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 مقذمٍ -0

 ًِ است تؼووی هبثل ٍ حسبس هَؾَع ذكطًبى حبلت

 ثبلیٌی، ضٌبسی رطم ثَیژُ ضٌبسی رطم هبًٌس هرتلق ػلَم زض

 تحلیل ٍ تزعیِ هَضز ًیلطی حوَم ٍ ًیلطی پعضٌی ضٍاى

 حبلت ثحج زض اهٌیتی ضٍیٌطز هػبزین اظ یٌی. گیطز هی هطاض

 اكطاز احتوبلی رطاین سطیغ ثیٌی پیص ثطای تالش ذكطًبى،

 هطًْب، اظ پس ًیلطی حوَم هحَض رطم ضٍیٌطز ًِ چطا است

 تَهیق. ًساضًس ًبضایی زیگط ذكطًبى، هزطهبى ثطاثط زض گَیی

 ٍ ضٍاًی اذتالل زاضای ّوعهبى ًِ هطتٌجبى ثطذی تأهیٌی

 یّب رلَُ اظ یٌی ضًَس، هی زازُ تطریع ذكطًبى حبلت

 رطاین اضتٌبة اظ ظٍزٌّگبم پیطگیطی ّسف ثب آظازی سلت

 هزبظات هبًَى 150 هبزُ زض ًِ است آیٌسُ زض احتوبلی

 اظ ذكطًبى حبلت هلَْم .است ضسُ ثیٌی پیص 1392 اسالهی

 ی گستطُ زض ًِ است ثبلیٌی ضٌبسی رطم زستبٍضزّبی

 تطثیتی ٍ تأهیٌی اهساهبت هبًَى هبلت زض ایطاى رٌبیی سیبست

 ثؼس ثِ ًبظط ثیطتط هبًَى ایي. است ضسُ تؼطیق 1339 هػَة

 ایي ًِ است ضسُ ثبػج اهط ّویي ٍ ثَز رطم اضتٌبة اظ

 ذكطًبى هزطهیي هَضز زض هوطضات اػوبل ًِ آیس پسیس تػَض

 ٍ آى هحتَای ثِ تَرِ ثب ٍلی است، رطم اضتٌبة اظ پس تٌْب

 ًِ ًوَز ثیبى تَاى هی هبًَى ایي 4 هبزُ رولِ اظ هَاز ثطذی

 هزطهیي هوبثل زض رطم اضتٌبة اظ هجل ارطاّب ؾوبًت

 هوبهبت ثرطی آگبّی .ثبضس هی اػوبل هبثل ًیع ذكطًبى

 یّب چبلص تطیي هْن ٍ ًتبیذ اظ ًیلطی ػسالت زستگبُ

 ٍیژُ ثِ زیگط ًطَضّبی زض ًظبضت یّب ثطًبهِ ارطایی

 قطاحی ٍ هؤئط هَاًیي تسٍیي سبظ ظهیٌِ تَاًس هی اًگلستبى،

 ثب هطتجف هَاًیي اغالح یب ذكطًبى هزطهبى ثط ًظبضت ثطًبهِ

 اظ ذكطًبى هزطهبى ذكط هسیطیت هَؾَع. ضَز هَؾَع

 ثب هلَْم ایي هطرع هطظثٌسی ػسم زلیل ثِ هرتلق، رْبت

 ٍ رطم هبًًَی هػبزین ثب هؼیبض كوساى زلیل ثِ هطبثِ، هلبّین

 ثب ارطایی ٍ ضٌبسی رطم رْت اظ ّوچٌیي ٍ ذكطًبى هزطم

 .است هَارِ ظیبزی هطٌالت ٍ ّب ًبستی

 ّطگبُ ًِ زاضز هی ثیبى اسالهی هزبظات هبًَى 150 هبزُ

 رطاین زض یب ثبضس هزٌَى اضتٌبة، حیي زض رطم هطتٌت

 چٌبًچِ ضَز رٌَى ثِ هجتال رطم ٍهَع اظ پس تؼعیط هَرت

 حبثت هترػع، ًظط رلت ثب هزٌَى ذكطًبى حبلت ٍ رٌَى

 زستَض ثِ ثبضس ػوَهی اهٌیت ٍ ًظن هرل ٍی ثَزى آظاز ٍ

 هی ًگْساضی هٌبست هحل زض ذكطًبى حبلت ضكغ تب زازستبى

 زض تَاًٌس هی اٍ ذَیطبًٍساى ثب ضسُ ًگْساضی ضرع. ضَز

 زازگبُ غَضت، ایي زض ًِ ًٌٌس اػتطاؼ زستَض ایي ثِ زازگبُ

 زض ًبضضٌبسی ًظط رلت ثب ضا هَؾَع هؼتطؼ، حؿَض ثب

 حبلت ضكغ تطریع ثب ٍ ًٌس هی ضسیسگی ازاضی رلسِ

 زض غَضت ؿیطایي زض ٍ تبهیٌی اهسام ذبتوِ هَضز زض ذكطًبى

زض حوَم ًیلطی . ًٌس هی غبزض حٌن زازستبى، زستَض تأییس

 زاضای ثیوبضاى هسیطیت ٍ ًٌتطل رْت هٌبسجی سبظًٍبض ایطاى

 ٍ ًطسُ تسثیط ثبضٌس ًوی زاین هزٌَى لعٍهب ًِ ضٍاًی اذتالل

 ظبّطا ًِ است ا م م 150 هبزُ ثیٌی پیص گصاض هبًَى اهسام تٌْب

 اذتالل زچبض ًِ زاضز ًظط زض ضا هَاضزی ٍ زاین ثیطتط هزبًیي

 ذكطًبى حبلت ضكغ ظهبى تب ٍ ًیستٌس هتطهجِ ؿیط ّبی تٌبًِ ٍ

 ذبًَازُ زضذَاست ثب آًْن الجتِ ًِ ضًَس هی ًگْساضی هزبًیي

 اٍلیبء سَی اظ ؾوبًتی ّیچ ثسٍى ٍ ثَز ًرَاّس زاض ازاهِ...  ٍ

 .گطزز ثبظهی ربهؼِ ثِ هزبًیي

 ًٌتطل ٍ پطذكط ثعٌّبضاى ضٌبسبیی ّسف تحون ثطای 

 اظ گیطی ثْطُ ثب است ثْتط ضسس هی ثٌظط هست قَالًی

 هطاض ّوچَى ًٌٌسُ ذٌخی ٍ ًیلطی زازضسی آئیي اثعاضّبی

 ذكط هیعاى اسبس ثط هؿبئی ًظبضت هطاض یب هَهت ثبظزاضت

. زاضت هَحطی اهسام ربهؼِ اظ زكبع زض رطم هبّیت ًِ ثعٌّبض

 اثعاضی ٍ آظازی هحسٍزًٌٌسٓ هطاض ٍاهغ زض ًیلطی تأهیي هطاض

 تحویوبت هرتلق هطاحل زض هتْن حؿَض تؿویي رْت

 1390ذبلوی،. )ثبضس هی حٌن ارطای ٍ هحبًوِ هوسهبتی،

،190) 

 ضیَُ، ًَع، ًِ هجل یّب زِّ ثطذالف ًیع حبؾط ػػط زض

 ظهبى زض زاضتِ، ظبّطی حبلت هزطم ٍ هتْن ثِ ًگطش ٍ

 اضتٌبة ٍ ًطزُ پیسا ذَز ثِ زیگطی ضٌل زازضسی حبؾط

 هَضز ًیع ضٌبسی رطم ًظط اظ ،ّب حَظُ ٍ رطاین ثطذی زض رطم

 . گیطز هی هطاض ثطضسی



 

 ػولٌطزّبی اظ زٍض ٍ هٌكوی زیسگبّی یي ثب ثبیستی پس

 هی رطم هطتٌت ضرع ایٌٌِ ثب احسبسی، ٍ ظزُ ضتبة

 ثِ ٍ ثبضس ثَزُ ؿیطػبزی حبلت زچبض رطم حیي زض تَاًست

 اظ پیطگیطاًِ ّبی سیبست ضسس هی ًظط ثِ ّن زلیل ّویي

 ٍ آحبض ضٌبذت احط ثط حبلت ایي ًطزى هسیطیت قطین

 ٍ ثبضس تط ًبضثطزی ثسیبض ذكطًبى حبلت اظ ًبضی پیبهسّبی

 هٌظَض ثِ اهط، ایي زض زذیل یّب زستگبُ ًٌتطل ٍ هسیطیت ثب

 اّساف ثِ ًیل رْت پصیطی ذكط ٍ ثیطتط ؾطض اظ رلَگیطی

 ٍ ضٌبذتی رطم یّب آهَظُ اظ استلبزُ ثب ذػَغب هسًظط،

 زٍضُ زض حل ضاُ تطیي هٌكوی ٍ ثْتطیي رٌبیی، ضٌبسی ربهؼِ

  .ثبضس حبؾط حبل آهسُ ٍرَز ثِ ضطایف ٍ

 تطیي هْن سَال اغلی هوبلِ حبؾط ایي است ًِ

 ضٍاًی زاضای حبلت ذكطًبى ًظبضت ثط ثیوبضاى ّبی چبلص

 ایي اظ چیست؟ 1392. ا.م.م 150 هبزُ پطتَ زض رطم هطتٌت

 ثِ ًگطش ًحَُ ثِ هتلبٍت ضٍیٌطزی هوبلِ حبؾط ثب ضٍ

 ثطضسی زض سؼی آًْب ضٍاًی ٍ ضٍحی ّبی حبلت ٍ هتْوبى

ٍ ضاٌّبضّبی  ذكطًبى ضٍاًی هزطهبى ثط ًظبضت یّب چبلص

 هػَة اسالهی هزبظات هبًَى 150 هبزُ پطتَ توَیت آى زض

 .زاضز 1392

o  پيشيىٍ وظارت تاریخی بر مجرمان رياوی
 خطرواک

ًطَض كطاًسِ اظ رولِ ًطَضّبیی است ًِ هَاًیي ثسیؼی 

هحیف ثستِ  زض ظهیٌِ ًظبضت ثط هزطهبى، ثِ ٍیژُ ًظبضت زض

زاضز. هبًَى هْوی ًِ زض ایي ًطَض ثب ّسف هسیطیت 

« هبًَى ًگْساضی تأهیٌی»ذكطًبًی هزطهبًِ ثِ تػَیت ضسیس: 

است. ایي هبًَى ًِ زضثبضُ ًگْساضی  2008كَضیِ  25هػَة 

یب تَهیق تأهیٌی ٍ اػالم ػسم هسئَلیت ًیلطی ثِ ػلت 

ازُ است اذتالل ضٍاًی است، زض ضطایكی ثِ زازضس اربظُ ز

ًِ اهٌبى ًگْساضی تأهیٌی ثطذی اظ هحٌَهبى ضا ًِ ظًساى 

ذَز ضا تحول ًطزُ اًس ٍلی ّن چٌبى ذكطًبًی رطم 

ظیستی غطیح -ارتوبػی-ضٌبذتی، یؼٌی ضبذع ّبی ضٍاًی

حبًی اظ احتوبل ثسیبض اضتٌبة زٍثبضُ رطم زاضًس، زض حٌن 

 (738 ظ ،1388اثطًسآثبزی، ذَز پیص ثیٌی ًٌس. )ًزلی

اظ ضطایف اػوبل ًگْساضی تأهیٌی ًِ پیص اظ پبیبى  یٌی

هست ظًساى اتربش هی ضَز ٍذبهت زضرِ رطم ّبی اضتٌبثی 

است. رطایوی هبًٌس هتل، هتل ثبسجن تػوین، اشیت ٍ آظاض ٍ 

ضٌٌزِ یب اضتٌبة اػوبل ٍحطیبًِ، تزبٍظ رٌسی ثِ ایي ضطـ 

بیی ٍ سبل اضتٌبة یبكتِ ثبضس، آزم ضث 18ًِ ػلیِ ثعُ زیسُ تب 

تَهیق ؿیط هبًًَی اكطاز ثِ لحبل ذكطًبًی ثبال هی تَاًٌس 

هطوَل حٌن ًگْساضی تأهیٌی زض كطاًسِ هطاض گیطًس. زض 

زضثبضُ  1933ًَاهجط  24آلوبى، ًگْساضی تأهیٌی، ثب هبًَى 

ثعٌّبضاى هعهي ٍ ثب ّسف حوبیت اظ ربهؼِ زض ثطاثط 

. ثعٌّبضاى ؿیط هبثل اغالح ٍاضز حوَم ایي ًطَض ضس

ًگْساضی تأهیٌی زض آلوبى، ًبظط ثِ اكطازی است ًِ اضظیبثی 

ػوَهی اظ ضرػیت ٍ اػوبل آًبى اظ سَی هبؾی، حبًی اظ 

توبیل ثِ اضتٌبة رطاین ضسیس است، ثِ ٍیژُ رطایوی ًِ 

ذسبضت ضٍاًی ٍ رسوبًی ضسیس ثِ ثعُ زیسگبى ٍاضز هی 

 (29 ظ ،1383ًٌس.)اثطاّیوی، 

یٌِ ًظبضت ثط هزطهبى اًگلیس ًطَضی است ًِ زض ظه

ذكطًبى اظ سبثوِ قَالًی هبًَى گصاضی ٍ ًیع ربهؼیت هَاًیي 

ثطذَضزاض است ٍ ثب هكبلؼِ هَاًیي آى هی تَاى ثِ سَْلت 

رطاین ٍ هزطهبى ذكطًبى ضا اظ سبیط رطاین توییع زاز. زض 

هؼیبض ّبی ثسیبض ربهؼی ثطای تؼییي هػبزین  ًطَض اًگلیس

اظ سبیط هزطهبى ٍرَز زاضز.  هزطهبى ذكطًبى ٍ تلٌیي آى

هكبثن هوطضات هَرَز زض اًگلیس، هزطهبًی ًِ هطتٌت 

رطاین رسی هی ضًَس ثِ زٍ زستِ هزطهبى ذكطًبى ٍ 

 .(Pratt,1998, p300-327) هزطهبى قَیل الحجس توسین هی ضًَس

زض ایطاى ثب تَرِ ثِ كوساى هبًَى ذبظ زض ظهیٌِ رطاین ٍ 

ب رستزَ زض هَاًیي ٍ هوطضات هزطهبى ذكطًبى، ًبگعیط ثبیس ث

هَؾَػِ رْت زست یبثی ثِ هؼیبضی ثطای استلبزُ احتوبلی 

زض هبًَى گصاضی آیٌسُ ثْطُ گطكت. ایي هوطضات ضبهل 

هوطضات هبَّی ٍ ضٌلی، هَاًیي حبًن ٍ هٌسَخ، قطح ّب ٍ 

لَایح ٍ آییي ًبهِ ّب ٍ... است. هبًَى اهساهبت تأهیٌی ٍ تطثیتی 

اظ آهَظُ ّبی هٌتت تحووی ثِ تؼطیق  ثب الْبم 1339هػَة 

هزطهبى ذكطًبى پطزاذتِ ثَز. اهساهبت تأهیٌی اظ ًظط هبًَى 

هزبظات ایطاى، هزبظات هحسَة ًوی ضًَس؛ ظیطا ّوبى قَض 

ًِ اظ تؼطیق آى استلبزُ هی ضَز، زازگبُ ثطای رلَگیطی اظ 



 

تٌطاض رطم، تساثیطی ضا ثِ ًبض هی ثطز ًِ هزطم هطتٌت رطم 

َیت هزبظات ٍ تساثیط تأهیٌی، هَضز هجَل ػوَم ٍاهغ ًطَز؛ حٌ

ضسُ است. اظ لحبل اغَل حوَهی چٌبى چِ پس اظ اًتطبض 

هبًَى، هوطضاتی تػَیت ضَز ًِ ثب هبًَى سبثن روغ ًجبضس زض 

ایي غَضت، چَى ارطای ّط زٍ هبًَى اهٌبى ًساضز ٍ هؼوَل 

طهبى ثِ ًظط ًوی ضسس ًِ هبًَى گصاض ارطای زٍ اهط هتؿبز ضا ك

زّس ثِ ًبچبض كوف ضػبیت یٌی اظ زٍ هتي هوٌي است. اظ 

قطكی ًظط ثِ ایي هبًَى رسیس آذطیي اضازُ هبًَى گصاض است 

ٍ اگط ًیبظی ثِ ٍرَز آى ًجَز اظ قطف هَُ هوٌٌِ تػَیت ًوی 

ضس ًبگعیط ثبیس هبًَى اذیط ضا ًبسد هوطضات سبثن هطاض زاز. 

تطثیتی ضا زض ضزیق ٍهتی هبًَى گصاض هب اهساهبت تأهیٌی ٍ 

هزبظات هطاض زازُ است ٍ ًلیِ هػبزین اهساهبت تأهیٌی ضا ثِ 

ػٌَاى هزبظات تحویل هی ًٌس، ثٌبثطایي تساثیط تأهیٌی اظ 

هزبظات هبثل تػَض ًیست ثلٌِ آى گًَِ ًِ هبًَى آٍضزُ 

است ّوِ هزبظات ّستٌس لصا ثب ایي ٍغق هبًَى اهساهبت 

 است.ًسد غطیح ضسُ  1339تأهیٌی سبل 

o َای مربًط بٍ وظارت بر مجرمان  چالش
 دارای حالت خطرواک

o الف( وظارت گریسی 

اغَال زض ّط ثطًبهِ ًظبضتی اظ رولِ ًظبضت ثط هزطهبى، 

ّبی تؼلین هطاهجتی، آظازی هططٍـ، ًظبضت تحت  زض هبلت

ّبی الٌتطًٍیٌی، هیَز ٍ ضطایكی ٍرَز زاضز ًِ اكطاز  سبهبًِ

ق ثِ ضػبیت آى هیَز ٍ تحت ًظبضت، ؾوي تجؼیت، هَظ

ضطایف ّستٌس. ثسیْی است یٌی اظ هْن تطیي ػَاهل هَكویت 

یي ثطًبهِ ًظبضتی زض ًویت ٍ ًیلیت ًظبضت پصیطی اكطاز 

زض ػیي حبل، ( 78، ظ1394 )ثبثبیی،تحت ًظبضت است. 

ترلق اكطاز تحت ًظبضت اظ ارطای تساثیط ًظبضتی اظ 

بضتی هحسَة ّبی ّویطگی زض ارطای یي ثطًبهِ ًظ زؿسؿِ

هی ضَز. ترللبتی ًِ اظ آى ثِ ًظبضت گطیعی تؼجیط هی ًٌین، 

هوٌي است ثِ اضٌبل هرتللی هبًٌس اضتٌبة رطم رسیس، 

اهتٌبع یب سطپیچی اظ ارطای زستَض، كطاض، زست ًبضی ٍ اظ ًبض 

اًساذتي تزْیعات الٌتطًٍیٌی یب سَء استلبزُ اظ پَضص، 

. پیص ثیٌی آضایص ٍ رٌسیت ؿیط ٍاهؼی غَضت پصیطز

ؾوبًت ارطا اظ سَی هبًَى گصاض، سبزُ تطیي ػبهل پیطگیطاًِ 

رْت ًبّص ترلق اظ ضطایف ًظبضتی هحسَة هی ضَز ًِ 

زثب تَرِ ثِ ًَع رطم اضتٌبثی اكطاز تحت ًظبضت، ًَع ترلق 

ّبی ًظبضتی زض هَاًیي ًطَضّبی  اظ ضطایف ًظبضتی، حَظُ

بّس ثَز. اػوبل هرتلق، ؾوبًت ارطای هتلبٍتی ضا هی تَاى ض

ًظبضت هؿبیی ٍ پیص ثیٌی ؾوبًت ارطا ًسجت ثِ تطى 

ّبی گًَبگًَی اهٌبى پصیط است  ّبی ًظبضتی ثِ ضٌل زستَض

اظ رولِ اكعایص هست ًظبضت یب تجسیل تساثیط ًظبضتی ثِ 

 هزبظات هبًٌس هزبظات حجس.

o ب( وظارت گریسی ي وظارت الکتريويک 

َى هزبظات هػَة زض ایطاى تب ظهبى تػَیت ٍ ارطای هبً

، اهٌبى استلبزُ هبًًَی اظ سبهبًِ الٌتطًٍیٌی ثطای ًٌتطل 1392

هتْوبى ٍ هحٌَهبى ٍرَز ًساضت اهب زض هبًَى رسیس، 

غطاحتب اهٌبى استلبزُ اظ سبهبًِ ًظبضت الٌتطًٍیي ًسجت ثِ 

هطوَلیي آظازی هططٍـ پیص ثیٌی ضسُ است ٍ زض هبًَى 

ػل پٌزن اظ ثرص زض ك 1393آییي زازضسی ًیلطی هػَة 

ّبی ًظبضت الٌتطًٍیٌی ثب ضػبیت  پٌزن استلبزُ اظ سبهبًِ

كػل زٍم اظ ثرص ّطتن ایي هبًَى، ضارغ ثِ زازضسی 

الٌتطًٍیٌی اهٌبى پصیط ضسُ است. ثط ّویي اسبس، ًظبضت 

الٌتطًٍیٌی ضا هی تَاى ًسجت ثِ هطوَلیي تؼلین ارطای 

ًیوِ  هزبظات، تؼَین غسٍض حٌن، آظازی هططٍـ، ًظبم

ّب، ثِ ًبض گطكت. ایي  آظازی ٍ آظازی تحت ًظبضت ایي سبهبًِ

هَؾَع ضا هی تَاى ًطبًِ اضتیبم ٍاكط تْیِ ًٌٌسگبى ایي ثرص 

هبًَى آییي زازضسی ًیلطی ثِ استلبزُ اظ كٌبٍضی ًظبضت 

الٌتطًٍیي زض ًٌتطل گستطزُ هتْوبى ٍ هحٌَهبى زاًست. 

زض ًبّص ًطخ تٌطاض استلبزُ اظ كٌبٍضی الٌتطًٍیي هی تَاًس 

رطم هَحط ثبضس ٍلی اگط ضطایف ثطذَضزاضی اظ ایي سبهبًِ 

ثطای توبم هحٌَهبى، اػن اظ پط ذكط ٍ ًن ذكط كطاّن ضَز 

ّب چٌساى هحسَس ًرَاّس  ًطخ تٌطاض رطم زض هیبى ایي گطٍُ

 (47 ظ ،1388 پَض، احسبى) ثَز.

اظ رولِ هَاًغ هبًًَی، هَاًغ سیبسی، هَاًغ ارطایی، هَاًغ 

كٌی، هَاًغ سیستوی ٍ هَاًغ كطٌّگی هَارِ ضَز اهب زض ثطًبهِ 

ًظبضت الٌتطًٍیي ثط هزطهبى، ػسم تَرِ ثِ ثطذی اظ هَاًغ، 



 

ّبیی ضا ایزبز ذَاّس ًطز. ّن چٌیي ػسم زهت هبًَى  چبلص

ضت الٌتطًٍیي، ذَز گصاض زض تٌظین هَاز هبًًَی هطتجف ثب ًظب

ّبیی زض ظهیٌِ استلبزُ  هوٌي است هَرت ثطٍظ اثْبم ٍ سَال

ثِ ػٌَاى هخبل، ثب ( 44ظ ،1397ًَضثْب،)اظ ایي كٌبٍضی ضَز. 

ٍرَز اذتػبظ هَاز هتؼسز زض هبًَى آ.ز.ى ٍ م.م.ا، ثِ 

ًظبضت الٌتطًٍیي، ایي سَال هوٌي است هكطح ضَز ًِ 

ت ًظبضت هَظق ثِ ارطای ّبیی ًِ اكطاز تح زستَض یب زستَض

آى ّستٌس، ضبهل چِ هَاضزی است؟ ٍ ؾوبًت ارطای اذالل 

زض ثِ ًبض گیطی ایي تزْیعات چیست؟ پبسد ثِ ایي سَاالت 

ّبیی ًظیط  هستلعم ضٌبسبیی اضتجبـ ًظبضت الٌتطًٍیي ثب ًْبز

تؼلین ارطای هزبظات، آظازی هططٍـ ٍ... است. ثی تطزیس 

طای اػوبل تؼلین ارطای هزبظات، ًظبضت الٌتطًٍیي، اثعاضی ث

ًظبم ًیوِ آظازی ٍ آظازی هططٍـ ٍ یٌی اظ لَاظم ارطای 

ّب ثب یٌسیگط ثِ گًَِ  هزبظات هحسَة هی ضَز ٍ اضتجبـ آى

ای است ًِ زض اًخط هَاضز، ًوؽ ضطایف یٌی، ًوؽ 

ّبی زیگطی هحسَة هی ضَز اهب ًَع ترللبت اظ  زستَض

ع ترللبت احتوبلی كطز تحت العاهبت تؼلین ٍ... العاهب ثب ًَ

ًظبضت الٌتطًٍیي هطبثِ ًیست. ثِ ػٌَاى هخبل كطز تحت 

ًظبضت هوٌي است ثب زست ًبضی یب اظ ًبض اًساذتي 

تزْیعات، استلبزُ اظ سبهبًِ ًظبضت الٌتطًٍیي ضا ؿیط هوٌي 

ّبی  ّب ٍ العام ًٌس، زض حبلی ًِ ٍی هطتٌت ًوؽ زستَض

حبل ًِ  (98ظ ،1392 رؼلطی،) تؼلین ٍ... ًطسُ است.

هطرع ضس ًَع ترللبت زض رطاین ضا اظ رطاین زیگط كطاّن 

ًطزُ ٍ گبُ هوٌي است ثب استرطاد رطایوی اظ هَاًیي رعایی، 

هػبزین رطاین ذكطًبى ضا احػبء ًٌس. تؼییي ؾبثكِ ثطای 

ّبی  تؼییي رطاین ذكطًبى، هستلعم ضٌبسبیی زهین اضظش

ّب  ًِ ثِ ایي اضظش هَضز ًظط ربهؼِ ٍ اػوبل ذكطًبًی است

ٍ ًْبیتب اهٌیت ربهؼِ آسیت هی ظًٌس. ثب اضائِ هؼیبض اظ سَی 

هبًَى گصاض، یبكتي هػبزین رطاین ذكطًبى زض هَاًیي ًیلطی 

ثِ ضاحتی اهٌبى پصیط است اهب ثِ لحبل زضَاضی تؼییي 

ؾبثكِ، آسبى تطیي ضٍش، احػبء یٌبیي رطاین ذكطًبى اظ 

تیت، هبؾی تػوین گیطًسُ ثب سَی هبًَى گصاض است. ثسیي تط

ّبیی ًِ هبًَى  تٌیِ ثط پیطیٌِ ٍ تزطثِ هؿبیی ذَیص ثب اهبضُ

گصاض ثِ ػٌَاى ػَاهل ذكطًبًی زض اذتیبض اٍ هطاض زازُ است 

 (49-50 ظ ضؾَاًی،) ػول هی ًٌس.

ّبی زهین ثطای هزطهبى ذكطًبى، گبُ  ػسم تؼییي هؼیبض

ًتیزِ ًوؽ ّبی ضرػی هؿبت ٍ زض  هٌزط ثِ اػوبل سلیوِ

اغل ثطاثطی اكطاز زض ثطاثط حوبیت هبًَى ٍ اغل ًلی ػسم 

اػالهیِ رْبًی حوَم ثطط  2تجؼیؽ پیص ثیٌی ضسُ زض هبزُ 

م.آ.ز.ى،  706-133هبزُ  4است. زض كطاًسِ ثطاسبس ثٌس 

هبؾی زض تؼییي ٍ غسٍض حٌن ًگْساضی تأهیٌی، ًیبظ ثِ ًظط 

ویسیَى زض ًبضضٌبسی ًویسیَى زاضز. الجتِ هوٌي است ً

تطریع ٍ اضظیبثی ذكطًبًی، اضتجبُ ًٌس اهب هبؾی ثطای 

اتربش تػوین، ًبگعیط است ًظط ًویسیَى ضا ثطای غسٍض 

 آثبزی، اثطًس ًزلی) ًگْساضی تأهیٌی اهٌیتی استؼالم ًٌس.

زض حوَم ًیلطی ایطاى، اظ یي سَ ّیچ هؼیبض  (48 ظ ،1388

ٍرَز ًساضز یب ؾبثكِ ای ثطای تؼییي رطم ٍ هزطم ذكطًبى 

ٍ اظ سَی زیگط ، هبًَى گصاض، هػبزین رطاین ذكطًبى ضا ًیع 

احػبء ًٌطزُ است. هَاًیي هَؾَػِ سبثن هبًٌس هبًَى 

ّبیی ضا ثطای  اهساهبت تأهیٌی ٍ تطثیتی، ّط چٌس ضبذع

تطریع هزطم ذكطًبى ثیبى ًطزُ است ٍلی ًوی تَاى اظ آى 

طًبى ثْطُ ثِ ػٌَاى هالى هبًًَی ثطای هؼطكی هزطهبى ذك

 (117 ظ ، 1390 ثبثبیی،) گطكت.

هٌطض م.م.ا سبثن ًیع تالش ًطزُ  48هبًَى گصاض زض هبزُ 

ّبی هَحط، زاهٌِ اكطاز تحت  ثَز ثب اتٌب ثِ هػبزین هحٌَهیت

ًظبضت ضا هطرع ًٌس. غطف ًظط اظ ایطازات اسبسی زض اضائِ 

ّبی ثبلیٌی زض ایي هبزُ، هَؾَع اظ رْت اثْبم زض  ضبذع

ًسجت ثِ ثطذی اظ هْن تطیي رطاین هستَرت حس اظ ضوَل 

رولِ رطاین رٌسی ٍ ػسم تَرِ هبًَى گصاض ثِ ًَع ٍ هیعاى 

ًیلط هحٌَهیت ًیلطی هَحط ٍ ًیع ًیلط رطم اضتٌبثی رسیس اظ 

ًظط ضبذع هبًًَی ًیع ذبلی اظ ایطاز ًجَز. اكعٍى ثط ایي، هبزُ 

تلق ّبی هر ّبی ًظبم هٌطض، ثسٍى تَرِ ثِ زستبٍضز 48

حوَهی زض هَضز چگًَگی ًظبضت ثط ثعٌّبضاى ذكطًبى 

ًگبضتِ ضسُ ثَز، ظیطا هَؾَع ایي هبزُ، ضبهل ثعٌّبضاى هٌطض 

هی ضس، حبل آى ًِ زض ضٍیٌطز هسیطیت ذكط رطم، ثعٌّبضاى 

هٌطض، تٌْب یٌی اظ اًَاع ثعٌّبضاى ذكطًبى ّستٌس ًِ هَؾَع 

 یهبسو)تساثیط كططزُ هسیطیت ذكط هطاض هی گیطًس.

ثٌبثطایي ثطای ٍؾغ تساثیط كططزُ  (207 ظ ،1388هوسم،

هسیطیت ذكط، هی تَاى ثِ ثعٌّبضاى ذكطًبى اػن اظ 



 

ثعٌّبضاى ذطي، رٌسی، زچبض اذتالالت ضٍاًی ٍ ثعٌّبضاى 

 هٌطض، ثِ قَض ربهغ ًگطیست.

o  عذم اوطباق سياست وظارتی پليسی در ایران
 با سياست وًیه مذیریت خطر

طًبى ٍ هَؾَع ًظبضت ثط ایي هلَْم ًَیي هزطم ذك

زستِ اظ هزطهبى، ضٍیٌطز رسیسی است ًِ اهطٍظُ اظ آى ثِ 

ػٌَاى سیبست هسیطیت ذكط یبز هی ضَز ٍ ّسف اظ ثِ ًب 

ّب، ضسبًسى آهبض اضتٌبة رطاین ثِ  ضگیطی آى اظ سَی ًطَض

اًساظُ هبثل تحول زض ربهؼِ است. ارطای سیبست هسیطیت 

سزی اظ رولِ ػسم اًكجبم ثب ضیسي زض ایطاى ثِ زالیل هتؼ

ّبی اغلی پلیس زض ًٌتطل ثعٌّبضاى ذبظ یب تطزیس  زؿسؿِ

ّوطاُ است. ثِ ًظط هی ضسس زض ظهیٌِ ًظبضت ثط هزطهبى، هْن 

تطیي زؿسؿِ پلیس، سبضهبى سبثوِ زاض ثبضس ًِ ثرص ظیبزی 

اظ آهبض ثعّگبضی ضا ثِ ذَز اذتػبظ هی زٌّس ًِ ًلیِ 

ضٍیٌطز هسیطیت ضیسي هَضز ثعٌّبضاى ثِ ضٌلی ًِ زض 

 (42ظ ،1398 اهلی،) تَرِ هطاض هی گیطز.

هطارؼِ ثِ سبثوِ لَایح هبًًَی اضسبلی زض ایي ظهیٌِ، 

غحت ازػبی یبز ضسُ ضا تأییس هی ًٌس. ثِ ػٌَاى ًوًَِ، 

اظ قطین ٍظاضت ًطَض،  1383ًیطٍی اًتظبهی زض هطزاز هبُ 

سبثوِ زاض ثِ الیحِ ای ضا تحت ػٌَاى ًظبضت ثط هزطهبى 

هزلس اضائِ ًطز ٍ زض ایي الیحِ اهٌبى ًظبضت هستوین، ثسٍى 

حٌن هوبم هؿبیی ٍ هستوال ثطای ًیطٍی اًتظبهی پیص ثیٌی 

ضسُ ثَز لٌي ایي الیحِ اهٌبى قطح زض هزلس ضا ًیبكت ٍ 

ّبی الظم رْت  هبًَى گصاض ثسٍى تَرِ ثِ ػسم ٍرَز ثستط

ی ضا تػَیت ضسبًس ًِ ًظبضت ثط هزطهبى ذكطًبى، هبزُ هبًًَ

ّبی ٍاضز ثط آى، هلوطٍ آى ثسیبض گستطزُ ثَز،  ثِ ضؿن ایطاز

ظیطا هكبثن ایي هبزُ، ًظبضت ًِ تٌْب ضبهل سبضهبى سبثوِ زاض، 

ثلٌِ ضبهل ًلیِ هزطهبى سبثوِ زاض ٍ هتَلی ًظبضت، ًِ تٌْب 

ّب ٍ سبظهبى ثْعیستی ٍ  ًیطٍی اًتظبهی، ثلٌِ سبظهبى ظًساى

ثط ًبضًطز تأهیٌی، زاضای ًبضًطز اغالح ٍ ًظبضت ػالٍُ 

 ،1393 ػجبسی، ٍ رَزًی) زضهبى ًیع ثِ ضوبض هی ضكت.

 (21ظ

o َای ثبت مجرمان  مًاوع ي محذيدیت
 خطرواک

ّبی اسبسی سیبست گصاضاى زض هلوطٍ  یٌی اظ زؿسؿِ

ًٌتطل ثعٌّبضی، چگًَگی هسیطیت هزطهبى ذكطًبى زض 

ى اظ سَی زستگبُ ربهؼِ است. حجت اقالػبت هزطهبى ذكطًب

پلیسی ٍ سبیط هطارغ، اثعاضی هْن زض رْت ًٌتطل ایي 

هزطهبى زض سكح ربهؼِ هحسَة هی ضَز. ّسف اظ حجت 

اقالػبت هزطهبى ذكطًبى، اضطاف اقالػبتی پلیس ًسجت ثِ 

هحل اهبهت ٍ هَهؼیت كؼلی ایي اكطاز ٍ ثِ ضٍظ آٍضی 

تٌطاض ّب، ضٌبسبیی سطیغ تط هظًٌَبى ٍ پیطگیطی اظ  پطًٍسُ

رطم اظ سَی پلیس است ًِ زض ًْبیت، حجت هطرػبت 

هزطهبى هی تَاًس ثِ حلبظت ارتوبػی هٌزط ضَز. اّویت 

حجت هزطهبى ذكطًبى ٍ ایزبز سبهبًِ حجت ثطای ًٌتطل ایي 

زستِ اظ هزطهبى ثط ًسی پَضیسُ ًیست، ظیطا اگط ثبًي 

اقالػبتی تطٌیل ضَز، اقالػبت هحل ظًسگی، هطرػبت 

ل ٍ ًَع كؼبلیت هزطهبى زض سبهبًِ ثطای ثْطُ زهین ٍ ًبه

ّبی اهٌیتی، اًتظبهی ٍ هؿبیی اهٌبى  ثطزاضی هبًَى هٌس ًیطٍ

پصیط هی ضَز. ثِ ّویي زلیل هسئَالى هؿبیی ّوَاضُ اظ لعٍم 

ّبی پیططكتِ ثطای ًٌتطل هزطهبى حطكِ ای  پیبزُ ًطزى سبهبًِ

هؿبیی غحجت ًطزُ اًس ٍ تطٌیل ثبًي اقالػبتی ٍ ضٌبسٌبهِ 

ثطای هزطهبى حطكِ ای ضا ؾطٍضی هی زاًٌس. حجت هزطهبى 

ّبیی هبًٌس آهطیٌب ٍ  ذكطًبى رٌسی اظ زیطثبظ زض ًطَض

اًگلستبى، ثِ ػٌَاى اثعاض هسضتوٌس ًٌتطل هزطهبى ذكطًبى 

رٌسی هطز، هَضز استلبزُ هطاض هی گیطز. هبًَى گصاض كطاًسِ 

ّبی هرتللی  ًیع اظ یي زِّ پیص ثِ ایي سَ، ثب ٍؾغ هبًَى

ّبیی چَى  زضثبضُ تٌطاض ًٌٌسگبى رطم ٍ زض ًظط گطكتي ثطًبهِ

هؿبیی، حجت ًبم ثعٌّبضاى رٌسی ٍ ذطي -هطاهجت ارتوبػی

زض سزل هؿبیی هلی ذَز ًبض ٍ ًظبضت الٌتطًٍیٌی سیبض ثط 

هحٌَهبى ذكط زاض آظاز ضسُ، ًَضیسُ است تب ضیسي یؼٌی 

 اهغ هسیطیت ًٌس.احتوبل اضتٌبة زٍثبضُ رطم آًبى ضا زض ٍ

 (739 ظ ،1388 آثبزی، اثطًس ًزلی)

زض ایطاى ثب ٍرَز ایي ًِ استلبزُ اظ ایي اثعاض، ؾطٍضی 

احسبس هی ضَز، ارطای چٌیي سیبستی تب ًٌَى ثب هَاًغ ٍ 

ّبیی ّوطاُ است اظ رولِ ایي ًِ زض ایطاى، ّط گبُ  هحسٍزیت

غحجت اظ حجت هزطهبى رٌسی هكطح هی ضَز، ػوَهب ثب 



 

طز حوبیتی ٍ ثبظ پطٍضی، رٌس هًَج هَضز تَرِ هطاض ضٍیٌ

هی گیطز ٍ ثِ ربی ػٌَاى هزطهبًِ رٌسی، اظ ػٌَاى ظًبى 

ّب ًیع اظ سَی  ذیبثبًی استلبزُ ٍ ثحج ضٌبسٌبهِ زاض ضسى آى

پلیس هكطح هی ضَز. یٌی اظ هَاًغ زیگط زض حجت هزطهبى 

 رٌسی ذكطًبى زض ایطاى، ثِ تػَض ًب زضست ػَام ٍ ثطذی اظ

ذَاظ، ثِ ػسم لعٍم اتربش تساثیط ًظبضتی ٍ ًٌتطلی ًسجت ثِ 

هزطهبى ذكطًبى رٌسی ثبظ هی گطزز. ایي ػسُ هوٌي است 

ثِ اضتجبُ تػَض ًٌٌس، چَى هطتٌجبى ثطذی اظ اػوبل هٌبكی 

ػلت ٍ ضٍاثف ًب هططٍع اظ رولِ هطتٌجبى تزبٍظ رٌسی زض 

َارِ غَضت احجبت، ضطػب ٍ هبًًَب ثب هزبظات سبلت حیبت ه

هی ضًَس، ثٌبثطایي اػوبل تساثیط ًظبضتی ًسجت ثِ ایي زستِ اظ 

 هزطهبى، اسبسب هحلی ثطای ارطا پیسا ًوی ًٌس.

o بيىی اعالم اجتماعی اطالعات  عذم پيش
 مجرميه خطرواک در قًاويه ایران

هَؾَع زستطسی ًلیِ اكطاز ربهؼِ ثِ اقالػبت هطثَـ ثِ 

ٍ آگبُ یبكتي اظ  هْن تطیي رطاین اضتٌبثی زض هحل ظًسگی

َّیت هطتٌت یب هطتٌجبى، یٌی اظ ؾطٍضیبت ظًسگی 

ارتوبػی زض ػػط حبؾط هحسَة هی ضَز ٍ زض غَضت 

احجبت رطم ٍ هزطهیت هطتٌت، هكلغ ضسى ػوَم ًسجت ثِ 

ٍؾؼیت رطم ٍ هزطهبى هَغَف، هـبیطتی ًیع ثب اغَل ٍ 

هَاػس حوَهی ٍرَز ًرَاّس زاضت ظیطا ّط ػؿَی اظ 

حن زاضز ثطای هحبكظت اظ ربى، هبل ٍ... ذَز  اػؿبی ربهؼِ

ٍ اػؿبی ذبًَازُ اش ٍ ًبّص احتوبل ثعُ زیسگی ًسجت ثِ 

هَؾَع یبز ضسُ اقالع یبثس. سیبست اػالم ارتوبػی ّن 

ّب هبًٌس آهطیٌب ٍ اًگلستبى ثطای  اًٌَى زض ثطذی اظ ًطَض

ًظبضت هزطهبى ذكطًبى رٌسی هَضز استلبزُ هطاض هی گیطز. 

 1996ت هتحسُ آهطیٌب، هكبثن هبًَى كسضال هگبى زض ایبال

هطرػبت كطزی ثعٌّبضاى رٌسی رْت آگبُ سبظی ػوَم 

ثِ قَض هستوط هٌتطط هی ضَز. الجتِ هبًَى هگبى پس اظ ّلت 

 غع ،1387 ػبثسیٌی،) سبل اظ ارطا، هگبى ًبًٌب ًبهیسُ ضس.

زض اًگلستبى ًیع اظ هجبحخبت پبضلوبًی زض هوكؼی اظ  (106-94

ّبی اػالم  ى، زض ذػَظ ؾطٍضت ٍرَز سیبستظهب

ارتوبػی زض ایي ًطَض ثَز ٍ زض ذالل اذجبض رْبًی سبل 

هیالزی، هبرطای ضثَزى ٍ هتل سبضا پیي اّویت هَؾَع  2000

اػالم ٍ ّطساض ارتوبػی ضا ثیص اظ پیص ًطز. پلیس اًگلستبى 

زض حبل حبؾط، هزبظ ثِ اكطب ٍ اًتطبض رعییبت سَاثن ًیلطی 

رٌسی ثطای ّوسبیگبى هزبٍض ثِ هٌظَض حلبظت اظ  هزطهبى

ذَز ٍ كطظًساًطبى است هططٍـ ثط ایي ًِ اكطب ثِ ػٌَاى یي 

اغل كطاگیط هَضز ػول هطاض ًگیطز، ثلٌِ غطكب ثبیس ًسجت ثِ 

آى زستِ اظ هزطهبًی ًِ ذكط هْوی اظ ذَز ثطٍظ زازُ اًس 

تٌبة استلبزُ ضَز. زض هَاًیي هَؾَػِ ایطاى، هَؾَع اػالم اض

رطاین ٍ هزطهبى ذكطًبى رٌسی ثِ ػبهِ هطزم، ّوبًٌس 

هَاًیي حبًن زض آهطیٌب ٍ اًگلستبى، پیص ثیٌی ًطسُ است ٍ 

هبًَى، زستگبُ هؿبیی ٍ اًتظبهی ضا هزبظ ثِ اًزبم چٌیي ػولی 

اًتطبض حٌن هحٌَهیت  (225 ،1375 آًسل،) ًٌطزُ است.

ت ًِ ثب هكؼی زض رطاین ذكطًبى ٍ هْن، یٌی اظ هَاضزی اس

ّسف ضٌبسبًسى هزطهبى ذكطًبى، آگبّی ثرص آحبز ربهؼِ، 

پیطگیطی ٍ ًٌتطل ایي هزطهبى غَضت هی گیطز. اظ ایي ضٍ 

هَؾَع اًتطبض  1392م.م.ا هػَة  36هبًَى گصاض زض هبزُ 

ّبی هكؼی زض رطاین هْن ضا پیص ثیٌی ًطزُ است.  هحٌَهیت

هطرػبت  م.آ.ز.ى ًیع هَؾَع اًتطبض تػبٍیط ٍ 96زض هبزُ 

َّیتی ثطذی اظ هتْوبى پیص ثیٌی ضسُ است. زض ایي هبزُ، 

اًتطبض تػبٍیط ٍ هطرػبت هطثَـ ثِ َّیت، غطكب ثِ هٌظَض 

ضٌبسبیی هتْوبى ثِ رطاین هْن ٍ تٌویل ازلِ یب ثطای آگبّی 

ثعُ زیسگبى ٍ قطح ضٌبیت یب اهبهِ زػَای ذػَغی است ٍ 

ًِ زٍضاى  هطرػبت هزطهبى ذكطًبىاضبضُ ای ثِ اًتطبض 

هحٌَهیت ذَز ضا ثِ پبیبى ضسبًسُ اًس ثِ هٌظَض آگبّی ػوَم 

 ایبضگط، ٍ آثبزی اثطًس ًزلی) اظ ٍؾؼیت كؼلی ایي اكطاز ًساضز.

 (37 ظ ،1394

o  رَکارَای تقًیت وظارت بر حالت
خطرواک در ريیٍ قضایی با وگاَی بر مادٌ 

 ق.م.ا051

ّط گبُ هبًَى هزبظات اسالهی ثیبى هی زاضز:  150هبزُ 

هطتٌت رطم زض حیي اضتٌبة، هزٌَى ثبضس یب زض رطاین 

هَرت تؼعیط پس اظ ٍهَع رطم هجتال ثِ رٌَى ضَز چٌبى چِ 

رٌَى ٍ حبلت ذكطًبى هزٌَى ثب رلت ًظط هترػع، حبثت 

ٍ آظاز ثَزى ٍی هرل ًظن ٍ اهٌیت ػوَهی ثبضس ثِ زستَض 



 

 زازستبى تب ضكغ حبلت ذكطًبى زض هحل هٌبست ًگْساضی هی

 ضَز.

ضرع ًگْساضی ضسُ یب ذَیطبًٍساى اٍ هی تَاًٌس زض 

زازگبُ ثِ ایي زستَض اػتطاؼ ًٌٌس ًِ زض ایي غَضت، زازگبُ 

ثب حؿَض هؼتطؼ، هَؾَع ضا ثب رلت ًظط ًبضضٌبس زض 

رلسِ ازاضی ضسیسگی هی ًٌس ٍ ثب تطریع ضكغ حبلت 

ذكطًبى زض هَضز ذبتوِ اهسام تأهیٌی ٍ زض ؿیط ایي غَضت 

یس زستَض زازستبى، حٌن غبزض هی ًٌس. ایي حٌن زض تأی

هكؼی است ٍلی ضرع ًگْساضی ضسُ یب ذَیطبًٍساى ٍی، 

ّط گبُ ػالئن ثْجَز ضا هطبّسُ ًطزًس حن اػتطاؼ ثِ ایي 

 (96ظ ،1390 ثْطاهی، ػجسالْی،) حٌن ضا زاضًس.

ایي اهط هبًغ اظ آى ًیست ًِ ّط گبُ ثٌب ثِ تطریع 

هطتٌت، زضهبى ضسُ ثبضس ثط ّبی ضٍاًی،  هترػع ثیوبضی

حست پیطٌْبز هسیط هحل ًگْساضی اٍ زازستبى زستَض ذبتوِ 

 اهسام تأهیٌی ضا غبزض ًٌس.

ّط گبُ هطتٌت یٌی اظ رطاین هَرت حس پس  -1تجػطُ 

اظ غسٍض حٌن هكؼی زچبض رٌَى ضَز حس سبهف ًوی ضَز. 

زض غَضت ػبضؼ ضسى رٌَى هجل اظ غسٍض حٌن هكؼی زض 

حن اللْی زاضز تؼویت ٍ هحبًوِ تب ظهبى  حسٍزی ًِ رٌجِ

ّبیی ًِ رٌجِ حن  اكبهِ ثِ تأذیط هی اكتس. ًسجت ثِ هزبظات

الٌبسی زاضز هبًٌس هػبظ ٍ زیِ ٍ ّن چٌیي ؾطض ٍ ظیبى 

 ًبضی اظ رطم، رٌَى هبًغ اظ تؼویت ٍ ضسیسگی ًیست.

هَُ هؿبییِ هَظق است هطاًع اهسام تأهیٌی ضا  -2تجػطُ

ثطای ًگْساضی اكطاز هَؾَع ایي هبزُ  زض ّط حَظُ هؿبیی

تساضى ثجیٌس. تب ظهبى ضطٍع ثِ ًبض ایي اهبًي، هسوتی اظ هطاًع 

ضٍاى زضهبًی ثْعیستی یب ثیوبضستبًی هَرَز ثِ ایي اكطاز 

 اذتػبظ زازُ هی ضَز.

اهب ازاضُ ًل حوَهی هَُ هؿبییِ زض ضای هطَضتی ذَز ثِ 

ثِ  -ز: القثیبى هی زاض 19/12/1392-2425/92/7ضوبضُ 

هبًَى هزبظات اسالهی هػَة  149ٍ  140تػطیح هَاز 

رٌَى زض حیي اضتٌبة رطم هبًغ اظ تحون هسئَلیت  1392

ًیلطی ضرع هزٌَى زض رطم هستَرت هػبظ هی ثبضس ٍ 

ّوبى هبًَى، رٌبیت هزٌَى،  292ثِ هَرت ثٌس ة هبزُ 

ذكبیی هحسَة هی گطزز ًِ هسئَلیت پطزاذت زیِ ثِ 

حست هَضز ثِ ػْسُ ػبهلِ یب  467ٍ  466هَرت هَاز 

هبًَى یبز ضسُ هٌػطف اظ  150هزٌَى است. تجػطُ یي هبزُ 

رٌَى زض حیي اضتٌبة رطم است ٍ ًبظط ثِ حسٍث رٌَى 

هتْن پس اظ اضتٌبة رطم است ًِ حست تػطیح هسوت 

اذیط آى، رٌَى هعثَض هبًغ اظ تؼویت ٍ ضسیسگی زض هَضز 

 ،1397 ایطاًی، ٍ كطٍؿی) رطاین هػبظ ٍ زیِ ًوی ثبضس.

 (143-165 غع

هبًَى هزبظات اسالهی  467ٍ  462ثب تَرِ ثِ هَاز  -ة

ّبی ًوتط اظ هَؾحِ ٍاضزُ  هسئَل زیِ رٌبیت 1392هػَة 

اظ سَی ًب ثبلؾ یب هزٌَى، ذَزضبى ّستٌس ًِ تَسف اٍلیب ٍ 

 ّب پطزاذت هی ضَز. سطپطستبى هبًًَی اظ هبل آى

ثِ زٍ زستِ توسین ًطز: زستِ  اهساهبت تأهیٌی ضا هی تَاى

اٍل، اهساهبت تأهیٌی ثب ذػَغیت ؿبلت ثبظ پطٍضی )اهساهبت 

ًظبضتی، اهساهبت تأهیٌی رسا -زضهبًی، اهساهبت هطاهجتی-تطثیتی

ًٌٌسُ( ٍ زستِ زیگط اهساهبت تأهیٌی ثب ذػَغیت ؿبلت 

 (156 ظ ،1381 ضّبهی،) ذٌخی سبظی ٍ قطز ًٌٌسگی.

طضسی زستَضاتی هی پطزاظین ًِ ایٌي ثب ایي اٍغبف ثِ ث

هٌطض هبًَى هزبظات اسالهی سبل  48زازگبُ ثِ استٌبز هبزُ 

هی تَاًس ثط هزطهبى سبثوِ زاض اػوبل ًٌس ٍ هوٌي آى  1370

هبًَى هزبظات اسالهی احػبء ًطزُ  29زستَضات ضا زض هبزُ 

است ٍ ثؼس اظ ثیبى آى ثِ سطاؽ هبًَى هزبظات اسالهی هػَة 

 ین ضكت.ذَاّ 1392سبل 

زض تَؾیح هَاز هَضز ًظط اظ هبًَى هزبظات سبثن ثبیس 

گلت: ًظط ثِ ایي ًِ هبّیت ایي زستَضات، اهسام تأهیٌی است، 

ثب تَرِ ثِ زستِ ثٌسی ًِ اظ اهساهبت تأهیٌی غَضت گطكت، 

هبًَى هزبظات  29اهساهبت هطتجف ثب ثٌسّبی ضص گبًِ هبزُ 

گطٍّی اظ ثعٌّبضاى، اسالهی، هَضز ثطضسی هطاض هی گیطًس. زض 

ّبیی است  اثتالء ثِ ػبزتّب ٍ  اضتٌبة رطم ًبضی اظ ثیوبضی

ّب، اػوبل ّط هزبظاتی  ًِ هجل اظ اهسام ثِ زضهبى یب تطى آى

 ثیَْزُ است. 



 

ّبی رسوی ضٍاًی ایي  ثٌبثطایي ؾطٍضت زاضز ًِ ًوع

) ّب ٍ هطاًع ترػػی هؼبلزِ ضَز. ًَع اكطاز زض ثیوبضستبى

زض ضاستبی تَرِ ثِ ایي اهط، هبًَى  (170 ظ ،1381 ضّبهی،

هبًَى هزبظات اسالهی، زض هَضز  29گصاض زض ثٌس یي هبزُ 

ًسبًی ًِ هطوَل تؼلین ارطای هزبظات هی گطزًس، چٌیي 

هطارؼِ ثِ ثیوبضستبى یب زضهبًگبُ، ثطای »هوطض ًطزُ است: 

 ،1393 ایبضگط، ٍ هیطذلیلی) «.زضهبى ثیوبضی یب اػتیبز ذَز

 (87ظ

هبًَى هزبظات  29ی زیگط اظ زستَضات هصًَض زض هبزُ یٌ

ثِ آى اضبضُ ضسُ است،  3ًِ زض ثٌس  1370اسالهی هػَة 

اضتـبل ثِ تحػیل زض یي هَسسِ كطٌّگی است. هْن تطیي 

اهسام تأهیٌی ثطای پیطگیطی اظ تٌطاض رطم، آهَظش ػلوی ٍ 

حطكِ ای است. ؾطٍضت تأسیس هطاًع آهَظش كٌی ٍ حطكِ 

هبًَى اهساهبت تأهیٌی ضارغ ثِ تأسیس  2هبزُ  4س ای زض ثٌ

ّبی ًطبٍضظی ٍ غٌؼتی ٍ ثٌس یي آى هبزُ ًِ ًبظط ثِ  ًبضگبُ

هبًَى  6تأسیس ًبًَى اغالح ٍ تطثیت است، ٍ ًیع هبزُ 

 اهساهبت تأهیٌی هَضز تأًیس هطاض گطكتِ است. 

هبًَى هصًَض، هبًَى گصاض ثطای زستَض  6زض هبزُ 

ي ًبضگبُ ًطبٍضظی یب غٌؼتی، هست ًگْساضی هزطم زض ی

تؼییي ًٌطزُ است ٍ هبؾی هی تَاًس ثِ غَضت ًب هؼیي زض 

هَضز آى حٌن ًٌس. ایي زض حبلی است ًِ هبًَى گصاض زض هبزُ 

هٌطض هبًَى هزبظات اسالهی هبؾی ضا هٌلق ًوَزُ ًِ  48

هزطم ضا ثطای هستی ًِ اظ زٍ سبل هتزبٍظ ًجبضس، ثِ ارطای 

 هبًَى هزبظات اسالهی هلعم ًوبیس. 29بزُ زستَضات هَؾَع ه

زستِ زیگط اظ اهساهبت تأهیٌی، ثب ذػیػِ ؿبلت ثبظ  

پطٍضی ٍ اغالح، تساثیطی است ًِ اظ قطین زٍض ًطزى 

ّبیی ًِ ظهیٌِ تٌطاض رطم ضا كطاّن هی سبظز،  ضرع اظ هحیف

هَرت اغالح كطز ثعٌّبض هی ضَز. زض هَضز اكطازی ًِ 

تٌس، تب ظهبًی ًِ ػَاهل ایزبز ًٌٌسُ زاضای حبلت ذكطًبى ّس

ثعٌّبضی ٍ هَحط زض اضتٌبة رطم ٍرَز زاضتِ ثبضس ٍ ثطای 

رسا سبذتي ضرع اظ آى ػَاهل ٍ هحیف اهساهی ًطَز، 

 (121ظ ،1396 اضزثیلی،)اػوبل هزبظات ثی حوط ذَاّس ثَز.

هبًَى هزبظات اسالهی زض اضتجبـ ثب تؼلین  29قجن هبزُ 

هی تَاًس زض هست تؼلین، هحٌَم ػلیِ  ارطای هزبظات، زازگبُ

ضا هلعم ثِ ضػبیت تٌبلیلی ثٌوبیس اظ رولِ: ذَززاضی اظ 

تزبّط ثِ اضتٌبة هحطهبت ٍ تطى ٍارجبت یب هؼبضطت ثب 

ّب ضا ثطای هحٌَم ػلیِ  اضربغی ًِ زازگبُ هؼبضطت ثب آى

 هزبظات هبًَى 29 هبزُ 4 ثٌس)هوػط تطریع هی زّس.

1370) 

ذَززاضی اظ « »بل ثِ ًبض یب حطكِ هؼیيذَززاضی اظ اضتـ»

هَاضز شًط ضسُ اظ هػبزین « ّبی هؼیي ضكت ٍ آهس ثِ هحل

ثبضظ اهساهبت تأهیٌی رسا ًٌٌسُ هی ثبضس. زض ایي هَاضز، كطؼ 

ثط ایي است ًِ اضتـبل ثِ ًبض یب حطكِ هؼیي ٍ هؼبضطت ثب 

ّبی  اكطازی ًِ زازگبُ هطرع ًطزُ ٍ یب ضكت ٍ آهس ثِ هحل

ض اضتٌبة رطم اظ قطف ثعٌّبض هَحط ثَزُ ٍ الظهِ ذبظ، ز

ٍ اغالح ٍ تطثیت هزطم، رسا سبذتي « حبلت ذكطًبى»ضكغ 

 ٍ زٍض ًطزى ٍی اظ ایي ػَاهل هی ثبضس. 

ًَع زیگط اظ اهساهبت تأهیٌی ثب ذػیػِ ثبظ پطٍضی، 

تساثیطی است ًِ ثب هطاهجت ٍ ًظبضت ثعٌّبضاى، اسجبة 

 29هبزُ  6هی ًٌس. زض ثٌس اغالح ٍ تطثیت آًبى ضا كطاّن 

ّبیی ًِ زازگبُ هی  هبًَى هزبظات اسالهی، اظ رولِ زستَض

تَاًس ٌّگبم غسٍض حٌن تؼلین هزبظات ًسجت ثِ هحٌَم 

ػلیِ غبزض ًٌس ٍ ارطای آى ضا اظ ٍی ثرَاّس، هؼطكی ذَز زض 

ّبی هؼیي ثِ ضرع یب هوبهی است ًِ زازستبى تؼییي  هست

ًظبضتی است  -ام تأهیٌی هطاهجتیهی ًٌس . ایي ذَز ًَػی اهس

ًِ ثِ هٌظَض ًظبضت ثط اػوبل ٍ ضكتبض هزطم ذكطًبى زض 

 ضّبهی،)رْت رلَگیطی اظ تٌطاض رطم ثِ ًبض گطكتِ هی ضَز.

 (171 ظ ،1381

o وتيجٍ گيری 

 ثطای هؼیبضّبیی ثیبى ٍ ذكطًبى هزطم اظ تؼطیلی اضائِ

 حوَم ضٍی پیص رسی یّب چبلص اظ حبلت ایي تطریع

 پصیطش اسبس ثط اًسبى ضكتبض ًِ آًزب اظ ظیطا است، ًیلطی

 ًیع ثعُ پیطاهَى ضطایف ٍ ًیست ثیٌی پیص هجل آظاز اضازُ اغل

 زض رطم پیطاهَى هحیف ثب زیسُ ثعُ یب ثعٌّبض ٍؾؼیت هجیل اظ

 پیص اثعاض ٍّب  هسل زیگط قطف اظ ٍ ًیست یٌسبى هَاضز ّوِ

 ثب تَام ٍ ًبًبكی هزطم ذكطًبًی هیعاى تؼییي ٍ ذكط گَیی



 

 ًِ رب آى اظ ّوچٌیي ٍ ثبضٌس هی رسی هَاًغ ٍ ایطازات

 سیبست زض ذكطًبى هزطم هلَْم اظ هتلبٍت یّب ثطزاضت

 هزبظات ارطاًٌٌسگبى گصاضی، هبًَى ًیلطی، سیبست ٍ رٌبیی

 تبحیط ٍ زاضتِ ٍرَزّب  ضسبًِ حتی ٍ ربهؼِ ػوَم تلوی ٍ

 ثِ هٌزط ًْبیتب زاضًس، یٌسیگط ثط ػَاهل ایي ًِ هتوبثلی

. است ضسُ پطذكط ضكتبض گَیی پیص زضَاضی ٍ پیچیسگی

 ضٍی اظ ضرػی ًِ است حبلتی ذكطًبى، حبلت اظ هٌظَض

 هی آًْب تٌطاض ٍ رطاین اضتٌبة ثِ زست آگبّبًِ ٍ ػلن ػسم

 .ظًس

 احتوبالت ثط تٌیِ ثب هحَض پیطگیطی آظازی سلت اهطٍظُ 

 اًخط زض هسضى ًیلطی ػسالت یّب ًظبم اغلی ٍیژگی هزطهبًِ،

 ّوعهبى ًِ هطتٌجبى ثطذی تبهیٌی تَهق ٍ است ضسُ رَاهغ

 هی زازُ تطریع ذكطًبى حبلت ٍ ضٍاًی اذتالل زاضای

 پیطگیطی ّسف ثب آظازی سلت یّب رلَُ اظ یٌی ضًَس،

 اظ ًوَزی. است آیٌسُ زض احتوبلی رطاین اضتٌبة اظ ظٍزٌّگبم

 48 هبزُ ٍ تطثیتی ٍ تبهیٌی اهساهبت هبًَى زض آظازی سلت ایي

 1392 هػَة ا.م.م 150 هبزُ اًٌَى ٍ سبثن هزبظات هٌطض

 هزبظات هبًَى هٌطض 48 هبزُ ّوچٌیي. است ضسُ ثیٌی پیص

 اظ پس ضا زاض سبثوِ ثعٌّبض تبهیٌی هطاهجت سبثن اسالهی

 .ًطز هی ثیٌی پیص ًیلط، تحول

 ضٍیٌطز ٍ هطاهجت هبزُ ایي زض ًِ تلبٍت ایي ثب 

 ثستِ، هحیف زض آظازی سلت غَضت ثِ ًِ هحَض پیطگیطی

 اضظیبثی ًیع هٌطض 48 هبزُ زض. ثَز ربهؼِ زض ًظبضت ثلٌِ

 هؼیبضّبی اظ یٌی ًِ ثَز ضسُ ثیٌی پیص هطتٌت رطم ضیسي

 .ثبضس ضٍاًی اذتالل تَاًست هی آى

 تـییطات اًسًی ثب ًِ 1392 هػَة ا.م.م 150 هبزُ 

 زازى هطاض هجٌب ثب است، 1370 هػَة ا.م.م52 هبزُ هلبز تٌطاض

 ًگْساضی هجٌبی ضا هطتٌجبتی چٌیي ذكطًبًی احجبت رٌَى،

 ضطایف. است زازُ هطاض حبلت ایي ضكغ ظهبى تب تبهیٌی

 ضبهل ،150 هبزُ زض تؼعیطی رطاین هطتٌت هزٌَى ًگْساضی

 ٍ ًظن ثطای اٍ آظازی ثَزى هرل ٍ كطز ذكطًبًی تطریع

 ضٍاًی اذتالل ثطضسی تطتیت، ثسیي. است ػوَهی اهٌیت

 رطاین ًَع ٍ ضَز هی هحسَة كطز ذكطًبًی ضبذع

 ثطضسی ثطای آیٌسُ زض رطم اضتٌبة احتوبل ثب پیطیي اضتٌبثی

 ضسس. هی ًظط ثِ ؾطٍضی تبهیٌی اًسام ضوَل زاهٌِ

 هزطهبى، ثط ًظبضت ظهیٌِ زض هَرَز یّب زؿسؿِ اظ ثطذی

 گصاضاى سیبست ًِ است ثطذَضزاض اهیٌی زضرِ چٌبى اظ گبّی

 رسی تطزیس ثب هَاًیي زض ًظبضتی تساثیط ثیٌی پیص زض ضا رٌبیی

 ثطٍظ ظهیٌِ ًظبضتی، تساثیط پصیطش گبّی ٍ ًٌس هی هَارِ

. ًٌس هی كطاّن ػول زض ضا هتؼسزی ارطایی ٍ هبًًَی هطٌالت

 توییع ٍ ضٌبذت ذكطًبى، هزطهبى ًٌتطل ٍ ًظبضت ظهیٌِ زض

 هحسَة هالى تطیي هْن است، هزطهبى سبیط اظ ثعٌّبضاى ایي

 اظ ذكطًبى هزطهبى ضٌبسبیی ضٍش تطیي هكوئي. گطزز هی

 .است گصاض هبًَى سطی اظ هزطهبى ایي هؼطكی هزطهبى، سبیط

 اص دلیك ٍ هطخع هعیبس ثب ضبثطِ تعییي اهش ایي الصهِ 

 سا خطشًبن هجشهبى ًیض صهیٌِ وِ است گزاس لبًَى سَی

 ّویي ًجَد اهشٍصُ اهب ًوبیذ، فشاّن هجشهیي سبیش اص

. ثبضذ هی سٍ پیص یّب چبلص اص یىی ضبثطِ ٍ هعیبس

 وِ است گشیضی ًظبست سٍ، پیص یّب چبلص اص دیگش یىی

 عذم. است اجشایی ٍ لبًًَی هعلَل خالءّبی اهش ّویي

 یىی خػَظ ایي دس هٌبست اجشای ضوبًت ثیٌی پیص

 اتخبر ٍ تػَیت ثب وِ گشدد هی هحسَةّب  چبلص اص دیگش

 خبسج ًیض چبلص ایي اص تَاى هی هٌبست اجشاّبی ضوبًت

 عذالت دستگبُ است الصم خػَظ ایي دس ثٌبثشایي. ضذ

 اتخبر ثب ٍ آیذ ثش هَجَد یّب چبلص سفع دس ویفشی

 ایي یّب چبلص ثشٍص اص وبسآهذ ٍ هٌبست سٍیىشدّبی

 هجشهبى ثش ًظبست صهیٌِ ٍ ًوَدُ جلَگیشی چٌیٌی

 .آٍسد فشاّن سا خطشًبن حبلت داسای

 سپاسگساری

حوبییت  ثیِ خیبطش حوبییت     اص هعبًٍت هحتشم پژٍّطیی 

 .ضَد هعٌَی دس اجشای پژٍّص حبضش سپبسگضاسی هی

ثِ خبطش ثبصثیٌی هتي همبلیِ   عجذاهلل علیضادُاص آلبی دوتش 

 .ضَد ٍ اسائِ ًظشّبی سبختبسی تطىش ٍ لذسداًی هی

داٍساى هحتشم ثیِ خیبطش اسائیِ ًظشّیبی سیبختبسی ٍ        اص

 .ضَد سپبسگضاسی هی  علوی



 

هحویذ  داًٌیذ اص آلیبی دوتیش     ًگبسًذگبى ثش خَد الصم هیی 

ثِ خبطش هطبلعِ هتي همبلِ حبضش ٍ اسائیِ   سسَل آٌّگشاى

 .ًظشّبی اسصضوٌذ سپبسگضاسی ًوبیٌذ

 

 

 

 مىابع -7
 عذالت ٍ جرم از پ٘طگ٘رٕ ساالًِ پٌج ّإ کٌگرُ (.۳۱۳۱ضْرام) ابراّ٘وٖ، -

 .۲۵ش دادگسترٕ، حقَق هجلِ دٍرًواّإ ٍ دستاٍردّا ک٘فرٕ،

 ًطر تْراى، اٍل، جلذ عوَهٖ، جسإ (. حقَق۳۱31علٖ) هحوذ اردب٘لٖ، -
 ه٘ساى.

 دکتر ٍ آضَرٕ هحوذ دکتر ترجوِ ًَٗي، اجتواعٖ دفاع (.۳۱۳۳هارک) آًسل، -
 تْراى. داًطگاُ اًتطارات تْراى، آبادٕ، ابرًذ ًجفٖ حس٘ي علٖ

ًطر  ٗراًٖ،ا ٘رٍ اه ٘قلغ ٗسداى ٔترجو ٗسک،(. جُرم ٍ ر۳۱3۳) ٗکپاتر ٖ،اهل -
 جٌگل.

 -ٖحقَق ٗکرد(. ًظارت بر هجرهاى خطرًاک )ر۳۱31ٍ) ٘يحس ٗارگر،ا -
 . ٘ياه ٖاًتظاه(، اًتطارات داًطگاُ علَم ٖضٌاخت جرم

 ه٘ساى. ًطر تْراى، بالٌٖ٘، ضٌاسٖ جرم(. ۳۱30)علٖ هحوذ باباٖٗ، -

 زٗستٖ، ّٕا ضاخع بِ تَسل قاًًَٖ جاٗگاُ(. ۳۱34)علٖ هحوذ باباٖٗ، -
 ٍ الْ٘ات تخػػٖ هجلِ خطرًاک، حالت تطخ٘ع در اجتواعٖ ٍ رٍاًٖ

 .۳1 ٍ ۳۲ ضوارُ حقَق،

 بِ ًسبت ک٘فرٕ احکام اجرإ(. ۳۱3۱)هحوَد عباسٖ، ٍ بْساد جَدکٖ، -
 . ۵3 ضوارُ پسضکٖ، حقَق فػلٌاهِ اٗراى، ک٘فرٕ حقَق در هجٌَى

 فاخر. اًتطارات تْراى، ک٘فرٕ، حقَق ضٌاسٖ جاهعِ(. ۳۱3۵)هجتبٖ جعفرٕ، -

 داًص. ضْر اًتطارات تْراى، ک٘فرٕ، دادرسٖ آٗ٘ي(. ۳۱34)علٖ خالقٖ، -

 ًطر تْراى، جٌاٖٗ، علَم گسترُ در خطرًاکٖ هفَْم (.۳۱3۳)سَدابِ رضَاًٖ، -
 ه٘ساى.

 ه٘ساى. ًطر تْراى، تْراى، ترب٘تٖ ٍ تأهٌٖ٘ اقذاهات(. ۳۱۳۳)هحسي رّاهٖ، -

 جرم، تکرار از پ٘طگ٘رٕ در خطر هذٗرٗت رٍٗکرد(. ۳۱۳۳)حسي هقذم، قاسوٖ -
 پ٘طگ٘رٕ کارگرٍُ ،(هقاالت هجوَعِ)جرم از پ٘طگ٘رٕ هلٖ ّواٗص ًخست٘ي

 ًاجا. پ٘طگ٘رٕ پل٘س کاربردٕ تحق٘قات دفتر دٗذگٖ، بسُ ٍ جرم تکرار از

 ًَ، ضٌاسٖ جرم -ًَ ک٘فرضٌاسٖ(. ۳۱۳۳)حس٘ي علٖ ابرًذآبادٕ، ًجفٖ -
 جٌاٖٗ علَم ّٕا تازُ هذار، خطر هذٗرٗتٖ جٌاٖٗ س٘است بر درآهذٕ

 ه٘ساى. ًطر ، تْراى ،( هقاالت هجوَعِ)

  داًص. گٌج اًتطارات تْراى، عوَهٖ، جسإ حقَق زهٌِ٘(. ۳۱37)رضا ًَربْا، -

 ٍ خطرًاک حالت ضٌاساٖٗ(. ۳۱3۲)حوسُ اه٘ر ساالرزاٖٗ، ٍ علٖ ًَرٕ، -
 جاهعِ پاٗذار تَسعِ ٍ حقَق الوللٖ ب٘ي کٌفراًس سَه٘ي بسّکار، ضخػ٘ت

 .هذًٖ

 در هجازات بِ گراٗاًِ فاٗذُ رٍٗکرد(. ۳۱31)ٍاحذ سل٘وٖ، ٍ دّٕا رستوٖ، -
 غع ،۳ ضوارُ ک٘فرٕ، حقَق ّٕا اًذٗطِ دٍفػلٌاهِ بٌتام، ًظرِٗ پرتَ
۳۲7-۳۱7 . 

 خطرًاک، هجره٘ي ضخػٖ ّٕا ٍٗژگٖ(. ۳۱۳7) العابذٗي زٗي عابذٌٖٗ،  -
  34-۳01 غع سَم، ضوارُ دٍم، دٍرُ کاراگاُ، هجلِ

 برإ خطرًاک بِ حالت تَجِ(. ۳۱30)بْراهٖ، ّ٘وي افط٘ي، عبذالْٖ، -
 . ۳4 ضوارُ حقَق، تعالٖ بسّکارٕ، کٌترل ٍ هذٗرٗت

 هباًٖ: هجرهاى بر ًظارت(. ۳۱3۱)حس٘ي اٗارگر، ٍ هحوَد س٘ذ ه٘رخل٘لٖ، -
 .۳1 ضوارُ اًتظاهٖ، داًص ، خطرًاک هجرهاى بر ًظارت فقْٖ

 هجرهاى بر ًظارت (.۳۱3۱)حس٘ي اٗارگر، ٍ حس٘ي علٖ ابرًذآبادٕ، ًجفٖ -
 ضوارُ ،۳۱3۱ ک٘فرٕ، حقَق ّٕا راّکارّإ، پژٍّص ٍّا  چالص خطرًاک

1. 

 تحَالت از هع٘ارهذار بازضٌاسٖ(. »۳۱37) اه٘ر اٗراًٖ، ٍ اهلل؛ فضل فرٍغٖ، -
 دٍرٓ هح٘طٖ، هخاطرات هذٗرٗت ،«آه٘س هخاطرُ هجرهأً رفتارّإ ارکاى
 .۳4۱-۳1۲ ظ ،۵ ضوارٓ پٌجن،

 آزادٕ سلبِ(. »۳۱34) سَدابِ رضَاًٖ، ٍ حس٘ي؛ علٖ ابرًذآبادٕ، ًجفٖ -
 پژٍّص ،«۳۱3۵ اسالهٖ هجازات قاًَى ۳۲0 هادٓ بر تأک٘ذ با هحَر پ٘طگ٘رٕ

 3-4۵ ،ظ۳۵ ضوارٓ چْارم، سال ک٘فرٕ، حقَق
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Abstract 

In the present age, the dangerous state of the mentally ill and its elimination is one of the most challenging topics in criminology. Some 

criminologists believe that instead of punishment, security measures should be taken in proportion to the dangerous level of the 

perpetrator in order to eliminate his danger to society, and with a rational view and away from hasty and emotional actions, the 

offender may suffer It has been unusual, so it seems that preventive policies through the management of this situation is much more 

practical by recognizing the effects and consequences of the dangerous situation, and by managing and controlling the devices 

involved, in order to prevent further damage and Risk-taking to achieve the intended goals, especially by using the teachings of 

criminology and criminal sociology, is the best and most logical solution in the current period and circumstances. Therefore, the present 

article uses descriptive and analytical methods to explain the challenges of monitoring dangerous psychic offenders and strategies to 

strengthen it in the light of Article 150 of the Islamic Penal Code adopted in 2013. 
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