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 همسهِ: 

اهطٍظُ افعایف ثعّىبضی زض ؾطاؾط خْبى ٍ نطف ّعیٌِ ّبی ظیبز خْت وبّف آى ثِ یىی اظ 

ایي تالقْب زضزٍضُ ّبی هرتلف ثِ قىل ّبی زغسغِ ّبی وكَضّبی هرتلف ثسل قسُ اؾت. 



گًَبگَى نَضت پصیطفتِ ٍ اثتسا ثِ قىل پبؾرْبی ویفطی ٍ ٍاوٌكی ثیكتط ثِ قىل وٌكی ٍ 

 پیكگیطاًِ اًدبم هی قَز. 

ّسف زض اضائِ ایي هغلت ثطضؾی هسلْبی هرتلف پیكگیطی اظ خطم ٍ تَخِ ثِ قطایظ ؾیبؾی ٍ 

ٍ تفبٍت زض اًتربة ضٍقْبیی وِ خْت پیكگیطی اظ اختوبػی وكَضّب –التهبزی ٍ فطٌّگی 

 ، هی ثبقس.خطم ثىبض هی ثطًس

هَخَز زض اوثط وكَضّبی خْبى، افعایف خطاین ٍ تبثیط آثبض یىی اظ هْوتطیي چبلف ّبی 

هرطة آى ثط ظًسگی اقربل زض خبهؼِ اؾت. ایي هؼضل اثتسا ثب تَخیِ ًظطیِ ّبی هحبفظِ 

ثبظزاضًسگی لَاًیي ویفطی ٍ اػوبل هدبظات ٍ الساهبت هَثط ثطای  وبضاًِ هجٌی ثط انطاض ثط تبییس

 زؾتگیطی هطتىجبى ٍ تمَیت پلیؽ ٍ زؾتگبُ لضبیی هْبض هی قس. 

ثبػث تمَیت زیسگبُ پیكگیطاًِ قس وِ ثِ زًجبل  اهب ػسم وبّف خطاین ثب اؾتفبزُ اظ ایي ضٍقْب، 

زی ٍ اختوبػی ثَز. ّویي زیسگبُ هجبضظُ ثب ػَاهل ثَخَز آٍضًسُ خطم اظ عطیك انالحبت فط

 ثبػث قس تب زٍلتْب زض ظهیٌِ پیكگیطی اظ خطم ؾطهبیِ گصاضی ظیبزی ضا اػوبل وٌٌس. 

یبؾی، فطٌّگی، التهبزی ٍ اختوبػی، هَخت قىل گیطی الگَّبی ذبنی اظ پیكگیطی ثبفت ؾ

 زض آى وكَض ذَاّس ثَز. 

لوللی پیكگیطی اظ خطم وِ زض هًَتطال زض ایي ثبضُ، ذبًن هبضگبضت قبٍ اظ اػضبی هطوع ثیي ا

وبًبزا اؾت، هغبلؼِ ظیبزی زضثبضُ الگَّبی اضٍپبیی، آهطیىبیی، آفطیمبیی یب آؾیبیی ٍ آذطیي 

ایي  آًْب تَؾظ زٍلتوطزاى اًدبم زازُ اؾت.زؾتبٍضز ّبی ایي الگَّب ٍ ضٍقْبی ثىبض گیطی 

خبیگعیي ضٍیىطز ؾعازّی ٍ  یضاّجطزثطای وكَضّبیی وِ پیكگیطی ضا ثِ ػٌَاى زؾتبٍضزّب 

ضا ثب قؼبض پیكگیطی حساوثطی ٍ هساذلِ حساللی حمَق ویفطی اذتیبض وطزُ اًس، ؾطوَة گطی 

 هفیس اؾت. 

هسًی ٍ  زض الگَّبی پیكگیطی اظ خطم توطوع انلی ثط ضٍی ثْطُ ٍضی ٍتمَیت ًمف خبهؼِ 

پیكگیطی اظ خطم ثَزُ ؾبظهبًْبی غیط زٍلتی ٍ ثطذی خطیبى ّبی فىطی فویٌیؿتی زض همَلِ 

 اؾت. 



 همبلِ الگَّبی ثیي الوللی پیكگیطی خطم، هبضگبضت قبٍ، هتطخن قْطزاز زاضاثی

 

 هسلْبی پیكگیطی ٍ ذبؾتگبُ آى

ذبؾتگبُ هؼبنط هسلْبی پیكگیطی اظ ثعّىبضی ثِ ػٌَاى ًمغِ هطوعی ؾیبؾت ّبی ػوَهی، 

 ثطاؾبؼ تحمیمبت ٍ ًیع گعاضقْبی زٍلتی، وكَض فطاًؿِ، ؾَئس، اًگلؿتبى ٍ ّلٌس اؾت. 

ثب آغبظ ًْبزیٌِ وطزى ظیط ؾبذتْبی خسیس زًجبل قس. قبذم ایي  1980ایي اهط زض ؾبّبی 

 ی هتؼسز ثب اخطای هتفبٍت اؾت. زٍضُ تَؾؼِ، ظَْض هسلْب

 ایي هسلْب ثِ قطح شیل هی ثبقس:

  هسل ؾَئسی وِ هٌغجك ثب ضاّجطز هلی اؾت، ثیكتط ثِ زًجبل ؾیبؾتْبی پبیساض، تؿْیل

 ثطًبهِ ضیعی، اخطا ٍ تبهیي هٌبثغ اؾت.

  ثي هعى تٌظین قسُ، ثط پیكگیطی  1981هسل فطاًؿَی وِ ثطاؾبؼ گعاضـ ؾبل

 ة ٍ ازغبم ًَخَاًبى ٍ خَاًبى حبقیِ ای هتىی اؾت. اختوبػی اظ گصض خص

  هسل اًگلیؿی وِ زض اثتسا ثِ اخطای عطح قْطّبی اهي گطایف زاقت، ٍلی پؽ اظ آى

هسیطیت ٍ تغییط هحیظ فیعیىی ثِ ػٌَاى اثعاض وبّف ثِ عَض خسی ثِ ضٍیىطز ٍضؼی ٍ 

 فطنتْبی هدطهبًِ ضٍی آٍضز

  ضاّجطز خوغ ثیي ًیطٍی اًؿبًی ٍ فٌبٍضی هسل ّلٌسی یه هسل تطویجی ػول گطا ثب

زضنس اظ ثَزخِ پیكگیطی، نطف  10ثطاؾبؼ ًتبیح تحمیمبت هیساًی اؾت. زض ایي هسل 

 اضظیبثی اظ ثطًبهِ ّبی اخطا قسُ هی قَز. 

  ٍ هسل آهطیىبیی قوبلی ثب تطخیح ًیطٍی اًؿبًی ثِ فٌبٍضی، ثِ خبی عطز ٍ ؾطوَة

 ازغبم هتوطوع قسُ اؾت. الساهبت لْطآهیع ثط ضٍیىطز خصة ٍ 

الجتِ ثِ هطٍض هسلْبی زیگطی ًیع ثب تىیِ ثط تَؾؼِ زض ؾغح هحلِ، ثِ ػٌَاى ًوًَِ زض ایتبلیب 

ٍ تَؾؼِ زض ؾغح قْطّب اظ عطیك خلت هكبضوت قجىِ ّبی فطاهلی ٍ ائتالف قْط ّب هبًٌس 

 اًدوي اضٍپبیی اهٌیت قْطی ظَْض پیسا وطز. 



زض زیگط وكَضّب هبًٌس ثلػیه، تحت تبثیط هسلْبی پیكطفتِ زض وكَضّبی ّوؿبیِ هبًٌس 

ّلٌس ٍ فطاًؿِ، تطویجی پیچیسُ اظ ضٍیىطزی هرتلف ثب تَخِ ثِ ثبفت لَهی هٌبعك ٍ ًفَش 

 احعاة ؾیبؾی ثِ وبض گطفتِ قس. 

س ضاّجطزّبی زض وكَضّبی هتبثط اظ ایسئَ لَغی قَضٍی ؾبثك، هبًٌس لْؿتبى ٍ اؾلًٍَی، ضق

پیكگیطی ٍ ظیط ؾبذتْبی الظم خْت اخطای آى ثِ عَض تٌگبتٌگی ثب فطآیٌس گصاض پیًَس 

ذَضزُ اؾت. ٍخِ هكرهِ هسلْبی پیكگیطی زض ایي وكَضّب، ضقس ؾطیغ ؾیبؾتْب زض 

 ؾغح هلی ٍ ضؼف ؾبذتبض ؾبظٍوبضّبی اخطای آى زض ؾغح هحلی اؾت. 

ایي  5طقوطزى ٍظبیف لَُ لضبییِ، زض ثٌس ضوي ث 156زض ایطاى لبًَى اؾبؾی زض انل 

انل، نطاحتب یىی اظ ٍظبیف لَُ لضبییِ ضا السام هٌبؾت ثطای پیكگیطی اظ خطم ٍ انالح 

ٍ ایٌىِ زض ى ثب تَخِ ثِ لبًَى خسیس پیكگیطی اظ خطم آهدطهبى لطاض زازُ اؾت. اهب ؾبذتبض 

 یؿت. چِ ؾغحی ) هلی، هحلی( هی تَاًس ایي انل ضا خطا وٌس هكرم ً

 همبلِ هغبلؼِ تغجیمی هسلْبی پیكگیطی اظ خطم ٍ ذبؾتگبُ، تبثیط ٍ تحَالت، اثطاّیوی قْطام 

، وِ لَُ لضبییِ ضا هَظف ًوَزُ اؾت تب اؾت (211لبًَى ثطًبهِ پٌدن تَؾؼِ) هبزُ  زیگط،ؾٌس 

زض خْت پیكگیطی اظ ٍلَع خطم اظ عطیك ًْبزیٌِ ؾبظی فطٌّگ لبًَى هساضی ٍ اؾتفبزُ اظ 

ویفطّبی هٌبؾت السام ًوبیس.  لَُ لضبییِ هَظف اؾت اظ ؾبظهبى ّب ٍ ًْبز ّبی زیگط هبًٌس 

ٍی اًتظبهی، ؾبظهبى ظًساًْب ؾبظهبى پعقىی لبًًَی، نسا ٍ ؾیوب، ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ، ًیط

 ٍ الساهبت تبهیٌی ٍ تطثیتی خْت اًدبم ایي ٍظیفِ اؾتفبزُ ًوبیس.  

 ؾویطا زهبًٍسیهمبلِ ثطضؾی ثٌس ة الیحِ پیكگیطی اظخطم، 

 

 :2اهب زض لبًَى خسیس پیكگیطی اظ خطم زض هبزُ 

 خطم ٍلَع اظ طیپیكگی ػبلی قَضای لبًَى، ایي( 4) هبزُ زض هٌسضج ٍظبیف اخطای زض -2هبزُ 

 : قَز هی تكىیل ظیط اػضبی ثب

 (قَضا ضئیؽ) لضبئیِ لَُ ضئیؽ -1



 (ضئیؽ ًبئت) خوَْض ضئیؽ اٍل هؼبٍى -2

 اؾالهی قَضای هدلؽ اٍل ضئیؽ ًبئت -3

 لضبئیِ لَُ ضئیؽ اٍل هؼبٍى -4

  وكَض ول زازؾتبى -5

 وكَض ول ثبظضؾی ؾبظهبى ضئیؽ -6

 وكَض ٍظیط -7

 اعالػبت ٍظیط -8

 خوَْض ضئیؽ حمَلی هؼبٍى -9

 زازگؿتطی ٍظیط -10

 زاضایی ٍ التهبزی اهَض ٍظیط -11

 اؾالهی اضقبز ٍ فطٌّگ ٍظیط -12

 پطٍضـ ٍ آهَظـ ٍظیط -13

 اًتظبهی ًیطٍی فطهبًسُ -14

 ثؿیح همبٍهت ًیطٍی فطهبًسُ -15

 ایطاى اؾالهی خوَْضی ؾیوبی ٍ نسا ؾبظهبى ضئیؽ -16

 وكَض هحبؾجبت زیَاى ضئیؽ -17

 اؾالهی قَضای هدلؽ حمَلی ٍ لضبئی وویؿیَى ضئیؽ -18

 اؾالهی قَضای هدلؽ( 90) ًَزم انل وویؿیَى ضئیؽ -19

 وكَض تطثیتی ٍ تأهیٌی الساهبت ٍ ّب ظًساى ؾبظهبى ضئیؽ -20



 هٌىط اظ ًْی ٍ هؼطٍف ثِ اهط ؾتبز ضئیؽ -21

 قَضا ضئیؽ تكریم ثِ هَضَع حؿت ضثظ شی ًْبز ضئیؽ یب ٍظیط -22

 قَضا زثیط ػٌَاى ثِ ایكبى اًتربة ثِ لضبئیِ لَُ ضئیؽ هؼبًٍبى اظ یىی -23

ّوبى  4ثسیي قطح قَضای ػبلی پیكگیطی ثسیي قىل زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت تب هفبز هبزُ 

 لبًَى ضا اخطا وٌس. 

 زض لَُ ؾِ ؾطاى اهضبی ٍ تَافك ثب نطفبً خطم ٍلَع اظ پیكگیطی ػبلی قَضای ههَثبت -4هبزُ

 .ثبقس هی االخطاء الظم لَاًیي، چْبضچَة

 یب ٍ تأییس ػسم وِ، نَضتی زض لَا، ضؤؾبی ثطای ػبلی قَضای ههَثبت اضؾبل اظ پؽ -1تجهطُ

 .ثبقس هی تأییس هٌعلِ ثِ ًكس، اػالم هبُ زٍ عی حساوثط ههَثِ اهضبی

 ٍ اثالؽ لبًًَی، هطاحل عی اظ پؽ ضا ػبلی قَضای ههَثبت اؾت هَظف خوَْض ضئیؽ -2تجهطُ

 هَافمت اذص اظ پؽ هؿلح ًیطٍّبی ثِ هطثَط ههَثبت. ثگصاضز هؿإٍالى اذتیبض زض اخطاء ثطای

 .ثَز ذَاّس اخطاء لبثل لَا ول فطهبًسّی

 لَُ ؾِ ؾطاى اهضبی ٍ تَافك اظ پؽ خطم ٍلَع اظ پیكگیطی ػبلی قَضای ههَثبت -3تجهطُ

 .قَز هی اثالؽ ّب زؾتگبُ توبم ثِ ضٍظ پبًعزُ هست ظطف حساوثط

زض ٍالغ ثط اؾبؼ ایي لبًَى هی ثبیؿت عطحْبیی وِ هكرم ًیؿت زض چِ ؾغح ٍ چِ لبلجی 

ٍ چگًَِ عطاحی قسُ اًس تَؾظ ایي قَضا ثطضؾی ٍ پؽ اظ تهَیت ثِ هطحلِ اخطا زضآیٌس. اظ 

اقىبالت ایي لبًَى ػسم هطوعیت، تساذل ًْبزّبی زٍلتی، فمساى ضاّجط ٍ ثطًبهِ ثَهی ٍ هلی زض 

 ُ پیكگیطی اظ خطم، هی تَاى ًبم ثطز. حَظ

 21/6/94لبًَى پیكگیطی اظ خطم ههَة 

پیكگیطی اظ خطم ّوبًٌس ؾطوَثی خطم، زض ٍالغ ثب هسیطیت ٍ ّوبٌّگی ثب ضاّجطزّبی ولی 

حىَهت اًدبم هی قَز. ایي وِ پیكگیطی چگًَِ تؼطیف ٍ ؾپؽ ػولی قَز ٍ چِ ًْبزی آى ضا 

اخطا وٌس ثِ ًگطـ حبوویت ثِ اهٌیت، ثعُ وبضی ٍ هطزم ثؿتگی زاضز. زض ّط نَضت هی تَاى 



گیطی اظ خطم زض ایطاى ضا پیف ثیٌی ؾیبؾتْب زض ؾغح هلی ٍ ضؼف ٍخِ هكرهِ هسل پیك

ؾبذتبض ٍ ؾبظ ٍ وبضّبی اخطا ٍ تؼلل زض ػولیبتی وطزى ؾیبؾت ّب زض ؾغح اؾتبًی ٍ هحلی 

 زاًؿت. 

اهب ثیي الوللی قسى پیكگیطی اظ ثعّىبضی اظ گصض ایدبز ٍ تَؾؼِ قجىِ ّبی فطاهلی ٍ 

هكتطن پیكگیطی اظ خطم زض وكَضّبی هرتلف  فطاهلیتی، هَخت قىل گیطی ؾیبؾت ّبی

قسُ اؾت. اظ خولِ ایي ًْبزّبی ولیسی هی تَاى ثِ هطوع پیكگیطی ثیي الوللی اظ خطم 

پیكگیطی اظ خطم، ؾبظهبى هلل ) زفتط همبثلِ ثب خطم ٍ هَاز هرسض ؾبظهبى هلل(، قجىِ اضٍپبیی 

هطوع ثیي الوللی پیكگیطی اظ  اًدوي اضٍپبیی اهٌیت قْطی، ثطًبهِ ظیؿت ثَم ؾبظهبى هلل ٍ

 خطم، اقبضُ وطز. 

ایي ًْبز ّب زض اًتمبل ٍ اًتكبض اًسیكِ ّب ٍ ضٍیِ ّبی ثیي الوللی پیكگیطی اظ خطم ثب تَخِ ثِ 

 فطٌّگی ّط وكَض ًمف ثؿعایی ایفب وطزُ اًس.  -ثبفت اختوبػی

كگیطی اظ خطم اهب ایي اهط هكىالتی ًیع زاقتِ اؾت. یىی اظ هكىالت خْبًی قسى زاًف پی

ٍیػگی ّبی ذبل تبضیری، اختوبػی ٍ ؾیبؾی هٌبعك هرتلف ٍ ًمف آى زض زضن پیكگیطی اظ 

خطم ٍ وبضآهسی آى اظ یه ؾَ ٍ اهىبى ٍ احتوبل تؼوین ؾبظ ٍ وبض ّبی هرتلف زض ٍضؼیتْبی 

 فطٌّگی التهبزی ٍ اختوبػی اظ عطف زیگط، هی ثبقس. 

 

 قبذم هسل اضٍپبیی

 ٌكی ثِ خبی تساثیط ٍاوٌكی توطوع ثط پیكگیطی و 

  ،ؾطهبیِ گصاضی زض ظهیٌِ حل هكىالت اختوبػی اؾبؾی هبًٌس ضفتبضّبی ضساختوبػی

ویفیت ؾغح ظًسگی، تبویس ثط قیَُ ّبی غیط اذالل زض ًظن ػوَهی ٍ تالـ زض اضتمبی 

 ضؾوی وٌتطل اختوبػی 

 ْبی هحلی ًیبظ تَؾل ثِ ؾبظ ٍ وبضّبی هحلی ٍ غیط هتوطوع، ظیطا هكىالت هحلی ضاُ حل

 زاضز



  اٍلَیت زازى ثِ ضٍیىطز هكبضوتی ٍ خلت ّوىبضی ؾبظهبًْب ٍ احعاة هرتلف 

  خؿتدَ ثطای یبفتي ضاُ حل ّبی هؿئلِ هحَض ٍ ًِ تؼطیف آًْب ثب تَخِ ثِ قیَُ ّب یب

 ؾبظهبًْبی هَخَز

ثِ ّویي زلیل زض اوثط وكَضّب ظثبى پیكگیطی اظ خطم خبیگعیي ّبی خسیسی پیسا وطزُ 

اؾت، انغالحبتی ًَیي وِ هٌؼىؽ وٌٌسُ ایي تغییط خْت اؾت. اظ خولِ ایي انغالحبت 

پلیؽ هتوطوع ثط ػٌبنط « » ؾیبؾتْبی هحلی ٍ اهٌیت» ٍ « اهٌیت هحلِ» هی تَاى ثِ

 . ٍ ظهبم زاضی قْطی اقبضُ وطز« ویفیت ظًسگی

پیكگیطی اظ خطم اظ ؾیبؾتْبی ػوَهی ٍ هغبلؼبتی خسیس اؾت. پیكگیطی ضا ًیع هی تَاى 

زض وٌبض ًباهٌی ًبقی اظ ثعّىبضی ٍ هسیطیت ذغط اظ خولِ زغسغِ ّبی زٍلتوطزاى هحؿَة 

 وطز. ٍ ثب همبیؿِ ایي ؾیبؾتْب ثِ ًمبط هكتطن ٍ افتطاق ؾیبؾتْبی پیكگیطی زؾت یبفت. 

 بی اضٍپبیی زض زؾتِ ثٌسی شیل لطاض هی گیطًس:ثط اؾبؼ یه هسل، وكَضّ

ًئَلیجطال قبهل وكَضّبیی ّوچَى آهطیىب، اؾتطالیب، اًگلیؽ، ًیَظیلٌس ٍ آفطیمبی  -1

 خٌَثی

 هحبفظِ وبض قبهل آلوبى، فطاًؿِ، ایتبلیب، ّلٌس ٍ ؾَؾیبل زهىطات هبًٌس ؾَئس ٍ فٌالًس  -2

لتهبز ٍ زٍلت ضفبُ، اّویت اظ خولِ هؼیبضّبی ایي تمؿین ثٌسی ثِ قىل ؾبظهبًسّی ا

ؾطهبیِ، ثِ هیعاى حوبیت اظ حمَق اختوبػی، خْت گیطی ّبی ؾیبؾی ٍ هیعاى خصة ٍ 

 الحبق اختوبػی اقبضُ وطز. 

 همبلِ هغبلؼِ تغجیمی هسلْبی پیكگیطی اظ خطم، ذبؾتگبُ، تبثیط ٍ تحَالت، زوتط قْطام اثطاّیوی 

پیكگیطی اظ خطم ثبػث ثَخَز آهسى  ّویي زیسگبُ زٍلتوطزاى زض ثىبض گیطی ؾیبؾتْبی

 هسلْبی ؾیبؾی پیكگیطی اظ خطم ًیع قسُ اؾت. 

زض همبلِ هَلؼیت یبثی پیكگیطی اظ خطم: هسلْب ٍ ضٍقْب ٍ زیسگبُ ّبی ؾیبؾی اظ ضاثطت 

ٍایت وِ ایٌدبًت زض حبل تطخوِ اى ّؿتن ؾِ هسل ؾیبؾی پیكگیطی اظ خطم هغطح قسُ 

 اؾت. 



ولی ٍ ؾیبؾی اًؼىبؼ یبفتِ اًس اظ ایي خْت وِ ثِ هب ًمبط لَت ٍ ایي هسلْب وِ اظ گطایف ػ

 ضؼف لبثل تَخْی ضا زض اؾتطاتػضی ّبی هَخَز ّكساض هی زٌّس، هفیس ّؿتٌس.

زض ایي هسلْب توطوع انلی ثِ عَض ػوسُ ثط اؾتطاتػی هجتٌی خبهؼِ اؾت وِ ّسف آى هتَلف 

 یطی اٍلیِ(وطزى ضفتبض هدطهبًِ لجل اظ ضخ زازى آى اؾت. ) پیكگ

ایي هسلْب ّوچٌیي اذتالفبت ؾیبؾی ثیي خطهكٌبؾی ٍ ؾیؿتن ػسالت ویفطی ضا ثطخؿتِ هی 

وٌس. ّویٌغَض، گبّی ثب لبعؼیت یب نطاحت، ضٍقْبی ذبل یب تىٌیه ّبی هطتجظ ثب پیكگیطی 

اظ خطم ضا ثِ ػٌَاى یه هٌغك ثطای پصیطـ یب ضز آًْب، ًعزیه هی وٌٌس. ثِ ػجبضت زیگط، هسلْب 

َزقبى ثسٍى زض ًظط گطفتي اثط ثركی ًظطی یب لسضت تَضیحی ایسئَلَغیه هی تَاًٌس ثطای ذ

ایدبز هطظّب زض هیبى تىٌیه ّبی هساذلِ هكرم ثِ وبض ضًٍس. ثٌبثطایي هحبفظِ وبضاى هوىي 

اؾت ثِ زلیل تهَض هكبضوت ثب قیَُ لیجطال یب ضازیىبل اظ پیكگیطی اظ خطم، ضٍـ ذبنی ضا ضز 

 وٌٌس. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیكگیطی اظ خطم:ؾیبؾی هسلْبی 

 مدل سنتی یا محافظه کارانه از جرم

 وٌتطل خطم   هفَْم ولیسی                      

 وبّف فطنت   اؾتطاتػی انلی                     

 هؼوَال خطاین ذیبثبًی   توطوع انلی خطم                   

 اًتربة ػمالًی    هفَْم خطهكٌبذتی               

 هحبفظت، ًظبضت   پبؾد ثِ خطم                        

 ووه ثِ پلیؽ   ًمف خبهؼِ                         

 ایدبز هحسٍزیت اختوبػی،   هحسٍزیت ّب                       

 تؼطیف هضیك اظ خطم                                          

 از پیشگیری از جرممدل لیبرال یا آزاد 

 هكىل اختوبػی            هفَْم ولیسی             

 افعایف فطنت          اؾتطاتػی انلی             

 هؼوَال خطاین ذیبثبًی         توطوع انلی خطم           

 آؾیت قٌبؾی فطزی یب خوؼی         هفَْم خطهكٌبذتی        

 انالح ووجَزّب،           پبؾد ثِ خطم                

 انالح هَلؼیت                                                                                                                                           

 ووه ثِ ذَز، تَؾؼِ اختوبػی         ًمف خبهؼِ                 

 هحسٍزیت هٌبثغ، تؼطیف                    هحسٍزیت ّب       

 هضیك اظ خطم                                            

 

 مدل رادیکال پیشگیری از جرم ) افراطی(

 ػسالت اختوبػی            هفَْم ولیسی            

 تالـ ؾیبؾی             اؾتطاتػی انلی          

 خطاین ذكًَت آهیع،             توطوع انلی خطم        

 خطاین ذیبثبًی هؼوَلی                                         

 ثِ حبقیِ ضاًسى،           هفَْم خطهكٌبذتی       

 ثیعاضی اختوبػی، ضلبثت ثبظاض                                        

 بهؼِ، وبّف ًبثطاثطیتَاًوٌسی خ                        پبؾد ثِ خطم 

 ػَاهل تغییط اختوبػی                         ًمف خبهؼِ  

    َّقیبضی اختوبػی/ اًؿدبم،                       هحسٍزیت ّب 

 تؼطیف گؿتطزُ اظ خطم                                        



 هسل هحبفظِ وبضاى 

یب هحبفظِ وبضاًِ پیكگیطی اظ خطم، ثط ایي اؾبؼ اؾتَاض اؾت وِ هؿئلِ اؾبؾی زض هسل ؾٌتی 

 هَضز خطم وٌتطل آى اؾت. 

هطزم ایي ضا زضیبفتٌس وِ پبیجٌسی ثِ لبًَى ٍ اخطای لبًَى ٍ پیكگیطی اظ خطم ثبیس تب آًدب وِ 

ثِ ػٌَاى یه هوىي اؾت ثِ ًكبًِ ّبی ثبلمَُ ٍ ًمض فؼلی لبًَى ثپطزاظز. زض ًْبیت خطم 

هَضَػی تحطیه آهیع ٍ هوٌَع زیسُ هیكَز. اؾبؾب، ایي هسل تطویت ػٌبنط ًظطیِ ّبی ّبی 

والؾیه خطم قٌبؾی هثل تبویس ثط اضازُ گطایی ٍ هؿئَلیت قرهی ٍتئَضی اًتربة ػمالًی 

ٍ ضاُ حل آى ثبالثطزى ّعیٌِ ّبی خطم ٍ وبّف فطنت اضتىبة خطم ٍ افعایف .... هی ثبقس. 

 وكف خطم هی ثبقس.  احتوبل

 لیجطالهسل 

هسل لیجطال ثِ خطم ثِ ػٌَاى یه هؼضل اختوبػی ثط اؾبؼ ووجَزّبی قرهیتی ٍ ٍضؼیت 

 ًگبُ هی وٌس.  ًبهؿبػس خوؼی

ثط اؾبؼ ایي زیسگبُ هطزم ثیكتط اظ وٌتطل خطم ثبیس ثِ اًدبم تغییطات تَخِ وٌٌس ٍ ایي 

ثط اؾبؼ ایي هسل ثبیس  زؾتِ خوؼی هی قَز. ثبظؾبظی هبًغ اثطگصاضی اٍضبع ٍ احَال فطزی یب

 ثطای هطزهی وِ اظ تحهیل ٍ وبض ثطذَضزاض ًیؿتٌس، اهىبى ٍ فطنت الظم ضا فطاّن ًوَز. 

 ضازیىبل هسل 

ایي هسل ثِ خطم ثِ ػٌَاى یه هؿئلِ تبضیری ٍ اختوبػی هی ًگطز ٍ ایي ًظطیِ ثؿیبض ثِ 

تی فویٌیؿتی ٍ خطم قٌبؾی اًتمبزی ًظطیبت خطم قٌبذتی هبضوؿیؿتی ٍ تئَضی خطم قٌبذ

 ًعزیه اؾت ٍ اظ آى التجبؼ قسُ اؾت. 

 

 

 



Mokhtari 

 ػلیىن ؾالم

 قسُ اضایِ هغبلت اظ تكىط زهبًٍسی ذبًن

 هب حمَلی ًظبم ؾبذتبض ثب پیكگیطی ّبی هسل ایي اظ وساهیه ن اؾت ایي ثٌسُ ؾَال

 اؾت؟؟؟ ؾبظگبضتط

 

Samira Damavandi 

  ؾالم

 ٍ وبضاًِ هحبفظِ هسل وِ اؾت ایي هي ًظط ثپطزاظین هَضَع ثِ اگط ؾیبؾی ّبی ًوًَِ ثؼس اظ

 . ثبقس زاقتِ ّوبٌّگی هب خبهؼِ ثب تَاًس هی لیجطال

 ٍ التهبزی هؿبئل ٍ اختوبػی اضظقْبی اؾبؼ ثط آًْب اؾتفبزُ هسلْب ایي زض هْن هَضَع اهب

 قسُ اقبضُ اى ثِ اثطاّیوی زوتط همبلِ زض وِ ای ًىتِ ّوچٌیي. ثبقس هی اختوبػی ٍ فطٌّگی

 ثطًبهِ خبی ثِ ثتَاًین هب اگط ثٌبثطایي. اؾت ای هحلِ یب قْطی ؾغح زض ضیعی ثطًبهِ ػسم اؾت

 قْطی ٍ ای هحلِ هسلْبی اظ ٍ وٌین توطوع وَچىتط ّبی گعیٌِ ثط ثیكتط هلی ؾغح زض ضیعی

 اى ًمف ٍ خبهؼِ ثِ ایت قسُ گطفتِ ًظط زض هسلْب ایي زض وِ ّوبًغَض ّوچٌیي ٍ ثجطین ثْطُ

 هَفك هسل یه تَاًین هی. ًوبیین تَخِ زٍلتی غیط ٍ ًْبز هطزم ؾبظهبًْبی ٍ خطم وبّف زض

 .ثبقین زاقتِ

 

 

 


