ؾياؾ ٞا  ٚلتٛا٘يٗ

ٔ ٚمطضات ٔٛي ٖٝٛبا قطٔ ٚخٛز زاقر ٝباقٙس الظْ اؾ

ت و ٝاِهر ٝاظ٘ٓط ٍ٘اض٘س ٜوتافي

 .1خاٖ ٞاٌاٖ ٔٗرمس اؾ و ٝز ٚؾلاَ ٖٕس ٜزض پاؾرٍٛيي ب ٝخطْ ٚخٛز زاضز  ٚايٗ ز ٚؾلاَ وتأالً
اظ يىسيٍط ٔرفاٚتٙس :ؾلاَ ٘رؿ ايٗ اؾ و ٝچٍٔ ٝ٘ٛيتٛاٖ ب ٝخطْ پاؾد زاز؟  ٚؾلاَ ز ْٚايتٗ
اؾ و ٝچ ٝپاؾدٞايي ب ٝخطْ قايؿرٝتط اؾ ؟ ؾلاَ ٘رؿ ؾلاِي تدطبتي  ٚؾتلاَ ز ْٚؾتلاِي
اذاللي اؾ (.)Hagan, 1986, p.288

٘ي ؿ

٘ ٚياظ ٔٙس اؾررطاج ؾياؾ ٞاي زيٙي اظ ٔٙتابٕ اؾتالٔي ٔتيباقتيٓ  ٚايتٗ ذتٛز

ٔؿرّعْ واض فمٟي ّٕٖ ٚي زليك اؾ

ت يطٚضي اؾ

تحميمات ّٖٕي ٖٕيمتي پكترٛا٘ٝ

ؾياؾ ٞاي خٙايي لطاض ٌيطز« :خايٍا ٜضفيٕ ُٔاِٗات تدطبتي زض زٚضاٖ ٔٗانتط اؾترٙاز
ب٘ ٝرايح پيٕايفٞاي ٔيسا٘ي ضا ٔهسَ بت ٝيىتي اظ ٕٟٔرتطيٗ ابعاضٞتاي ؾياؾترٍصاضاٖ زض
خٟ

ٚيٕ  ٚاخطاي تسابيط پاؾد زٞي خٙتايي ٕ٘تٛز ٜاؾت َ .تطح قتٛاٞس تدطبتي ٚ

زازٜٞاي آٔاضي ٖال ٜٚبط ٔطتفٕ ٕ٘ٛزٖ ٔٛإ٘ تهٛيب بط٘أٞٝاي پاؾد زٞي پيكٟٙازي با
ٔرماٖس ٕ٘ٛزٖ افىاض ٖٕٔٛي خأٗ ٝزض ُّٔٛبي
٘يتتع زض خٟتت

ٟ٘ايي ضاٞىاض اضائ ٝقس ٜبؿرط ٔٙاؾهي ضا

اختتطاي ٔتتلثط آٖ فتتطأ ٓٞتتيآٚضز» (ايرَاويااان،9919 ،

ص)9311؛ بطايٗاؾاؼ ضنس زليمي اظ تحٛالت اخرٕاٖي زض زٚضاٖ ٌٕٝٞيتطي وط٘ٚتا ٚ
لطاضٌطفرٗ ٘رايح ايٗ تحميمات زؾ وٓ زض زؾترطؼ ؾتُٛح ٘رهٍتا٘ي خأٗت ٝحتسالُ
واضي اؾ

و ٝبايس نٛضت ٌيطز . ...
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پسيس ٜفطاٌيط وط٘ٚا ٘ٝتٟٙتا ٞؿتري ا٘ؿتاٖ بّىت ٝظ٘تسٌي اخرٕتاٖي ا ٚضا زؾتررٛـ
تغييطات خسي لطاض زاز ٜاؾ ٞ .طچٙس ٌعاضـٞاي ضؾٕي  ٚخأٗي اظ تأثيط زليتك ايتٗ
پسيس ٜبط ٘طخ  ٔٛ٘ ٚخطايٓ زض زؾ
زاقر ٝاؾ

٘ي ؿ

أا اٌط ٘رٛاٖ ٌف

و٘ ٝتطخ ختطايٓ فع٘ٚتي

ِٚي زؾ وٓ ٖ٘ٛي خابٝخايي زض ٌٞٝ٘ٛتاي ختطْ ضا ٔٛختب قتس ٜاؾت .

زضٞطحاَ بٓ٘ٝط ٔيضؾس ٖ٘ٛي بحطاٖ زض ؾياؾ

خٙايي وكٛضٞا پسيساض ٌكر ٝاؾ

وتٝ

بركي اظ آٖ ٘اقي اظ ذألٞاي تمٙيٙي  ٚبرتف زيٍتط ٘اقتي اظ ٖتسْ أىتاٖ اؾترفاز ٜاظ
تسابيط ويفطي ت ٕٞچ ٖٛحهؽ  ٚخايٍعيٗٞاي آٖ ت زض ٚيٗي
ٚيٗيري وٖ ٝأٔ ٝطزْ بيكرطذٛاٞاٖ أٙي

و٘ٛٙي اؾ  .زض چٙتيٗ

ٞؿرٙس أىاٖ چطذف بتٝؾتٕ

ٔتسَٞتاي

زاضز .اظايٗض ٚالظْ اؾ
باظٍ٘طي زض ؾياؾ
بطحفّ ٔكاضو

تا با بٟطٌٜيطي ٞطچ ٝبيكرط اظ يافرٞٝتاي ّٖٕتي  ٚتدطبتي بتط

خٙايي تمٙيٙي  ٚلًايي  ٚاخطايي الساْ وطز .زضايتٗضاؾترا بتٚٝيتػٜ
ٔطزٔي ٘ ٚيع اؾرفاز ٜبٟي ٝٙاظ فًاي ٔداظي تأويس ٔيقتٛز ز ٚضاٞهتطز

بؿياض ٕٟٔي و٘ ٝياظٔٙس ا٘سيكيسٌي فطاٚاٖ  ٚلاٍ٘٘ٛصاضي ٔٙاؾب اؾ .

خٙايي

الرساضٌطايا٘ ٝؤ ٝيتٛا٘س ٔٛخب آؾيبٞاي فطاٚاٖ بط حمتٛق قتٟط٘ٚساٖ ٌتطزز ٚختٛز
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وتيجٍ

مىابغ
 .1ايطٚا٘ياٖ ،أيط؛ «قٙاذ

تدطبي زض بؿرط اٍ٘اضٜٞاي شٙٞي ٘ٓتاْ ؾياؾت ٌتصاض

خٙايي» ،داٍرىالمعارف علوم جناٌٍ؛ ظيط٘ٓط ّٖيحؿيٗ ٘دفتي ابط٘تسآبازي؛ ذ،2
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ٚالٗي ٞاي اخرٕاٖي خأٗ ٝايطا٘ي)» ،جستارهاٌٍ در ابعاد فرهنگيٌ وا
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