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 راهنمای تدوین مقال 

 نگارش و ارسال مقاله راهنمای

 الف( ضوابط کلی

ده   هر سه ماا  کاب رااه راه ارتمااه مقالا      مجله مطالعات حقوق کیفری اقتصادی ه .1

 پردازد. های مختلف حقوقی و مباحث مرتبط را اکن هشته می زمینه

 ertaz1395@gmail.com رماریره  هاکارامه ها از  تنها ه،اهسال و پیگیری مقال .2

همین هو خواهممند است از هرگوره اهسال رسخه کتبی مقالاه  پذکر است. از  امكان 

مجلاه خاودداهی    هاکارامه رماریهای محتوی مقاله ره  ره دفتر مجله کا اهسال اکمیل
 شود.

مطالب و منارع مندهج ده مقاله ره عهاد  روکساند  کاا     دهستی کا رادهستیولیت سؤم .3

 روکسندگان آن است.

 است. آزاد ها هقالهد و وکراکش م پذکرش، ده رامه فصل .4

ساازمان تعیکارات   ه حقاوق ماادی آن ها راه    هما سند  را اهائه مقاله راه مجلاه،   روک .5

 رماکد.  حكومتی واگذاه می

 پس از اهجاع ره داوهی قارل استرداد رخواهد رود. شد  دهکافت های همقال .6

 ب( شرایط محتوایی

 راشد.  رامه فصلهای مرتبط را موضوع  دهحوز  دمقاله راک .1

 پژوهمی تلقی گردد. -دهجه علمی داهای دراکمقاله  .2

محصاول تحقیقاات روکساندگان و     راکاد  ،شاود  ی که ررای چاپ اهسال میهاک همقال .3

 آوهد علمی جدکد را تكیه رر رتاکج عملی راشد. دست دهررداهرد 

زمان راه رمارکه    ده مجالت داخل کموه چاپ شد  و کا همپیش از اکن،  باکدمقاله ر .4
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 شد  راشد. داخلی دکگری اهسال

 ، الزم است آکین رگااهش زراان فاهسای کاامال     استآرجا که زران مجله فاهسی  از .5

شاد    پذکرفتاه  که معادل دقیا  و  ریگارهکاهرردن اصطالحات  ره از هعاکت گردکد  و
 خودداهی شود.، فاهسی داهرد

 ( شرایط شکلیپ

گیری  ردره، رتیجه عنوان، چكید ،صفحات اعم از   حداکثر حجم مقاله ممتمل رر همه  .1
 :خواهد رود ره شرح زکر A4 صفحه( ده قطع 25کلمه )  8000 ،و منارع

راین    رگااهش شاد  و فاصاله    13قلم   ازرا ارد B Mitra را قلم متن ردره مقاله راکد .2

 .تنظیم گردد 1.15 خطوط آن،

تاین آن  های ال پاوهقی و 11را ارداز   B Mitra های فاهسی متن مقاله را قلم . پاوهقی3

 .تنظیم گردد 10و را ارداز  قلم   Times New Romanرا قلم

 صاوهت  هر های فرعی مقاله راکد تنها چون چكید ، مقدمه، رتیجه و عنوان هاکی . عنوان4
 .رگاهش کارد (Bold) رجستهر

 .)کا جدکدتر( خواهد رود 2007آفیس  Docx . فرمت دهکافتی فاکل مقاله5

 راشد: زکرهای  رخش داهای کدمقاله را. 6

  کلیدی فارسی  واژگان: عنوان، چکیده و نخستصفحه 

 ررجستهصوهت  هو ر 14  چین، را ارداز صوهت وسط هر دراک عنوان مقاله می (Bold) 

 .رگاشته شود

 چین، را ارداز صوهت وسط هدگان ره ترتیب اولوکت، رده خط زکرکن عنوان، رام روکسن  

 .شود رگاشته (Bold) ررجستهصوهت  هو ر 11

 د.وشا  دهج رخسات  هروکسندگان مقاله ده پاوهقی صفحرماری هاکارامه علمی و  ههتب 
پاس از رارح    راکاد  ،فاهسی مقاله  ان، چكیدپس از کب خط فاصله از رام روکسندگ

حجم چكید  حداکثر  آوهد اصلی مقاله ها ره اختصاه ریان رماکد. ای کوتا ، دست مقدمه

   خواهد رود.واژ 5و حداکثر  3 کم دست واژگان کلیدیو تعداد  واژ  250

  کلیدی التین  واژگانصفحه دوم: عنوان، چکیده و 

 راکست ره کكی از دو زران ارگلیسی کا فرارسوی ترجمه گردد. مقاله می  چكید -

 دوم دهج گردد. ده صفحه ستراک تین میعنوان مقاله و رام روکسندگان ره ال -
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دوم دهج   مقاله ره التین ده پاوهقی صافحه  روکسندگان رماری هاکارامهعلمی و   هتبه -

 ستراک التین مقاله می  فاصله از رام روکسندگان، چكید  کب خط پس از خواهد شد.

حجام   آوهد اصلی مقاله ها ره اختصاه ریان رماکد. ای کوتا ، دست پس از ررح مقدمه
داکثر و حا  3 کم دستالتین  واژگان کلیدیو تعداد  واژ  250التین حداکثر  چكید 

 خواهد رود. واژ  5

 صفحه سوم: مقدمه 

مبااری   ضاروهت و  تحقیا ،  ضوعله، موئررح مس مكان ره ریان هدف،تا حد ا ده مقدمه

 پرداخته شود. توجیهی موضوع تحقی 

 صفحات بعدی: بدنه مقاله 

منطبا    رظم منطقی و داهای رندی موضوعی راکد فصل فرعی و اصلی و های ناعنو -

 راشد.   علمی های هرا شیو  متعاهف مقال

منطقی  مطالب علمی و دهررداهرد  راکد ،پاکان مقاله گیری مندهج ده رتیجه و ها کافته -
 .شد  ده مقاله راشد اهائه های هفرضی و ها پرسش راه ده

ای که ده ماتن   گذاهی شد  و رر رب  شماه  اهجاعات ده متن مقاله ره ترتیب شماه  -

صافحه از   هاا ده هار  حه خواهد آمد. پاوهقیره آن داد  شد  ده زکرروکس همان صف
همارناد سابب    داست سبب اهجاعات راک کادآوهیالزم ره  .شود می شروع 1شماه  

 دهج فهرست منارع راشد.

  فهرست منابعپایانیصفحه : 

هاا(   پروراد   قاوارین/  مقاله/ التین و کتاب/ ره تفكیب روع منبع )فاهسی/ دمنارع راک -

 گذاهی گردرد. شماه  ای پیاپیه شماه صوهت ه دهج شد  و ر

چنین رخش منارع و مآخذ ره شارح  ها و هم شیو  رگاهش ارالعات منارع ده پاروکس -
 خواهد رود: زکر

رعادی، راام    )و راام خااروادگی روکساند     رام خاروادگی روکساند ، راام روکساند     :کتاب

راام  ، رام مترجم کا مصحح، محل ارتمااه،  ره صوهت ررجسته عنوان کتاب روکسند (،
 :رمورهها(.  ا صفحات ده صوهت اهجاع ده پاروکس)صفحه ک، راشر و سال ارتماه

  ،1383 ، تهاران: فرهنان رمار راو،    الملل معاهدات حقوق بیناهلل،  فلسفی، هاداکت 

 .83 ص
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ه، ، رام رمارک ررجسته صوهته رام خاروادگی روکسند ، رام روکسند ، عنوان مقاله ر :مقاله

 شاماه  صافحه   ،پاکاان )ده اهجااع   تاا آغااز   هاای  هصفحمجله،   دوه / سال، شماه 

 :رموره(. شد  اهجاع

نگاهی دیگر به ضابطه کفایتت علتا اامتالی در متورد     صفاکی، سیدحسین، 
، مجلاه  قانون مدنی بتر مننتای قاعتده  ترر     216معامله: تفسیر ماده 

 .41ا  62، صص 59، شماه  91تحقیقات حقوقی دارمگا  شهید رهمتی، پاکیی
(، مقطاع، راام   boldهسااله )ررجساته    /رامه رام، عنوان پاکان ،رام خاروادگی :امهن پایان

 .سال ،رام دارمكد  ،دارمگا 

، رام )ررجسته شود( رام خاروادگی روکسند ، رام روکسند ، عنوان مقاله :مننع الکترونیک
 ی، تاهکخ آخرکن رازدکد. مثال:هس دست ساکت قارل رماریمجله کا ساکت، 

Lang, Jon, the Protection of Commercial Trade Secrets25 

European 

 Intellectual property Review No 462 (October 2003), available 

at: 

http://www.nsi.org/library/espionage/asta/html(last visited on 

08/03/2011). 

 رخستید؛ فاکل هست زمند دو فاکل از مقاله خودثبت الكتروریب مقاله، شما ریا ایرر .1

رااام و ممخصااات روکسااند  کااا  ،تنظاایم گردکااد  و فاکاال دوم راااالرااا ممخصااات 
 .اشتدخواهد ر روکسندگان )فاهسی کا التین(

فاکال اساكن راماه معرفای و قباول       هنگام ثبت مقالاه رارای دارماجوکان، اهساال     .2

اثار  کید اصالت أعنوان فاکل ته ت علمی رأعضو هیولیت توسط کكی از استادان ؤمس
 ست.ا ده ساماره ضروهی



 دیباچ 

شابه قضااکی( اسات و     اا  وجهی )اداهی ا رهادی دو ،تعیکرات حكومتی سازمان. 1

و کاهکرد اکان ساازمان،   ساختاه را توجه ره وکژ  رودن  موهکتی چندجاربه رر عهد  داهد.أم
ز اره همین جهت، راکاد  دهستی شناخته و معرفی شود. ره  آن جاکگا و  هوکتالزم است 

ده حاد اقادامات   تاوان  اکن سازمان ها ره می کاهکرد .گیکد دوهیجاربه های کبههیافت

رفای  گر معسرکوب آن ها ره عنواری رهادی کامال آوهد و ره مرروط ره پلیس اداهی پاکین 
اکان   هاای کااهکردی  ظرفیت ،جاربهرا ارتخاب هوکكردی همه ده رتیجه، الزم است. رمود

هاا و  صالحیت کرد؛ وردهای کالن ررای آکند  کاهی آن تدوکن هاهب ؛ها شناخت سازمان

حماکات از حقاوق    و ضاروهت تحاوالت اقتصاادی    را ده رظر گارفتن ها  شهاکموهکتأم
 کنمگران اقتصادی پوکاتر ساخت.  و گانکنندمصرف

ده رهااد  خاود ها  خاساتگا  هاوکتی   . از لحاظ تاهکخی، سازمان تعیکرات حكاومتی  2

گر اسات و ده هدکاف   از دکدگا  امروزی، اکن سازمان کب رهاد تنظیم کند.پیدا می حسبه
گیرد. ارد قراه میرینی شد رهادهای مختلفی که ده کموههای مختلف ردکن منظوه پیش

تالش پاکداه و مستمر دولت، رخش خصوصای  »توان رخمی ها میگری کا ارضباطتنظیم

رماودن هفتاههاای کنماگران    خصوصای رارای ساازگاه     اا  و کا رهادهای مختلط دولتی
شد ، پیمگیری و رازداهردگی از تخلف رسبت های اقتصادی را استارداهدهای تعرکف حوز 

 دارست.« ره اکن استارداهدها

راکسات از  مای ده اموه اقتصادی و مرروط ره راازاه   ده زمینه مییان مداخله دولت. 3
ای هوشمند ها پاذکرفت کاه   هدولت فراتر هفته، مداخل تناوب مداخله حداقلی و حداکثریِ

هاا ها راه ساوی اهادافی     هاا، آن پذکری و خالقیت مرروط ره اکن حاوز  را حفظ ارعطاف

شهروردان،  اهدافی مارند راال رردن هفا  کند؛ رلندمدت و داهای مقبولیت اجتماعی هداکت
اکمنی رظاام اقتصاادی و اجتمااعی و ریای تضامین حقاوق و ساالمت مصارف          اهتقای

 19/7/1373قارون اصالح قارون تعیکرات حكاومتی مصاوب   ، ده همین هاستاکنندگان. 

ضروهت رظاهت و کنتارل دولات رار اماوه     »مجمع تمخیص مصلحت رظام را کادآوهی 
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گذاهی و توزکع کاال و اجرای مقرهات و ضاوارط  قیمتمراجع اقتصادی و لیوم هماهنگی 

رظااهت،   و از اماوه رازهسای  کلیه اموه تعیکارات حكاومتی اعام    »، ارجام «مرروط ره آن

 ها ره دولت )قو  مجرکه( محول کرد  است.  «هسیدگی و صدوه حكم قطعی و اجرای آن

؛ چراکاه  سارزرش کیفاری ریسات    موهکت اصلی ساازمان تعیکارات حكاومتی   أم. 4

شاود کاه سااکر    سرزرش کیفری همیمه ها  حل رهاکی است و زماری ره کاه گرفته مای 

ها و هعاکت هنجاههای اجتماعی ها تضامین کناد. هادف    هزشها رتوارد احترام ره اهوش
ره هعاکات مقرهاتای اسات کاه از کاب رارف،        اقتصادی کنمگرانرخست آن، تموک  

کننادگان ها تضامین   سالمت اقتصاد و رازاه و از رارف دکگار حقاوق رنیاادکن مصارف     

ماره ساا »ارادازی  و ریای ها  « معاورت پیمگیری از تخلفات اقتصاادی »کنند. تأسیس  می
ده ساازمان تعیکارات حكاومتی، ده هماین     (« 135هسیدگی ره شكاکات مردمی )ساماره 

هاستا صوهت گرفته است. هدف دوم اکن ساازمان، هسایدگی راه تخلفاات تعیکراتای از      

تاوان ده  . اکان تفااوت ها از رظار مااهوی مای     دهی متفاوت استرک  کب رظام پاسخر
ه مقارهات مرراوط راه تعیکارات حكاومتی      شد  درینیهای پیشمحوه ربودن پاسخحبس

هااکی مبتنای   دارست. اکن پاسخ ها رر محوه جرکمه رقدی، توقیف اموال و دکگار پاساخ  

ای تكمیلای و تبعای   است که ده مقاکسه را رظام کیفردهی قارون مجازات اسالمی، جنبه
رظار   های رازاه و مصرف سازگاهی ریمتری داهراد. از داشته و را تخلفات مرروط ره حوز 

های سازمان تعیکرات حكومتی، ضامن پیاروی از ررخای اصاول کلای      شكلی، هسیدگی

ای از ، تارع مقرهات آکین دادهسی ریست. رنا رر اکن، گورهآکین دادهسی کیفریمرروط ره 
دادهسی افتراقی متناسب را ماهیت تخلفات اقتصادی ده اکن سازمان وجود داهد. هدف از 

های خاص مرروط ره آکین دادهسی از تمرکفات و پیچیدگی اکن دادهسی افتراقی، کاستن

کیفری، دوهی جستن از تبعات منفی مرروط ره کیفری ساختن اموه مرروط ره رازاه، رااال  
دهای  تفاوت دکگر رظاام پاساخ  هاست. گیری ده هسیدگیرردن کاهاکی و سرعت تصمیم

دکگر رهادهای مارتبط راا   توان ده کاهکرد تعاملی آن را سازمان تعیکرات حكومتی ها می

 آماوزش معدن و تجاهت، وزاهت رهداشات، دهماان و    تخلفات اقتصادی )وزاهت صنعت،
 ،جهموهی اساالمی اکاران   یه، ستاد مباهز  را قاچاق کاال و اهز، گمرگئشكی، قو  قضایپ

و ...( ده امر  ریروی ارتظامی، رهادهای صنفی، سازمان غذا و داهو، سازمان ملی استارداهد

 دارست. و هسیدگی ره اکن تخلفات پیمگیری از تخلفات اقتصادی ،هت رر رازاهرظا
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های سازمان تعیکرات حكومتی راه معناای   . ردکهی است ماهیت متفاوت هسیدگی5

رادکد  گرفتن اصول مرروط ره دادهسای منصافاره ریسات. تضامین اصاول و تمارکفات       

ز سازمان تعیکرات حكاومتی ها  ارداهای مهم سند چممدادهسی منصفاره، کكی از اولوکت
های هاهبردی و عملیاتی سازمان تعیکرات دهد. اکن سند، اهداف کلی، رررامهتمكیل می

ارداز، خوهشیدی ها تبیین و تدوکن رمود  است. ده اکن چمم 1404ارداز حكومتی ده چمم

، سازمان تعیکرات حكومتی، سازماری است مقتده، توارمناد و منصاف ده اکجااد امنیات    »
کننادگان  هقارت، سالمت و شفافیت ده رازاه و فضای کسب و کاه و حامی حقوق مصرف

کكپاهچاه  ساازی لاواکح مااهوی، مرراوط راه      ده همین هاستا، آماد «. و فعاالن اقتصادی

و شكلی، مرروط ره اصول و قواعد هسیدگی ره اکان تخلفاات،   ، اقتصادی سازی تخلفات
 دهد. مان ها تمكیل میهای عملیاتی اکن سازکكی از رررامه

عات تطبیقی ها ده . سازمان تعیکرات حكومتی ده فصلی روکن از فعالیت خود، مطال6

اکن مطالعاات  ده اولوکت قراه داد  است.  ،های مرروط ره حقوق داخلیکناه ساکر پژوهش
های مرراوط راه حاوز  تخلفاات اقتصاادی ها      دهک ممترک از چالشاز کب سو، زمینه 

هاای داهای  ساازمان المللای و ریای   اکجاد تعامل را رهادهای رینسوی دکگر، و از  فراهم 

ده هاساتای تقوکات   کناد.  ماره را سازمان تعیکارات حكاومتی ها تساهیل مای    کاهدکرد م
های مرروط ره حوز  تخلفاات اقتصاادی، ساازمان تعیکارات حكاومتی، دسات       پژوهش

گران محترم کماوهمان دهاز  همكاهی خود ها ره سوی تمامی استادان دارمگا  و پژوهم

ها، پیمنهادها، ارتقادهای اهزشامند اکماان راه منظاوه رهباود عملكارد       کرد  و از دکدگا 
 کند. آن استقبال می جاکگا سازمان و اهتقای 

های علمای ده مادکرکت    گیری از کافته ده هاستای اهتقای جاکگا  پژوهش و رهر . 7

مداه را تخلفات اقتصادی، سازمان  یان و تجررهرن اموه سازمان و پیمگیری و ررخوهد دارش
نامه مطالعتات حقتوق کیفتری     فصل» تعیکرات حكومتی اقدام ره چاپ و ارتماه 

هاای علمای    رامه، اکن است که کافته رمود  است. هدف از ارتماه اکن فصل «اقتصادی

شناسی، هقارت، مصرف، رهداشات و ساالمت،    های مختلف حقوق، اقتصاد، جرم ده حوز 
ها و رهادهای اجراکی، ره وکاژ    کاه، تجاهت، قاچاق و ... ده اختیاه سازمان محیط زکست،

قاراه گیارد تاا از    « علوم جناکی اقتصاادی » مندان ره سازمان تعیکرات حكومتی و عالقه

هاای    و کاا پاژوهش   هاا  ها و رهادها، ارجام وظاکف و مأموهکت اموه سازمانها ده اداه   آن
اکن سازمان کاه کنتارل تخلفاات     را توجه ره مأموهکت و وظاکف د.رعدی خود رهر  گیرر



14  نامه مطالعات حقوق کیفری اقتصادی فصل 

توارد ده تبیین رسیاهی از مفااهیم و   رامه، می اقتصادی و رهداشتی است، ارتماه اکن فصل

های مرروط ره پیمگیری و ررخوهد را تخلفات اقتصادی مفید واقاع شاود. علاوم     موضوع

قتصادی پیمگیری از وقوع جاراکم و  ها و هنجاههای ا اقتصادی، دهصدد حماکت از اهزش
کااهگیری   ها است. هادف اکان اسات کاه راا راه       تخلفات اقتصادی و ررخوهد مؤثر را آن

اریاههای پیمینی و غیرکیفری و کا پسینی و کیفاری، ساالمت رظاام اقتصاادی کماوه      

گاا  کاه راه     تضمین و رظام اقتصاادی ررقاراه شاود. اکان شااخه از علاوم جنااکی، آن        
مداخلاه   ن اختالس، هشاء، اهتماء اخاذ دهصاداره ده معاامالت دولتای،    هاکی چو موضوع

، تباری ده معامالت دولتای، افایاکش رااهواکی داهاکای     کاهکنان دولت ده معامالت دولتی

اخاالل ده رظاام   مقامات و کاهکنان دولت، تصرف غیرقاروری دهاموال دولتی و عماومی،  
ساازمان کافتاه و کاالن و ...    اقتصادی کموه، جعال پاول و اساكناس تقلبای، قاچااق      

« حقوق کیفری اقتصادی کاالن »توان آن ها  داشته و می« کالن»پردازد، هوکكردی  می

گاا  کاه راه ررهسای      رامیاد و آن « علوم جناکی اقتصادی کالن»تر  و کا ره تعبیری دقی 
گاذاهی تهااجمی،    های اقتصادی، فروش تبعیض آمیی، قیمت هفتاههاکی چون تباری رنگا 

ه، احتكاه کااله، افمای ارالعات رهاری ده رازاه روهس، معامله رراساس ارالعاات  ارحصا

حقاوق  »تاوان آن ها   کاه مای   پردازد، هوکكردی میاره داهد رهاری ده رازاه روهس و ... می
گذاهی  رام« علوم جناکی اقتصادی میاره»تر  و ره تعبیری دهست« کیفری اقتصادی میاره

 ره مطالعه و ررهسی هفتاههاکی چون گرارفروشی، خودداهی ازگا  که  کرد. اکن شاخه، آن

حساب  فروشی، تقلب ده کاالها و خدمات، عدم صدوه صوهت عرضه، فروش اجباهی، کم
)فاکتوه( فروش، عدم دهج قیمت رر هوی کاالها و خدمات، عرضه کاالهای غیراستارداهد 

و « قوق کیفری اقتصاادی خُارد  ح»توان آن ها  می و ... می پردازد. هوکكرد خُرد داشته و

هاا   رامید که شماهی از آن« علوم جناکی اقتصادی خُرد»تر،  تر و گسترد  تعبیری دقی  ده
راماه ریای راا هماین هوکكارد       ده صالحیت سازمان تعیکرات حكومتی است و اکن فصال 

ث اه اکن قصلنامه رر غنای مطالب و مباحا تمهود ار شود. ارتظاه می گذاهی و منتمر می رام

گذاهان حوز  اموه اقتصادی، رازهگااری،   مرروط ره علوم جناکی اقتصادی افیود  و سیاست
گراراه مناساب    های پیمگیراره و سرکوب حقوقی و قضاکی ها ده تعیین و اجرای سیاست

)سیاست جناکی اقتصادی( کاهی هسارد. ردون تردکد، تحق  اکن هدف مهم، ده گرو کاهی 

رامه مطالعات حقاوق کیفاری    است. ده همین هاستا، فصل استادان و پژوهمگران گرامی
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های استادان و پژوهمگران ده حوز  علوم جناکی اقتصاادی   آماد  پذکرش و ارتماه مقاله

 رماکد. است و صمیماره از همكاهی علمی اکمان ده اکن زمینه تقدکر و تمكر می

 
 

 عندالعلی میرکوهی

 تیمعاون وزیر و سرپرست سازمان تعزیرات حکوم



 

 



  یگیر پیش در کنترل و نظارت نهادهای نقش

 اداری فساد از

 1پور دکتر اعظم مهدوی
 2دکتر محمد کریمی

 چکیده
است و ده هر رقطه که رروز رماکد کاهکردهای اصلی  راپذکراركاهواقعیتی  یفساد اداه

، کند. رهتارکن ها   مقارلاه راا فسااد     ها سراکت می رخش دکگرها مختل رمود  و سپس ره 

ی، رظاهت و کنترل اسات؛ ده واقاع ده   گیر پیشگذاهترکن شیوة تأثیری از آن و گیر پیش
، ده غیرمساتقیم ی ره روه مستقیم کا گیر پیشچنین هوشی، عوامل و رهادهای متصدیِ 

گیری جرم وجود داهد، حضوه داهرد. هدف اصلیِ اکان   صحنه کا محیطی که امكان شكل

ی از فسااد اداهی ده اکاران   گیار  پیشو کنترل ده  روشتاه، ررهسی رقش رهادهای رظاهت
مطالعاه و ررهسای    پاکاه ، هوش اسنادی است که رر ده اکن پژوهش هوش تحقی است. 

است. رتاکج ره دست آمد  رمان شد  تبیین  اکن موضوع، ررهسی و ،و آثاه موجود ها باکت

صادد اهتكااب   عرصه ها ررای کسااری کاه ده  دهد که اکن رهادها را رظاهت و کنترل،  می
 کنند.  ی میگیر پیشفساد اداهی هستند، تنن کرد  و از وقوع آن 

 
 واژگان کلیدی
 شناسی، سیاست جناکی ، جرمیگیر پیش ،فساد اداهی ،رظاهت و کنترل

 
 
 

                                                           

 .ولؤنویسنده مس، علمی دانشگاه خوارزمی هیأت. عضو 1
 .. عضو هیأت علمی دانشگاه ایالم2
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 مقدمه
حضوهی راه قادمت دولات داشاته     کم  و دست مرروط ره زمان ما ریست ، تنهافساد

رد ده کاب مجموعاه داهای قادهت و    است. ده واقع از زماری کاه شاخص احسااس کا    
خود، ریازمند مراجعه راه وی هساتند و او    ارجام کاههایاختیاهی است که دکگران ررای 

توارد ده مقارل اعمال قدهت خود ا که ده واقع تكلیف وی ره ارجام وظیفه محساوب    می

امتیاز رگیرد و زمااری کاه وی پنداشات اکان قادهت و اختیااهی کاه        ها  آن شود ا از  می
د و پمتواره آن ریی مجموعاه عظایم و قدهتمنادی همچاون دولات      ها رداهرآن  ،دکگران

است، هاهی است ررای کسب منفعت و ثروت ا ره رفع خود کاا دکگاری ا فسااد شاكل       

 گرفت.
ای است که ده دریای امروز ا ره وکاژ  ده کماوههای ده حاال      فساد اداهی، پدکد » 

سر ها  پیمرفت  جامعه، مطرح شد  است  مل ررعواکن تر مهمه عنوان کكی از توسعه ا ر  

راپذکری ها رار هوی سارعت حرکات چارس توساعه       و اکن پدکد  توارسته صدمات جبران
از ساوی ساازمان شافافیت     2014رر اساس گیاهشی کاه ده ساال    1.«جامعه اکجاد کند

ر  اکران را رم دهراه  فساد مالی و پرداخت هشو  ده کموههای جهان منتمر شد، 2جهاری

کموه کسب کرد  است. رر اساس اکن محاسبات ده میان  175ها ده میان  137، هتبه 27
کموههای خاوهمیاره و شمال آفرکقا، کماوههای لبناان، ساوهکه، کمان، لیبای، عاراق و       

سودان وضعیت ردتری رسبت ره اکران داهرد اما رقیه کموههای اکن منطقه هتبه و رمار   

، اکران را رمر  2013که ده گیاهش سال  از آرجا ارد. رد رهتری ها رسبت ره اکران کسب ک
 ،از اکان داهد  كاکات ، ح2014د، وضعیت اکران ده ساال  ها کسب کرد  رو 144، هتبه 25

هتبه رهبود کافته اسات اماا همچناان     7ده اکران  3«هتبه ادهاک فساد »که  هغم اکن علی

4اهردرسبت ره اکران دی منطقه وضعیت رهتری رسیاهی از کموهها
. 

                                                           

 .115، ص 1388، 138 شمارهقادری، مهدی، فساد اداری در ایران، مجله معرفت، . 1
2. Transparency International 

  (CPI)که با عالمت اختصااری   (Corruption Perceptions Index)شاخص ادراک فساد. 3

دهاد و هار ساا ه     شود، شاخصی است که میزان فساد در هر کشور را نشاان مای   نشان داده می
بارای کشاورهای ملتلا       (Transparency International)للا م توسط سازمان شفافیت بین

 شود. یجهان گزارش م
4. Transparency International Report; 2014. 
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 دادن هسی از وقوع آن است. زکرا پاس از  گیر پیشکاهآمدترکن هوش مقارله را فساد، 

رظااهت ماؤثر و    اکن کاه شود. را توجه ره  ره سرعت هشد کرد  و مباهز  را آن سخت می

ه وکژ  جراکمی ی از فساد اداهی رگیر پیشسیاکی ده  های مالی رقش ره کاهآمد رر فعالیت
کند، وجود مراجع تخصصی رظاهتی و ا عمال رظاهت  می .. اکفا.س و، اختالچون اهتما هم

. ده قوارین داخلی عالو  رر استضروهی ها  آن اشخاص توسط کرد عملمؤثر و کافی رر 

رینی شد  است که ده  کگری ریی ردکن منظوه پیشد مراجع رظاهتی متعدد کادشد ،مراجع 
ده ارتادا   پست داشته و فعال هستند. هر سه قو  را حفظ استقالل ده اکن زمینه مسئولی

های اصلی عناوان مقالاه و ده اداماه راه ررهسای رقاش اکان رهادهاا ده          ره تعرکف واژ 

ی از فساد اداهی و ده رهاکت ره ریاان شاراکط اعماال رظااهت کاهآماد و ماؤثر       گیر پیش
 پردازکم. می

 

 تعریف فساد اداری.1
اماا   1کند آن ها تعرکاف کناد،   سعی میروکسد ده ارتدا  فساد می دهراه تقرکبا  هرکس 

است. رنارراکن، ررخی از روکساندگان از اکان کااه     دشواه ،کاه همگی اذعان داهرد که اکن

کنناد. اماا راه راچااه رارای       ی اکتفا مای هاک قادو ررخی دکگر ریی تنها ره ذکر مص امتناع
 پرداختن ره هر موضوع، ارتدا راکد ماهیت آن ها ممخص کرد.

استفاد  از منصب دولتای راه خاارر     سوء»ران امروزی فساد اداهی ها ررخی پژوهمگ

اکن اسات کاه    ،استاکراد مهمی که ره اکن تعرکف واهد  2ارد، تعرکف کرد  «رفع شخصی
های گروهی، حیری، سیاسای و   صراحتی ده ساکر سوءاستفاد  «منفعت شخصی»عباهت 

 شود.  عنی اهتما میغیر  رداشته و تنها شامل راهزترکن مصداق فساد اداهی ک

فسااد ها   تعرکاف شااکع و هاکاج از فسااد،    سازمان شفافیت جهاری را عادول از اکان   
ده اکان  دارساته اسات.    «امارت داد  شد  ررای منافع شخصی سوءاستفاد  از قدهت ره»

داد  است. اکن ره  «موهد امارت»جای خود ها ره عباهت  «منصب دولتی»تعرکف، عباهت 

ود که متوجه اکن سازمان شد  رود. از جمله آن کاه ده شااخص دهک   دلیل ارتقادهاکی ر
هاا رودراد کاه     اکان دولات   تنهاگرفت،  فساد که هر ساله از سوی اکن سازمان ارجام می

                                                           

1. Jain, Arvindk, Economic of corruption, p.k Lower academic publisher, 

1998,P. 13 

2. ( Rose-Ackerman,Susan, Corruption and Government, Cambridge 

university press, 1999,P. 91 
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ده حالی که وجود فساد ده رخاش   شدرد میو سرزرش  شد میاهزکاری ها  آن مییان فساد

 1.کرده توج ره آناست که راکد  راپذکراركاه یواقعیت ،خصوصی

یی ، ر1390سالمت رظام اداهی و مقارله را فساد مصوب یاقارون اهتق 1رند الف ماد  
فعلای اسات کاه توساط هار       کا ترک فساد هرگوره فعل»داهد:  ده تعرکف فساد مقره می

شخص حقیقی کا حقوقی ره صوهت فردی، جمعی کا سازماری که عمدا  و را هدف کسب 

کا غیرمستقیم ررای خود کا دکگری، را رقاض قاوارین و    هرگوره منفعت کا امتیاز مستقیم
مقرهات کموهی ارجام پذکرد کا ضره و زکاری ها ره اماوال، مناافع، مناارع کاا ساالمت و      

، اخاتالس، تبااری،   ا، اهتما اامنیت عمومی و کاا جمعای از ماردم واهد رماکاد رظیار هشا      

عااات، دهکافاات و سوءاسااتفاد  از مقااام کااا موقعیاات اداهی، سیاساای، امكارااات کااا ارال
هاای   های غیرقاروری از منارع عمومی و ارحراف از اکن منارع ره سمت تخصیص پرداخت

ده اکان تعرکاف    «اساناد و ساوار  اداهی و ماالی.    یاغیرقاروری، جعل، تخرکب کا اختفا 

فساد اداهی پرداخته است تاا تعرکاف آن. اماا ده     های مصداقره ریان  تر ریش گذاه قارون
هاا، تصامیمات، کاههاا،     فساد اداهی عباهت است از مجموعه رارح » ت:توان گف کل می

ممی عمومی کموه و قوارین حااکم   ررخوهدها و هوارطی که ده محیط اداه  ررخالف خط

پیوردد و موجب تبااهی مناافع    رر جرکان اموه اداهی و اهداف و منافع جامعه ره وقوع می
 2«شود. عمومی و مسخ و ریهودگی اداه  می

 

 واع فساد اداریان .2
محقا  علاوم    ،«هیادن همیار  » رنادی  تقسیم ،رندی از فساد اداهی راهزترکن تقسیم

 . از رظر وی ارواع فساد اداهی عباهتند از: استسیاسی، 

. فساد اداهی سیا : کاهی که از رظر دولت و ماردم منفاوه اسات؛ مارناد دهکافات      1
 هشو .

منفوه اسات، اماا جامعاه ممكان     . فساد اداهی خاکستری: کاهی که از رظر دولت 2

 میاان راشد؛ مارند کوتاهی کاهمند ده اجرای قاوارینی کاه ده    اعتنا است رسبت ره آن ری
 مردم از محبوریت چنداری ررخوهداه ریست.

                                                           

1. Sampford, Charles et al, Measuring of Corruption, Ashgate publication, 

2006, P. 69 

قدسی، محمّد، نظام اداری شرط الزم توسعه و ارتقاای ساالمت نظاام اداری، تهاران، مرکاز       .2
 .166-167 ص، ص1379آموزش مدیریت دو تی، 
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. فساد اداهی سفید: کاهی که ظاهرا  مخالف قارون اسات، اماا اجارای آن از رظار     3

کاه   کنناد   مراجعاه ب کاهمند ره کاب  دولت و مردم زکاد رااهمیت ریست؛ مارند کمب ک

 1تواراکی جسمی کافی ررای ماردن ده صف رداهد. ،ررای گرفتن کاال
 

 تعریف نظارت و کنترل .3
ی از فسااد ده میاان رهادهاای هسامی و     گیر پیشکكی از عوامل اساسی و مهم ده 

گراکای اسات. از لاوازم     ، توسعه و تقوکات قاارون  غیرعمومیاعم از عمومی و  غیرهسمی

رظااهت و کنتارل    ررایگراکی ده کموه، وجود مراجع و رهادهاکی  توسعه و تقوکت قارون

 ها از زمان اجرای ها و رررامه گیری است. رظاهت و کنترل عباهت است از: اهزکاری تصمیم
هاای ررراماه و    و اقدامات الزم ررای جلوگیری از ارحراف عملیات رسبت ره هادف ها  آن

اکن رظاهت ره صوهت ربیعای همارا  و کاا رارای کنتارل       2 .آمد  اصالح ارحرافات پیش

رظااهت و کنتارل از دو دکادگا      فرآکناد الزماه کنتارل اسات.     ،است. ده واقاع رظااهت  
 قارل توجه است. «گراکی رتیجه »و  «هوردگراکی»

داهای دو شكل کاامال  متفااوت راا     گراکی های هوردگراکی و رتیجه هر کب از دکدگا 

اول رظاهت و کنترل، ده هورد ارجاام کااه و ده هار کاب از     هوکكرد  . دههستند دکگر کب
گیرد. را اکن اعتقااد کاه    مراحل ارجام آن و رلكه لحظه ره لحظة ارجام عمل صوهت می

ررای دستیاری ره رتاکج مطلوب راکد هورد کاهها رهبود کارد. رنارراکن، هورد ارجاام کااه راه    

ظاهت و کنترل راشی از رگرش شود. ده مقارل، ر ارداز  رتیجه موهدرظر را اهمیت تلقی می
گرا، رظاهتی است که ده خاتمه کاه، رر هوی رتاکج آن و کاا ده مقطاع خاصای کاه      رتیجه

 3گیرد. صوهت می ،ره هنگام رروز ممكل است تر ریش

، ظاهرا  ده مراجع رظاهت و کنترل هار دو دکادگا    کرد عملاگرچه را عناکت ره رحوة 
کعنی تالش ده جهت رهبود  اما واقعیت آن است که جنبه هوردگراکی است،قارل دهکافت 

                                                           

گيري از آن، ارتقاي سالمت نظاا    هاي پيش علل تخلفات اداري و شيوهرحمانی، جعفار،   .1
 .127، ص 1379مرکز آموزش مدیریت دو تی،  :، تهرانارياد
، نشریه مجلس و پاووه،، شاماره   نظارت و کنترل در مدیریت اسالمیاهلل،  فروزنده،  ط  .2

 .56، ص 1385، 53

، گرایای  کرد؟ رونادگرایی یاا نتي ا     نظارت و کنترل با کدا  رويخانی، محمد،  موسوی .3
نشار   تهاران:  و پووهشی نظارت و بازرسی در کشاور، مجموعه مقاالت نلستین همای، علمی 

 .419، ص 1376بازرسی کل کشور، 
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ی ررخوهداه است. مراجعاه  تر ریشهورد اموه ررای هسیدن ره کب رتیجه مطلوب از قوت 

ره شرح وظاکف قاروری مراجع رظاهت و کنترل ده کموه ا و البته ده سراسر دریاا ا و آن    

ریی ره  «رظاهت و کنترل»م و وجه تسمیه ، که از مفهوها آنچه که مبنا و فلسفة تمكیل 
رظاهت و کنترل اسات کاه خاود     ا  هوردگراکیرر دکدگ تأکیدهاحتی قارل ررداشت است، 

  1ی از فساد داهد.گیر پیشرقش مهم و مثبتی ده 

ضروهت رظاهت و کنترل ده اکن است که ده ربود کا ضعف کنترل دهوری افراد، ریااز  
آشكاه می شود و از آرجا که مییان کنترل دهورای ده   تر ریشره کنترل کا رظاهت ریروری 

های رظاهتی  راکست دستگا  جلوگیری از هرگوره خطا می رای، رریستهمه افراد کكسان 

 فعال و مقتدهی وجود داشته راشد. 
رظاهت وکنترل ده دکن مبین اسالم ریی داهای جاکگا  واالکی اسات. حضارت علای    

هفتااه کاهگیاهارات ها   »... فرماکند:  طاب ره مالب اشتر میرهج البالغه خ 53)ع( ده رامة 

پیمه ره آران رگماه که مراقبت و رازهسی پنهااری  گو و وفا ررهسی کن و جاسوسان هاست
ی و مهرراری را هعیت خواهد رود و از همكااهان ریدکكات   داه امارتسبب  ،تو از کاه آران

)ع( راظر ره لایوم رظااهت از    واضح است که اکن توصیه امام علی2«.سخت مراقبت کن

ده  اسات کااهی   تاأمین دهسات   رایرخود  فرودسترر کاهگیاهان  فرادستسوی مقامات 
 شد . ارجام اموه محول

د: رظااهت  شاو  مای  اجارا   وشیها و رهادهای مختلف کموه ره دو  رظاهت رر دستگا 

 ،ظررهاااد و دسااتگا  رااا سااازماری،  رظاااهت دهونده  سااازماری. سااازماری و راارون دهون
هاا، مؤسساات،    خاره ها ده وزاهت حساب شورد  است مارند ذی زکرمجموعه دستگا  رظاهت

های اجراکای و مؤسساات و رهادهاای عماومی غیردولتای       ی دولتی و دستگا ها شرکت

 تاأمین اعماال رظااهت و    رایمحاسبات عماومی کماوه، کاه را     قارون 31موضوع مادة 
شورد. اگرچه راا حكام    سباتی منصوب میهماهنگی الزم ده اجرای مقرهات مالی و محا

گردرد، رب  تبصر  کاب قاارون    ره ارجام وظیفه می مأموهوزاهت اموهاقتصادی و داهاکی 

ده رظااهت   دهناد.  وظااکف خاود ها ارجاام مای     ،، زکر رظر هئیس دستگا  اجراکای کادشد 
راه  شورد  و راه صاوهت مساتقل و     تگا  راظر، خاهج از دستگا  رظاهتسازماری، دس ررون

                                                           

 .193ص  ،دادخدایی،  یال، پیشین .1
 .411، ص 1383انتشارات پارسیان، چاپ ششم،  :ا بالغه؛ ترجمه محمد دشتی، تهران نهج .2 
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رموره، رظاهت سازمان رازهسای کال کماوه و     رایکنند. ر عمل می فرادستعنوان مقام 

 دکوان محاسبات کل کموه.

ی از فسااد اداهی دو اکاراد رایهگ داهد.    گیار  پایش را اکن حال، رظاهت و کنتارل ده  
رقض  ، هوی دکگرِها تحال تر ریشکم ده  که رظاهت و کنترل همواه  کا دست رخست اکن

ریش از ارداز  رر رظاهت و کنتارل سابب تحدکاد     تأکیدهای فردی است.  ادیحقوق و آز

گساتری و   زرای، دام  گیاری ررچساب   های قاروری و ده ررخی ماواهد راعاث شاكل    آزادی
ان مخفی راشد. اکراد مأموهکاهگیری  رهراوکژ  اگر رظاهت و کنترل  گردد؛ ره گیری می مچ

مقام و قدهتمندان است؛ زکرا رظااهت   عالیدکگر ده راتواری اکن هوش رسبت ره مسئوالن 

گردد، ده حاالی کاه صاحیح     دستان تعیین میعموما  توسط راالدستان ررای زکر و کنترل
ای داشته و همه افراد از راال تا پاکین ده معرض  آن است تا رظاهت و کنترل حالت چرخه

 1کنترل همدکگر راشند

مختلفی وجود داهد که ده هر سه قو   را توجه ره اکن که ده کموه ما، مراجع رظاهتیِ
و توضایح  هاا   آن کنتار  مهام ، ما ره تفكیب  هر قو  ره ذکر هستندداهای وظاکف خاصی 

پاردازکم. ده   ی از فساد داشته راشند، میگیر پیشتوارند ده  هر کب و رقمی که می دهراه 

ه هؤسای هر سا  ادامه ریی رقش رظاهتی ستاد مباهز  را مفاسد اقتصادی ها ا که ترکیبی از 
 .کرد هیمخواقو  است ا  ررهسی 

 

 نهادهای نظارتی در قوه مقننه ( الف
ده سطح قو  مقننه، دکوان محاسبات کموه و رهااد تحقیا  و تفحاص راه عناوان      

یسایون اصال راود  قاارون     . ررخای از روکساندگان، کم  هستندراهزترکن رهادهای رظاهتی 

ه حالی است که رنا رر تصرکح اصل رود قارون اکن د 2ارد. رظاهتی دارسته یرهاد اساسی ها
هر کسی شكاکتی از ررز کاه مجلس کاا قاو  مجرکاه کاا قاو       »ن که اساسی را ریان اک

توارد شكاکت خود ها کتبا  راه مجلاس شاوهای اساالمی عرضاه       قضاکیه داشته راشد، می

حادود   توان کمیسیون اصل رود ها رهاد رظاهتی و کنترلی دارسات، رلكاه م   رمی «...کند

                                                           

ایران و اسناد  گيري از جرایم اقتصادي در سياست جنایی پيش»رسالة زاده، توران،  توسلی .1
 .196 ، ص1390، دانشگاه تهران، «سازمان ملل متحد

نشار ساازمان انتشاارات    تهاران:  ، نظارت و نهادهاي نظارتیملک افضلی اردکانی، محسن،  .2
 .103، ص 1382پووهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 
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وظاکف  آن ده هاستای اقدامات واکنمی است که پس از وقوع تخلاف و کاا جارم ماوهد     

 شود.  شكاکت از سوی اشخاص شروع می

 دیوان محاسنات کشور .1
رراساس اصل پنجا  و چهاهم قارون اساسی، دکوان محاسبات کموه زکر رظر مجلس 

کن دکوان وظیفة رظاهت . رب  اصل پنجا  و پنجم قارون اساسی، ااستشوهای اسالمی 

دولت ها  کرد عملرعد از خرج رودجه عمومی و تهیه گیاهش تفرکغ رودجه ده هسیدگی ره 
هاای   ه حسااب هما ی هسا  حسااب ره عهد  داهد. اکان دکاوان موظاف راه هسایدگی کاا       

کنند  از رودجه  ستفاد های ا دستگا  دکگری دولتی و ها شرکتها، مؤسسات و  خاره وزاهت

ای از اعتباهات مصوب تجاوز رنماکد و هر وجهی ده محل  ا هیچ هیکنه، تاست کل کموه
 خود ره مصرف ررسد. 

راا   11/11/1361قاارون دکاوان محاسابات کماوه مصاوب       1رر اساس صده ماد  

هدف دکوان محاسبات کموه را توجه راه اصاول   »داهد:  مقره می 20/5/1370اصالحات 
عباهت است از اعمال کنترل و رظااهت   مندهج ده قارون اساسی جمهوهی اسالمی اکران

ا کنتارل عملیاات و    الماال از ررکا : الاف    مستمر ماالی راه منظاوه پاساداهی از ریات      

ی دولتی و ساکر دساتگاههاکی  ها شرکتها، مؤسسات،  خاره های مالی کلیه وزاهت فعالیت
 یهسا  حسااب ا ررهسای و   کنناد؛ ب  استفاد  مای  از رودجه کل کموه اکه ره رحوی از ارح

هاای ماالی    باط را سیاسات شد  و دهآمدها و ساکر منارع تأمین اعتباه ده اهت وجو  مصرف

توجاه راه گایاهش عملیااتی و محاساباتی ماأخوذ  از         شد  ده رودجة مصاوب راا   تعیین
الکحه تفرکغ رودجه دهراه  ا تهیه و تدوکن گیاهش حاوی رظرات  های مرروره؛ ج دستگا 

 «می.و اهائه آن ره مجلس شوهای اسال

و جلاوگیری از هرگوراه اعماال     کادشد است که ررای ارجام صحیح وظاکف ربیعی 
راکاد از اساتقالل    رارد ،  راام حاسبات و کاهکنان آن، دکاوان  فماه و رفوذ راهوا رر دکوان م

کافی ررخوهداه راشد؛ از همین هو ده رظام اکران، دکوان از قو  مجرکه و دستگا  قضااکی  

 9مجلس قاراه داهد )مااد     ظرر زکرداهی و مالی استقالل داشته، ا مستقل رود  و از رظر
قارون دکوان محاسبات کموه(. ررای افیاکش سطح اکن استقالل، امنیت شغلی هئایس و  

ی ره گذاه قاروندادستان دکوان مقره شد  است که مقامات میروه پس از افتتاح هر دوه  

می و تصاوکب رماکنادگان ملات    پیمنهاد کمیسیون دکوان و رودجه مجلس شوهای اسال
ریی منحصرا  ره پیمنهاد کمیسیون دکوان محاسبات و را ها  آن شورد. ررکناهی ارتخاب می
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 پذکر خواهد رود. وکب اکثرکت رماکندگان مجلس امكانتص

از رظر تمكیالتی، دکوان محاسبات کماوه داهای چهااه هیاأت مستمااهی و کاب      

. هار  استو دادکاه مقیم ده چهاه منطقه کموه دادسرا ده تهران و چهاه هیأت مستماهی 
هئایس هیاأت خواهاد راود. ماواهد      هاا   آن کكی از هیأت مرکب از سه مستماه است که 

د شو رظر می اعالمها  آن دهراه  هسیدگی وها  آن ره ،های مستماهی اهجاعی که ده هیأت

کناه، دفااتر   های مالی، حسااب دهآماد و هی   ا عدم اهائه صوهت  : الفهستندره اکن شرح 
حساااب کسااری و کااا اسااناد و مااداهک ده موعااد مقااره رااه دکااوان   قاااروری و صااوهت

ا عدم  عدم هعاکت قوارین ومقرهات مالی؛ ج ا تعهد زائد رر اعتباه و کا  کموه؛ ب محاسبات

واهکی ره موقع دهآمد و ساکر منارع تأمین اعتبااه منظاوه ده رودجاه عماومی راه حسااب       
الضمان و کا وثیقه و کا  سپرد  کا وجه عنوان  هکی وجوهی که رهمرروره و همچنین عدم وا

ا عدم پرداخت ره موقع تعهدات دولت که موجب ضره و  گردد؛ د دهکافت میها  آن رظائر

ا سوءاستفاد  و غفلت و تسامح ده حفظ اماوال و اساناد و    گردد؛   المال می زکان ره ریت
 الماال رماود؛    ف کاا تضاییع ریات   وجو  دولتی و کاا هرخارج رادهسات کاه راعاث اتاال      

اا اکجااد مواراع و محظاوهات      ه؛ زن مررورا های کسری ارواب جمعی مسئوال رورد وا پ

ها و  هس حسابن و کا اها ده قبال ممیّی هرط دستگا  ذی نتوجیه از راحیه مسئوال غیرقارل
و هاا   ا پرداخات  محاسبات کموه ده جهت ارجام وظاکف آراان؛ ح  ساکر کاهشناسان دکوان

 هاکی که خالف قوارین موجود ره دستوه کتبی مقاماات مسائول صاوهت گیارد؛      دهکافت

و  هاا  شارکت ان داخلی و خاهجی هس حسابا تأکید و کا صدوه هأی رسبت ره گیاهشات  ط
 قارون دکوان محاسبات کموه(. 23های مرروره )ماد   مؤسسات و سازمان

هاای مستمااهی دکاوان و ده     ، هیأت3/3/1363اصالحی  23ده اجرای تبصر  ماد  

ها، دادستان دکوان محاسبات موظف هستند پس از هسایدگی ده   صوهت عدم تمكیل آن
ن، ضمن اعالم هأی، پروراد  ها  کا تخلف از راحیه مسئول کا مسئوالصوهت احراز جرم و 

رسیاهی از تخلفات  اکن که اهسال داهرد. رظر ره صدوه حكم مقتضی ره مراجع صالح ررای

ق اتواراد مصاد   شورد، مای  ی ررح میهای مستماه که ده هیأت 23ده ماد   دشد کامالی 
فساد اداهی مارند اختالس، سوءاساتفاد  و تبااری ده معاامالت و تصارف غیرقااروری ده      

، ده رتیجه دکوان محاسبات از رهادهای رسایاه مهمای اسات کاه ده     می راشداموال عمو

قارون دکوان محاسابات   25د و رب  ماد  کمف و اعالم جراکم موهد رظر ما فعالیت داهر
کكی  ، هرگا  دکوان محاسبات کموه ضمن ارجام وظاکف ره 11/11/1361کموه مصوب 
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مكلاف اسات موضاوع ها از ررکا  دادساتان دکاوان        ،از جراکم عمومی ررخاوهد رماکاد  

محاسبات کموه ررای تعقیب ره مراجع قضاکی اعالم رماکد. اکان امار ماارع از هسایدگی     

 1ده دکوان محاسبات کموه رخواهد رود. میروه
 نهاد تحقیق و تفحص .2

مبنای ح  تحقی  و تفحص مجلس، اصل هفتاد و شمم قارون اساسای اسات. رار    

مجلس شوهای اسالمی ح  تحقی  و تفحص ده تمام اموه کماوه ها  »اساس اکن اصل 
کنترلی داهای توارد را دکدگا  رظاهتی و  اعمال اکن ح  توسط مجلس ده واقع می« داهد.

اره راشد. ركته قارل توجه آن که ح  تحقی  و تفحص از حقاوق مجلاس   گیر پیشجنبه 

ح  مذکوه ده »داهد:  است و ره رماکندگان. ده اکن زمینه تفسیر شوهای رگهبان ریان می
« از حقوق مجلس شاوهای اساالمی اسات و رماکنادگان اکان حا  ها رداهراد.        76اصل 

تواراد راشاد، اماا     رح تحقی  و تفحص را کب رماکند  هام مای  رنارراکن، اگرچه ارتكاه ر

 2اجرای آن ریاز ره تصوکب مجلس داهد.
پاس از تصاوکب توساط     2/10/1383کكی از مواهد تحقی  و تفحص که ده تاهکخ 

 کارد  عمال مجلس اتفاق افتاد، ررای اولین راه تحقی  و تفحص از قو  قضاکیه هاجع راه  

ز جمله مفاسد اقتصادی رود. اعمال اکن حقاوق از ساوی   مسائل مختلف ا دهراه اکن قو  
هاکی از سوی قو  قضاکیه همرا  رود. ررخی از مواهد ماوهد رظار    مجلس، ارتدا را مقاومت

 مجلس از تحقی  و تفحص رسبت ره قو  قضاکیه 

 عباهت رود از: 
 ا رظاهت رر سالمت مالی و اخالقی کاهکنان و قضات دادگستری؛

 اهتباط را مفاسد اقتصادی؛ قو  ده  کرد عملا 

قارون رررامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی  91و  هیکنه مبالغ مرروط ره مادة شیا 
 و فرهنگی.

ست هوشن ا .. راتوجه ره مطالب فوق رسیاه.»ده رخمی از گیاهش چنین آمد  است 

                                                           

و های    ای عمال شاده   سالیقه  گااهی کاه   است اهمیت است این دارایای که در اینجا  . نکته1
شود. جا ا  توجاه ایان کاه      گزارشی علیه دستگاه مربوطه و یا تلل  صورت گرفته ارائه نمی

بایستی به عنوان سیستم نظارتی عمل کند، اقدام نکرده و فساادی را پوشایده نگاه     نهادی که می
ایان اسات کاه آیاا      پرس،کند.  داشته است و بعد از اتمام دوره، مقام بعد آن فساد را اعالم می

 تیجه مورد نظر که جلوگیری از فساد اداری است حاصل شده یا خیر؟!ن
 .188، صپيشينافضلی اردکانی، محسن،  ملک .2
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رارای هیاأت وجاود     قضاکیهکامل و فراگیر از قو   ،که امكان تحقی  و تفحص مطلوب

 اراد راه   تنهاا توارساته   ،داشته است واعضای هیاأت راا ساختی و صارف وقات رسایاه      ر

شد  ها راه   های خالصه ارند و اکنون اکن گوشهدست ک قضاکیههاکی از مسائل قو   گوشه
ده تاهکخ ارقاالب اساالمی تقادکم     قضاکیهعنوان اولین گیاهش تحقی  و تفحص از قو  

رماکد. امید است اکان   یت شرکف اکران مرماکندگان محترم مجلس شوهای اسالمی و مل

  وظیفه رظاهتی شوهای اسالمی اکن  راری راشد تا رماکندگان دوه  همتم مجلس  اقدام فتح
تاری راه    ها که را تالش و مجاهدت فراوان دهمجلس هفتم رهادکنه شد  ره رحو مطلوب

 1«ررسارند. ارجام  

 
 نهاد نظارتی در قوه قضاییه ( ب

ظاهتی قوة قضااکیه، ساازمان رازهسای کال کماوه اسات. ساازمان        کن رهاد رتر مهم

قارون اساسای و ربا  قاارون تماكیل      174رازهسی کل کموه ده هاستای اجرای اصل 
هاا و اداهات و   سازمان رازهسی کل کموه، تمكیل و وظیفة رازهسی مستمر از وزاهتخاراه 

ا و ساوءجرکارات اداهی و  ها  العاد  و اعالم مواهد تخلف و راهساکی های فوق ارجام رازهسی

قارون تمكیل سازمان رازهسی کل کموه(.ده اصل کكصاد   2مالی ها ره عهد  داهد )ماد  
رر اسااس حا  رظااهت قاو  قضااکیه      »و هفتاد و چهاه قارون اساسی چنین آمد  است: 

ساازماری راه    ،های اداهی رسبت ره حسن جرکان اموه و اجرای صحیح قوارین ده دستگا 

شاود. حادود    رازهسی کل کموه زکر رظر هئایس قاو  قضااکیه تماكیل مای     رام سازمان 
اکان ساازمان    قارون مرروط ره « کند. اختیاهات و وظاکف اکن سازمان ها قارون تعیین می

ره تصوکب مجلاس شاوهای    19/7/1360ممتمل رر چهاهد  ماد  و پنج تبصر  ده تاهکخ 

اصاالح ماوادی از قاارون تماكیل      اسالمی هسید  رود؛ اخیرا  را تصوکب آزماکمی قارون
مااد    10که ده  1377و اصالحیه آن مصوب  1360سازمان رازهسی کل کموه مصوب 

از تصوکب کمیسون قضاکی و حقاوقی مجلاس شاوهای اساالمی      17/4/1387ره تاهکخ 

کی ساازمان ده  آت که ده مجموع از رظر افیاکش کاهگذشت، تغییرات مهمی صوهت گرف
 هسد. رظر می بت رهمقوله موهد رحث ما مث

آوهی  کن رهاهاکی است کاه ده کماف و جماع   تر مهمسازمان رازهسی کل کموه، از 

تارکن   های موهد رحث ما، مسئولیت داهد. حتّی شاکد رتوان آن ها اصلی دالکل جرم ده ری 
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ی و مباهز  را فساد اداهی و رقض حاکمیات قاارون ده هواراط    گیر پیشرهاد کموه ررای 

محسوب رمود. هدف اصلی سازمان رازهسی کل کموه، کاه ده اصال    اداهی و اقتصادی

رینی شد ، رظاهت رر حسن جرکان اموه  قارون اساسی جمهوهی اسالمی اکران پیش 174
. اکن سازمان کاه  استهای اداهی کموه  دستگا  همهو اجرای صحیح وظاکف قاروری ده 

ن تمكیل سازمان رازهسی قارو 2شود، رب  ماد   زکر رظر هئیس قو  قضاکیه تمكیل می

 هماه پاردازد:   ها و مؤسسات زکر ره رازهسای و رظااهت مای    کل کموه رسبت ره دستگا 
ی دولتای و  هاا  شارکت ها و اداهات و ریروهای رظامی و ارتظامی و مؤسسات و  وزاهتخاره

المنفعاه و   و دفاتر اسناد هسمی و مؤسسات عاام ها  آن ها و مؤسسات وارسته ره شهرداهی

هاکی که تمام کا قسمتی از سرماکه کا سهام آراان متعلا  راه     ارقالری و سازمانرهادهای 
ه هما رماکاد و   رظاهت داشته کا کمب مای ها  آن رر ادولت ره رحوی از ارح  دولت است کا

است رر اسااس  ها  آن ذکر رام ریازمندها  آن کی که شمول اکن قارون رسبت رهها سازمان

 منظم.   رررامه
گیرد: رازهسی عادی رار   العاد  ارجام می ره دو صوهت عادی و فوقرازهسی و رظاهت 

العاد   شود، ولی رازهسی فوق اساس رررامه منظمی است که توسط خود سازمان تهیه می

حسب فرمان ههبری و کا ره دستوه هئیس قو  قضاکیه و کا دهخواست هئیس جمهاوه کاا   
یون رظااهت و هسایدگی راه    همت و رود قارون اساسی )کمیسا  و کمیسیون اصول همتاد

ی کهای اجرا ی وزکر کا مسئول دستگا سؤاالت مجلس شوهای اسالمی( و کا رنا ره تقاضا

رظر هئیس سازمان ضروهی تماخیص داد  شاود، ارجاام      هرط و کا هر موهدی که ره ذی
ها و سوءجرکارات اداهی و مالی ها ره ترتیب زکار   کارد. سازمان مواهد تخلف و راهساکی می

 م خواهد رمود:اعال

هاا و   ها و سوءجرکارات اداهی و مالی ده خصوص وزاهتخاراه  مواهد تخلف و راهساکی
جمهاوه؛   هسد( ره هئیس وزکران می ره تصوکب هیأتها  آن که فهرست رهادهای ارقالری )

خاراه   ی دولتای و وارساته راه دولات راه وزکار وزاهت      ها شرکتدهخصوص مؤسسات و 

ره وزکر کموه و دهخصوص ها  آن مؤسسات وارسته ره ا وه هرط؛ دهخصوص شهرداهی ذی
ی تارعه و واحدهای مرروط ره دادگستری ره شوهای عاالی قضااکی و   ها سازماناداهات و 

رگیر از دولت ره وزاهت اماوه اقتصاادی و داهاکای؛     مؤسسات غیردولتی کمب ده خصوص

ه دادگساتری راه   جرکارات اداهی و مالی مراجع قضاکی و واحدهای تارعا  دهخصوص سوء
مجلاس شاوهای اساالمی راه      90هئیس قو  قضاکیه؛ ده مواد اهجاعی کمیسیون اصال  
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 1کمیسون میروه.

خصوص ارواع فسااد ماالی ا     ده مواهدی که گیاهش رازهسی حاکی از وقوع جرم، ره

اداهی راشد، هئیس سازمان کا مقامات مأذون از ررف وی کب رسخه از گیاهش رازهسی 
داهک مرروط ررای تعقیب و مجازات مرتكاب راه مرجاع صاالح قضااکی      ها را دالکل و م

اهسال و موضوع ها تا حصول رتیجه پیگیاری خواهاد رماود. ده هاساتای ارجاام وظیفاه       

ها راه اراالع    شورد  ارد وقت هسیدگی و موضوع هسیدگی پیگیری، مراجع مرروره مكلف
رقاش دادساتان ها رار     رد شاو  پژوهشاکن ترتیب، سازمان ده جراکم  سازمان ررسارند؛ ره

آکاد؛ هئایس هیاأت رازهسای      های رازهسی ره عمل مای  عهد  داهد. رازهسی توسط هیأت

ن کا کاهشناسان ررجساته و  ان حسب موهد از رین قضات کا متخصصتوسط هئیس سازما
شود. ده هر حال آن قسمت از گیاهش رازهسان غیرقضااکی کاه    موهد اعتماد ارتخاب می

 5مااد    1راکد ره تأکید رازهس قضاکی ررسد)تبصر   ،راشد کا جرمی حاکی از وقوع تخلف 

 قارون تمكیل سازمان رازهسی کل کموه(. 
قارون تمكیل ساازمان رازهسای    12( مقنن را اصالح ماد  1387ده اصالحات اخیر )

کل کموه، گام قارل دفاعی ها ده هاستای تقوکت سازمان ررداشته است. رب  ماد  جدکد، 

ن ساازمان  ی مممول رازهسای، مسائوال  ها شرکتو  ازهسان قاروری مؤسساتچنارچه ر»
هاا و   خاراه  ی دولتی، حفاظت و ارالعات و حراست و رظاهت و رازهسای وزاهت هس حساب

ماالی و اداهی   کارد  عمال جرکاری ده هسایدگی راه    های مممول رازهسی ره سوء دستگا 

ت ررسند که مرروط ره وظاکف ی دولتی و وارسته ره دولها شرکتهای اجراکی و  دستگا 
سازمان رازهسی است، راکد مراتب ها ره اراالع ساازمان رازهسای کال کماوه ررساارند.       

« قارون مجازات اسالمی محكاوم خواهاد شاد.    606مستنكف ره مجازات مقره ده ماد  

قارون مجازات اسالمی کیفر حبس از شش ماا  تاا    606است که ماد   کادآوهیالزم ره 
صال موقت از خدمات دولتی ره مدت شش ما  تا دو سال ها ده رظر گرفته دو سال و ارف

 است.

ها و رهادهای  سازی دستگا  خصوصی فرآکندهمچنین سازمان رازهسی کل کموه ده 

                                                           

که سازمان بازرسی کل کشاور، کاه وفیفاه     است که باید به آن توجه داشت این مهمی. نکته 1
در  اسات، ه عهده دارد، با این که زیر مجموعه قوه قضاییه بازرسی از همه تشکیالت دو تی را ب

امر بازرسی از تشکیالت اداری و قضایی قوه قضاییه تا چه میزان موفق بوده و آیا مجموعه قوه 
آورد یا خیر؟ این موضوع مطلا  مهمای    قضاییه همکاری الزم را با این نهاد قانونی به عمل می

 های سازمان به دنبال میزان موفقیت آن بود. ها و بازرسی است که باید در گزارش
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های کلی اصل چهل و چهاه قارون اساسی داهای رقاش و   دولتی راشی از اجرای سیاست

 فرآکناد ز ماراودات فساادآمیی ده اکان    از رارو  تر ریشجاکگا  مهم رظاهتی است تا هر چه 

قارون اساسی، سازمان رازهسی کل کموه وظیفاة   174ی رماکد. رر اساس اصل گیر پیش
دوه از هر گوره تبعایض و هارات و تحقا  فضاای     موقع و  هت رر اجرای صحیح و رهرظا

ر هقارتی سالم ها رر عهد  داهد. را توجه ره جاکگا  سازمان رازهسی کل کموه، اهاداف زکا  

 44هاای اصال    موقع سیاسات  توارد مدّ رظر سازمان ده رظاهت رر اجرای صحیح و ره می
 ها از ررک : واگذاهی فرآکندقارون اساسی راشند. رظاهت رر 

 دولتی؛های غیر های دولتی ره رخش مالكیتارتقال از  فرآکندسازی  ا شفاف

 ولتی؛و مؤسسات د ها شرکتچگورگی واگذاهی  فرآکندا تدوکن مقرهات ده 
 ها؛ واگذاهی فرآکندا تدوکن مقرهات ده 

 ها؛ ا حسن اجرای قوارین مصوب ده واگذاهی

ی از وکاژ  تاالش رارای دوه    هاا راه   ا تحق  فضاکی شافاف و هقاارتی ده واگاذاهی   
 ی ره ارالعات؛هس دست رظراز  وکژ  گیری هر گوره شراکط غیرهقارتی ره شكل

 ها؛  د جامعه ده هورد واگذاهیافرا همها رسترسازی عادالره ررای مماهکت 

ی واگذاهی شد  و ها شرکتا رظاهت ررای کاهش مداخله دولت ده چگورگی اداه   
 های صوهی وراقص؛  ی از واگذاهیگیر پیش

 1ها. گیرردگان دولتی ده واگذاهی اردهکاهان و تصمیم رفع ربودن دست ا رظاهت رر ذی

قارون اساسی راکد ده هر ساه مرحلاه    44رنارراکن رظاهت سازمان رر اجراکی شدن اصل 
 واگذاهی کعنی قبل، حین و پس از واگذاهی راشد. فرآکند

 

 مرااع نظارتی در قوه مجریه ( ج
کن رهادهای رظاهتی ده قو  مجرکه وزاهت اموه اقتصادی و داهاکی، سازمان تر مهماز 

ارالعات  وزاهت هکیی و رظاهت هاهبردی هکاست جمهوهی و معاورت رررامه ی، هس حساب

کاه کنتارل    اسات هکیی ریی کكی دکگر از مراجع رظاهتی  است. سازمان مدکرکت و رررامه
منحل شد و ده  1386قبل و حین خرج ها رر عهد  داهد، که ده زمان دولت رهم ده سال 

                                                           

هااي   نقش و جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در اجراي سياستشقاقی شهری، وحید،  .1
 .184، ص 54 ماره، ش1386، نشریه مجلس و پووه،، قانون اساسی 44اصل 



 31 گیری از فساد اداری  رت و کنترل در پیشنقش نهادهای نظا

احیا شد که اکن هسالت تاا حادودی عاوض     1393آران  19زمان دولت دهم و ده تاهکخ 

 وهد اکن جا ریست.شد  که مجال رحث ده اکن م

 وزارت امور اقتصاد و دارایی .1
، وظیفاة  اسات داه  های مالی قبل و حاین خارج ها عهاد     خاره که رظاهت اکن وزاهت

رداهی و گاردان حساا   ، رظاهت مالی رر مصاهف تنخاوا  کنترل و تأکید تخصیص اعتباهات

هاا و   افات ن حساب و کاهپردازان، رظاهت و کنتارل رار دهک  حساران و عامال پرداخت ذی
هاا از ررکا     و هماهنگی الزم ده پرداخات  تأمیناسترداد وجو  سپرد ، اعمال رظاهت و 

ی هاا  شارکت هاا و مؤسساات و    خاراه  حساران، اعمال رظاهت مالی رر مخااهج وزاهت  ذی

ها و مؤسسات  خاره دولتی، رظاهت و تمرکی رر حساب اموال منقول دولتیِ ده اختیاه وزاهت
 د. مالی ها ره عهد  داه

ی عالو  رر ارجام وظیفة رازهسای قااروری   هس حساباکن وزاهتخاره از ررک  سازمان 

های مالی رعد از خرج ها ریای   ی صوهتهس حسابی دولتی ده قبل و حین خرج، ها شرکت
توارد آن ها ره  های خود مواهد خالفی ها مماهد  کند می دهد و اگر ده هسیدگی می ارجام 

ای اسات داهای شخصایت    ی مؤسساه هسا  حسابد. سازمان هرط گیاهش رماک مراجع ذی

 1366حقوقی و استقالل مالی و وارسته ره وزاهت اموه اقتصادی و داهاکی، کاه ده ساال   
ی مصوب مجلس شوهای اسالمی تمكیل هس حسابره موجب اساسنامه قاروری سازمان 

ی زکر ها رار  اه سازمانی و رازهسی قاروری از اداهات و هس حسابشد. اکن سازمان وظیفه 

 عهد  داهد.
کی کاه صددهصاد   هاا  شارکت ی و رازهسای  هس حسابه مؤسسات دولتی و همالف( 

 ی دولتی است؛ها شرکتها، مؤسسات و  خاره متعل  ره دولت، وزاهتها  آن سرماکه

هاا،   خاراه  متعلا  راه وازهت  ها  آن کی که ریش از پنجا  دهصد سرماکهها شرکتب( 
 راشد ره تمخیص وزاهت اموه اقتصادی و داهاکی؛ی دولتی ها شرکتمؤسسات و کا 

و هاا   آن پ( رهادهای ارقالب اسالمی دهصوهت تصوکب مجمع کاا رااالترکن هکان   

 شورد؛ هاکی که توسط مدکرکت منتخب دولت اداه  می ساکر دستگا 
دولتی و رهادهای ها، مؤسسات و رهادهای عمومی غیر ی فرعی، راربها شرکتت( 

شاورد،   هاکی که توسط مدکرکت منتخب دولت اداه  مای  ر دستگا دکگارقالب اسالمی و 

 ؛ها آنده صوهت تصوکب مجمع عمومی 
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های ثارت و ساکر قراهدادهاای اکجااد داهاکای ثارات )از      های تملب داهاکی ث( ررح

 های موضوعِ رندهای )الف( و )ب( فوق؛ قبیل ریع متقارل( موهد اجرا ده دستگا 

هاای   هاای تملاب داهاکای    و رارح  هاا  شارکت ته از ی عملیاتی آن دسهس حسابج( 
ای تحت هسیدگی سازمان که داهای اهمیت، حساسیت و کا حجم راالی عملیات  سرماکه

 هستند ررحسب اهجاع وزکر اموه اقتصادی و داهاکی؛

 چ( ساکر مواهد اهجاعی توسط وزکر اموه اقتصادی و داهاکی؛
ده حادود امكاراات و    ی دکگار هاا   ی و رازهسی قاروری دستگاهس حسابح( و رهاکتا  

ی عملیااتی  هسا  حسااب تواراد   ، ساازمان مای  کادشد های اجراکی. عالو  رر مواهد  رررامه

ی عملیاتی هستند، متناسب راا  هس حسابکی ها که ره صوهت اختیاهی متقاضی ها شرکت
 1ظرفیت خالی و امكارات موجود، ارجام دهد. 

هاای   حساب ذی ره کاهیقتصاد و داهاکی ی، وزاهت اموه اهس حسابعالو  رر سازمان 

هاا   آن ماالی  کرد عملها و  ی دولتی ریی رر اعتباهات، هیکنهها شرکتمستقر ده اداهات و 
حسااب راه    قارون محاسبات عماومی، شاخص ذی   31رماکد. ره موجب مادة  رظاهت می

سباتی وزاهت اموه اقتصادی و داهاکی موظف گردکد  که رر اموه مالی و محا مأموهعنوان 

وظیفاه داهد   کادشاد   ماأموه های آن رظاهت رماکد.  ها و صحت و سالمت حساب دستگا 
ها ها را قوارین و مقارهات تطبیا     قارون محاسبات عمومی تمامی پرداخت 53رب  مادة 

خالف قوارین و مقرهات  ررد  رامهای  ن دستگا تا ده صوهتی که دستوه خرج مسئوال داد 

رار دساتوه    کادشاد  ن و ده صاوهتی کاه مسائوال    کناد  گیریآن جلاو  رود ، از پرداخات 
قاارون محاسابات    91قاروری خود اصراه داشته راشند، شخص ذکحساب ربا  ماادة   غیر

عمومی جرکان ها ره وزاهت اموه اقتصادی و داهاکی و دکوان محاسابات گایاهش رماکاد.    

مساتمری   هاکی که داهد و رظاهت حساب و وظاکف و مسئولیت ردکهی است که وجود ذی
ی از گیار  پایش توارد عامال مهمای ده    آوهد، می که ده هنگام خرج و هیکنه ره عمل می

هاای   ارجاام فعالیات   هنگامحساب ره لحاظ اعمال  فساد اداهی راشد. چرا که رظاهت ذی

ی رسابت راه سااکر اراواع     تار  ریشگوره رظاهت از اهمیت  سیاکی داهد. اکن ره تأثیرمالی، 
اره کاد شد ، ده صوهت کمف تخلفی گیر پیشکرا عالو  رر جنبة رظاهت ررخوهداه است. ز

تار خواهاد    ن ره مراتب آسانآبران خساهات و جلوگیری از ادامه ده اکن مرحله، امكان ج

 رود. 
                                                           

1.(www.audit.org.ir) 
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 ریزی و نظارت راهنردی ریاست امهوری معاونت برنامه   .2
اد، وظیفاة  عاالو  اکان رها    گردد. ره رظاهت اکن رهاد ریی قبل و حین خرج اعمال می

هاای   کنترلی خود ها ده زمان تهیه الکحه رودجه کل کماوه و تلفیا  رودجاه ده رخاش    
موظاف   رمود  و اها اکف رامه دولتی و ده رهاکت زمان تخصیص اعتباهات و مبادله موافقت

 کارد  عمال ها تاا تحوکال قطعای، ررهسای گایاهش       ها و ررح ره رظاهت رر اجرای پروژ 

های عمراری، اهزکاری  مالی ده خصوص دکون رالمحل ررح های اجراکی، رظاهت دستگا 
آن و گیاهش ره هئایس جمهاوه و   دهراه  پیمرفت هر ساله رررامه پنج ساله و اظهاه رظر 

 مجلس است. 

 وزارت اطالعات . 3
ی از جراکم و خطراتی گیر پیشوزاهت ارالعات که اصوال  راکد ره کسب ارالعات و 

خاهجی کموه کا کیان جمهوهی اساالمی اکاران ها تهدکاد     رپردازد که امنیت داخلی و کا

قارون رررامه پنجم توساعه   205رماکد، رر اساس مقرهات مختلف از جمله رند ب ماد   می
های کالن  وظاکفی ها ده ررخوهد را پرورد  17/12/1389جمهوهی اسالمی اکران مصوب 

 4مااد    1خاراه ده تبصار     ان اکان وزاهت ماأموه است.  داه شد  اداهی عهد   فساد مالی ا 

عناوان ضاارط    ، راه راوه هسامی راه    1390سالمت رظاام اداهی مصاوب    یاقارون اهتق
 ارد. دادگستری شناخته شد 

از قارون  4، و همچنین ماد  10/2/1380رر اساس پیام مقام معظم ههبری ده تاهکخ 

از ی گیار  پایش  ایر، را 1390قارلاه راا فسااد مصاوب     ساالمت رظاام اداهی و م   یااهتق
(، وزهات ارالعات موظاف اسات   کادشد قارون  1گیری فساد اداهی )موضوع ماد   شكل

های اقتصادی دولتی کاالن   پذکر ده فعالیت ده چاهچوب وظاکف قاروری خود، رقاط آسیب

هاای ملای و ریای     های ریهگ، رارح  گذاهی مارند معامالت و قراهدادهای خاهجی، سرماکه
پولی کموه ها پوشش ارالعاتی دهد و ره دولات و   گیری اقتصادی و مراکی مهم تصمیم

جمهوه  دستگا  قضاکی ده تحق  سالمت اقتصادی کاهی هسارد و ره روه منظم ره هئیس

 گیاهش دهد.
 تأسایس رب  قارون  شد  ات را توجه ره وظاکف قاروری محولهر چند وزاهت ارالع

ة خطیاری ده امار   ، وظیفا ذکرشاد  ره شرح پیام صاده  و مقرهات آن و خواستة ههبری 

های مهم و ماؤثری ده   توارد گام ی از مفاسد مالی و اداهی ره عهد  داشته و میگیر پیش
ها ررداهد، اماا ررخاوهد امنیتای راا چناین جراکمای، صارفا  ده         مباهز  را اکن گوره فعالیت
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داشته، ولی کقینا  ده رلندمدت آثااه منفای داهد.    رخمی ره همرا  مدت رتاکج هضاکت کوتا 

هااکی کاه ده    های فساد راا شایو    دلیل و کمف جرم ده پرورد  آوهدن دست رهو  شیکرا، ز

 جراکم امنیتی کاهساز است کامال  متفاوت است.
 

 ستاد منارزه با مفاسد اقتصادی (د

ی از فساد اداهی ده اکاران،  گیر پیشده هاستای  گذشتههای  سال ها ده از جمله اقدام
ای مقام ههباری ده تااهکخ    ماد  اقتصادی پیرو فرمان همترا مفاسد تمكیل ستاد مباهز  

راا   تار  رایش . اکن رهاد ستها زمینه همهرر ضروهت مباهز  را فساد ده مبنی  10/2/1380

گذاهی اکجاد شد  است، را اکن حال ده سطح کالن حالات   دهی و سیاست جهتهوکكرد 
 رظاهتی ریی داهد. 

سمیت کافته و ده جهت مقارله راا فسااد،   ه گاره سهاکن ستاد را ترکیب هؤسای قوای 

های فسااد کماوه و اولوکات و     ای ره خود گرفت. اکن ستاد شناساکی خاستگا  تاز  شكل
کاههاای   و ررهسای ها   گاراه  سههای مقارله را فساد و اهائه آن ره هؤسای  تدوکن سیاست

الزم ها ی از رروز فساد ها ره عهاد  داهد و ده تاالش اسات همااهنگی     گیر پیشاجراکی 

های مسئول امر مباهز  را فساد ره وجاود آوهد. ده اکان ساتاد، ساه کمیتاه        ن دستگا میا
ی، کمیته تحقی  و رظااهت و کمیتاه تبلیغاات و اراالع هسااری و      گیر پیشاصالحات و 

های تخصصی زکر رظر دریرخاره و چهاه کمیتاه فرعای زکار رظار وزاهت      عالو  کمیته ره

 تمكیل شد  است.  ای پیشِ هوهموهد ررهسی ررایارالعات 
های مطالعه، ررهسی و  ها رازوی اجراکی اکن ستاد هستند که ده حوز  ده عمل کمیته

ا فساد فعالیت کاه، تحقی  و رظاهت و ده رهاکت تهیه رسترهای فرهنگی مباهز  ر اهائه ها 

 -ناد: الاف  ک محوههای زکر ها دربال می ،مقارله را فساد هاستایشد  ده کنند. ستاد کاد می
کاههای قاروری و تصاوکب قاوارین الزم،    تسهیل ها  -ی از رروز و هشد فساد؛ بگیر پیش

خاوهد  رر -تقوکت رظاهت و رازهسی ده کموه؛ د -متناسب را شراکط و مقتضیات زمان؛ ج

 ن فساد اداهی.اقارع و ردون تبعیض را مرتكب
ماوهمان، الزم راه   ده پاکانِ ررهسی رهادهای رظاهت و کنترل ده سیاسات جنااکی ک  

تاوان از ساتاد اهتقاای ساالمت رظاام       ، میررد  راماست که عالو  رر رهادهای  کادآوهی

اداهی و مباهز  را فساد، رازهسی وکژ  هئیس جمهوه، شوهای عالی پول و اعتباه، مقاماات  
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 دهرااه  تمخیص مالیات و سازمان تعیکرات ریی رام ررد که ده اکن جا مجالی ررای رحث 

 جود رداهد.وها  آن

 
 گیری نتیجه

 را وجود مفهوم گنن و راممخص فساد اداهی و ریی قدهت و رفوذ و جاکگا  مرتكبان

اره ده ررارر آن کاهساز است. واقعیت اکن اسات کاه   گیر پیشفساد اداهی، راز اتخاذ تدریر 
ی از فسااد اداهی، داهای دو جنباه شاكلی و مااهوی     گیر پیشده سیاست جناکی اکران، 

ی از فساد اداهی رسیاه جالب توجه است. هماه رهادهاای   گیر پیشز رگا  شكلی، است. ا

ی، دهگیر مقارله را فساد اداهی ا ماد  ژ  مقام ههبری را صدوه فرمان همتحاکمیتی ره وک
ارد و حتی ده ررخی مواهد مارند ساتاد   ارد و رسبت ره اکن مقوله حساسیت رمان داد  رود 

اشاتراک فعالیات چناد قاو  ها ده مبااهز  راا فسااد و جاراکم         مباهز  را مفاسد اقتصادی، 

ی هیچ رررامه و گیر پیشاقتصادی شاهد هستیم. ولی از رگا  ماهیتی، رهادهای متصدی 
گر را فساد خود سبب توسعه آن شد   هدف ممخصی رداهرد و حتی تكثّر رهادهای مقارله

، هاا  آنکاردن   ردون فراهم یازمند شراکطی است کهاست. اعمال رظاهت مؤثر و کاهآمد، ر

ی و مباهز  را فساد اداهی رخواهد داشت. گیر پیشرظاهت و کنترل، اثررخمی کافی ها ده 
 اکن شراکط ره شرح زکر است:

سی ده امر رظاهت و کنترل، ربودن رظاهت و کنترل؛ کكی از ممكالت اسا ا گیکنمی

 تاأثیر ا فساد ها تحت ی و مباهز  رگیر پیشرودن آن است. ممكلی که ره شدت  گیکنمی
گوره کاه ریاان شاد     کاهد. همان کی آن میآهای شخصی قراه داد  و از کاه رغضحب و 

کنتارل و  هاا   آن کكی از وظاکف قاروری رهادهای رظاهتی ا راا اکان کاه وظیفاة اصالی      

ا الیام ره اعالم جارم ده صاوهت ممااهد  و کاا       استی از وقوع تخلف و جرم گیر پیش
. حال ممكن است، هر گا  حكومات و  استداه  مراجع صالحیت کمف تخلف و جرم، ره

کا افراد مسئول ده رهادهای رظاهت و رازهسی را شاخص کاا اشخاصای مماكل داشاته      

تراشی کنند و ده  د  از اهرم رظاهت، اقدام ره ممكلراشند، ره رهاره اجرای قارون، را استفا
ا اشخاص دکگری حتای  عین حال را وجود مماهد  ارجام همان عمل از سوی شخص ک

های اعمال  کنند. رنارراکن، اصالح شیو  پوشی چمم، تر ریشرا اهمیت و شدت ره مراتب 

 و کا اعمال رظر شخصی رسیاه مهم است. پوشی چممرظاهت اعم از 
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عاات دقیا  و   ی راه ارال هسا  دسات هنگاام؛   ی ره ارالعات دقیا  و راه  هس دستا 

هاا خواهاد شاد. اکان      اهتی و کاهش هیکنهشدن زمان فعالیت رظ هنگام، موجب کوتا  ره

های ارالعااتی   آوهی، تنظیم و اکجاد رارب ضروهت را تخصیص مرکیی که وظیفة جمع
راماه ساازمان رازهسای کال      آکین 45خواهد شد. ده مادة  تأمین ،ها ره عهد  داشته راشد

  اشاه  شد  است. «هنگام کسب ارالعات ره»کموه ره 

ان رهادهای رظااهتی؛ اگار هرکاب از رهادهاای رااظر،      ا لیوم تعامل و هماهنگی می
ه پیش گیرد، گا  حتای راعاث   و سیاست خاص خود ها ردون توجه ره رهاد دکگر د کاه ها 

شود. همچنین، عدم وجاود تعامال و همااهنگی میاان      های دکگر می ساختن اقداماثر ری

ه ده رهاکات منجار   ها و رتاکج خواهد رود ک رهادهای رظاهتی موجب رروز اختالف ده داد 
 شود. میها  آن کیآکاهرارهادهای رظاهتی و  کرد عملآمدن اعتباه  اکینره پ
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ن در حقوق اانگاری و تعقیب مجرم های جرم ستهبای

 های اقتصادی فعالیت

 1دکتر مجتبی جعفری
 چکیده

هور  اقتصادی و هفاع مواراع پیمارفت و اقتاداه هار کماوهی ده گارو حماکات از         
 ی دکگار هاهای اقتصادی صحیح و مولّد است که ردون آن ممكن است پیمرفت فعالیّت

کب دولات ده  های اقتصادی قراه گرفته و جاکگا  سیاسی و اجتماعی المعاع ضعفتحت

هم ده پیمرفت اقتصادی جلاب  دریای امروز متیلیل گردد. ربیعتا  کكی از عوامل رسیاه م
ی است. کاهآفرکنحماکت از تولید و صنعت و  ررایگذاهان و سرماکه رازهگارانهای  سرماکه

راشد ره همان رسبت مییان تولید و  تر ریشگذاهی ده کموه دهواقع، هرچه مییان سرماکه

خواهاد راود. راا وجاود اکان، افایاکش        تر ریشو پیمرفت صنعتی و علمی ریی  نیکاهآفرک
گاذاهان و حماکات از آراان ده ررارار     گذاهی خود ده گارو جلاب اعتمااد سارماکه    سرماکه

گذاهی از اقدامات دکگران است تا ردکن سان ارگییة سرماکه ررخاستههای احتمالی  آسیب

و فعّاالن اقتصادی داخل و خااهج کماوه افایاکش     رازهگارانو فعالیّت اقتصادی ده میان 
کافته و امیدها ررای هشد اقتصادی کموه فیوری کارد. ردکهی اسات، اکان مهام ریازمناد     

ها از جملاه ده حاوزة حقاوقی و قضااکی اسات. ده قلمارو       گذاهی ده همة حوز سیاست

رر ساکر هقبا و گذاهان ده رراحقوقی و قضاکی راکد ترتیبی اردکمید  شود که حقوق سرماکه
ای هستند محفوظ ماراد  و هماة افارادی کاه واهد     کساری که ده پی رقض قواعد حرفه

شاكنان اکان حاوز  ارمیناان     شورد رسبت ره تعقیب کیفری هنجاهفعالیت اقتصادی می

هاای  ارگااهی ررخای هفتاههاا ده عرصاة فعالیات     جارم  رای داشته راشند. اکن مسئله کاف
ه ده اکن مقاله ره ررهسی چراکی و چگورگی اکان موضاوع   اقتصادی قارل تحقّ  است ک

 اکم.پرداخته
                                                           

  عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان .1
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  واژگان کلیدی

 سازی، فسادارگاهی، اخالق، اقتصاد، خصوصیجرم

 
 مهمقد

هاا ده رسایاهی از   فرآکند اجراکی، مالی و حقوقی اسات کاه دولات    ،سازیخصوصی

ه اجارا ده  کموههای جهان ررای ارجاام اصاالحات ده اقتصااد و رظاام اداهی کماوه را      
حكومت و رازاه ره رفع راازاه   میان. ده واقع، اکن پدکد  حاکی از تغییر ده تعادل 1آوهرد می

قتصادی است. زکرا چنین راه رظار   ا های ای ررای افیاکش کاهآکی عملیات رنگا و وسیله

کاههای عرضه و تقاضاا و راازاه ده شاراکط هقاارتی راعاث ركااهگیری       سازوهسد که  می
تر کاالها و  و متنوّع تر ریشتولید، افیاکش کاهآکی عوامل و ده رتیجه تولید  عوامل تر ریش

 د.شها خواهد خدمات و کاهش قیمت

های اقتصادی، که اغلاب ده قالاب   ها ده فعالیترظمیها و ریوجود ررخی رارساماری
 ذاهگ قارونست که کند، از چنان اهمیتی ررخوهداه اهفتاههای خالف مقرهات رروز پیدا می

 خواهناد  مای کساری کاه   همهمیان  اکجاد حس اعتماد و هقارت سالم ده ایرراکست رمی

هاا ها راه قیاد    رظمای ها و ریرارساماری گوره اکن ،های اقتصادی شوردواهد عرصة فعالیت
ضمارت اجرای کیفری منع کند. ده واقع اکان هفتاههاا از رظار افكااه عماومی و جامعاة       

آن اسات کاه سیاسات     گاذاه  قاارون رود  و ارتظاه عمومی از  کرراپذ گذاهان تحمّلسرماکه

ای تنظیم و ررقاراه کناد   های اقتصادی ها ره گورهجناکی خود ده زمینة حماکت از فعالیت
کنناد رتوارناد راه هاحتای راه      که سودجوکان و کساری که ره حقوق دکگران تعرّض مای 

گاذاهان راالقوّ  ده   رماکهواستة سهای راممروع خود ادامه دهند. ره عباهت دکگر، خفعالیت

و  2آن است که رظام کیفری ده قالب کب سیاسات جنااکی مبتنای رار عادالت      راه اکن 
ارگااهی کناد. ده   های اقتصادی ها جارم ررخی هفتاهها ده عرصة فعالیت رخست، 3ارصاف

رظام حقاوقی و رظام     ،رظام اخالقای  راه  راکسات همیماان   اکن زمینه رظام کیفری می

آکین تعقیب و هسیدگی و مجازات هفتاههاای   سپسد )گفتاه رخست(. کنه اقتصادی توج
ن ره مجازات قاروری عمل امجرم اکن کهای ررّاحی رماکد که ضمن مجرماره ها ره گوره

                                                           

1. Wilfrid Jeandidier ,Droit pénal des affaires , Dalloz , 2005 , p.23 

2. Justice 

3. Equité 
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هاای  افكاه عمومی ده جرکاان رتیجاة پیگیاری    تا جاکی که ممكن است، ،هسند خود می

شاود و هام   گیاری   پایش اهتكاب جارم   هم  از ها ،دستگا  قضاکی قراه رگیرد تا از اکن 

 (.لت امیدواه گردد )گفتاه دومجامعه رسبت ره ررقراهی عدا
 

 های اقتصادیانگاری در حقوق فعالیت منانی ارم :گفتار نخست
-های اقتصادی را هدف اکجاد ارگیی  و تموک  سرماکهاز فعالیت 1زداکیچند کیفرهر

، اکن امار  استاد کموه رسیاه مفید و سودمند گذاهی ده اقتصگذاهان رالقو  ررای سرماکه

 ،ستها آنره  رندی پایکه حقوق کیفری راگیکر از  ها راکستهپوشی از ررخی  چممرباکد را 

ره حادّی اسات کاه راه هایچ       ها راکستهوهت گیرد. ده واقع، گا  اهمیت و ریهگی اکن ص
 هاا  راکساته تعیاین اکان    ده گذاه رونقا ن همه،چمم پوشید. را اکها  آن توان از عنوان رمی

های اخالقی، حقوقی و اقتصادی ده اکن کند رلكه همواه  ره توصیهخودسراره عمل رمی

هاای  ده عرصاة فعالیات   2ارگااهی خصوص توجه داهد. ده ادامة مطالب راه مبااری جارم   
 پردازکم.اقتصادی می

 3انگاری در پرتو نظا اخالقیارم (الف

لّی های کهمواه  ده سیاست ،وق کیفری استاخالق که همچنان کكی از مباری حق
کند. ده واقع، حقوق کیفری ره اخالق وارسته است اماا   می رازیاکن هشته رقش خود ها 

تارکن مساائل حقاوق    کوچاب توان ده اکن وارستگی هیچگا  ره معنی آن ریست که می

خای از  حقوق کیفری رر کهاست اکن مسلّم  .4کیفری ریی هد پاکی از اخالق مماهد  کرد
کند اماا  ارگاهی میجرم ،ركوهش است ریازمنداخالقی ها که از رظر جامعه هفتاههای غیر

که ده عین ررخوهداهی از وصاف  شود هیچگا  متعرّض آن دسته از هفتاههای دکگر رمی

ارد ركوهش جدّی جامعه ها ره دربال داشته راشند. همچنین هرگی رتوارسته« اخالقیغیر»

                                                           

1. Dépénalisation 

2. Criminalisation 

 Les principles( و اصول اخالقای )   l’Ordre moralن نظم اخالقی ) میاتفاوت فریفی  .3

moraux  مرزهاای   ،قیاست. منظور از اصول اخال بایسته( وجود دارد که توجه به آن در اینجا
که  احترام بوده و قلمرو آن محدودتر است و حال آن ری است که مطلقاً قابلپذینا اخالقی خدشه

اخالقی اعمّ از اصاول و فاروع دارد و از ایان     های بایستهاصطالح نظم اخالقی اشاره به تمامی 
 رابطة عموم و خصوص مطلق است. ،جهت رابطة بین این دو

، اخالق، قانون ؛ درآمدي بر فلساف  ققاوق کيفاري و عیاومی    آزادي،  ،بارت رههارت،  .4
 و بعد 21، صص 1388طرح نو،  تهران: ترجمه محمّد راسخ،
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 یعملا  ،کناد آن مای  ارگااهی  جارم لی که حقوق کیفری اقدام راه  توان گفت هر عمرمی

 ،رودرماان « مجرماراه »خوهکم که ده عین میزکرا گا  ره هفتاههاکی رر 1اخالقی استغیر

 . 2ستاعتناریها  آن اخالق رسبت ره
 ،از رظر افكاه عمومی جامعه ریی قارل ركاوهش راشاد   غیراخالقیرنارراکن، اگر عمل 

ارگاهی آن عمل ها خواهد داشت. ررای اکن منظاوه  الزم ررای جرمحقوق کیفری ارگییة 

 راپاذکر  تحمال  گاذاه  قاارون ریی رارای   غیراخالقیفقط کافی است آثاه اجتماعی آن هفتاه 
 راشد. رر اکن اساس هفتاههای مبتنی رر فرکب و ریررن و جعل و تقلّب که رظم اخالقای 

پوشای راکاد   هایچ چمام   ،ریارگییراد عمومی ها رر مای  کنند و احساساتداه می ها خدشه

هفتاههاا ده عرصاه    گوراه  اکان اکران ده مواهد مختلف  گذاه قارونکه  مجازات شورد. چنان
های اقتصادی ها جرم و قارل مجازات دارسته است. ده اکنجا ررخی از اکن مواهد ها فعالیت

 یم.کنمیررهسی 

 های اقتصادیی در فعالیتبردار کالهانگاری  ارم .1
هماواه  از ساوی    ،کاراد ی که را استفاد  از فرکاب و ریرران تحقا  مای    ررداه  کال

. منطا   3ان کموههای مختلف ره عناوان جارم ده رظار گرفتاه شاد  اسات      گذاه قارون

ت راود  اسات و اکان    ریّا  اهی حماکت از هوارط مبتنی رر حسان ارگده اکن جرم گذاه قارون
است. رطوه کلی هیچ شخصی اعام  های اقتصادی ریی ضروهی ده فعالیت« ریّت  حسن»

ران ها فرکب دهاد.  دکگ ،از حقیقی کا حقوقی ح  رداهد ررای کسب منفعت اقتصادی خود

زماری که دامنة فعالیت گسترد  اسات ماوهد ركاوهش افكااه عماومی       وکژ  رهاکن هفتاه 
هاای اقتصاادی   ها ده فعالیات  ی کا هفتاههای ممااره آن ررداه کال  گذاه قارون پس است.

ت ریّراا ساوء    تموک  تاوأم  ،قارون تجاهت 249دارسته است. چناركه ره موجب ماد   جرم

روکسای  مردم ره تعهد خرکد اوهاق رهاداه شرکت سهامی از ررک  صدوه اعالمیاة پاذکر   
 ،سهام کا ارالعیة ارتماه اوهاق قرضه که متضمن ارالعاات رادهسات کاا رااقص راشاد     

                                                           

شاوند. بادون   ، امروزه رفتارهای علیه کرامت انساانی جارم انگاشاته مای    رای نمونهکه ب چنان .1
 :ک.انگاری  زوماً مبنای اخالقی داشته باشد. در این مورد، رکه این جرم این

، ضامیمة مجلاه تحقیقاات    انگااري کرامت انسانی مقتضی گساتر  جار   ساعید،  قماشی،  -
 و بعد.   782، صص 1390: یادنامه شادروان دکتر رضا نوربها، زمستان 56حقوقی، شمارة 

 .39، ص پيشين هربرت هارت، .2

رداری ن ارتشا و اخاتال  و کالهبا  اقانون تشدید مجازات مرتکب 1در مورد ایران، رک: مادة  .3
 .1367مصوّب 
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ر اساس همین مادّ ، هرگا  اثری رر اقدامات شد.ر ی محسوب خواهدررداه کال شروع ره 

رارداهی   رود  و ره مجاازات کاال    ررداه کال مرتكب ده حكم  ،مرتكب مترتب شد  راشد

 .1محكوم خواهد گمت
ارگاهی اقداماتی قارون رازاه اوهاق رهاداه ریی که ره جرم 46ماد   3رر اکن، رند  افیون

نند  از هورد معاامالت اوهاق رهااداه کاا اکجااد     ک روعا  ره اکجاد ظاهری گمرا که پرداخته 

ند و هرگوراه فرکاب و   ارجام ای اشخاص ره ارجام معامالت میهای کاذب و کا اغوقیمت
گاذاهان راه زکاان    ای از سارماکه ریررن ده رازاه سرماکه ها که را هدف سود جاوکی عاد   

تضامّن کاب   اکان رناد م   مناع کارد  اسات. مفااد     ،گیردگذاهان دکگر صوهت میسرماکه

کااهی   دسات » ،اصطالحده ارگاهی جدکد ده حقوق کیفری اقتصادی اکران است که  جرم
تماوک    ایرهر روع عمال آگاهاراه را    ،کاهی رازاه شود. منظوه از دسترامید  می 2«رازاه

ده واقع، اکن اقدام کاه   3.است دکگران ره خرکد سهام کا تغییر قیمت ره صوهت ساختگی

دخالت تعمّدی ده را  است،رردن مال دکگران  ایراروههای متقلّباره روسّل ره مشكلی از ت
کارد و رتیجة آن کنترل آزادارة عرضه و تقاضا ده روهس اوهاق رهاداه تحقّ  می کرد عمل

 ن است. اهاق رهاداه توسّط مرتكب کا مرتكبقیمت او

 های اقتصادی تنانی در فعالیت انگاری ارم .2
ان دارا  حقاوق های مبتنی رر فرکب و ریررن است. ررخی از کكی دکگر از هفتاهتباری 

. راه رظار   4اراد ن دو کا چند رفر ررای اهتكااب جارم دارساته   میاتباری ها ره معنای تواف  

که موضوع آن ریست  ریازمند زکرا تحقّ  تباری حتما  ریست پذکرفته ،هسد اکن دکدگا  می
ه دو رفر را هم تباری کرد  راشند که جرم راشد. چناركه قارل تصوّه است ک اهتكاب ،تباری

                                                           

ت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهاادار  هر کس با سوءنیّ»قانون تجارت:  249مادة  .1
ن نویسی سهام یا اطالعیة انتشار اوراق قرضه کاه متضامّ  شرکت سهامی به صدور اعالمیة پذیره

یاه اعالمیاه یاا    ته بارای ت مبادرت نماید و یا از روی ساوءنیّ  ،اطالعات نادرست یا ناقص باشد
برداری محکوم  اطالعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کاله یادشدهاطالعیة 

باردار باوده و    خواهد شد و هر گاه اثری براین اقدامات مترت  شده باشد مرتک  در حکم کاله
 «.به مجازات مقرر محکوم خواهد شد

2. Market manipulation 

الع  تطبيقی جرایم بورس اوراق بهاادار در ققاوق جا اي ایاران و     مطجعفری، مجتبی،  .3
، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، به راهنمایی دکتار محماد علای    فرانس 

 .97، ص1386مهدوی ثابت، دانشگاه امام صادق)ع(، تابستان 
چااپ  شار میازان،   تهران: ن، جرایم علي  امنيّت و آسایش عیومی ،میرمحمّدصادقی، حسین .4

 .247، ص 1393بیست و هفتم، 
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ظاهرا  اکن دسته  اکن کهرماکند. ضمن  از ارعقاد قراهدادی ره زکان شخص ثالث خودداهی

ن دو شاخص حقیقای رظار    میاا امكاان تبااری    هفقط ر کادشد ان ده تعرکف دار حقوقاز 

راه  ت. ن دو کا چند شخص حقوقی ریی دوه از ذهن ریسمیاتباری  آن کهارد و حال داشته
هسااردن راه    ن دو کا چند شخص ررای آسایب میاحال، تباری ره معنی هر روع تواف   هر

تواراد مساتقیم کاا غیرمساتقیم راشاد. آسایب       اکان آسایب مای   . استدکگری )دکگران( 

رارای تنظایم هواراط     گذاه قارونرردن دکگری است. شامل جلوگیری از سودمستقیم غیر
شادن عادالت و مسااوات ده اکان عرصاه، گاا         اقتصادی و جلوگیری از زکر پا گذاشته

 . 1ارگاهی کرد  استاقداماتی ها که متضمّن تباری راشند جرم

قاارون مجاازات    2ارگاهی راقص است زکرا ره موجب مااد   البته راکد گفت اکن جرم
فعال کاه قاارون رارای آن      از هر هفتاهی اعمّ از فعل کا ترکاسالمی، جرم عباهت است 

است کاه  « مجازات»دهندة جرم  کكی از عناصر تمكیل پسد  راشد. مجازات تعیین کر

کننادگان   ق مصارف قارون حماکت از حقاو  8ردون آن اصوال  جرمی وجود رداهد. ده مادة 
کنندگان کاال و خدمات ها تحات شاراکطی جارم     عرضه میانصرفا  تباری  گذاه قارونریی 

ر رگیارد. ممكان اسات ده پاساخ     مجازاتی ها ررای اکن فعل ده رظ اکن کهدارسته ردون 

رینی مجازات اکن عمل پرداختاه و  ده واقع ره پیش کادشد قارون  19گفته شود که مادة 
 19ماادة   کاب: واهد ریست. ده پاسخ ره اکان ادّعاا راکاد گفات کاه       گفته پیشاکراد  پس

اکان   دو:کنند  ها شارط اعماال مجاازات دارساته اسات و       خساهت ره مصرف واهدشدن

 پسکنند  واهد آمد  راشد.  ر مصرف آن کاال کا خدمات ره مصرفا  راکد ده اثخساهت حتم
کنندگان کاال  ن عرضهمیارطوه کلی هر گوره تباری  گفته، پیش 8مادة  اکن کهرا توجه ره 

آمدن کیفیت محصاول کاا افایاکش قیمات      ت ها که راعث کاهش عرضه کا پاکینو خدما

 شادن داهشرط تحقا  جارم راه هایچ وجاه و      اکن کهجرم دارسته است و رظر ره  ،شود
رینی شد  کنند  ریست، راکد رگوکیم که تمامی هفتاههای ممنوعة پیش خساهت ره مصرف

 جرم ره معنای حقوقی ریستند. ، پساردرا مجازات هوررو رمد  8ده مادة 

                                                           

/  7/  15کننادگان مصاوب    قانون حمایت از حقوق مصار   8توان به مادة در این زمینه می .1
هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از ساوی  »گوید: مجلس شورای اسالمی اشاره کرد که می 1388
مدن کیفیت یا افازای، قیمات   آ کنندگان کاال و خدمات، که موج  کاه، عرضه یا پایین عرضه

کننادگان، تباانی    حمایات از مصار    ایدر این ماده قانونگذار بر«. شودشود جرم محسوب می
که کاه، عرضه یا کیفیت محصول یا افزای،  کنندگان کاال و خدمات را به شرط آن ن عرضهمیا

 قیمت آن را در پی داشته باشد جرم دانسته است.
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هاای اقتصاادی مناع کارد      تباری ها ده فعالیت گذاه قارونکكی دکگر از مواهدی که 

قارون اصالح موادی از قارون رررامه چهاهم توسعه اقتصادی، اجتمااعی و   44 است ماد 

قاارون اساسای    44های کلّای اصال   فرهنگی جمهوهی اسالمی اکران و اجرای سیاست
ره تصوکب مجلس شوهای اسالمی هسید. ره موجاب   1386/  11/  8است که ده تاهکخ 

اعم از کتبی، الكتروریكای،  و کا تفاهم )اکن ماد ، هر گوره تباری از ررک  قراهداد، تواف  

ن اشخاصی که کكی از آثاه مذکوه ده قارون ها راه درباال داشاته و    میا( شفاهی کا عملی
آکاد،  مای کاه از صاده مااد  رر    گوراه  . هماان استممنوع  ،راعث اخالل ده هقارت گردد

 ن ررخای از میاا ، هرگوره تباری ها شرکتن میااکجاد فضای هقارت سالم  ایرر گذاه قارون

منع کرد  اسات. مبناای    ،مختل گردد ها شرکتها که راعث شود هقارت رین دکگر ها  آن
اکن ممنوعیت اخالق حاکم رر رازاه است که ره موجب آن هیچ تااجری حا  راداهد راه     

ا فروش دکگر رتوارند را او هقارت کنند و ده تولید، خرکد ک رازهگارانای هفتاه کند که گوره

 دادن ره شروط و شراکط آن تاجر راشند.  مجبوه ره تنکاال و خدمات 
هاای  های اخالقی ریست رلكه آموز ارگاهی همواه  مبتنی رر آموز را اکن همه، جرم

ارگااهی  گذاشاته و او ها رسابت راه جارم     تاأثیر  گذاه قارونتوارند رر اردکمة می دکگر ریی

های حقوقی است که رر اساس  ها، آموز ص متقاعد کنند. کكی از اکن آموز هفتاههای خا
ها رظری رداشته راشد.  ارگاهی شورد حتی اگر اخالق دهراه  آنهفتاهها راکد جرمآن ررخی 

داهد ممروعیت ررخی اقدامات  ( اقتضایالمللاز اکن هو، رظم حقوقی )اعم از داخلی کا رین

 ها سلب گردد. های اقتصادی از آنده عرصة فعالیت
 رتو نظا حقوقیدر پ انگاری ارم (ب

المللی های رینهای حقوقی که ده کنوارسیونتوجه ره توصیهتوارد ریرمی گذاه قارون

هاا حااکم رار    زداکی کند. ده واقع، اکان توصایه  ارگاهی کا جرموجود داهد مبادهت ره جرم
خواهد ده قالب سیاست جناکی ره شكل قاارون  می گذاه قارونهرگوره تصمیمی است که 

هاای اقتصاادی   رنارراکن، ررخی از هفتاههای خااص راوکژ  ده عرصاة فعالیات    . 1ده آوهد

زداکای از  زداکی کا کیفرتوان ره رهارة جرمهمواه  راکد ره عنوان جرم شناخته شورد و رمی
، هار چاه هام کاه     المللی فاصله گرفت. ره عباهت دکگرهای ریناهداف کلّی کنوارسیون

هاای سانگین   زداکی و کاستن از مجاازات ره کیفرمتماکل  گذاه قارون های جناکیسیاست

                                                           

 آن کنوانسیونبه شرط ا حاق کشور به  .1



46  نامه مطالعات حقوق کیفری اقتصادی فصل 

 .1کناد ررای او محدود می راه ول حقوقی عرصة عمل ها ده اکن راشد، وجود قواعد و اص

 راه الحااق  کماوهش   ی کاه المللا  رینهای پیش از هر چیی راکد ره کنوارسیون گذاه قارون

ستی که ررای مقارله ر سیااحترام رگذاهد و ه ،ها پذکرفته و ره تصوکب هسارد  استها  آن
. 2های کلّی مندهج ده آن کنوارسیون راشدده محوه سیاست ،گیردن ده پیش میارا مجرم

ارگااهی ررخای   ده جارم  گاذاه  قاارون توارد راه  کموه ریی می عالو  رر اکن، قارون اساسی

 .3هفتاهها ههنمود اهائه دهد
 یالملل بیننظا حقوقی  .1

حقوقی است که  های راکستهثر از أت جناکی گا  متده قالب سیاس گذاه قاروناقدامات 

هاای  المللای کاه کماوه   های رینملّی هستند. ده واقع، عضوکت ده کنوارسیوناصوال  فرا
کناد  راه مجاازات کیفاری ررخای هفتاههاا رخاارر مصاالح همگاان مای          واداهعضو ها 

ای راه عرصاة عادال  ره همرا  داهد. هدف آن اسات کاه   ی ها ررای کموه عضوهاک راکسته

د آکد. ده اکان زمیناه   پدکهای اقتصادی کموههای مختلف عضو کنوارسیون ررای فعالیت
کنب ره ی ره تصوکب سازمان ملل متحد هسید  است که ارسیاههای تاکنون کنوارسیون

 پردازکم.  میها  آن کنتر مهم ررهسی

 نوانسیون سازمان ملل متحد برای منارزه با فسادک   .1-1
ده شاهر   2003اکتبار   31لل متحد ررای مبااهز  راا فسااد ده    کنوارسیون سازمان م

شاناخته  « کنوارسایون مرکادا  »مرکدای مكیکب ره تصوکب هسید و از اکن هو را عناوان  

های اقتصاادی ده  ها ده عرصة فعالیت شود. را توجه ره جراکم کالری که ری آن سال می
حقاوق  اکان میاان   پیوسات و ده  ی ریهگ ره وقوع میها شرکتغرب توسّط اشخاص و 

د اقتصادی کموهها ها ریی ده پی داشت، گمته و هکو ضاکعی دکگر ها شرکتاشخاص و 

                                                           

1. Jean- Marie Coulon, La dépénalisation de la vie des affaires, Rapport au 

garde des Sceaux, Ministre de la justice, Janvier 2008, p. 21  

ا مللای و  ا بتّه دو مورد را باید بر این قاعدة کلّی استثنا کارد: حاقّ شارط در معاهادات باین      .2
ا مللی در صورتی کاه طارفین   های بینا تصوی  نسبت به عهدنامهلی مؤخرحکومت قوانین داخ

 ک:.تر در هر دو مورد ر دعوی هر دو از تبعة داخلی باشند. برای مطا عة بی،
 .1390شرکت سهامی انتشار، تهران: ، مقدّم  علم ققوق ناصر، کاتوزیان،

سساه  ؤمتهاران:  بهراملاو،   ، ترجماة سیدقاسام زماانی و مهنااز    الیلال  ققوق بين ربکا، واال ،
 .1382، شهردان، های حقوقی مطا عات و پووه،

بل، برخای   قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ا هام 46و 45 ،44 ،43، اصول رای نمونهب .3
 های اقتصادی بوده است. گذار ایران در حمایت از فعا یت های کیفری قانون گیری از جهت
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ان کماوههاکی ها  گذاه قارونسازمان ملل متحد تصمیم گرفت را تصوکب کب کنوارسیون 

کردن سیاست جنااکی خاود راا     ملیم ره هماهنن ،شوردکه ره اکن کنوارسیون الحاق می

ای کاه کماوههای   ره گوراه  های اقتصادی ده سطح دریا رماکدتهای عرصة فعالیراکسته
ها و تخلّفاتی که ده اکن عرصه استفاد ده داخل مجموعة خود رگران سوء کم دستعضو 

ی از وقاوع  گیار  پایش  ایرکن کنوارسیون الیامات اساسی ر. ده ا1باشندر ،دگیرمیصوهت 

و  شی دهراه تصوکب مقرهاتی  رای گیر پیشرینی شد  است:  پیشها  آن جراکم کا مباهز  را
راوه   الزم ده اکان عرصاه و هماین   های اقتصاادی و اکجااد شافافیت    رظاهت رر فعالیت

ارگااهی  ؛ و مبااهز  از ها  جارم  2کردن افكاه عمومی جامعه رسبت ره پدکدة فسااد  حساس

 واداه. ده واقاع، کماوههای عضاو    3هاای اقتصاادی  هفتاههای خاص ده عرصاة فعالیات  
« جارم کیفاری  »وصاف   ،شاود ه ررخی از اعمالی که ده اکن عرصه ارجام میشورد ر می

 ردهند.

ردکن ترتیب، کنوارسیون مرکادا امكاان مجاازات ماؤثر و قطعای فسااد ها ده اکان         
و رعد آن تأکید کرد  است که کموههای عضو  21که مواد  کموهها خواستاه است. چنان

 هساان راه   آسایب  هفتاههاای  همه راکسته یها اقدام اجرای دکگرقوارین و  پذکرشراکد را 

جارم   ،های اقتصادی، مالی کا رازهگاری ها ده صوهتی که عمدا  ارجام شاد  راشاند  فعالیت
ده رخش خصوصی، اختالس ده  ا. اکن اقدامات از جمله شامل اهتمشماه آوهرد رهکیفری 

ه ده جادی کا   یتأثیرکه را توجه ره  استرخش خصوصی و تطهیر عواکد راشی از جرم 

گاذاهان ده اکان رخاش و ربیعتاا  هکاود       د رخش خصوصی و تضییع حقوق سارماکه فسا
جارای  امجرماره راا ضامارت    هفتاههایراکد ره عنوان همواه  می ،اقتصادی کموهها داهد

. ردکن ترتیب رقش کنوارسیون مرکادا ده تادوکن سیاسات جنااکی     4شمرد  شوردکیفری 

های های عرصة فعالیتای ررخوهد را راهنجاهیداخلی کموههای عضو از جمله اکران، رر
 اقتصادی ره خوری قارل تمخیص است.

                                                           

مصوّب مجلس شورای اسالمی به  1385خرداد  21قانون  جمهوری اسالمی ایران به موج  .1
 این کنوانسیون ملحق گردیده است.

 به بعد. 5فصل دوم کنوانسیون از مادة .2

 به بعد. 15فصل سوم کنوانسیون از مادة  .3

مبااحثی در علاوم   ؛ در: کاري اقتصادي جر  شناسی ب ه، نجفی ابرندآبادی، علی حساین  رک:.4
 .www.lawtest.irقابل دستر  در: . و بعد 2317، صص 1391آذر  ، ویراست هفتم،جنایی
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کنوانستتیون ستتازمان ملتتل متحتتد بتترای منتتارزه بتتا اتترایا   .1-2
 فراملی یافتة سازمان

کافتاة فراملّای معاروف راه      ملل ررای مباهز  را جاراکم ساازمان  کنوارسیون سازمان 
وکب مجمع عمومی سازمان ملال هساید، راا    ره تص 2000که ده سال  کنوارسیون پالرمو

فراملّای،   کافتاة  سازمانی و مباهزة مؤثرتر را جراکم گیر پیش ررایهمكاهی  یاهدف اهتق

ارگاهی فسااد  آوهد  است که روکژ  شامل جرم پدکدهای عضو ی ها ررای دولتهاک راکسته
 واداهضاو ها  هاای ع اکن کنوارسایون دولات   6، ماد  ررای رموره. استکی شو پولمالی و 

 راده اکن ماد  رطوه عمدی صوهت گیرد، خاری ها  کادشد کرد  است که چنارچه اعمال 

 « مرتكب جرم»عنوان 
ان کماوههای  گاذاه  قاارون تحت تعقیب قراه دهند. ره عباهت دکگر، اکن کنوارسیون 

ارگاهی عمل تطهیر عواکد راشی از جرم رمود  است. همچنین مادة ره جرم واداهعضو ها 

ارعادش توصیه  همهارگاهی فساد مالی ده های عضو ها ره جرمرا همان شراکط، دولت ،8
-. البته هم کنوارسیون پالرمو و هم کنوارسیون مرکدا رر اکن ركته تأکید کرد 1کرد  است

هاای عضاو صاوهت    توارند رر رب  اصول حقوقی داخلی کموهارد که الیامات مذکوه می

گاذاهی رارای اکان    ارگااهی و کیفر وة جرمشیههای عضو ده ره اکن معنی که کموگیرد. 
کنوارسیون  ،ارگاهی کنندکه اقدام ره جرم کنند و همینجراکم رب  قوارین خود عمل می

 . 2اردها ره اجرا ده آوهد 

راه تصاوکب    واداهعالو  رراکن، کنوارسایون پاالرمو کماوههای عضاو ها همچناین      
کارد  اسات. راه     کادشاد  ده اهتكااب جاراکم    مسئولیت اشخاص حقوقیدهراه  قوارینی 

اکن کنوارسیون، رسته ره اصول حقاوقی دولات عضاو، مسائولیت      10ماد   2موجب رند 

توارد کیفری، مدری کاا اداهی راشاد. راا اکان هماه، رظام حقاوقی        اشخاص حقوقی می
هاای  ارگااهی ررخای از هفتاههاا ده قلمارو فعالیات     ی تنها مبنای حقاوقی جارم  الملل رین

ارگااهی  صادی ریست. ده مواهدی رظم حقوقی داخلای ریای اقتضاا داهد کاه راه جارم      اقت

 رپردازکم. هفتاهها گوره اکن
 

 

                                                           

 .و بعد 2309، صص هیان .1
2. Coulon, op.cit, p. 23 
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 نظا حقوقی داخلی .2
کن منبع رظم حقوقی داخلی قارون اساسی است که ده حقیقت اصول اساتواه  تر مهم

ده وضاع   ذاهگ قارونداهد و ها ریان می گی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی و...اجتماعی، فرهن
قارون اساسی هیچگا  متعارّض   پسقوارین عادی راگیکر راکد اکن اصول ها هعاکت کند. 

ها  گاذاه  قارونشود رلكه دولت و رینی مسئولیت کیفری اشخاص رمیارگاهی کا پیشجرم

 43توان ره اصال  د. از جمله مینکند که ده تصمیمات خود اصولی ها هعاکت کنمی واداه
اساتقالل  ررای تاأمین  » هوهی اسالمی اکران اشاه  کرد که می گوکد:قارون اساسی جم

کردن فقر و محرومیت و ررآوهدن ریازهای ارسان ده جرکاان   کناقتصادی جامعه و هکمه

اساس ضوارط زکر استواه مای   هشد، کا حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوهی اسالمی اکران رر
..«. .را و دکگر معامالت رارل و حرامتكاه و همنع اضراه ره غیر و ارحصاه و اح -5... شود:

داخلی راکاد راا وضاع قاوارینی      گذاه قارونریارگر اکن حقیقت است که  43اکن رند اصل 

احتكاه و کا هرا راشد  ،، ارحصاهزکان ره دکگران دهررداهرد که ها هرگوره فعالیت اقتصادی 
 منع کند. 

قارون مجازات اسالمی  595ن ده ماد  اکرا گذاه قاروندقیقا  ره همین خارر است که 

رمود  و را تصوکب قارون اصالح موادی از قارون رررامه چهاهم توساعه   ارگاهی جرمهرا ها 
و مناع ارحصااه پرداخات. آخارکن     « هقارت»اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ره حماکت از 

های فعالیت ان ره هنگام تدوکن سیاست جناکی خود ده ررخوهد راگذاه قارونی که ا راکسته

ها  گاذاه  قاارون گا   ها، راکستهاقتصادی است. اکن  های راکسته ،اقتصادی راکد هعاکت کنند
 دهند.ها سوق میگوره فعالیت ارگاهی ده عرصة اکنره جرم

 انگاری در پرتو نظا اقتصادی ارم (ج
شود که ه قواعدی گفته میهمرظم اقتصادی همارند رظم اخالقی و رظم حقوقی ره 

های اقتصادی ردون ده رظر گرفتن آن ممكن ریست. ره عبااهت دکگار،   رکت فعالیتمدک

-ة اقتصاد و مبادالت اقتصادی میدادن ره عرص ررای سامان گذاه قارونهر تصمیمی که 

 ارجاام  ،شاورد ره حوزة اقتصااد مرراوط مای    تنهاکه  ها راکستهرا هعاکت ررخی  دراک ،دگیر
د ریااز راه امنیات حقاوقی     هی ررای ادامة فعالیت خوی تجاها شرکت، ررای رمورهگیرد. 

قوارین هوشان،   ریازمند  ،ده رازاه تضمین گردد. اکن امنیت حقوقیها  آن معامالت داهرد تا

کاههای ساازو ای است کاه راکاد توساط    و عادالره هس دستده، شورد  رینیصرکح، پیش
قاش حقاوق کیفاری ده    ارمینان حاصل کرد. رها  آن کیفری از اجرای وکژ  ره حقوقی و
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هاا   آن های اقتصادی کوچب ده مقارل هقبای خیلی ریهگتوارد حماکت از رنگا اکنجا می

ارمیناان حاصال کارد تاا از      ها شرکتن میاقاروری  یهقارت رودن، راکد از همچنینراشد. 

گران ده مقارل دکگران جلوگیری راه  و معامله ها شرکتدادن ره ررخی تبعیض و ررتری 
ی از گیار  پایش آمیی ده هاکی از قبیل لغو کا رطالن عمل تبعیضاگرچه تضمین عمل آکد.

هسد، رباکد فراموش کرد که حقوق کیفری ریای ده  ها مفید ره رظر میگوره راهنجاهی اکن

کند و را قواعاد شافاف و مماخص خاود وظیفاة       رازیتوارد رقش مؤثری اکن زمینه می
 ارجام دهد. رهتر ای  وشید ها ره سرکورگر خو شاکداره و گیر پیشو  رظاهتی

 
هتای  ن در حقتوق فعالیتت  انیین تعقیب و مجازات مجرم :گفتار دوم

 اقتصادی
هاای اقتصاادی عاالو  رار     ساازی و فعالیات  از خصوصی گذاه قارون حماکت کیفری

رینای  پایش  راا ارگاهی هفتاههای خاص و مخلّ رظم اقتصادی، حقاوقی و اخالقای،    جرم
 رااه  گیارد. ده اکان   دگی و مجازات اکن جاراکم ریای صاوهت مای    های تعقیب، هسیشیو 

اکران اشاه  کارد   گذاه قارون از سوی اردکی،فاصلة توان ره تصوکب دو قارون مهم ره  می

اکان دو قاارون اختصااص     هاای کرد هویکن تار  مهام ررهسی که مطالب اکن گفتاه ها ره 
 دهیم.  می

نون بتازار اوراق  قتا  تعقیب و مجازات ارایا بورستی در پرتتو   (الف
 1بهادار

هاای اقتصاادی ده قالاب    سازی و فعالیتکن جلوة خصوصیتر مهمرازاه اوهاق رهاداه 

پردازرد است که ده آن اشخاص ره فعالیت و هقارت را کكدکگر می غیردولتیی ها شرکت

آمد  و پیمرفت و توسعه ده ساکة اعتمااد   پدکدهور  اقتصادی ده جامعه  ،و از ههگذه آن
راوهس اوهاق رهااداه ده    تأسیساره را وجود متأسف. را اکن همه، آکد ره دست میالت و عد

صاوهت   1345راوهس اوهاق رهااداه ده اهدکبهمات     تأسایس اکران که را تصوکب قارون 

هاای  ساازی و حماکات از فعالیات   راه اهمیات موضاوع خصوصای     گاذاه  قاارون گرفت، 
 اکن کهوزی ارقالب اسالمی ریی را حتی پس از پیر پی ربرد  رود و غیردولتیی ها شرکت

اقتصااد اکاران ها متماكل از ساه پاکاة       44قارون اساسی جمهاوهی اساالمی ده اصال    

                                                           

از هماان   اجارای آن  رد وکا تصاوی    1384مجلس شورای اسالمی در آذر ماه  را این قانون. 1
 شد. سال الزم
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شاد اقتصااد دولتای و تاا     خصوصی، دولتی و تعاوری دارسته رود، ده عمل آرچه دکد  می

مهجاوه مارادن مسائلة راوهس اوهاق رهااداه و       رماارگر حدودی تعاوری راود کاه خاود    

شادن اکان    . از اکن هو، را جدیاستهای پس از پیروزی ارقالب ده سالسازی خصوصی
تصمیم گرفت اکان رااه راا ارگیایة اقادام مفیاد ده        گذاه قارون ،های اخیرمسئله ده سال

راوهس اوهاق   تأسایس قارون اساسی ضمن رازرگری ده قاارون   44هاستای اجرای اصل 

سازی ره کاه گیرد و ده خصوصیحماکت از  ررای، اریاههای جدکدی 1345رهاداه مصوب 
ره تصوکب هسارد تاا   1384همین هاستا قارون رازاه اوهاق رهاداه اکران ها ده کكم آذه ما  

اقتصادی کماوه حماکات کارد  و     رصهعگذاهان ده مند از حقوق سرماکهرظام ای  وشیره 

شافاف و  ها رطاوه   آوهد که رتوان ضمن رظاهت رار راازاه اوهاق رهااداه، آن    پدکدترتیبی 
 شد  توسعه داد.  سازماردهی

ارتدا خواسته است  ریّت را تكیه رر دو اصل شفافیت و حسن گذاه قارونده اکن قارون، 

االجارا   ز هرگوره تخلاف و رقاض مقارهات الزم   عرصة معامالت ده روهس اوهاق رهاداه ا
 مصون رماراد. از اکان هو، هفتاههااکی از قبیال معاامالت متكای رار ارالعاات رهااری،         

العات مهم ره ساازمان  ده امارت و خودداهی از اهائة ار کاهی رازاه، جعل و خیارت دست

روهس و اوهاق رهاداه ها ره عنوان هفتاههای مجرماره اعالم کرد  است. اما راا توجاه راه    
اهتكاب ررخی از اکن جراکم را توسّل ره ماروههاکی ممكن است که کمف آن جی  اکن که

ده  گاذاه  قاارون د، راشممكن رارازاه اوهاق رهاداه تقرکبا   ناکان رهره کمب کاهشناسان و آش

رهاد سازمان روهس و اوهاق رهاداه رمود  و رموجاب ماادة    تأسیساقدام ره  همین قارون
ها  کادشاد  اکن سازمان ها مكلّف کرد  است که مستندات و مداهک مرروط ره جراکم  52

م رمود  و حساب ماوهد موضاوع ها راه     آوهی کرد  و ره مراجع قضاکی ذکصالح اعالگرد

 پیگیری رماکد. «شاکی»عنوان 
-را تصوکب اکن ماد  ره چند صوهت خواسته اسات از خصوصای   گذاه قارونده واقع، 

کارد    تأسایس رهادی ها  اکن کهان حماکت کیفری کند: اول گذاه سرماکهسازی و حقوق 

ن شاکی پیگیری کناد. هماین   که جراکم رازاه اوهاق رهاداه ها کمف و موضوع ها ره عنوا
ررای اکن رود  است که هیچ تخلّفی ده رازاه اوهاق رهاداه ردون تعقیب و  گذاه قاروناقدام 

کانش  ره دربال آن است کاه ده مقارال هار     گذاه قارونمجازات رمارد. ره عباهت دکگر، 

 تأسیسا راشد و اکن اکد  ر داشته کیفری متناسبیاکن رازاه واکنمی  تعقیب ده منفی قارل
توارد تخلّفاات ها کماف و راه دادسارا     می ،هاکی که داهدرهادی که را توجه ره تخصّص
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ساازمان راوهس و اوهاق رهااداه ها     اکان کاه  شاود. دوم  ره خوری پیاد  مای  ،اعالم رماکد

ن جراکم روهس رمود  است. اشكاکت از مرتكبو  دلیلآوهی ره پیگیری و جمع« مكلف»

 گوراه  اکنریست ررای هسیدگی ره  راچاهت که دستگا  قضاکی اکن تكلیف ردکن معنی اس
کاب از   دکادگان راشاد زکارا چاه رساا هایچ      منتظر ررح شكاکت از ساوی زکاان   ،جراکم

خم راازاه سارماکه   و با  اشخاص حقیقی راآشنا ره پیچکه غالا   و سهامداهان انگذاه سرماکه

آوهی مان روهس راکد ره جماع د  راشند. ده اکن شراکط سازمر آگا از وقوع جرم  ا ندهست
وقوع جرم اقدام رماود  و ده مراجاع قضااکی رارح شاكاکت       کنند  اثباتهک و مد دلیل

 رماکد. 

تر کرد  آسانشراکط تعقیب و مجازات جراکم روهسی ها  گذاه قاروننیم که ری می پس
 گذاه قارونپاسخ رمارد. ده واقع، هدف ده اکن حوز  ری یاست تا هیچ اقدام خالف مقرهات

اریاههای کیفری رود   ها ان و سهامداهان از گذاه سرماکهده اکن تصمیم حماکت از حقوق 

گفتیم، کلّیت اکن سیاست قارال دفااع اسات زکارا      پیش از اکناست. البته، همارطوه که 
هساد  اخالقی، حقوقی و اقتصادی است اما ده ماواهدی راه رظار مای     های پاکهرر مبتنی 

  اهائاة  ارندمارگاهی ررخی هفتاهها کی مؤثرتر راشد زکرا ررای جرمزداکیفرپیروی از اردکمة 

گوراه مبناای اخالقای،     هایچ  ای ره سازمان روهس و اوهاق رهااداه ارالعات دوه  ركردن
 توان ده رظر گرفت.حقوقی کا اقتصادی رمی

 تالش برای تسهیل رقابت و منع انحصار(ب
ساازی و اجارای   ده هاستای خصوصای  اکران گذاه قارونکكی دکگر از اقدامات جدی 

تصوکب قارون اصالح ماوادی از قاارون ررراماه چهااهم توساعه       ،قارون اساسی 44اصل 

های کلّی اصل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوهی اسالمی اکران و اجرای سیاست

ساعی   گاذاه  قاارون اکن قاارون،   پاکهرر . است 1386/ 11/  8قارون اساسی ده تاهکخ  44
 است اقتصاد اکران ها ده سه رخش دولتی، خصوصی و تعاوری ره تفكیب ممخصکرد  

معین کند. از جمله رخش خصوصی ها تقوکت کرد  و  های هر کب ها دقیقا کرد  و حوز 

رماود  اسات.    تأسایس ساازی  دکرکت و رظااهت رار امار خصوصای    مرهادهاکی ها ررای 
ای ده تقوکات کاا تضاعیف    کنند  یینتع تأثیرهقارت و منع ارحصاه که همواه   سازی آسان

ی دولتی داهراد، ده اکان   ها شرکتهای اقتصادی ده قالب سازی و حتی فعالیتخصوصی

د  است هر گوره اعمال کاا  کوشیرود  و را تصوکب مقرهاتی  گذاه قارونقارون موهد توجه 
، مااد   منع رماکاد. از جملاه   ،ردشوره اخالل ده هقارت اقتصادی میکه منجر ها اقداماتی 
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آمیای،  گاذاهی تبعایض  اکن قارون اقداماتی رظیر احتكاه و استنكاف از معامله، قیمات  45

فاد  از وضاعیت  تبعیض ده شراکط معامله، عرضة کاال کا خدمات غیر استارداهد، سوءاسات 

 ها ممنوع اعالم کرد  است.  اقتصادی ررتر و...
راه  ارت و مناع ارحصااه،   هق سازی آسانره اهداف  هسیدنررای  گذاه قارونهمچنین 

 تأسایس را ترکیاب و شاراکط وکاژ     « شوهای هقارت»، شوهاکی را عنوان 53مادة  موجب

های ضد هقارتی است هوکهدهراه  رمود  است. وظیفة اکن شوها هسیدگی و اتخاذ تصمیم 
ره موجب قارون رار عهادة اکان     روه وظاکف دکگر که و ررای ارجام اکن وظیفه و همین

ریی ره او داد  است. ره موجب رناد الاف   ها اختیاه رازهسی و تحقی   گذاه نقارواست، شوه

های خود ررای هسیدگی کتمأموه، شوهای هقارت اختیاه داهد ده اجرای وظاکف و 60ماد  
ها رازهسای کناد و اجاازة     هاا  شارکت هاا و  شاد ، رنگاا    مطارح  هایره دعاوی و پرورد 

و ریی جواز رازهسی ها  آن ها و تفتیشقلیه، هاکاره، ارباهها و وساکل رها مكانی ره هس دست

اوهاق ها صااده کناد. مالحظاه     دکگار و  هاتردف ،هاهای اقتصادی، اموال، هاکارهاز فعالیت
شأن قضاکی داد   ،قضاکی استره شوهای هقارت که کب رهاد غیر گذاه قارونکنیم که می

کب رهاد متخصّاص ده اکان    أسیست، منع ارحصاه جی از ها  گذاه قاروناست زکرا از رظر 

 ممكن ربود  است.  ،ده امر رازهسی ره آن رهاد امر و دادن اختیاهات گسترد 
اختیاه تحقی  ریی داهد.  ،همین ماد « ب»رراکن، شوهای هقارت ره موجب رند  افیون

و  اندهاکاا شا   کناد عناه ها احضااه و از وی تحقیا      توارد ممتكیشوها می راه ده اکن 

قسامت ب   2)رناد   درماکجوکی هی تمخیص دهد احضاه و رازضرو اگرر ها اشخاص دکگ
(. حتی شوها اختیاه داهد که ماداهک و مساتندات ماوهد ریااز خاود ها از مراجاع       60ماد  

 4و3های )رناد  دکنا دهخواست اهجاع امر ره کاهشناس ها مطرح مختلف دهکافت رماکد کا 

هاای  نها مرجع هسیدگی ره هوکهقارت ت، شوهای هگذاه قارون(. از رظر 60قسمت ب ماد  
شكاکت هر شخص اعامّ از حقیقای کاا     پاکهو کا رر  خودهقارتی است و موظف است ضدّ

ه، سازمان رازهسی حقوقی از جمله دادستان کل کا دادستان محل، دکوان محاسبات کمو

هاا و رهادهاای وارساته راه دولات،      هاای ساازمان  هاای رخاش  کنند  کل کموه، تنظیم
هاای  کننادگان و دکگار ساازمان    ی صنفی ارجمان حماکات از حقاوق مصارف    اه تمكل

 61های ضدّ هقارتی ها آغاز و ده چاهچوب مااد   هوکه راه ، ررهسی و تحقی  ده غیردولتی

 اکن قارون تصمیم رگیرد. 
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های دادگستری است. را اکان هماه، چنارچاه    هسیدگی ده شوهای هقارت شبیه شیو 

های خود ره وقوع جرمی از جراکم موضوع قارون ت و ررهسیاکن شوها ده جرکان تحقیقا

اصالح موادی از قارون رررامة چهاهم توسعه اقتصادی، اجتمااعی و فرهنگای جمهاوهی    
تواراد  قارون اساسی پای ربارد، مای    44اسالمی اکران و اجرای سیاست های کلی اصل 

تقاضاای هسایدگی   داه شاکی از دادگا  صاالحیت  ده جاکگا همین قارون  67رب  ماد  

 ،ة جراکم موضوع اکن قارونهمتوارد ده شوهای هقارت می» :کادشد کند. ره موجب ماد  
داه ررای جبران خسااهت واهد  راه مناافع    سمت شاکی داشته راشد و از دادگا  صالحیت

ركااتی جلاب    راه  توجاه ها البته تأمل ده اکن مااد    «.عمومی دهخواست هسیدگی رماکد

شوهای هقارت ده مقام دادستان ظاهر شاد  اسات، زکارا سامت      که اکن رخستکند.  می
رودن سازمان روهس و اوهاق رهاداه ریست رلكه  رودن اکن شوها از جنس شاکی« شاکی»

جباران خسااهت واهد  راه مناافع     دهرااه   خواهاد تاا   داه میاکن شوها از دادگا  صالحیت

دهراه  هس و اوهاق رهاداه که د. ره عباهت دکگر، ررخالف سازمان رورگیرتصمیم عمومی 
اوهاق رهاداه ره عناوان شااکی از مراجاع قضااکی      جراکم موضوع فصل شمم قارون رازاه

رارای  داه کند، شوهای هقارت ره عنوان شاکی از دادگا  صالحیتدهخواست هسیدگی می

راوه کاه    کناد. هماان  مای دهخواست هسایدگی   ،جبران خساهت واهد  ره منافع عمومی
هخواست هسیدگی از دادگا  صالح ررای حفظ منافع عمومی، ره موجاب مااد    داریم د می

( از وظاکف و اختیاهات دادسرا است. رب  1392قارون آکین دادهسی کیفری )مصوب  11

. ..تعقیب متهم و اقامة دعوی از جهت حیثیات عماومی رار عهادة دادساتان     »اکن ماد ، 
هقارتی خواساته  هاای ضادّ  مرتبط را هوکهجراکم دهراه   گذاه قارونهسد ره رظر می «.است

 گوراه  اکان کند تا هسیدگی ره  واگذاهاست وظاکف و اختیاهات دادسرا ها ره شوهای هقارت 

تحقیا  و   ارناد رینی شائوری م گیرد. پیش ارجام عتسرروقت  هفتن ازدستجراکم ردون 
 ده همین هاستا رود  است. ا رازهسی ررای اکن شوها ریی دقیق

راکد ره آن توجه کرد اکن اسات کاه شاوهای هقارات تكلیفای رارای       ركته دوم که  

ره عنوان شااکی راداهد. ده واقاع چنارچاه دادساتان       دهخواست هسیدگی از دادگا  صالح
رب  قاارون وظیفاه    ،از جراکم هقارتی ها کمف کند یجرم وقوع ، خود،عمومی و ارقالب

آوهد و چنارچاه اعتقااد راه    داهد رسبت ره متهم تعقیب و تحقی  و رازجوکی ها ره عمال  

موضوع ها ره دادگا  صالح جیاکی اهجاع دهد تا ربا  قاوارین    ،مجرمیّت وی داشته راشد
راه شاوهای هقارات راه معناای      « دادستان»ره آن هسیدگی شود. رنارراکن، اعطای مقام 
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تسارکع ده   رارای ارحصاه اکن مقام ده او ررای پیگیری جراکم هقارتی ریست رلكه صارفا   

وظاکف و اختیاهات خود  یداهای رود  است و دادستان عمومی و ارقالب همچنان هسیدگ

 .است
، شوهای هقارات  گفته پیش 67ركته سوم و قارل توجه اکن است که ره موجب مادة  

ة جراکم موضوع قارون اصالح موادی از قارون رررامة چهااهم توساعه راه    همتوارد ده می

رماکاد. راه   تقاضاا   ها سیدگی ره جنبة عمومی جرمداه هعنوان شاکی از دادگا  صالحیت
قارون رازاه اوهاق رهاداه ده تعاهض است. ده  52هسد اکن ماد  تا حدودی را ماد  رظر می

آن  رخاش پاکااری  ده  گاذاه  قارونکه  ... قارون اصالح 21ره رند الف ماد  واقع، را توجه 

ها ره منظوه عرضة عمومی سهام هعاکت قارون رازاه اوهاق رهاداه جمهوهی اسالمی اکران 
قارون  46ماد   4و رند 23، 22، 20الیامی دارسته است، راکد گفت اکن الیام راظر ره مواد 

پاس   تنهاعرضة عمومی اوهاق رهاداه )سهام( ها  آن که ره موجب استرازاه اوهاق رهاداه 

رای ارتمااه  تأکید سازمان روهس و اوهاق رهاداه و صدوه مجوز اکان ساازمان را    گرفتناز 
روکسی ممكن رود  و چنارچه اکن مقرهات هعاکت رگردد، جرم موضوع رناد  اعالمیة پذکر 

هماین   52ربا  مااد     ،پاس قارون رازاه اوهاق رهاداه ره وقوع پیوسته است.  46ماد   4

قارون سازمان روهس و اوهاق رهاداه موظف است موضوع ها ره عنوان شااکی ده مراجاع   
ی قطعی پیگیری کند. از سوی دکگر، را توجه ره الیام مندهج ده رند قضاکی تا صدوه اجرا

ره معنای تخلّف از اکن مقره   کادشد راکد گفت وقوع جرم  ... قارون اصالح 21الف ماد  

...  قاارون اصاالح   67راودن آن ربا  مااد     «مجرماراه »قاروری رود  و ره جهت وصف 
داه مطارح و  ده دادگاا  صاالحیت   توارد موضوع ها راه عناوان شااکی   شوهای هقارت می

 تقاضای هسیدگی کند.

تغییاری ده   کادشاد   67ای حل شود. آکا را تصاوکب مااد    اکن تعاهض راکد ره گوره
؟ ره عباهت دکگر، مییان کا کیفیت صالحیت سازمان روهس و اوهاق رهاداه هس داد  است

قاارون   46ماد   4ند توارد رسبت ره وقوع جرم موضوع رمی کادشد آکا همچنان سازمان 

آوهی و ده مرجع قضاکی ررح شاكاکت  جمع کنند  اثباتهک و مد دلیلرازاه اوهاق رهاداه 
هساد  ظاهری است و ره رظر رمی یتعاهض گفته، پیشکند؟ حقیقت اکن است که تعاهض 

از جاراکم موضاوع قاارون     67یت سازمان روهس تغییری کرد  راشد زکرا ماد  که صالح

جراکمی رود  است کاه   گذاه قارونه است و شاکد رتوان گفت منظوه گفتسخن  ... اصالح
اکم کاه اکان جار    وکژ  رهارد. ده همین قارون را ذکر مییان مجازات ممخص شد  آشكاها
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راه شاوهای   « شااکی »اعطاای مقاام    پس ؛هقارتی هستندهای ضدّعموما  مرتبط را هوکه

ا ارتظاه است ده حالی کاه رناد الاف    ده دادگا  صالح مطار  رها  آن پیگیری ررایهقارت 

عرضة عمومی  راه اه دهره هعاکت مقرهات قارون رازاه اوهاق رهاد تنهااکن قارون  21ماد  
حكمی راداد  اسات. ربیعای     ،ضمارت اجرای اکن الیام دهراه اوهاق رهاداه اشاه  کرد  و 

ارت اجارای آن  قارون رازاه اوهاق رهااداه ها ضام   46است ده اکن صوهت راکد همان ماد  

مقارهات عرضاة عماومی اوهاق رهااداه و ضامارت      پایش از آن،   گذاه قاروندارست زکرا 
 آن هاقارون اصالح ریای دورااه     21ها ده آن قارون ذکر کرد  و ده رند الف ماد  ش کاجرا

اقادام راه    گذاه قارونتوان گفت ده اکن مقره  قاروری، کادآوهی کرد  است. رنارراکن، رمی

اداه هایچ اهتبااری راا    ای رمود  است. وارگهی، عرضة عماومی اوهاق رها  تاز وضع جرم 
 ده صالحیت شوهای هقارت رداریم. آن هاهقارتی رداهد تا های ضدّهوکه

 

 یگیر نتیجه
های حقوق کیفری ررای ررخوهد را هفتاههاکی اسات کاه   ارگاهی کكی از تكنیبجرم

ارگااهی  هر کموه ده قلمرو جارم  گذاه قارونند. زر میی اساسی جامعه آسیب ها اهزشره 

چاه   کارد ، از  حماکات  آن گذاه از قارون ی که، اهزشرخستد: کندو مسئله توجّه ره راکد 
ای راشاد کاه   کد راه گوراه  ، حماکت از کب اهزش ربادومدهجة اهمیّتی ررخوهداه است؟ و 

ی کاه  هاای اقتصااد  گردد. ده قلمرو حقوق فعالیات  تر مهمی ها اهزشدکدن  آسیبراعث 

همیمان راا دو   گذاه قارون است،پردازی ده دریای کنوری های جدکد رظرکهکكی از عرصه
گذاهی ریازمناد آن اسات کاه قاوارین     هوست: از کب سو، حماکت از سرماکه هدغدغه هور

ضروهی ره کلّی از رظام حقوقی ررچید  شود تاا ده  های غیرارگاهیت و پا گیر و جرمدس

گاذاهی گردراد. از   ی واهد میادان سارماکه  تر ریشرا میل و هغبت  گذاهانپرتو آن سرماکه
آن است که ررخی از هفتاههای زکان  ریازمندگذاهان حماکت از همین سرماکه سوی دکگر،

ارگااهی شاد  و راه قیاد     های اقتصادی جرمزرند  و مغاکر هقارت سالم ده عرصة فعالیت

امار   ،ن اکان دو آهماان  میاا ن ضمارت اجرای کیفری ممنوع گردرد. رادکهی اسات تاواز   
 . استو استفاد  از رظر کاهشناسان  گذاه قارونخطیری است که ریازمند دقّت رظر 
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  زیستاز اصول  :یستمحیط ز وکار  کسبحقوق کیفری 

 های کیفری تا تکنیک محیطی

  1امین جعفریدکتر 
2زهرا تنهایی مقدم

 

  چکیده

 سیاسات  مجرکاان  و انگاذاه  قاارون  اخیار  اصالی  های دغدغه از کكی زکست محیط

 مستقیم روه ره که است رسیاکی تأثیر امر اکن اصلی علت .هود می شماه ره اکران کیفری

 زکست محیط که چند هر شورد. می دهگیر روعی ره همه و گذاهد می ها ارسان سالمت رر
 حقاوق  که است هوشن لهئمس اکن است، شد  تعرکف وکاه کسب حقوق های شاخه زکر از

 پاردازد.  مای  آن رر رتبتم قواعد تنظیم ره و شود می واهد عرصه اکن ده مستقیم کیفری

 زکساتی  محیط اساسی یها اهزش ایرر کیفری حقوق که است اهمیتی دلیل ره امر اکن
 است. قائل

 حوز  اکن ده کنند  تنظیم منیله ره وکاه کسب کیفری حقوق که هاستاست نهمی ده 

 مقالاه  ده پردازد. می آن کردن مند قاعد  ره وکژ  های تكنیب از استفاد  را و شود می واهد
 مسائله  اکن ره تا است اکران زکست محیط کیفری سیاست رظام ررهسی هدف ،هو پیشِ

 محایط  از حماکات  رارای  هااکی  تكنیب چه از اکران کیفری سیاست هک شود داد  پاسخ

 ررد. می رهر  شود، می شناخته اساسی یها اهزش از کكی امروز  که زکست،
 

 کلیدی واژگان
 تكنیاب   ی،گیار  پایش  کیفری، حماکت  ،وکاه کسب کیفری حقوق  زکست، محیط 

  حماکتی

                                                           

 .ولؤ، نویسنده مسعالمه طباطبایی دانشگاهعضو هیأت علمی  .1

 .، دانشگاه عالمه طباطباییو جرم شناسی کارشناسی ارشد حقوق جزادوره دانشجوی .2
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 همقدم

 حقاوق  وکاژ    جاکگا رماکارگر زکست محیط دهراه  یالملل رین سند 350 حدود وجود

 سات زک محایط  آلودگی هورد است حالی ده اکن .است الملل رین صحنه ده زکست محیط
 یااجای  هماه  پیكار   رار  رمار  اساسی های آسیب و ای گخاره گازهای افیاکش رتیجه ده

 رلباد  مای  رنارراکن .دهد می ادامه خود صعودی سیر ره همچنان (èBiospher) ریوسفر

 و آماوزش  تاروکج  و توساعه  رناد ما زکست محیط لودگیآ از یگیر پیش هایکاهوزسا که
 کماوهها  موضاوعه  قاوارین  ده آالکنادگان،  رارای  کیفری تضمینات وضع هساری، ارالع

 کارد. افیاکش یالملل رین اسناد را همگام

 پاذکرش  لقبیا  از زکسات  محیط از حماکت هاستای ده الملل رین حقوق ده تحوالتی
 مثاراه  هرا  زکسات  محایط  ح  تلقی مواهد، از ای  پاه ده ها دولت تقصیر ردون مسئولیت

 محایط  ره آسیب ممنوعیت ریی و رنیادکن حقی همچون و ها دولت اساسی منافع از کكی

 .1 است کافتن قوام حال ده الملل رین حقوق اصول را رودنمغاکر لحاظ ره کموهها زکست
 محایط  یفاری ک و حقاوقی  ای شااخه  تمكیل پدکدآمد ، وضع ره توجه را هسد می رظر ره

 .است ضروهی زکست محیط رحران مدکرکت کمیته تمكیل و زکست

 محایط  آلاودگی  گاا   شود، ظاهر مختلفی اشكال ده توارد می زکست محیط آلودگی
 .هود مای  کاه ره ریی دهختان قطع مارند زکست محیط وکرارگری گسترد  معنای ده زکست

 حساب  رار  کاه ) صاوتی  گیآلاود  از وسیعی ریف دهررگیررد  زکست محیط های آلودگی

 مناارع  آلاودگی  2(اسات  مؤثر ارسان عصبی دستگا  رر و شود می سنجید  (bd)رل دسی
 هاوا  آلاودگی  و حراهتای  اتتأسیسا  گرم های پساب تخلیه از راشی حراهتی آلودگی آری،

 .است

 .است رمود  تأکید زکست محیط از حفاظت رر اساسی قارون پنجاهم اصل اکران ده
 آلاودگی  1373 خارداد  16 مصوب آب آلودگی از جلوگیری رامه آکین کب اد م همچنین

 فییکكی خواص دکگر و حراهت دهجه تغییر کا معل  کا محلول مواد تغییر ها زکست محیط

 ،شاد   رینای  پایش  هادف  رارای  ها آن که حدی ره دارد می آب ریولوژکكی و شیمیاکی و
 :داهد مای  ریاان  هوا آلودگی از ریجلوگی و شی قارون 2 ماد  آن رر عالو  .سازد، مفیدغیر

                                                           

ساازمان محایط    ، تهاران، توسع  اقتصادي و مسائل زیسات محيطای  فاطمه،  فرمانفرمائیان، .1
 .113ص، 1353زیست، 

، 91پااییز  ،علمی محایط زیسات   نامه فصل، محيط زیست و جامع نگري میرسلیم، مصطفی،. 2
 53 ، ص42 شماره
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 گااز،  مااکع،  جاماد،  از اعم کنند  آلود  چند کا کب پخش کا وجود هوا آلودگی از منظوه»

 که روهی ره ها آن کیفیت که مدتی و مقداه ره آزاد هوای ده پرتوزا غیر و پرتوزا تمعمع

 .«دهد غییرت راشد، آوه زکان ها ساز  و آثاه ،نگیاها ،زرد  جاروهان ،ارسان ررای
 قاارون  688 مااد   2 تبصار   راه  توجاه  راا  زکست محیط آلودگی تعرکف حال اکن را

 قاارون  2 مااد   و 1353 زکسات  محایط  رهساازی  و حفاظات  قاارون  9 ماد  و تعیکرات

 راه  خااهجی  ماواد  آمیختن کا پخش» : رمود مطرح گوره اکن توان می ها پسمارد مدکرکت
 یا گوراه  ره ها ریولوژکكی شیمیاکی، فییکكی، فیتکی که مییاری ره زمین خاک، هوا، آب،

 ارنیاه  کاا  آثااه  کاا  گیاهاان  کاا  زراد   موجودات ساکر کا ارسان حال ره مضر که دهد تغییر

 .1«راشد

 زکسات  محایط  آلودگی ،زکست محیط ده تغییری هر کادشد  تعرکف ره توجه را پس

 .راشاد  رااه  زکان ها، ساز  کا جاروهان ارسان، حال ره تغییر اکن راکد رلكه آکد رمی حساب ره

 آب و خماكی  هاوا،  محایط  از اعام  که ریوسفر مبنای ده ها محیط تعرکف اکن همچنین
 اکان  ده که العموم اصاله ره توجه را که داشت توجه دراک منتها .است گرفته رظر ده است،

 راه  تغییرات بودنرازر زکان رر اصل ،سته ریی جیاکی قوارین از رسته تفسیر مواف  موضع

 ،هاا  دگرگوری اکن رودنراه زکان مدعی و استه ساختمان کا گیاهان جاروهان، ارسان، حال
 قضاکی هوکه زکست، محیط از حماکت جهت ده ولی است مفروض ادعای اثبات ره ملیم

 زکسات،  محیط رر  شدواهد های زکان از ای پاه  راپذکری جبران ره توجه را توارد می حاکم

 کنناد   وکاران  هاای  فعالیات  از جلوگیری هاستای ده و دادگا  یماهو هأی صدوه زمان تا
 .دهد رمان خود از یتر ریش ارعطاف ،زکست محیط

 شادن  صانعتی  افایاکش  و کناوری  جهان ده دیاقتصا توسعه مفهوم هشد ره توجه را

 پیادا  اهمیات  پایش  از ریش زکست محیط آلودگی مسئله ره وکژ  پرداختن رمری جوامع
 راه  توجاه  راا  وکااه  کسب و اقتصاد جهان رر حاکم رگرش راکد است مسلم آرچه .کند می

 اقتصاادی  توساعه  و شادن  صنعتی و کارد اساسی تغییر وکاه کسب حقوق ده حاکم اصول

 و تولید عرصه فعاالن ررف از محیطی زکست های آلودگی افیاکش و اکجاد ررای توجیهی
 ده مطارح  مساائل  اهام  آوهیدگر را تا داشت آن رر ها ما مهم اکن .رگردد اقتصاد عرصه

                                                           

اناد از   ی از آ ودگی محیط زیست ارائه دادههای نیز تعری  ا مللی های بین ای از کنوانسیون پاره .1
که در جای  1983و کنوانسیون دریاها مصوب  1989نجات دریایی  ا مللی بینجمله کنوانسیون 

 .گفتخواهیم  سلنمناس  از آن 
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 و اهزش ره زکست محیط عنوان را و جهان سراسر ده زکست محیط از حماکتی سندهای

 وکااه  کسب کیفری حقوق رر حاکم اصول ره توجه را اصول اکن ره احترام و حفظ اهتباط

 پاساخ  اساسای  پرساش  اکن ره ركوشیم و رپردازکم آن های تكنیب کاهگیری ره ها  از و
 تاواریم  مای  آن آلاودگی  از پرهیای  و زکست محیط ره احترام و حفظ را چگوره :که گوکیم

 راشیم؟ داشته وکاه کسب کیفری حقوق عرصه ده کاهآمدتر اصولی

 ههما  از کاه  اسات  حقاوق  از ای شااخه  وکااه  کساب  کیفری حقوق که رپذکرکم اگر
 عناوان  راه  زکسات  محایط  کند، می کیفریغیر و کیفری حماکت وکاه کسب های فعالیت

 موضاوع  عناوان  ره ریی داهان، سهم کا (Stakeholders) خاهجی رفعان ذی از مصداقی

 هشاته  اکن که است اکن شود می مطرح که پرسمی اکنجا ده .1گیررد می قراه حماکت اکن
 رماود   اساتفاد   محیطای  زکسات  یآکااه  و مؤثر حماکت ررای هاکیکاه ها  چه از حقوقی

 ده دهگیار  افراد و زکست محیط از حداکثری تحماک ررای خاصی های تكنیب آکا است؟

  است؟ گرفته صوهت حوز  اکن

 راه  توجاه  راا  کاه  اسات  گرفتاه  صاوهت  هااکی  ارگاهی جرم زکست محیط زمینه ده

 اکان  ده ای  وکژ رخش گنجاردن از زمینه اکن ده متناقض گا  و پراکند  های یارگاه جرم

 راا  مارتبط  محیطای  زکسات  ولاصا  رخست رخش دو ده و کرد  اجتناب قوارین ره مقاله
 قباال  ده کیفری های تكنیب سپس و (ترخس رخش) دکر خواهیم ررهسی ها وکاه کسب

 کارد  خاواهیم  ررهسای  ها مجاازات  تاا  یگیار  پیش از اکران ده محیطی زکست مخاررات

 .(دوم رخش)
 وکار کسبو حقوق کیفری  محیطی زیستاصول : بخش نخست

 و جهاان  مختلاف  کماوههای  ده زکسات  طمحای  حقوق منارع ده مطالعه و دقت را 

 محایط  زمیناه  ده یالمللا  راین  هاای  کنوارسایون  ده شد منتمر اسناد مطالعه را همچنین
 فییکاب  و ریوتكنولاوژی  همارند زمینه اکن ده مؤثر های دارش ده قی حت را ریی و زکست

 ده و گورااگون  هاای  زماان  ده فراگیار  راوه  راه  کاه  کافات  دسات  اصاولی  ره توان می

 حقاوق  ده کاه  اصاولی  راه  توجاه  را آن رر عالو  .هستند جاهی متفاوت های ومر زکست
 زکسات  محیط اصول ظحف هاستای ده هاکیکاه ها  ره توان می هست، وکاه کسب کیفری

 آن رخسات  ،رخاش  اکان  ده پاس  .هسید وکاه کسب کیفری حقوق اصول گیریکاه ره را

                                                           

هاای حقاوقی    مطا عات و پووه،مؤسسه  :تهران ،وکار ققوق کيفري کسبجعفری، امین، . 1
 .به بعد22ص ص ،1393چاپ نلست،  ،دان، شهر
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 کااه  راه  هدف اکن ره سیدنه هاستای ده که ها وکاه کسب کیفری حقوق اصول از دسته

 راه  زکست محیط اصول معرفی و ریان را دوم رخش ده سپس داد  توضیح کوتا  ،آکد می

 کاا  زکست محیط حفظ هاستای ده وکاهکسب کیفری حقوق اصول هگیریکا ره تأثیر تبیین
 .پرداخت خواهیم ربیعی روم زکست رر زکست محیط اصول رامطلوب آثاه از یگیر پیش

 1مرتنط با محیط زیست وکار کسبیفری اصول ک (الف 

 از کاه  ها اعتمااد  و اخالق مهم اصل دو ،وکاه کسب کیفری حقوق اصول ره توجه را
  کنیم. می ررهسی ،هستند زکست محیط را مرتبط اصول کنتر مهم

 وکار کسباخالق در محیط . 1
 پیوساتگی  .رماود  اشااه   اخاالق  اصل ره توان می وکاه کسب کیفری اصول عمد  از
 راه  و حقاوقی  قواعاد  توجیاه  رارای  اخالقی اصول از استفاد  مفهوم ره اخالق، و حقوق

 عمال » زمیناه  پیوراد  اکان  اسات.  اخالقای  اصول تضمین ررای حقوقی قواعد کاهگیری

 .آوهد مای  فاراهم  دکگار  سوی از ها «حقوقی همگراکی» و سو کب از ها «اخالقی گراکی
 زکستی اخالق زمینه ده جهاری جوامع رت ریش کا همه رودن هماهنن مدعی توان می پس

 جهااری  زکسات  محایط  از رگاهبااری  ررای اجراکی های تضمین شدن یالملل رین رر و رود

 هاای  رامه توصیه و ها اعالمیه ها، عهدرامه ریی حاضر حال ده که گوره همان .وهزکد اصراه
 .ارد گردکد  تنظیم واقعیت همین پاکه رر یالملل رین

 چهااهچوری  تعرکاف  زکستی، اخالق شدن جهاری و اخالق و حقوق اهتباط شرط پیش

 اکان  .کارد  ترسایم  رهتار  ها زکستی حقوق کند آ هاهبرد رتوان تا است آن ررای کكنواخت
 و هاا  محادودکت  داهای کادام  هار  کاه  گاردد  مای  اهائاه  «زکساتی  اصول» را چهاهچوب

 موضوعه قوارین و اجتماعی هنجاههای ده چنان اصول از ررخی .ندهست خود های وکژگی

 ،اصاول  از دکگر ررخی حال، عین ده .ریست ها آن دهستی ده تردکدی که ارد  کرد هسوس
 ای هرتیجا  راه  هسایدن  از ماارع  متفااوت،  اخالقای  هاای  رظرکه اهائه و رود  مناقمه موهد

 .هاست آن دهراه  شمول جهان

 اعتماد .2

 هاساتای  ده تمااد اع ،زکسات  محایط  حقاوق  ده شاود.  مای  حاصل شفافیت را اعتماد

 آالکناد   کاهخاره رموره، ررای است. رودنمند قاعد  حال عین ده و رردن سود و وکاه کسب

 پاردازد  می تجاهی فعالیت ره که چند هر که دشو می مجازات علت اکن ره زکست محیط
                                                           

 به بعد. 47، صص هیان .1
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 که ها عناصری و رمود  استفاد وءس داهان سهم اعتماد از کند، می کمب تولید چرخه ره و

 ههما  کلای،  یدکادگاه  ده و واقاع  ده اسات.  رماود   آلاود   ،خاوهد   گر  ها آن حیات ره

 و محكاوم  وکاه کسب کیفری حقوق رظر از  زکست محیط مخرب وکاه کسب های فعالیت
 فعالیات  اکان  ،کنند  تخرکب راسالم و غیرشفاف اقدام ره توجه را زکرا است مجازات قارل

 قارال  محیطای  زکسات  داهان سهم رید هد ممروعیت عدم اکن پس ،شد  گر جلو  راممروع

 است. محكومیت

 و کناد  می عمل رنیادکن اصلی عنوان ره اعتماد ثروت، تولید چرخه ده دکگر ررف از

 رفعاان  ذی کاا  داهان ساهم  راه  کاه  چرخاه  اکن ده اعتماد ره آسیب پس ریند. آسیب رباکد

 آن دورااه   وقاوع  از امكاان  حاد  تاا  و گاردد  رانجبا  سرکع راکد هسارد می آسیب خاهجی
 از رتاوان  تاا  آکاد  مای  مادد  ره وکاه کسب کیفری حقوق که اکنجاست ده د.شو جلوگیری

  کرد. جلوگیری محیطی زکست خالف هفتاههای

 حقاوق  اصاول  را همگام زکست محیط وکژ  اصول هوشنگری و توضیح ره ادامه ده
 .پرداخت خواهیم وکاه کسب کیفری

 محیط زیست ویژهاصول  (ب  

 راوه  راه  و داهراد  وکاه کسب اصول را همسان کاهکردی زکست حیطم ویژه اصول
 اجارا  خیر، کا راشد وکاه کسب حقوق هاستای ده فعالیت که اکن از فاهغ وکژ ، و تخصصی

  شورد. می

 یا تعادل اصل عدالت. 1
 زکسات  راه  کاه  جااکی  ده البتاه  .1اسات  «عدالت» زکستی اخالق ده اصل رخستین

 عادالت  مفهاوم  ده شود. می  رامید «تعادل» اصل اکن ،کارد می اهتباط غیرارسان جاروهان

 اجتمااعی  و اقتصاادی  امتیاازات  رر آزادی و کاهاکی رر عدالت راکد آن مطار  که توزکعی
 و رهداشاتی  امكاراات  از غیار   و سن جنس، رژاد، از رظر صرف راکد همگان کارد،  ررتری

 هاای  آزماکش معرض ده ها افراد انرتو که داهد اقتضا عدالت پس .شورد مند  رهر دهماری

 اجتماعی و اقتصادی میاکای رر (تن و جان رر ح  و آزادی) ح  اکن و داد قراه خطرراک
 .داهد غلبه آن

                                                           

و  ا مللای  باین این اصول با مطا عه منابع گونااگون مرباوط باه محایط زیسات و معاهادات        .1
 .استلراج شده استها  آن بندی وجوه شباهت و جمعها  کنوانسیون
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 فراهم ارسان آوه زکان دخالت عدم را تعادل ررقراهی زکست، محیط و جاروهان دهراه 

 ارساری عامل داخلهم صوهت ده فقط تعادل اکن و است «تعادل» ربیعت قارون .شود می

 الزمه که موازره دوراه  ررقراهی صوهت، اکن ده که خوهد می هم رر راده قهری حوادث کا
 راا  پاس  .رود خواهد ارسان مثبت دخالت ریازمند ،است ربیعت سالمت کا حیات استمراه

 هاای  فعالیات  اسات  الزم وکاه کسب کیفری حقوق ده اخالق اصل و اصل اکن ره توجه

 هاای  آلاودگی  اکجااد  راا  و ررراد  می نمیا از ها زکست محیط زکستی عادلت که اقتصادی
 هوا و آب آلودگی موجب زکست محیط ده راپذکر تجیکه ماردهای پس افیودن و شیمیاکی

 اکجااد  توجیاه  راه  ،شادن  صانعتی  رهاره ره و شد  متوقف شورد، می ربیعی روم زکست و

 ضامارت  تبیاین  و قااروری  حماکت دریازمن مهم اکن .رمود زد  دامن زکستی های آلودگی
 توساعه  راه  توجاه  ارا  کاه  اسات  هااکی  آلودگی چنین اکجاد عامالن ررای یکیفر اجرای

 رمر ربیعی زکست محیط رارودی موجب کالن سطح ده جوامع شدن صنعتی و اقتصادی

 جاذب  کاه  پساماردهاکی  تولیاد  راا  که ربیعی صنعتی های چرخه اکجاد را پس .شورد می
 هاای  زرالاه  کاا  هساتند  پاذکر  تجیکه که راهمصرفی کب های فظر مارند شورد می ربیعت

 تولیاد  سامت  راه  آن دهای  جهات  و ریوتكنولاوژی  علم پیمرفت ره توجه را که پیشكی

 اررژی مولد های سوخت از استفاد  هم و ربیعی ساختاه و ها هکمه را پیشكی محصوالت
 اتومبیال  تولیاد  حتای  و یدیخوهشا  های راتری از استفاد  افیاکش مثل ربیعی قارلیت را

 ،کنند می فعالیت فسیلی های سوخت ره ریاز یر و خوهشیدی راتری از استفاد  را که هاکی

  .رمود حرکت تعادل کعنی زکستی اخالقی اصل اکن حفظ جهت ده توان می

 ننودنبار اصل زیان .2

 راه  کاه  شود ارجام ای هگور ره راکد او زکست محیط کا ارسان زکست ده پژوهمی هر

 و داشته عاملی حیطه 1ربودنراه زکان اصل .دینجامر او ارراف محیط کا ارسان ررای زکان
 آوه زکاان  ریولاوژکكی  های ررح اجرای واگذاهی کا ارجام هکیی، رررامه مراحل همه شامل

 رتااکج  اجارای  کاا  تحقیقات ارجام سپردن را توارند میر ها دولت که مفهوم ردکن .شود می

 از حاصال  مسائولیت  از ها خود خاهجی، کا داخلی مؤسسات ره سترد گ سطحی ده ها آن
 ده و رود  یتر ریش عینی و عملی آثاه داهای اصل اکن اعمال .ردارند مبرا ها پژوهش اکن

 رار  ااساتثن  تنها .است زکستی مطالعات و ها فعالیت رر دولت تصدی ریازمند مواهد رت ریش

 حفاظ  ررای ربیعت ره زکان پس ؛راشد خطر ده ارساری زردگی که است زماری اصل اکن
                                                           

   پیشین.پاورقی  :به نگاه کنید .1
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 از و شاود  تفسایر  محادود  صوهت ره راکد ااستثن اکن البته است. شد  هپذکرفت رمری روع

 از جلااوگیری راارای احتمااالی زکااان وجااود تنهااا کعناای .شااود خااودداهی آن ده افااراط

 محایط  رار  زکاان  تحقا   رلكاه  ود رب کافی اقتصادی های فعالیت و علمی یها پژوهش
 تخصصای  رهااد  وجاود  ضاروهت  خاود  مسائله  اکن احراز که شود محرز راکد ریی زکست

 کاا  و آوه زکان های فعالیت از جلوگیری اختیاه گذاه قارون حماکت را که رلبد می ها ای  وکژ

 رهااد  آن ره ها زکست محیط رر قطعی زکان تحق  مواهد ده کیفری دعوای ررح حداقل
 .رماکد واگذاه

 سازمان عمومی مجمع 1982 مصوب ربیعت جهاری نموهم که هاستاست همین ده

 کنوارسیون و 1995 توسعه و زکست محیط یالملل رین کنوارسیون روکس پیش متحد، ملل
 رااه  زکاان  مطالعاات  ی،ا  وشای  ره کدام هر 1992 هکودوژاریرو ده شد  تدوکن زکستی تنوع

 .1ارد کرد  منع ها ربیعت و ارسان هوی رر ریولوژکكی

 است شاکسته که هسد می رظر ره ربودنراه زکان اصل رر جهاری اجماع اکن هر توجه را
 از وکاژ   حماکات  هاساتای  ده وکاه کسب کیفری حقوق صولا از کكی تواردر اصلی چنین

  راشد. زکست محیط کعنی حوز  اکن ده داهان سهم

 مخفیی ها پژوهشاز  خودداریاصل  .3

 گردد می تفسیر ربودنراه زکان اصل هاستای ده مخفی یها پژوهش از خودداهی اصل

 رتیجاه  و راود   آَشاكاه  راکد زکست محیط کا ارسان دهراه  پژوهمی گوره هر ،آن ررپاکه و

 جی کلی، هور ره .شود گیاهش همگان ره کاهی پنهان گوره هر از دوه و دقی  روه ره آن
 علمای  های یتفعال از هدف ،کند می اقتضا رظامی گا  و استراتژکب منافع که مواهدی ده

 ایرار  یدلیلا  پاس  است رمر زردگی و سالمتی سطح اهتقای ره کمب زکستی، حوز  ده

 میثااق  راوکس  پایش  45 اد ما  .راداهد  وجاود  علمای  یها پژوهش رتاکج کردن یارحصاه
 مردم همه ره الزم دارش و ارالعات اهائه ضروهت رر توسعه، و زکست محیط یالملل رین

 ده و اقتصاادی  های حوز  ده پس .داهد تأکید مخفی قداما از خودداهی تلوکحی روه ره و

                                                           

 1972اعالمیه استکهلم  .1

 1995محیط زیست و توسعه  ا مللی بینکنوانسیون 

 1992اعالمیه ریو 

 1975 منشور بلگراد

 .قانون ملی حفافت از محیط زیست آمریکا
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 از راکاد  کیفاری  حقوق از شاخه اکن ده سازی شفاف اصل ره توجه را و وکاه کسب حقوق

 کرد. جلوگیری استراتژکب مواهد ده جی راشد اصل اکن را مغاکر که هاکی فعالیت ارجام

 اصل محدودیت ذخایر محیط زیست در زمین .4

 مارگ  اهقام و آماه کاهش موجب که جهان ده رهداشت و صنعت ونافی هوز هشد را

 هاای  دولات  توجاه  ماوهد  پایش  از رایش  جهان ده تغذکه منارع تأمین ره ریاز ،شد  ومیر

 صانعت  ده آمد  دست ره دارش تلفی  را که شد  راعث امر اکن است گرفته قراه مختلف
 متأسفاره که شود ررداشته ادیزک های گام غذاکی منارع اربو  تولید جهت ده کماوهزی را

 استخراج همچنین و کماوهزی رخش ده صنعتی تجهییات از اصولیغیر استفاد  دلیل ره

 اصال  راه  توجاه  راا  معدن و خاک غنی ذخیر  ،زمان گذشت را معادن و ربیعی منارع از
 .1 است داشته گیری چمم کاهش ها آن محدودکت

 هاای  کافتاه  از ررگرفتاه  کاه  ارارژی  یداه پاای  اصال  ررارر داریم می که گوره همان

 هار  راه  کاه  ارارژی  میایان  ،داهد ای  وکاژ  جاکگاا   زکسات  محیط ده و رود  فییکكداران
 راه  .شاود  تبدکل دکگری شكل ره کا شد  ذخیر  آن ده توارد می ،شود می واهد روم زکست

 تبادکل  دکگار  صاوهت  راه  صاوهتی  از رلكاه  هود رمای  نمیا از گا  هیچ اررژی رهتر ریان

 کااد  ترمودکنامیاب  دوم قاارون  هماان  کاا  اررژی رقای قارون رام ار اصل اکن از .شود می
 هاای  پتارسایل  فقار  دچااه  آکند  ده ربیعی منارع گمان ری که وضعیتی چنین ده شود. می

 ده و کمااوهزی  و صنعت ده سازی شفاف اصل از استفاد  را توان می ،رود خواهند ربیعی

 و رهتاارکن کماااوهزی و معاادن و عتصاان رخااش ده عمااومی اعتماااد افاایاکش رتیجااه
 میاراث  تاا  داد ارجاام  زکست محیط محدود ذخاکر و منارع از ها ررداهی رهر  ترکن زکان کم

 .راشد استفاد  قارل یتر ریش های رسل ررای ربیعت رهای گران

 ده چاه  مؤثر های تكنیب کاهگیری ره ها  از جی اصول اکن اجرای است مسلم آرچه 
 .ریسات  ممكان  ،اهتكاب از پس مرحله ده چه و اصول اکن رقض اهتكاب از پیش مرحله

 رهتار  هرچه اجرای هاستای ده الزم های تكنیب اهائه ره اکم کوشید  مقاله دوم رخش ده

 وکااه  کسب کیفری حقوق اصول رهتر اجرای آن رتیجه که رپردازکم زکست محیط اصول
 داشاته  ریای  ارهگیر پیش حالت توارند می و ریستند کیفری الیاما  ها تكنیب اکن .رود خواهد

 .راشند

                                                           

بنیااد   :تهاران  ،آشنایی با اصول و مبانی محيط زیستزاده، بهزاد،  یعقوبی فرانی، احمد، و ی. 1
 .52ص  ،1393 ،خواجه نصیر طوسی
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 محیطی زیستکیفری در قنال مخاطرات های  تکنیک (بخش دوم
 هاای  آلاودگی  اراواع  افایاکش  و کناوری  جواماع  گساترش  و پیچیادگی  راه  توجه را

 رادون  زکسات  محایط  ربیعای  هاای  سااخت زکر از حفاظات  که داریم می محیطی زکست
 زمینه ده چه و ها آن افیاکش از یگیر پیش زمینه ده چه کیفری های تكنیب گیریکاه ره

 .یسات ر ممكان  رهاکی یکاه ها  عنوان ره کنند  اکجاد حقوقی و حقیقی اشخاص جازاتم

 مخاررات از یگیر پیش ده وکاه کسب های تكنیب قسمت دو ده ها مسئله اکن هو اکن از
 )ب( طای محی زکسات  وکااه  کساب  کیفاری  حماکات  های تكنیب و )الف( محیطی زکست

 .کرد خواهیم ررهسی

ی از مختتاطرات گیتتر پتتیشدر  وکتتار کستتبهتتای  تکنیتتک (التتف 
 محیطی زیست

 از زکست محیط آلودگی از یگیر پیش کاههای ها  اهائه را کما  کوشید قسمت اکن ده

 حقاوق  موضاوع  ،حقاوقی  و حقیقای  اشاخاص  ساوی  از ها آلودگی اکن افیاکش و اکجاد
 هاساتای  ده هااکی  حال  ها  اهائه را دکگر عباهت ره یم.اکرم یگیر پیش ،وکاه کسب کیفری

 خأل، حاضر پراکند  قوارین ره گذها ای  اشاه و زکست محیط حفظ و احترام کردن کنهرهاد

 یم.رده نرما ها زکست محیط از حماکت هد قاروری

 ادو مان  خیار  الاواقی  عالج» :است دهمان از رهتر همیمه یگیر پیش که شد  گفته

 ررجساتگی  آن اراه گیر پایش  هاای  جنباه  و زکسات  محایط  دهراه  قاعد  اکن .1«المافی

 امكاان  ،دادن هس صوهت ده محیطی زکست های تخساه از ای  پاه ده زکرا .داهد یتر ریش
 .ریست ممكن گذشته وضعیت ره رازگمت

 و محیطای  زکست های زکان از یگیر پیش ررای کموه اکن کنگر  ،متحد  اکاالت ده

 و داد قراه حفاظت موهد فدهال جنگل عنوان ار ها جنگل دو 1819 سال ده آن از حماکت
 تصاوکب  راا  ساپس  و رماود  اکجااد  ها آمرکكاا  متحد  اکاالت جنگل اداه  1900 سال ده

 کماوه  اکان  هاای  جنگال  از حماکات  رارای  جدکدی گام 1976 سال ده جنگل مدکرکت

 کنتر مهم جمله از ،زکست محیط از حفاظت قارون 13 ماد  مطار  ریی اکران ده .ررداشت
 و مخارب  اقادام  راوع  هار  از تمحافظا  و یگیار  پایش  زکسات،  محیط سازمان وظاکف

 است. شد  عنوان محیط تناسب و تعادل زرند  ررهم

                                                           

 .27ص  ،1387، ( ) یا  زهرا: ، تهراناسال  و محيط زیستمحمد،  سینی شیرازی،.ح 1
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 و راوهاا  دهرااه   یمحیطا  زکسات  فجااکع  از یگیار  پایش  رارای  کماوهها  از ای  پاه

 راوامبر  قاارون  1 مااد   ماثال   .1ردا  کرد وضع ها هاکی محدودکت ریی اتمی های زکردهکاکی

 مجاوز  کسب ره ممروط فرارسه ساحلی های آب ره ها ریگاره راوهای وهود فرارسه 1968
 ماواهد  جمله از ا.ا.ج دهکاکی منار  قارون 6 ماد  ریی ما کموه ده .دارد می ضمارت تارع و

 مناار   ده یمیحطا  زکسات  آلاودگی  هرگوره اکجاد» ها ها کمتی زکان ری عبوه رر ااستثن

 عباوه  اصل هایثنااست ریان مقام ده ریی قارون همان 9 ماد  .است دارسته «اکران اکیدهک
 محایط  رارای  آوه زکاان  کاا  و خطررااک  اتمی مواد حامل های زکردهکاکی عبوه» ،ضره ری

 .دارد می «اکران اسالمی جمهوهی صالحه مقامات قبلی موافقت ره منوط ها زکست

 محایط  آلاودگی  از یگیر پیش ده دکگری ثرمؤ عامل ضاکعات و ها زراله صحیح دفن
 اتمای  هاای  زرالاه  صاحیح  دفن زمینه ده سوئد و فرارسه کموههای امروز  .است زکست

 رر «ها زراله دفن وظیفه» ها شهرداهی ق 55 ماد  2 رند رب  ما کموه ده .هستند پیمتاز

 اجارای  مادکرکت  پساماردها،  مادکرکت  قاارون  7 مااد   مطاار   و استه شهرداهی عهد 
 .است کنندگانتولید را پسماردها

 دفاع  مارند عمومی رهداشت کنند تهدکد اقدامات ،اسالمی مجازات ارونق 688 ماد 

 دارسته سال کب تا حبس مستوجب ها زاکد مواد و دامی و ارساری فضوالت غیررهداشتی
 و معمااهی  الیع شوهای وظاکف جمله از پسمارد مدکرکت قارون 12 ماد  1 تبصر  .است

 شاوهای  جامع ای هراحی های ررح ده زراله دفع ررای منارقی گرفتندهرظر ها، سازیشهر

 لاوزان  1972 کنوارسیون هاستای ده ارهگیر پیش های گذاهی قارون اکن دارد. می کادشد 

 .است آن مرتبط مقرهات و زراله دفع دهراه 

 اکاد رب ها صاالح  ذی هاای  اهگان رقش محیطی زکست مخاررات از یگیر پیش امر ده

 هاای  آب آلاودگی  راا  مبااهز   ده هارای  کماتی  و رناده سازمان رموره ررای .گرفت رادکد 
 گساترش  ده ارارژی  ملای  کمیته همچنین داهرد. مهمی رقش کموه سرزمینی و ساحلی

 پرتاو  ررارار  ده حفاظات  اماوه  رخاش  .داهد ای ررجسته رقش پاک های اررژی از استفاد 

 ها پرتوزا مواد ره زکست محیط آلودگی مییان تعیین وظیفه که اکران اتمی اررژی سازمان
 و ای ههست اکمنی رظام اموه مارند سازمان اکن های رخش ساکر همچنین و داهد عهد  رر

 هسااردن  حاداقل  راه  ده دنا توار مای  ماوهد،  حساب  ریی ای ههست آلودگی کنترل مدکرکت

                                                           

  ،1384 گانج دانا،،   :تهاران  آقاایی، ترجمه بهمان   ،دریاها الیلل بينققوق  چرچیل، رابین،. 1
 .135ص 
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 ساازمان  عالو  ره .دنراش دسودمن ای ههست های فعالیت از راشی زکستی محیط های زکان

 از حماکاات ده زکساات، محاایط از حفاظاات اصاالی متااولی عنااوان رااه زکساات محاایط

 گذشاته  از تار  فعاال  آکند  ده هود می ارتظاه که ستا یمارند ری رقش یداها ها اکوسیستم
 شود. داد  رمان

 عاامالن  تعقیاب  رارای  کماوهها  ملای  قاوارین  تصوکب رر ریی هکو اعالمیه 13 اد م

 اصل اکران ده ،شد اشاه  که گوره همان هاستا همین ده .داهد تأکید ستزک محیط آلودگی
 هاای  فعالیات  و دارسته عمومی وظیفه ها زکست محیط از حفاظت اساسی قارون پنجاهم

 .است شمرد  ممنوع ،شود آن تخرکب کا آلودگی ره منجر که ها اقتصادی

 ده حفاظات  اماه ر آکاین  و 68/10/30 مصوب اشعه ررارر ده حفاظت قارون همچنین
 شیمیاکی مواد تولید ده شاغل کاهگران از حماکت هاستای ده ساز کون پرتوهای خطر ررارر

 موضاوعه  قاوارین  اسات.  زکسات  محیط آلودگی ارهگیر پیش قوارین کردن ملی رر گواهی

 هام  یارگااه  جارم  راه  دیهماوا  ده و هفته فراتر ریی اکن از ،یگیر پیش هاستای ده اکران
 کمیاب جاروهان شكاه 1346 مصوب صید و شكاه قارون 13 ماد  رموره رایر رد.ا هپرداخت

 ها ملی های پاهک ده شكاه همچنین و گوهخر کوزپلنن، تمساح، مارند ارقراض خطر ده و

 دارساته  هکاال  میلیون 20 تا 1/8 نمیا رقدی جیای کا سال 3 تا هوز 91 حبس مستوجب
 کعنای  شاد  خواهاد  مجاازات  دو هار  ره محكومیت مستوجب تكراه صوهت ده که است

 مجازات تمدکد .است رمود  اقدام جراکم اکن تكراهکنندگان مجازات تمدکد ره گذاه قارون

 و تاسا  شاد   پذکرفتاه  ریای  پساماردها  مادکرکت  قارون 9 ماد  ده جرم تكراه صوهت ده
 محكاوم  پایش  رااه  ماالی  مجاازات  حاداکثر  ررارار  دو ره جرم تكراه صوهت ده عامالن

 .شورد می

 عامال  جرم تكراه و مجدد اهتكاب صوهت ده مجازات تمدکد هایکاه ها  از استفاد  
 قاارون  45 مااد   .هود مای  شاماه  راه  زکست محیط های آلودگی از یگیر پیش ده مؤثری

 حایط م موضاوع  اهمیات  لحااظ  راه  ،1342 مراتاع  و ها جنگل از ررداهی رهر  و حفاظت

 1 تا ما  2 از تأدکبی حبس مستوجب اه مباالتی ری واسطه ره جنگل سوزی آتش زکست،
 قصاد  احراز ریازمند جنگل سوزی آتش جرم کادشد ، ماد  مطار  پس .است دارسته سال

 جارم  احاراز  رارای  خسااهت  وقوع و افروزی آتش مارند فعل قصد صرف و ریست رتیجه

 .کناد  مای  کماب  آن دادن هس از یگیار  پایش  ره خود مسئله اکن که است کافی کادشد 
 شاوهای  1359 خارداد  مصاوب  شاهرها  ده سابی  فضاای  گسترش و حفظ اروریق الکحه
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 یگیر پیش و حماکت ررای کیفری تضمینات دکگر از ریی ا.م.ق 680 و 675 مواد ارقالب،

 .هستند زکست محیط ره آسیب و آلودگی از

 محایط  هاای  آلاودگی  از یگیار  پیش تكنیب ده که رمود فراموش رباکد حال اکن را
 آن رار  1972 استكلهم کنفرارس و 1975 رلگراد منموه که آموزش شرق ره راکد زکست

 198 ماد  و هکو های رررامه هئوس 18 رند ره توجه را همچنین شود. وجهت ارد، کرد  تأکید

 .گرفت رادکد  رباکد دهکاها حقوق دهراه  ها هساری ارالع رقش ملل سازمان کنوارسیون

 الایام  محیطای  زکسات  هاای  آلاودگی  اکجااد  از یگیار  پایش  یهاا  ها  از دکگر کكی

 محیط موضوع ده کلی های سیاست اهائه ره اقتصادی های سازمان و تجاهی یها شرکت

 الایام  و 1هاا  آن اساسانامه  ده صانعتی  پسماردهای و ها زراله دفع مدکرکت قبیل از زکست
 از تخصصی و پیگیر رظاهت ره ریاز امر اکن که است پاک های اررژی از استفاد  ره ها آن

 رحاث  ده مسائله  اکان  .رگیارد  قاراه  آن عهاد   رار  رظاهت هوظیف که داهد مرجعی سوی

 راوه  راه  خود ها شرکت آن ده که شود می مطرح (CSR) ها شرکت اجتماعی لیتئومس
 زکسات  محایط  عبااهتی  ره و داهان سهم از حفاظت هاستای ده ها اقداماتی سلسله ،اهادی

 .2دهند می ارجام

 محیطی زیست وکار کسبکیفری  یحمایتهای  تکنیک (ب 

 ،وکااه  کساب  کیفری حقوق اصول مطار  و زکست محیط مسئله اهمیت ره توجه را

 تكنیاب  کادام  زکسات  محایط  ده کادشاد   اصاول  از حماکت ررای که است اکن پرسش

 ده زداکای  جارم  که گفت راکد راه  اکن ده ی؟ارگاه جرم کا زداکی جرم رود؟ خواهد کاهآمدتر
 کیفری منسجم و دقی  یارگاه جرم عدم که ای همرحل ده اما است الزم و کاهآمد مواقعی

 اساسای  اصاول  تار  گساترد   ارعااد  ده و زکستی اخالق اصول شدن گذاشته پا زکر راعث

 و تار  الزم یارگااه  جارم  تكنیاب  هساد  مای  رظر ره ،است شد  وکاه کسب کیفری حقوق
 .درماک می تر ضروهی

 کیفاری  حمااکتی  هاای  کااه  ها  تبیاین  هسد می رظر ره گفته پیش مطالب ره توجه را

 کماب  زکسات  محایط  زمینه ده وکاه کسب محیط را متناسب مجازات تعیین ره توارد می
 از زکسات  محایط  زمیناه  ده اکاران  کیفاری  سیاسات  ده حماکتی کیفری هایکاه ها  کند.

 راودن،  راکافی است. راکافی مواقع ررخی ده ما عقید  ره و ریست ررخوهداه کاملی ارسجام

                                                           

 .152ص  ،پيشين جعفری، امین،. 1

 .به بعد 145ص ،هیان به: .ک.، ربارهدر این . 2
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 ده تاا  کند می کمب محیطی زکست انکاه ری  ره گذاه قارون سكوت گاهی و ربودن شفاف

  راشند. تر ممصم خود ارهکاه ری  اهداف اجرای

 مجموعاه  هوشان  و صارکح  تبیاین  ،هاا  مجاازات  و جارم  راودن  قااروری  اصل آثاه از
 هاای  یرگااه ا جارم  افایاکش  و شاماه  رای  قوارین رودن است. ها مجازات و ها یارگاه جرم

 گااهی  حتای  کاه  ای هگورا  راه  شاود  مای  کیفری حقوق تارعان سردهگمی راعث پراکند 

 .مارند می عاجی مقرهات مجموعه رودن وسمنس و راسخ تمخیص از قوارین مجری اضیانق
 که تعیکرات قارون 688 ماد  یپاکار رخش ره رمود اشاه  توان می زکست محیط زمینه ده

 کارد   ارما ها «...رباشند شدکدتری مجازات مممول خاص قوارین رب  چنارچه» عباهت

 دهسات  ،زکست محیط موضوع اهمیت و شدت ره توجه را روکسی قارون شیو  اکن است.
 رارای  هام  و محیطای  زکسات  کنند   آلود نامتخلف ررای هم عمل ده و هسد رمی رظر ره

 محاکماات  رعتس ره توجه را و دآوه می پدکد ارهام قضاکی متخصصان و قارون مجرکان

 شد  وضع مقرهات و قوارین ره توجه را حتی عدالت اجرای عدم ره منجر اکران ده کیفری
 سیاسات  رباودن  و متفرقاه  و پراکناد   قاوارین  ره توجه را ،ناک رر افیون .شود می کنوری

 ،2غیرمجاز صید و شكاه ،1ربیعی منارع و اموال زدن آتش ها، یارگاه جرم زمینه ده واحدی

 جاراکم  شاماه  راه  راکاد  هم ها غیر  و 5 هوا آلودگی ،4آب آلودگی ،3ربیعی ارعمن تخرکب
 عناوان  زکر منسجم مجموعه کب رودن اهمیت  مسئله اکن که افیود زکست محیط علیه

  سازد. می رماکان پیش از ریش ها زکست محیط کیفری قارون

 کیفری جرایا ضمارت ركدن رینی پیش ماهوی حماکتی هایکاه ها  دهراه  دکگر ركته
 اجرای ضمارت همچنین و محیطی زکست جراکم زمینه ده حقوقی اشخاص ررای مناسب

 .اسات  حقیقی اشخاص ررای (ت.ق 688 م ره توجه را سال کب تا حبس) آن کم رسیاه

 مسائولیت  که اسالمی مجازات جدکد قارون ده اکران گذاه قارون جدکد هوکكرد ره توجه را
 اسات  پذکرفته -حقیقی شخص مسئولیت از تبعیت ره تهالب- ها حقوقی اشخاص کیفری

 ها کاالن  ساطح  ده محیطای  زکسات  هاای  آلاودگی  همه ره ریدکب که اکن ره توجه را و

 ده کاه  رماکاد  مای  اکجاب ضروهت د،دهن می گسترش کا کنند می اکجاد حقوقی اشخاص

                                                           

 .1375تعزیرات مصوب قانون  657ماده  .1

 .1346قانون صید و شکار مصوب  13تا  10مواد . 2

 .1346و مراتع مصوب ها  قانون حفافت و بهره برداری از جنگل 47تا  42مواد  .3

 .1320واگیر مصوب های  آمیزشی و بیماریهای  جلوگیری از بیماری شیوهقانون  11ماده . 4

 .1374هوا مصوب  وه جلوگیری از آ ودگیشیقانون  2ماده  .5
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 اکان  منض .پذکرد ارجام صحیحی و سرکع اقدام آن مییان و مجازات ماهیت تغییر زمینه

 و علام  راا  پاذکرد  می ارجام حقوقی اشخاص توسط که محیطی زکست جراکم تر ریش که

 چنارچاه  پاس  .اسات  قبلای  محاسابه  راا  و تار  رایش  سود ره هسیدن جهت ده و ارالع
 زکسات  محایط  از حفاظات  رفاع  ره ها راال موازره گذاه قارون توسط ارتخاری های مجازات

 امار  اکان  .راود  خواهیم عمل ده ها مجازات سبمنا پذکریتأثیر عدم شاهد ،ركند سنگین

 دائام  کاا  موقات  تعطیلای  و حقیقی اشخاص دهراه  حبس شكل از مجازات که رلبد می
 آسایب  میایان  محاسابه  را و کالن رقدی های مجازات شكل ره حقوقی اشخاص دهراه 

 یاب تكن از هساد  مای  رظر ره که چند هر واقع ده .کارد تغییر د آم دست ره سود و واهدشد 

 اهتكاری ری  محیط را متناسب تكنیب اکن چون حال اکن را شود می استفاد  زداکی حبس
 کند. مدکرکت ها ری  وقوع هکسب توارد می رهتر مراتب ره است

 
 گیری نتیجه

 وهت ضار  کناوری  جواماع  ده صانعتی  و تصاادی اق توسعه و جمعیت هشد ره توجه را

 راا  آن اصول از ماکتح و زکست محیط حفظ هاستای ده توسعه دهست هایکاه ها  کافتن

 پایش  از رایش  وکااه  کساب  کیفاری  حقاوق  ده شاد   ارجاام  هاای  گذاهی اهزش ره توجه
 و اراه گیر پایش  هاای  رگرش تغییر را مگر شد رخواهد میسر مهم اکن .ندک می خودرماکی

 توساعه  و اکجااد  و ریای  جهاات  ررخای  ده کیفاری  های عمل شدت همچنین و حماکتی

 حفاظ  ررای ملی یعیم گسترش و اکجاد و جامعه ده مدری و کیفری تخصصی رهادهای
 هاای  سلر زردگی کیفیت رهبود و ارساری حیات حفظ موجب رهاکت ده که زکست محیط

 .شد خواهد آکند 

 دولتای غیر های سازمان های فعالیت گسترش و اکجاد ره ریاز منظوه اکن تحق  ررای
 هاای  آلاودگی  از جلاوگیری  ضاروهت  نرماود  پرهرن ررای ها( )سمن مردمی رهادهای و

 ده جامع قاروری تدوکن و مسئله اکن ره وکژ  پرداختن و اکجاد عامالن را مقارله و زکستی

 از ریش زمینه اکن ده تخصصی کیفری و حقوقی رهادهای تمكیل و زکست محیط زمینه
  .شود می احساس پیش

 مسائله  راه  کیفاری  یحمااکت  و اراه گیر پیش مسائل رر عالو  جامع قارون تدوکن ده

 ضاارطان  از وکاژ   ای زرجیار   رینای  پایش  رموراه  رارای  شاود.  پرداختاه  راکد ریی شكلی
 توجاه  را مهم اکن است. ضروهی محیطی زکست جراکم تعقیب و کمف ررای دادگستری



74  نامه مطالعات حقوق کیفری اقتصادی فصل 

 راز کیفری دادهسی آکین1375 مصوب تعیکرات قارون 675 ماد  جدکد قارون تصوکب ره

  .1دکن می درماکیخو تشد ره آن قاروری خأل

 و زداکای کیفر منطقای  رظام  ده و دکگار  کب ستایها ده راکستی شد  اهائه هایکاه ها 
 فراتر و زکست محیط ده مؤثر ای گوره هر رتوارند تا ردشو استفاد  هم همرا  ره یارگاه جرم

 راشند. مؤثر وکاه کسب حقوق ده آن از

  

                                                           

مأموران سازمان که زیر نظار   :قانون بهسازی محیط زیست اشاره کرده است 65ماده  هرچند. 1
 ،گیرناد  مای  دادستان عمومی تعلیمات الزم را گذرانده باشند در ردی  ضابطان دادگستری قرار

ت ساازمان  و یؤک جدید و با توجه باه میازان مسا   .د.قانون آ 29و 28این اشاره با توجه به ماده 
 .همچنان باقی است و خأل ستنیحفافت از محیط زیست کافی 
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 فهرست منابع 

 :ها کتاب یکا؛

 .1390 مییان،رمر  :، تهرانحقوق ازای عمومی اهدریلی، محمدعلی، .1

 .1393رمر دارش،  :، تهرانوکار کسبحقوق کیفری جعفری، امین،  .2

 رمار کااس زهارا،    :، قام اسالم و محیط زیستت حسینی شیرازی، سید محمد،  .3
1387. 

جاوداراه،  ا   جنگال ارتمااهات   :، تهاران حقوق کیفری اقتصادساکی، محمدهضا،  .4

1389. 
 :، تهاران محیطتی  زیستتوسعه اقتصادی و مسائل ماه،  فرمارفرمائیان، فار .5

 .1353 ،سازمان حفاظت از محیط زکست

 .1379دادآفرکن،  : ارتماهات، تهرانزمینه حقوق ازای عمومیروهرها، هضا،  .6
نشتنایی بتا اصتول و منتانی محتیط      رهایاد،   ،زاد  ولی ،احمد ،کعقوری فراری .7

 .1393 ،رنیاد خواجه رصیر روسی :تهران ،زیست

  .45 شماه  ،حقوقی تحقیقات مجله ،زیستی اخالق اصول مصطفی، ،لسانا . 8

 حقتوق  در احتیتاطی  اقتدامات  اصتل  اایگتاه  بررسی اهدوان، زراان،  ترک .9
 و ارالعاات  مرکای  ،ایتران  حقتوق  بر نگرشی با زیست محیط الملل بین

 .1381 پاکیی اکران، علمی مداهک

 های بایسته بر ملیأت یستز محیط از کیفری حمایت محسن، ،عبداللهی .10
 محایط  حقاوق  گرو  محیطی علوم پژوهمكد  ،محیطی یستز کیفری حقوق

 .1386 پاکیی پنجم، سال اول، شماه  ،رهمتی شهید دارمگا  زکست

 اترایا  حتوزه  در ایتران  کیفتری  نظام های چالش حسن، غالم ،کوشكی .11
 .حقوقی هساری ارالع رامه فصل ،محیطی زیست

 مجلاه  ،زیستت  محیط رعایت در ها دولت مسئولیت و تعهد ،علی وفاداه، .12
 .86رهاه ،1 شماه  رهم دوه  ،زکست محیط یژتكنولو و علوم

 مشتورتی  رأی پرتو در نینده، های نسل حقوق راده، مساعد، رراون، وکس، .13
 ساال  خااهجی،  سیاسات  راماه  فصال  دادگستتری،  یالملل بین دیوان 1996
 .1380 پاکیی ،3 شماه  پاریدهم
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 یالملل بینهای  وانین و اعالمیهدوم؛ ق

 .1972 استكهلم اعالمیه .1

 .1995 توسعه و زکست محیط یالملل رین کنوارسیون .2

 .1992 هکو اعالمیه .3

 .1975 رلگراد منموه .4

 .آمرکكا زکست محیط از حفاظت ملی قارون .5

 .زکست محیط مدکرکت را مرتبط های رامه تفاهم و ها رامه پیمان .6

  .اکران اسالمی جمهوهی اساسی قارون .7

 1394 مصوب کیفری دادهسی آکین قارون . 8
 .1353مصوب زکست محیط رهسازی و حفاظت قارون .9

 .1346 مصوب شكاه و صید قارون .10

 . 1392 مصوب اسالمی مجازات قارون .11



 سیره  ی از فساد مالی درگیر یشپ

 (عحضرت امیرالمؤمنین )

 1رپوقلی رضا غالم
همانا پُست فرمانداری برای تو وسیلة آب و نان نبوده، بلکه »

امانتی در گردن توست، باید از فرمانده و امام خود اطاعتت  
کنتتیت تتتو نتتری نتتداری نستتبت بتته رعیرتتت استتتبداد ورزی و 

دستور به کار مهمری اقدام نماییت در دستت تتو امتواای از     یب
دار آنتی تتا   های خدای بزرگ و عزیز است و تو خزانهثروت

 2.«به من بسپاری

 
 چکیده

هاای کماوهها تبادکل    ترکن چالشکن و اساسیتر مهمفساد مالی، امروز  ره کكی از 

ی و سرکوب آن صوهت گرفتاه اسات. کكای از    گیر پیشهای زکادی ررای شد  و تالش

( اسات  عمقارله را فساد مالی، حكومت حضرت امیرالمؤمنین )ه های موفّ  ده زمینتجرره
کن سازد. پژوهش حاضر توارسته است ده مدّت کوتاهی، فساد مالی ها کنترل و هکمه که

 سایر  ی از فسااد ماالی ده   گیار  پیشتحلیلی ره ررهسی موضوع  اتوصیفی    که ره شیو

راامطلوب،    اکمان پرداخته، ره اکن رتیجه هسید  است که اکمان ررای مقارله را اکن پدکد
اراد.   اساتفاد  کارد    زمانهمروه  ره ،«ارهگر سرکوب»و « هارگیر پیش»از دو دسته تداریر 

هاای   ود  و هوشر و موقعیتی اجتماعیه ارگیر پیشالبتّه، ده رگا  اکمان، اولوکّت را تداریر 

ترکیبای،   عنوان آخرکن ها  چاه  ره کاه هفته است. ده کناه اکن هاهبارد  اره، رهگر سرکوب

                                                           

 شناسی.. دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم1
، تهاران: انتشاارات پیاام    البالغة قضرت علی بن ابيطالب )ع(نهج. دشتی، محمّد )متارجم(،  2

 .345، ص 5نامه ، 1390عدا ت، چاپ یازدهم، 
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اکمان ها راکد داشتن اهاد  و عیم هاساخ ده ررارار   ی داه زمامدوهان ه وکژگی راهز و ررجست

توجّه راه موقعیّات و پاکگاا  سیاسای و      یو قارعیّت ده ررخوهد را آن، رفساد مالی   پدکد

ارااه و گیر پاایشتااداریر   اجتماااعی مرتكبااان آن دارساات. اکاان وکژگاای ده هاار دو حااوز
 است. آشكاهاره، گر سرکوب

 
 واژگان کلیدی

اراه، جاراکم   گیر پایش ی از جارم، تاداریر   گیار  پایش ماالی،   (، فسااد عامیرالمؤمنین )

 اقتصادی.

 
 مهمقد

هاای  فساد مالی، امروز  ره کكی از معضالت و ممكالت اساسای رسایاهی از رظاام   

ی که هر هوز شاهد گیاهش مواهد خُرد و کالن فسااد  ا گورهسیاسی تبدکل شد  است، ره
فقاط راه اماوه سیاسای و اقتصاادی       های فساد رییمالی ده اکران و جهان هستیم. حوز 

هاای سیاسای، اقتصاادی، پیشاكی، علمای، فرهنگای،       حوز  همهمحدود رگمته، رلكه 

کموه خاصّی ربود  و  مختص ،شوم  چنین اکن پدکد ت. هم.. ها ده رر گرفته اس.وهزشی و
منظوه، اماروز  ده  همین ارد. رهکموههای جهان کم و ریش را آن دهگیر شد ه تقرکبا  هم

ای، تاداریر زکاادی رارای    چنین ده سطح جهاری و منطقه کموههای جهان و هم تر ریش

مالی( ده رظر گرفته شد  اسات. البتّاه    ضدفساد)تداریر  ی و مقارله را فساد مالیگیر پیش
فساد مالی، موضوعی ریست که ره تازگی ده جوامع رمری ظهوه و گسترش کافته   پدکد

هاا، ریای وجاود داشاته     وکژ  را تمكیل رخستین دولتو رههای دوه راشد، رلكه از گذشته

هاا ریای راود  و هار رظاامی راا       اکن جوامع و دولات ه مقارله را آن دغدغ رنارراکن،است. 
 ی که رسبت ره اکن موضوع داشته، ره مقارله را آن پرداخته است.هوکكرد

مقارلاه راا فسااد ماالی، حكومات حضارت        هاای موفّا  ده حاوز    ومتکكی از حك

توارسته اسات   ،امیرالمؤمنین )ع( است که را وجود کوتاهی مدّت آن )ده حدود پنج سال(
 ها اصالح رمود  و ره مسیر اصلی خاود رازگرداراد.   های حكومتیکكی از فاسدترکن رظام

های مختلاف فرهنگای، سیاسای،    از اصالحات ده عرصه ،داهی اکمان، مملو دوهان زمام

اسالمیِ آن ه علّت وضعیّت خاصِ جامع ده اکن میان، ره .. است که.اقتصادی، اجتماعی و
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، کكای از  گماان  یرا  1ای پیادا کارد  اسات.   ررجستگی وکژ « اصالحات اقتصادی»هوز، 

ای، مقارله را فساد مالی است. زکرا، فسااد  اصالحات اقتصادیِ اصلی و مهم ده هر جامعه

از مسایر دهسات و   و آن ها  ده رظام اقتصادی کموهها اکجاد کرد  یمالی، اختالل شدکد
ی اکماان، کكای از   داه زمامسازد. ره شهادت تاهکخ و موهّخان، دوهان  قاروری، منحرف می

های سیاسی رود  و فساد ده مدّت کوتاهی کاهش کافته و تا ترکن دوه ترکن و پاکسالم

تواراد الگاوی مناسابی رارای     کنیِ کامل پیش هفته اسات کاه اکان امار مای     مرز هکمه
های رسیاه زکادی ده سطوح مختلف ملّای،  تالش اکن که های کنوری راشد. زکرا، را لتدو

ولای  ی و سرکوب فساد مالی صوهت گرفته اسات،  گیر پیشالمللی ررای ای و رینمنطقه

ها مختال  هاا   آن ها رود  و رظاام اقتصاادی  گیر رسیاهی از دولت هنوز فساد مالی گرکبان
  کرد  است.

راکامی کا موفّقیّت ارادک  رسایاهی از    م تاهکخی و مماهد ت مهّقیّآگاهی از اکن موف

هاای زکاادی ها ده ذهان مطارح     ی از فساد مالی، پرسشگیر پیشهای کنوری ده دولت
صدد پاسخ راه  دهرر همین اساس، پژوهش حاضر که ریاز ره پاسخ مناسب داهد  سازد می

 های زکر است:پرسش

( عه دوهان حكومت حضارت امیرالماؤمنین )  آکا فساد مالی ره شكل کنوری آن، د .1
 وجود داشته است؟

فساد   اکمان رسبت ره پدکدهوکكرد رودن پاسخِ پرسش رخست،  ده صوهت مثبت .2

 اکن کههای فسادآلود، موهد تأکید اکمان رود  است و کا شمالی چگوره رود  است؟ آکا هو
 ارد؟تلقّی شد  راه زکانامری رامطلوب و 

رودن فساد ماالی ده رگاا  اکماان، رارای مقارلاه راا آن چاه         طلوبده صوهت رام .3

 هاکی ا عمال شد  است؟کاه ها تداریری اردکمید  شد  و چه 
 ( ده مقارله را فساد مالی چه رود  است؟ عموفّقیّت حضرت ) تعل .4

ای، تاالش  تحلیلی و اساتفاد  از هوش کتارخاراه   اتوصیفی  هوکكرد اکن پژوهش را 

ررهسی اکن موضوع پرداختاه و ده رهاکات، پاساخی مناساب و مساتند راه       کند تا ره می
های مقارلاه راا    مفهوم فساد مالی و راکسته اهای راال ردهد. ررای اکن منظوه، ارتدپرسش

                                                           

شااهری، محمّااد، )بااا همکاااری طباطبااایی،    محمّاادی ریتاار، ن.ک:  . باارای آگاااهی باای، 1
، عربای(  –)فارسای   (ع)نامة اما  علی سياستنواد، سیّدمحمود(، سیّدمحمّدکافم و طباطبایی

 .1390سازمان چاپ و نشر دارا حدیث، چاپ دوم، ویراست دوم،  :ترجمة مهدی مهریزی، قم
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( رسبت راه آن ریاان شاد  )گفتااه رخسات( و ساپس تاداریر        عآن و روع رگا  حضرت )

 1است )گفتاه دوم(.  شدررهسی فساد مالی   ( ده ررارر پدکدعحضرت ) ارهگیر پیش

 
 های مقابله با ننگفتار نخست: مفهوم فساد مالی و بایسته

های مقارله راا  ره ررهسی مفهوم فساد مالی )رند رخست( و راکسته اده اکن گفتاه، ارتد

( رسابت راه آن )رناد    عآن )رند دوم( پرداخته شد  و سپس رگا  حضرت امیرالماؤمنین ) 
 .گرفتخواهد  قراهررهسی موهد سوم( 

 بند نخست( مفهوم فساد مالی
« فسااد »  است. از رظر لغوی، واژ« مالی»و « فساد»  فساد مالی، ترکیبی از دو واژ

هفاتن،   شادن، رارودشادن، ازراین    چاون: تباا    لغت ده معاری مختلفی همهای ده فرهنن

، دشامنی،  شدن، تباهی، خراری، رارودی، تالشی، فتنه، آشوب، زکان، گیرد، کینه متالشی

ظلم، ستم، شراهت، ردکاهی، ریماهی، زوال صوهت از مادّ  ده مقارل کاون کاه حصاول    
شدن عضو، چارک و ساروزکته      است، پوسیدگی و اضمحالل و چرکیصوهت ررای مادّ

جساد   کّاه یاج حیواری و گیاهی، پوسایدگی و تج دمل، پوسیدن و گندکدن ارس موجود ده

که ره عنوان صفت اکن واژ  ره کاه هفته اسات،  « یمال»  واژ 2پس از مرگ، آمد  است.
کملب، زه و م لاب، غناا،   ست که ره معنای ثروت، داهاکی، ماگرفته شد  ا« مال»  از واژ

مختلفای از آن شاد     هاای  رکاف عریای ت از رظر اصطالحی و فنّی،  3.. آمد  است..تموّل و

از رظر » ین آن آمد  است:و تبی ده تعرکف اکن مفهوم« رامة اقتصاد پنهانواژ »است. ده 
شدن کام راشاد چاه     ج هر چیی از اعتدال، چه اکن خاهجلغوی، فساد عباهت است از خرو

. ردکن معنا که استکردن  د  که فساد ره معنی شكستن کا رقضده تعرکفی دکگر آم زکاد.

توارد قوارین، قواعاد و کاا مقارّهات اداهی     شود و اکن چیی میكسته کا رقض میچییی ش
ها از اهاداف و   ای مجموعاه  شاود کاه  ساد ره هر چیایی گفتاه مای   د. ردکن معنی، فراش

غیرقااروری ده اماوال دولتای و     را اکن تعبیر، ره هر روع تصرّف کاهکردهای خود رازداهد.

استفاد  از موقعیّت و استفادة غیرقاروری از اختیاهات و قدهت ررای استفاد  از امكارات سوء

                                                           

، از پاس . شاد گیرانه بررسای خواهناد    است که در این پووه،، تدابیر پی، یادآوریالزم به  .1
 .آید.  نمیتدابیر سرکوبگر سلنی به میان 

، تهران: مؤسّسة انتشارات امیرکبیر، جلد دوم، چااپ  فرهنگ فارسی )متوسّط(. معین، محمّد، 2
 .2545، ص 1379پانزدهم، 

 .01/11/1394، آخرین مشاهده http://www.vajehyab.com/dehkhoda. ن.ک: 3

http://www.vajehyab.com/dehkhoda
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 رسیاهی از جمله اخاتالس،  های داقشود که البتّه داهای مصمیق مالی، فساد مالی ارال

سوءاساتفاد  از  هشو ، اخاذی، ررداشت و دخل و تصارّف غیرقااروری ده وجاو  و اماوال،     

توان گفت کاه   ، میپس. استهای مالی و اَشكال گوراگون دکگر ررداهی امتیازات و رهر 
عمومی( ررای کسب مناافع شخصای   از مقام و موقعیّت دولتی ) سوءاستفاد فساد مالی، 

از اختیااهات   سوءاساتفاد  رارب جهاری ریی فساد مالی ها چنین تعرکف کرد  است:  است.

ارجمان حساارداهان    های محوّلاه. یّتمسئولرمد  ده  محوّله ره ریّت حصول رتاکج تعرکف
 خبر  ریی که کكی از مؤسّساتی است که ده ساطح جهااری فعّالیّات داهد، فسااد ماالی ها     

مناافع   تأمیناز امكارات و اختیاهات دولتی ره ریّت  سوءاستفاد چنین تعرکف رمود  است: 

هاای  رلبای فساد هفتاهی است کاه راه دلیال جاا      اکن کهاجماال   شخصی و خصوصی.
ی ارجام وظیفه راشاد کاه راه    حراف شخص از شیوة عمل دهست و عادفردی، معرِف ار

 ریای گفتاه شاد  اسات:    « فسااد اداهی »ف ده تعرکا 1«.گیارد ارحای مختلف صوهت مای 

استفادة شخصی از منارع عمومی توسّط کاهکنان دولت و کا هر روع تباری کاهمندان سوء»
 هاای قااروری راه اشاخاص    ان دولتی ده جهت اعطای امتیازی خاهج از چاهچوبمأموهو 

 2«.آوهدن منافع شخصی دست منظوه رهحقیقی کا حقوقی ره

از  سوءاساتفاد  توان گفت که فسااد ماالی هکماه ده    ، میراال های رکفتوجّه ره تع را
کناد قاوارین و مقارّهات اداهی و    قدهت و اختیاهات شخصی داهد و شاخص تاالش مای   

کاری ره منافع و میاکای مادّی رقض کناد. رار هماین اسااس، راا      دست ررایسازماری ها 

فسااد  »گفات کاه   تاوان  می« اموه مالی»و تطبی  آن را « فساد»معاری لغوی ه مالحظ
است آگاهاراه و عامداراه کاه از ساوی مقاماات و کاهکناان عماومی، راا          مالی، هفتاهی

 رارای از موقعیّت و اختیاه و را ارحراف از قوارین و مقرّهات اداهی و سازماری،  سوءاستفاد 

آوهدن مستقیم کا غیرمستقیمِ منافع و امتیازات مادّیِ غیرقااروری رارای خاود کاا      دست ره
را اعطای مستقیم کا غیرمستقیمِ منافع و امتیاازات   عادیو کا از سوی اشخاص  دکگری،

منظاوه  مادّیِ غیرقاروری ره مقامات و کاهکنان عمومی کا اشخاص ماوهد رظار آراان، راه    

کااهی ها  ای کاه   ره گوره ؛شودارجام می ،دهست و قاروری فرآکندارحراف آران از مسیر و 

                                                           

ناماة  واژه. معاونت پووه، و آمار و اطّالعات ساتاد مرکازی مباارزه باا قاچااق کااال و ارز،       1
-81، صص 1388، تهران: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ویرای، دوم، اقتصاد پنهان

80. 
 .81، ص هیان. 2
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ره اکن ترتیاب،   1«.، ارجام دهندراکد ترک کنندهی ها که که راکد ارجام دهند، ترک، و کا

کند کاه از  هم ره هفتاه مقامات و کاهکنان دولتی و عمومی صدق می ،فساد مالیعنوان 

و  ها دربال کارد  کرد  و منافع شخصی خود کا دکگری  سوءاستفاد مقام و اختیاهات خود 
ساری که را توسّل ره مال، هدکه و شورد و هم ره هفتاه کاز قوارین و مقرّهات منحرف می

کنند مقامات کا کاهکنان دولتی و عماومی ها از  امتیاز و ساکر چییهای رااهزش، تالش می

فسااد ماالی فقاط شاامل کاهکناان       ، گستر پس مسیر صحیح و قاروری منحرف رماکند.
رازکگران اصلی و ستون فقرات فسااد ماالی   ها  آن رخش دولتی و عمومی ریست، اگرچه

 2هستند.
 های مقابله با فساد مالیبند دوم( بایسته

کموههای جهان  تر ریشکا  همهای هاکج ده گفته شد که امروز  فساد مالی ره پدکد 

ی و گیار  پایش ی را اکن موضوع دهگیر رود  و رارای  ا شیو تبدکل شد  و هر کموهی ره 

 شاوم و   توان گفت پدکدی که میا گورههاکی ها اتّخاذ رمود  است؛ رهکاه ها سرکوب آن، 
جاا کاه   ممترک تبدکل شد  اسات. از آن  یممكلامطلوب فساد مالی، جهاری شد  و ره ر

ی رسایاه .. .گر اقتصادی، اجتمااعی، فرهنگای، سیاسای و   و وکرار راه زکانفساد مالی آثاه 

ختلف ملّی، ح مطوسارد که تداریر رسیاهی ده ، کموهها و رهادها چاه  ها ده آن دکد 3داهد
                                                           

بر این، شامل رفتارهاای مقاماات عماومی و     افزون. ستافعل  . این تعری  شامل فعل و ترک1
بنیاادین   هایچنین سعی شده است که در تعریا  باه عنصار    شود. همرفتارهای عموم مردم می

داشتن قصد خااص  دساتیابی باه مناافع      -2بودن رفتار،  آگاهانه و عامدانه -1 :یعنی ،فساد ما ی
سوءاساتفاده   -3، یا مستقیم باشد یا غیرمستقیمو  که برای خود یا دیگری باشدمادّی اعم از این

انحارا  از قاوانین و مقارّرات اداری و     -4از مقام و اختیارات قانونی و نقض اعتماد عماومی،  
 بودن مقام عمومی در فرایند فساد، اشاره شود. دخیل -5سازمانی، و 

مصاوّب  « باا فسااد   ساالمت اداری و مقابلاه   یقانون ارتقاا » 1الزم به ذکر است که در مادّه . 2
فسااد در ایان   »آماده اسات:   « فسااد »مجمع تشلیص مصلحت نظام نیز در تعری   7/8/1390

صاورت  فعلی است که توسّط هر شالص حقیقای یاا حقاوقی باه      هر گونه فعل یا ترک ،قانون
فردی، جمعی یا سازمانی که عمدًا و با هد  کسا  هار گوناه منفعات یاا امتیااز مساتقیم یاا         

خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقرّرات کشاوری انجاام پاذیرد یاا ضارر و       غیرمستقیم برای
زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سالمت و امنیّت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید. نظیار  
رشا، ارتشا، اخاتال ، تباانی، سوءاساتفاده از مقاام یاا موقعیّات اداری، سیاسای، امکاناات یاا          

های غیرقانونی از منابع عمومی و انحرا  از این منابع باه سامت   و پرداختاطّالعات، دریافت 
 «.اسناد و سوابق اداری و ما ی یهای غیرقانونی، جعل، تلری  یا اختفاتلصیص

، تهران: مؤسّساة تحقیقاات و توساعة    زنده باد فسادتر، ن.ک: ربیعی، علی،  . برای آگاهی بی،3
، تهاران: شارکت   ساراان اجتیااعی فسااد   پور، فرامارز،  ؛ رفیع1387علوم انسانی، چاپ اوّل، 

چاالش فسااد در آسايا     ؛ بارگاوا، وینای و بلون گیتاا، امیال،   1386سهامی انتشار، چاپ اوّل، 
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اراه  گر ( و سارکوب و ماوقعیتی  اراه )اجتمااعی  گیر پایش ای و جهاری و ده دو رُعاد  منطقه

یر تادار  1شاود. گفته می« فسادتداریر ضد»ها  آن که ره ده پیش گیررد)ماهوی و شكلی( 

( و مااوقعیتی)اجتماااعی و ارااه گیر پاایشتااداریر  ای از فساااد عباااهت از مجموعااه ضد
هاای دولتای و   ز ساوی رهادهاا و ساازمان   )ماهوی و شكلی( اسات کاه ا   گراره سرکوب

  کنای پدکاد  کاهش کا هکمه ررایای و جهاری ده سطوح مختلف ملّی، منطقه ،غیردولتی

. رارای اکان منظاوه،    شاود  ده پیش گرفته میفساد سیاسی و اداهی )فساد مالی(  راه زکان
اکی ریای  هقوارین و مقرّهات زکادی ده اکن حوز  ره تصوکب هسید  و تمكیالت و سازمان

شادن   افتراقای »تاوان از  کاه اماروز  مای    آن گوره .شد  است تأسیسررای اکن منظوه 

راظر ره جراکم اقتصادی و فساد مالی سخن گفت؛ « سیاست جناکی»و « سیاست کیفری
ی ریازهای کموهها ده اکن زمینه رباود  و  گو پاسخزکرا قواعد حقوقیِ عمومی و ممترک، 

 2شورد. اای وضع و اجرت وکژ الزم است که قواعد و مقرّها

سالم و عاهی از فسااد ماالی،    توجّه داشت که ررای داشتن جامعهرا اکن وجود، راکد 
و اتّخااذ  « اکجااد تماكیالت خااص   »، «قوارین و مقرّهات کافی و مناسب»ص رف وضع 

اکن اقادامات   تر ریشکند. زکرا ، ممكلی ها حل رمی«ارهگر سرکوباره و گیر پیشتداریر »

 تار  رایش ده حال ارجام است، ولی فساد مالی، هوز راه هوز  کا ه اکثر کموهها ارجام شد  د
رباکااد ده ضااروهت و اهمّیّاات چنااین قااوارین، تمااكیالت و تااداریری،  البتااهشااود.  ماای

قاوارین و   هماه فسااد ماالی،     ترکن تردکدی داشت. ره اعتقاد پژوهمگران حاوز  کوچب

                                                                                                                  

رضاا دیهایم و حساین     ن: علای ا، مترجما بررسی موردي و ساختاري براي اقدا  بر ضد فساد
هاي ضد سياستبانک توسعة آسایا،  ؛ 1389بیگ، تهران: نشر زمان نو، چاپ اوّل، زمستان  عظیم

هاي قانونی و سازمانی مبارزه با فساد در بيست و یک فساد در آسيا و اقيانوسيّ ؛ چارچوب
مؤسّساة   های مجلاس شاورای اساالمی، ترجماه    ، تهران: مرکز پووه،کشور آسيا و اقيانوسيّ 

، ساوپرامانین، راج  . پااآتی اماه، دبلیو –؛ افوسو 1389مرور وقایع جهان )موج(، چاپ اوّل، پاییز 
احماد رنجبار، تهاران:     ، ترجمههاي ققوقی مقابل  با فساد )مالی(چارچوبو اپرتی، کیشور، 

 .1384های مجلس شورای اسالمی، چاپ اوّل، مرکز پووه،
اداري و سياست جنایی مقابل  باا   –فساد مالی تر، ن.ک: دادخدایی،  یال،  . برای آگاهی بی،1

، تهاران: نشار میازان، چااپ     کنوانسيون سازمان ملل متّحد براي مبارزه با فساد آن با تکيّ  بر
، تهاران: انتشاارات   گياري از جارایم اقتصاادي    پايش زاده، توران، ؛ توسّلی1390اوّل، تابستان 

کااري   سياست کيفري افتراقای در قلیارو با ه   پور، اعظم، ؛ مهدوی1392جنگل، چاپ اوّل، 
 .1390، چاپ اوّل، زمستان ، تهران: نشر میزاناقتصادي

شاود و  شانیده مای  « سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی»های تشکیل . در کشور ایران نیز زمزمه2
 د.ونزدیک، قانون آن تصوی  ش ممکن است در آینده
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اره، تنها زماری مفید و اثررخش خواهند رود که گر سرکوباره و گیر پیشمقرّهات و تداریر 

 هماه صوهت، راشد. ده غیر اکنها  آن هقوی و محكم، پمتوار« اهاد  سیاسی و اجتماعیِ»

اثر خواهناد راود و چاه رساا کاه ده ماواهدی، خاود، عامال          اثر کا ریکمقوارین و تداریر، 
آماد کاا اکجااد رهادهاای     سازیِ راقص و راکاهگسترش فساد مالی گردرد )مارند خصوصی

 ارگردد کا رااقص اجار   اآلود  ره فساد مالی راشند(. قاروری که اجر ،رظاهتی جدکد که خود

 گردد، تواراکی حلِ معضالت جامعه ها رخواهد داشت.
ه هتبا  ن عاالی والؤمسسران، مقامات و هاسخِ   ، عیم و اهاد«سیاسی  اهاد»منظوه از 

اَشكال آن )مالی و غیرمالی، مستقیم  همهساد مالی ده های سیاسی ررای مقارله را فرظام

اجتمااعی    اهاد»و منظاوه از   اسات ساطوح )خُارد و کاالن(     هماه و غیرمستقیم( و ده 
اَشاكال   هماه ررای مقارله را فسااد ماالی ده    جامعه ممردهاسخ   ، عیم و اهاد«)عمومی(

ن( و ده زرادگی  ساطوح )خُارد و کاال    هماه )مالی و غیرمالی، مستقیم و غیرمستقیم( و 

  ، آلود  ره فساد مالی راشند و اهادای . وقتی مردم جامعهاستشخصی و عمومی خوکش 
مطلوب  توارد ره آن رقطهسیاسی هم رمی یرد، ص رف وجود اهاد اجتماعی الزم شكل رگ

  اجتمااعی راشاد، ولای اهاد     روه، عكس مطلب ریی صادق است؛ اگر اهادررسد و همین

رلكه الزم است اکن دو مرا  رگردد، اکن امر ریی ها  ره جاکی رخواهد ررد. سیاسی را آن ه
کنای آن  ی از فساد مالی و هکماه گیر پیش، ررای آن کهرتیجه ده کناه هم شكل گیررد. 

ی و مقارلاه راا   گیار  پایش معنویِ  عناصر»سیاسی و اجتماعی )کعنی   اهاد الزم است که

اراه  گر سارکوب اراه و  گیر پیشتمكیالت و تداریر  زم،را قوارین و مقرّهات ال«( فساد مالی
 هماه همارا  شاود، و گرراه    «( ی و مقارله را فسااد ماالی  گیر پیشمادّی عناصر »)کعنی 

راه ریاان رهتار و     د.هو خواهند شالمللی را شكست هورهای و رینهای ملّی، منطقهتالش

رین، تماكیالت،  هماهنگی قوا»شد  است،  صفحه رعدی ترسیمگوره که ده شكل همان
، ررای مقارله را فساد، «های سیاسی و اجتماعیاره و اهاد گر سرکوباره و گیر پیشتداریر 

ی و گیر پیشالزم و ضروهی است و همین هماهنگی است که شرط ضروهی و اساسی 

  مقارله را فساد مالی است.
سااد ماالی   هاای مقارلاه راا ف   توان گفت که راکسته، میگفته پیشرا توجّه ره مطالب 

اجتمااعیِ قاوی و محكام،      اهاد (مناسب، ب ضدفسادقوارین و مقرّهات  (عباهتند از: الف

ه ارگر سرکوبتداریر  (، ثضدفساد ارهگیر پیشتداریر  (سیاسیِ جدّی و هاسخ، ت  اهاد (پ
 ها.ن آنمیاهماهنگی و ارسجام  (تمكیالت مناسب و کاهآمد، و چ (، جضدفساد
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 (عبند سوم( فساد مالی از نگاه حضرت امیرالمؤمنین )

، الزم اسات راه   ریان گردکدهای مقارله را آن حال که را مفهوم فساد مالی و راکسته

(، فسااد ماالی   عکه آکا از رگا  حضارت امیرالماؤمنین )   داد  شوداکن پرسش مهم پاسخ 
ی الزم و ضاروهی  اقتصااد ه عنوان کب امر مطلوب تلقّی شد  است که رارای توساع   ره

شاود کاه راکاد از    محسوب مای  راه زکانای رامطلوب و عنوان پدکد ره اکن کهو کا  1است

کن شود؟ پاسخ ره اکن پرسش از آن جهت مهم است که روع رگا  ره فسااد  جامعه هکمه
ره ریان دکگر، چگورگی رگارش   است.مقارله را آن رسیاه مؤثّر   مالی ده چگورگی و شیو

کند و رر اسااس راوع   د مالی است که چگورگی ررخوهد را آن ها تعیین میرسبت ره فسا

گیرد. ده حقیقت، رگا  رسبت ره فساد مالی است که عناصر مادّی و معنوی آن شكل می
                                                           

 .12، ص منبع پيشينن.ک: دادخدایی،  یال، .1

هماهنگی ق انین، 
تشکیالت، تدابیر و 
اراده ها در مقابل  

 با فساد مالی

 ق انین ضدفساد

تشکیالت 
 مناسب و کارآمد

تدابیر 
 پیش گیران 

تدابیر 
 سرک بگران 

 اراده سیاسی

 اراده اجتماعی
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شرط پیداکش عناصر مادّی و معنویِ مقارله را فساد مالی، وجاود کاب رگاا  منفای     پیش

ره فساد ماالی، کكساان    سیاسی یهاامرظه ، رگا  هماکن کهتوضیح  رسبت ره آن است.

، رسبت ره دارند میهاکی که فساد مالی ها امری مطلوب و کا ضروهی و مفید  ریست. رظام
مخالِ رظام    ک وو خطرراا  راه زکانهاکی که آن ها  و ده مقارل، رظامهستند تفاوت ری آن

دوم ه ین دسات هما  هون. ده دکنند می، را آن ررخوهد شدکدی دارند میهای اداهی سازمان

هاکی که علّت فسااد ها فقاط ده   ، کكسان ریست. ره اکن صوهت که، رظامها روع رگا  ،ریی
و ه ارا گیر پایش د کاه تاداریر   کننا  می، تالش دارند میها و سودجوکی ارسان حرص، رمع

های خود قراه دهند و اره )کیفری( شدکد ها ده اولوکّت رررامهگر سرکوبو تداریر موقعیتی 

. اکان گارو ،   کنناد  مای توجّه ره علل فردی و اجتماعی و ساختاهی فساد تر  کم هده رتیج
رر همین اسااس،   های عاقل، مختاه، سودجو و حسارگر دارسته ون فساد ها ارسانامرتكب

رادگی  هفسااد از تكاراه جارم )رازدا    مرتكبان، جهت رازداشتن گر سرکوبتداریر   ده حوز

 یِتاأمین هاای کیفاری و   ازداهردگی عام(، پاساخ خاص( و اشخاص دکگر از اهتكاب آن )ر
از منافع و عواکاد حاصال از    تر ریشرسبتا  شدکدی ها تا ضرههای حاصل از اهتكاب جرم، 

ی گیار  پیشاره ریی ره سمت گیر پیشتداریر   ده حوزها،  کنند. اکن رظام رینی می پیشآن 

ها راشای از علال فاردی،    . ده مقارل، ررخی از جوامع، فساد مالی آوهرد میهوی موقعیتی 
راردن   میاان  اجتمااعی و از ه ارگیر پیشو اولوکّت ها ره تداریر  اجتماعی و محیطی دارسته

از تاداریر  هاا   آن البتّاه، ده کنااه   دهناد.  مای زای فردی، اجتماعی و محیطای   عوامل جرم

ال از آن استقبرسیاه اردکی رگاهی که جوامع  کنند؛ میریی استفاد   گر سرکوبو  موقعیتی
 ارد.کرد 

( رار  عحضارت )  چاون توان گفت کاه  می پیمینرا اکن مقدّمه، ده پاسخ ره پرسش 

رسیاهی داشته و حكومت خاوکش ها رار ماداه آن اساتواه      تأکید «عدالت»اصل اساسی 
ماارع جادّی ده مسایر     ،وکژ  ده سطح کالنره ،ها «فساد مالی» ده رتیجه،ساخته رودرد، 

از رظر اکماان، فسااد    1ارد.می هاسخ ره مقارله را آن پرداختهاجرای عدالت دارسته و را عی

                                                           

ا ماال  باه خادا ساوگند! بیات    » فرمایند:ا بالغه میکتاب شری  نهج 15در خطبه  باره. در این 1
گردانم، گرچه باا آن ازدواج کارده، یاا    شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن بازمی تاراج

گشای، برای عموم است، و آن کاس کاه عادا ت بار او      عدا تکنیزانی خریده باشند؛ زیرا در 
(. این خطبه 39، ص ينمنبع پيش)دشتی، محمّد، «. تر استگران آید، تحمّل ستم برای او سلت

دهد که اجرای عدا ت با فساد ما ی سازگاری نداشته و مبارزه با فساد، گاامی  وضوح نشان میبه
جاسات کاه ایان خطباه در هماان      جا   ایان  در راستای تحقّق و گسترش عدا ت است. نکته
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عدالتی ده سطح گسترد  عدالتی است، رلكه منجر ره ریرفسه ظلم و ریره تنها فی ،مالی

، فساد مالی مصاداق رااهز خیارات راه     كردهوکگردد. از اکن ارعاد جامعه ریی می همهو ده 

و شخص مفساد، ده صاف خائناان قاراه      شودالمال و مردم محسوب میدکن، امام، ریت
کان صاوهت کاه ضامن تاالش ده      ه اکن ساخت. را گیرد. ده رتیجه، راکد آن ها هکمهمی

جدّی و متناسب داشات.   آن ریی ررخوهد مرتكبان کد رای از وقوع آن، راگیر پیش هاستای

ی کب هدف و اهزش ریست، رلكاه وسایله و   داه زماماکمان، رفس حكومت و  ده اردکمه
هاای ظلام و   اهی است که از مسیر آن، عدالت ده جامعه گساترارد  شاد  و راا جلاو     اری

ساتم اسات.    هاای  داقکن مصا تر مهمشود و فساد مالی ریی کكی از عدالتی مباهز  می ری

 هاای  ناآن است که اگرچاه فسااد ماالی راا عناو     ( حاکی از عحضرت ) سیر سیری ده 
، اختالس، اخذ دهصاداره )پوهساارت(،   اهتم، ااکنوری، روکن و ممخّص مارند هش مجرماره

، ولی مماره همین هفتاهها وجود داشاته و حضارت   شد رمی.. .تباری ده معامالت دولتی و

ی و گیار  پایش ه اراد. اکماان ده عرصا   ارواع آن ره مخالفت و مقارله ررخاستهه ( را همع)
های دکنای  را آموز  ارد که متناسبها ره کاه گرفته یضدفسادمباهز  را فساد مالی، تداریر 

ای، . اکن ده حالی است که ده دوه استعصر همان و اسالمی و شراکط زماری و مكاری 

گیررد کاه جامعاه غارق ده فسااد سیاسای و ماالی       ن ها ره دست میارای مسلمداه زمام
شاد  از ساوی   گردکد  و تعصبّات جاهلی رر آن حاکم گمته و موازکن و معیاههای تعیین

روه جیئای کاا کلّای    ن، رهارااموه مسلم ( ررای حكمراری و اداه اسالم )صپیامبر گرامی 

مدّت راود    ی اکمان ریی رسیاه کوتا داه زمامرر اکن، دوهان  افیون 1رود. کناه گذاشته شد 
فراهم رمد  است. اکان امار رماان     تر ریشکوتا ، فرصت اقدامات  و اصوال  ده اکن دوه 

مردان وجود داشاته  اسخ ررای مقارله را فساد مالی ده دولتدهد که اگر عیم سیاسیِ ه می

راه کااه گرفتاه شاود،      ارهگر سرکوباره و گیر پیشای از تداریر راشد و ره موازات آن پاه 
کناد. ده  گیاری پیادا مای   اسالمی هخت رسته و کا کاهش چمام ه فساد سیاسی از جامع

را فساد ماالی راه وجاود آماد  و      های مقارلهی اکمان، راکستهداه زمامحقیقت، ده دوهان 

 ده. رسیاهی از تاداریر  ارد موجود غلبه پیدا کرد  رر فساد مالیها  آن ( از ررک عحضرت )
سرکوب، اماروز     ی و چه ده حوزگیر پیش  چه ده حوز ؛شد  از سوی اکمان گرفته پیش

                                                                                                                  

د باه  گفتنی است، ایان خطباه، باه نوباه خاو      داری ایشان بیان شده است. روزهای آغازین زمام
 شویی نیز اشاره دارد. های ناشی از فساد و مقابله با پول بازگرداندن اموال و دارایی

، 221و ص  221، ص 137، ص 179-181صاااص  ،2، پانوشااات 67، ص هیاااان. ن.ک: 1
 .1پانوشت 
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هاا  ره دولت ااجر ررای مقارله را فساد مالی،  های فعّال ده حوزاز سوی رهادها و سازمان

ها و رهادهاا ریای رار    اکن سازمانه شود. ده همین جا راکد اضافه کرد که توصیّتوصیّه می

اره، ره تنهاکی کافی ربود  و راکد گر سرکوباره و گیر پیشاز تداریر  کب اکن است که هیچ
ریر هاا و تادا  شورد. همچنین راکد اولوکّت و تقدّم ره رررامه ازمان اجرصوهت همهر دو، ره

داد  شاود؛ اماری کاه     ا  تر هساتند تر و ساد هیکنهتر، کمکه مؤثّرتر، مفیدا اره  گیر پیش

ی رر سرکوب مقدّم گیر پیشاکمان،  سیر . زکرا ده است( عامیرالمؤمنین ) سیر منطب  را 
اولوکّت موقعیتی ی گیر پیشی اجتماعی، رر گیر پیشی ریی گیر پیش ز رود  و حتّی ده حو

کعنی زماری  آخرکن ها  چاه  است؛ امری استثناکی واکمان  و کیفر ده هوکّه د. سرکوبداه

هغم اهشادها ، مؤثّر واقع رمد  و کاهگیاهان علیموقعیتیاجتماعی و  رارهیگ که تداریر پیش
اکان ماواهد، کكای از     . ده کنااه هماه  شاورد د ماالی  ها، مرتكب فساو همداهها و رظاهت

دکگار،  كومتی اکمان ها از آلودگی ره فسااد کاا راه عبااهت     کن عواملی که رظام حتر مهم

سیاسی و اجتماعی اکمان، کااهگیاهان وی و حتّای    ست، اهاد رجات داد  ااستمراه فساد  
ده مباهز  راا فسااد ماالیِ     -ره ستو  آمد  رودرد شراکط پیمین جامعه که از  -مسلماران 

صاالرت تماام، از هماان ارتادای      . اکماان راا اهاد  و اساتقامت و   استموجود ده جامعه 

اکساتاد  و رارای اکان منظاوه، اقادامات       1«سرران اجتماعی فساد»ی، ده ررارر داه زمام
خوکش ها ارتدا از خود، ریدکكان، آشاناکان و اشاخاص داهای مقاماات سیاسای و پاکگاا       

ساازی ررخای از اشاخاص    ااجتماعیِ قوی شروع کرد  و ده اکن مسیر از تبعیض و استثن

 داهی کردرد.خود
 

ی از فساد گیر پیشبرای  (حضرت امیرالمؤمنین )ع گفتار دوم: تدابیر
 مالی

ره اکن رتیجه هسیدکم که مقارلاه راا فسااد ماالی، زمااری ممكان        ،ده گفتاه رخست

و راا   تعیینزمان  روه هماره رهگر سرکوباره و گیر پیشای از تداریر شود که مجموعه می

ن دو دساته از تاداریر،   و ص رف توسّل ره کكی از اکا اشته شورد. گذ ااجرره ای هاسخ اهاد 
( ریی عحضرت امیرالمؤمنین ) سیر ها ره مقصد رهاکی ررسارد.  های سیاسی رظامتوارد رمی

اساالمی صارفا  راه    ه دهد که اکمان ریی ده مقارله را فساد مالیِ موجود ده جامعرمان می

اراد کاه ترکیاب    رلكاه تاالش رار آن داشاته    ، و کیفری متوسّل رمد  گر سرکوبتداریر 
                                                           

 .155-156، صص منبع پيشين پور، فرامرز،. ن.ک: رفیع1
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کاه گیرراد و ده اکان میاان،    ها ره گر سرکوبو ارهگیر پیشهماهنن و منسجمی از تداریر 

اراد. حاال پرساش اکان اسات کاه تاداریر        اره داد گیر پیشاهمّیّت و اولوکّت ها ره تداریر 

وه، ده اکان  ( ده ررارر فساد مالی چه رود  اسات؟ راه هماین منظا    عحضرت )ه ارگیر پیش
پردازکم. ره اکن صوهت اکمان ده ررارر فساد مالی میه ارگیر پیشره ررهسی تداریر  گفتاه،

 ماوقعیتی ه ارا گیر پیشاجتماعی )رند رخست( و سپس تداریر ه ره تداریر پمگیرار اکه ارتد

البتّه پیش از شروع رحاث اصالی، الزم اسات کاه راه تعرکاف        شود. )رند دوم( اشاه  می
 ، اشاه  شود.«از جرم یگیر پیش»

مجماع   21/06/1394مصاوّب  « ی از وقوع جارم گیر پیشقارون » 1  موجب مادّره

رینی، شناساکی  ی از وقوع جرم، عباهت است از پیشگیر پیش» تمخیص مصلحت رظام،
و اهزکاری خطر وقوع جرم و اتّخاذ تداریر و اقدامات الزم ررای از میان راردن کاا کااهش    

 قضااکیه  شد  از سوی قوّ ، ارالغ«ی از وقوع جرمگیر پیشی هاهبردی سند ملّ»ده  «.آن

رینی و اهزکاری علل و عوامل وقوع ی، پیشکشناسا» ریی ده تعرکف اکن مفهوم آمد  است:
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصاادی،    جرم و اتّخاذ تداریر و اقدامات سازرد  و رازداهرد

هاای اهتكااب جارم و ماارع از     هفاتن زمیناه   نمیااز و قضاکی که موجب امنیّتی، ارتظامی

 1«.شودتحقّ  آن و کا کاهش جرم ده عرصة فردی و اجتماعی می
 ااتماعی  انهگیر پیشبند نخست( تدابیر 

گیری جرم )مارند فقر اقتصاادی  های اجتماعی مؤثّر ده شكلحذف عوامل و زمینه»

هاای اهتكااب   رردن هکماه  نمیا و از های راهوا، ریكاهی( عدالتی و تبعیضو فرهنگی، ری
ی اجتماعی گوکند که را افیاکش آگااهی  گیر پیشهای دهوری ها محرکها و جرم، ارگیی 

هاای مناساب اجتمااعی ده ارعااد     ها و زمیناه و اکجاد موقعیّتها  آن افراد، ترریت صحیح

-مای  دسات ه ها و علل و عوامل اجتماعی وقوع جارم را  هکمه رردن  میان ازگوراگون و 

، تاداریری  ضدفسااد اجتمااعیِ  ه ارگیر پیشمنظوه از تداریر ره اکن تعرکف،  هرا توجّ 2«.آکد

هاای   شخاص ره فساد مالی و کاهش ارگیای  عوامل گراکش ا رردن  ازمیانهستند که رر 

اجتمااعی و   زای فاردی و کنند. هدف اکن است که عوامل جرمتمرکی میها  آن فساد ده
نحرفاراه  ن ررورد تا اشخاص ره سمت اهتكاب جرم و مسیرهای ممیاریروری و دهوری از 

                                                           

، 1390، هااي اجتیااعی  وع جر  و آسيبگيري از وق سند ملّی راهبردي پيشقوّه قضاییه، . 1
: بازدیااد، آخاارین http://scpd.ir/Default.aspx?tabid=1792، قاباال دسترساای در:  8ص 

01/11/1394. 
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( اقاداماتی ارجاام   ع، ده رظام حكومتی حضرت امیرالماؤمنین ) راه حرکت ركنند. ده اکن 

 رموراه ی شود که ده زکر ره چند گیر پیششد  است تا از گراکش اشخاص ره فساد مالی 

 شود. میاشاه  ها  آن از
 های ااتماعیوح و حوزهسط تماماارای عدالت در ( الف

ی )و داه زماام   ده حاوز  (ععدالت که شعاه اصلی و اساسی حضارت امیرالماؤمنین )  

ی کاه ری ی از ارحراف و گیر پیش، عامل رسیاه مؤثّری ده 1های زردگی( استعرصه همه
درباال خاود کاب رظاام     راه « اصل عدالت. »استروه خاص روه عام و فساد مالی رهره

ده جای خاود و راه    ،موقع، رهکاهها همهکند. ده کب رظام عادالره، د میعادالره ها اکجا

راه ساتمی. عادالت     هسات شود. ده چنین رظاامی راه تبعیضای    رهترکن شیو  ارجام می
احترام و اعتماد متقارل ماردم   هدربال خود، آهامش و آساکش ها ره اهمغان آوهد  و زمین ره

عدالت و رظام عادالره، رگراری خاصّی رداشته  هاکسازد. مردم ده سها فراهم می داه زمامو 

راه  تار   کم عادالره، مردم یهای خود استفاد  کنند. ده رظامتوارند از حقوق و آزادیو می
 هکان ترتیاب عادالت زمینا    ه اهورد و را پیش می دکگر کبسمت ظلم و تجاوز ره حقوق 

، رظام و امنیّات ها ریای رار     دربال خودآوهد. عدالت رهمی پدکدها « رظم اجتماعیِ پاکداه»

 هسازد. ده ساکجامعه حاکم ساخته و مسیر پیمرفت، آراداری، توسعه و هفا  ها همواهتر می
فسااد   هورد. ده چناین رظاامی،  کاهی پیش می و تبه کژهوی ویره ستر  کم عدالت، مردم

ره  اکن کها کند و کگیری و تداوم پیدا رمیشكل ههفته و زمین میانمالی ریی کا ره کلّی از 

کناد کاه راه    کسی جرأت مای تر  کم زکرا، ده رظام عادالره، هسد.مییان خود میترکن کم
د و از گیر  پیشند هفتاهی قارورمند ده ک می ، تالشپسحقوق مردم و جامعه تجاوز کند. 

دهد ره سیای عمل خاالف خاود ررساد، از اهتكااب آن خاودداهی      جا که احتمال میآن

 هتكاب فساد مالی ره تنها رفعی ررای وی ره دربال راداهد، رلكاه زمینا   کند. چرا که اه می
سازد. ده مقارل، اگر مردم و کاهگیاهان متوجّه شاورد کاه   مجازات و هسواکی ها فراهم می

و موقعیّات سیاسای    ان کمر ره ستم رر مردم رستهداه زمامشد  و  دادگری، جارمین ستم

ریای راه فسااد ماالی     هاا   آن اراد، صی قراه داد خود ها اریاهی ررای هسیدن ره منافع شخ
ان، داه زماام دربال فسااد حاکماان و   ای است که رهکنند. ده چنین جامعهگراکش پیدا می

                                                           

شاهید راه عادا ت    اناد کاه ایشاان را   ای بر اجرای عدا ت تأکید داشاته . حضرت )ع( به اندازه1
تار،   شان شد. برای آگاهی بای،  اند؛ بدین معنی که شدّت عدا ت ایشان منجر به شهادتدانسته

، ترجماه و توضای : سایّدهادی    صاداي عادالت انساانی    (ع)اما  علی  ن.ک: جُرداق، جُرج،
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غالاب و هاکاج تبادکل      کاهگیاهان و مردم ریی آلود  ره فساد گمته و فساد مالی ره پدکاد 

جلو  کرد  و کاه  دیعاشود. ده چنین شراکطی، دست دهازی ره اموال عمومی، امری می

ده چنین رظاامی،   1 شود.هسد که فساد، امری مطلوب و ضروهی دارسته میره جاکی می
وکاژ  دساتگا    هاای حكاومتی و راه   چون فساد، عمومی و فراگیر شد  و تمامی دستگا 

ان و کاهگیاهان، دسات  مأموهکردن  آلود  راهاحتی ارد، افراد رهقضاکی ره فساد آلود  گمته

 مارند.هسواکی( مصون می ، استرداد اموال،كاب فساد زد  و از عواقب آن )مجازاره اهت
رفسه عااملی  شود اجرای عدالت ده سطحی گسترد ، فیترتیب، ممخّص می ره اکن

 روه خاص است.روه عام و فساد مالی رهی رهکاه ری و  کژهویی از گیر پیشاساسی ده 

میایان آن رسایاه کام    ولای   ه ریی وجاود داهد، محوای عدالتهفساد مالی اگرچه ده رظام
ی که هار  ا گورهشود، رهکمف و شناساکی می زودی رهده رظام عادالره، فساد مالی است. 

توان کكی از علل اصلی ارجام وظاکف خود ررآکد، می  گا  سازمان و رهادی رتوارد از عهد

ظاکف خود ربا  قاوارین و   آن ها آلودگی ره فساد مالی دارست. کاهگیاهان ریی ده ارجام و
عادالره، کمف و شناساکی مواهد فساد مالی، راکنند. ده مقارل، ده رظام مل میمقرّهات ع

رار اکان، رظاام     افایون  کاهدان گم شد  راشاد.  ده چون جستجوی سوزری است که هم

اماوه و   هماه رماکاد ده  عادالره ره مباهز  را فقر، راررارری و تبعیض پرداخته و تالش می
ها، عدالت ها ررقراه سازد. ده اکن رظام، شااهد اجارای عادالت اقتصاادی، عادالت       حوز

اجتماعی، عدالت فرهنگی، عدالت آموزشی، عادالت سیاسای، عادالت وهزشای، عادالت      

.. هستیم. ده واقع، عدالت چناان  . قضاکی، عدالت رظامی، عدالت شغلی، عدالت علمی و
هود. شخصی که قصد ن میمیافساد مالی از  شود که رسیاهی از علل و عواملفراگیر می

تارکن  بعادالراه مواجاه اسات کاه کوچا      یرا رظام ربینداهتكاب فساد مالی داهد، وقتی 

رظمی رر عموم ماردم  خوهدن تعادل و رظم گمته و اکن ری حرکت خالف، منجر ره ررهم
عوامال  شود، از اهتكاب آن منصرف خواهد شد. ده رظام عادالراه، راا علال و    آشكاه می

                                                           

فنون »گابریل تارد و هم به « قوانین تقلید»عیت می توان به شناختی این وض برای تحلیل جرم. 1
دیوید ماتزا و گرشام سایکس اشاره کارد. براساا  قاوانین تقلیاد، ماردم جامعاه،       « سازی خنثی

گیرناد. برمبناای فناون     داران خود را ا گوی خوی، قرار داده و از رفتارهاای آن ا گاو مای    زمام
ساازی   محکاوم »داران، اقادام باه    دو ت ماردان و زماام   سازی، مردم با مشاهده فساد ما ی خنثی

کنناد.   های خُرد فساد ما ی را توجیاه مای   کرده و از این طریق ارتکاب گونه می« کنندگان محکوم
شناسای، تبریاز: انتشاارات     ناواد، اسامعیل، جارم    برای آگاهی بیشتر در این زمینه، ن.ک: رحیمی

 .102ا  13و صص  74ا 77، صص 1393فروزش، چاپ سوم، 
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ن میاا های فساد مالی از  مفاسد مالی مباهز  شد  و ارگیی  وکژ دهوری و ریروری جرم و ره

 کارد.کا کاهش می هود می

ریی دعوت راه عادالت و اجارای آن ده ساطوح مختلاف       (عامیرالمؤمنین ) سیر ده 
راه ضاروهت    (ع.. امری ممهود است. حضرت ).اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و

جادّی رار    تأکیدو رر همین اساس، عدالت و آثاه مثبت آن ده جامعه واقف رود ،  اجرای

شئون اجتماعی داشته و آن ها رر احسان و رخماش ریای تارجیح     همهاستقراه عدالت ده 
عدل ررتر است کا رخماش؟   که شوداکمان پرسید  میی که وقتی از ا گورهره  دهند.می

رهاد، ده حاالی   ت، هر چییی ها ده جای خود میعدال» فرماکند:( ده پاسخ میعحضرت )

، ده حالی عدالت تدریر عمومی مردم استسازد. که رخمش آن ها از جای خود خاهج می
عبااهت  1«.تار و ررتار اسات   شود، پس عدالت شرکفگرو  خاصّی میشامل که رخمش 

 تاس ای، حاوی معنای رسیاه عمی ، دقی  و گسترد «عدالت تدریر عمومی مردم است»

گاذاهی  کان ترتیاب، سیاسات   ه اد. رکرتوجّه  ره آنکه راکد ده تدریر اموه مردم و جامعه 
(، رظاام عادالراه   عراشد. ده رگا  حضارت ) « اصل عدالت»جامعه راکد مبتنی رر  عمومیِ

توارد سعادت دریوی و اخروی مردم ها تضمین کند. ده اکن هارطه، اکمان ده فرازی از می

و »فرماکناد:   ( مای هکش کعنی مالاب اشاتر )  خطاب ره فرمارداه خوالبالغه رهج 53 هرام
و ده اکان ها  رردرااه و    اگرچه رر ریدکب و دوه راشد، اجارا کان  همیمه ح ّ و عدالت ها 

شكیبا راش و عملت ها ره حساب خدا رگذاه، اگرچه از ره کاه رردن ح ، راه خوکماان و   

کش، زکارا کاه پاکاان حا ّ     ریدکكان زکاان ررساد. و همیماه راه عاقبات خاوکش ریناد       
و راکااد » ارااد:و کااا ده فاارازی دکگاار از همااین رامااه فرمااود 2«.ررارگیاای اساات سااتاکش

هوتارکن ده  تارکن و میاراه  ترکن کاهها ده رید تو آن اموهی قراه گیررد که معتادل  محبوب

تارکن ده ها  هضااکت   ترکن و هماهننو جامع ترکن و فراگیرترکن ده عدلهمگاریح ّ، 
تردکد، خمم تودة مردم، هضاکت و خمنودی خاواص و ررگیکادگان    ری زکراشند؛ مردم را

سازد؛ ده حالی که خمم خواص، را هضااکت تاودة ماردم رخماود  و     اثر میجامعه ها ری

 3«.جبران خواهد شد

                                                           

گفتنی است کاه در تماام ایان نوشاتار،      .527، ص 437، حکمت منبع پيشين محمّد، . دشتی،1
 ها جهت تأکید بر مطل  و از سوی نگارنده، کشیده شده است. خطوط زیر عبارات یا واژه

، تقریر و تنظیم از: حساین  (ع)آیين کشورداري از دیدگاه اما  علی . فاضل  نکرانی، محمّد، 2
 .187، ص 1366هران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ اوّل، تابستان کریمی، ت

 .110، ص هیان. 3
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و کالن( میاره سطوح )خرد،  همهتوان گفت که تحقّ  عدالت ده کن ترتیب، میه ار

..(، کكای از  .تماعی، فرهنگای، اقتصاادی، علمای، قضااکی و    ها )سیاسی، اجحوز  همهو 

گاذاهی و  سیاست»توان را  ی است و میکاه ری هوی و ژاره از کگیر پیشکن تداریر تر مهم
ی اقادام رماود.   کااه  رای  از « مداه ی عدالتگیر پیش»ره « مداه هکیی جناکیِ عدالترررامه

اجتماعی و اقتصادیِ فراگیار، کكای از   ی از فساد مالی ریی استقراه عدالت گیر پیشراه  ده

شود. ده رظامی که تجاهت، اقتصاد و گیکنش و  اره محسوب میگیر پیشکن تداریر تر مهم
تنظیم شود و همگان ره حقوق قاروری و شارعی  « عدالت»ارتصاب ده مماغل رر محوه 

 هاای فسااد ماالی هام      و ارگیی دمخوکش ررسند، رستر الزم ررای فساد مالی فراهم ر

 کند. ره وجود آمد  و هشد میتر  کم
المال و الوگیری از انناشت اموال در  توزیع عادالنه و سریع بیت (ب
 خزانه

تاوان راه توزکاع    مای  ،( ده هاستای مقارله راا فسااد ماالی   عاز تداریر دکگر حضرت )
 ،ی اکمان، عدالتداه زمامالمال اشاه  کرد. را فراهسیدن دوهان ریت« سرکع»و « عادالره»

های پیمین کناه  تیازهای راهوای پدکدآمد  از دولتالمال قراه گرفته و اممعیاه تقسیم ریت

المال داشاته،   گذاشته شد. اکمان اعتقاد هاسخی ره ضروهت هعاکت عدالت ده توزکع ریت
هاا، ماردم    مان، سفید ها رر سیا ، مسلماران قدکمی ها رر تاز  مسال غیرعربو عرب ها رر 

خالفات ها رار ماردم مناار  دوه، موافقاان ها رار مخالفاان،         محال شهرهای ریدکاب   

، مردم ررارر رودرد دادرد. ده رگا  اکمان.. ررتری رمی.خوکماوردان ها رر غیرخوکماوردان و
 رردرد. المال سهم میمساوی از ریت ای گورهو راکد ره

اقادامی   دخاو  رفاس ده  اکن کاه رر  افیونالمال و اموال عمومی، ریت هتوزکع عادالر

المال و ا عمال تبعایض(، رلكاه راه    د )فساد ده توزکع ریتررن میمیااست که فساد ها از 
ن مردم افیاکش میاها ها ریی کاهش داد  و ررارری مالی تدهکج فساد مالی ده ساکر رخش

چاون راا    ،اید. ده چنین جامعهساز هرن میکمها های اقتصادی و ربقاتی و شكاف داد 

الی مبااهز   مالی و اقتصادیِ گراکش راه جاراکم و مفاساد اقتصاادی و ما      علل و عوامل
وقتی رااررارری و فقار ده جامعاه کااهش      زکرا ؛کاردکاهش میرسیاه شود، فساد خُرد  می

محصول فقر، راررارری اقتصادی و  تر ریشکارد. فساد خُرد کارد، فساد خُرد ریی کاهش می

اماوال عماومی و    هت کاه توزکاع عادالرا   رودن حقاوق و میاکاای کااهگیاهان اسا     کارد
حضرت  سیر ی کند. گیر پیشتوارد از آن تا حدودی میها  آن ی ررارر همگان رههس دست
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ضروهی است و رباکاد ده اکان    یامر ،المالریت ه( حاکی از آن است که توزکع عادالرع)

امعاه ها  کكی از وظاکف اماام ج  اکن کهعدالتی ارجام شود. اکمان ضمن امر تبعیض و ری

دکگران مبنی رار  ارد، را پیمنهاد دارسته 1«المال ره ربقات مردمهای ریتهساردن سهم»
المال و رخمش اموال عمومی راه اشاراف عارب و    دادن معاوکه ده توزکع ریت الگو قراه

قارعاراه مخالفات کارد  و ده     المال ریای تقسیم مساوی ریت ریهگان قرکش و ارصراف از

یاروزی خاود، از   پ دهید رارای آکا ره من دستوه می» فرماکند:غه میالبالرهج 126 هخطب
کنم؟ ره خدا سوگند! تاا عمار    والکت داهم، استفاد ها  آن که رر ستم دهراهة امّت اسالمی

کنند، هرگی چنین و ستاهگان از پی هم رلوع و غروب می داهم و شب و هوز ررقراه است

ای مساوی ده میان مردم تقسایم  گوره رود ره اگر اکن اموال از خودمکاهی رخواهم کرد! 
کاه  هاا   آن آگا  راشاید رخمایدن ماال راه     کردم تا چه هسد که جیو اموال خداست!می

هوی و اسراف است، ممكن است ده دریا مقام رخمندة آن ها رااال  استحقاق رداهرد، زکاد 

اش رداهرد، امّاا ده  رَرَد، امّا ده آخرت پَست خواهد کرد. ده میان مردم ممكن است گرامی
چنین، ده ررارر اعتراض ررخی از اشراف و ریهگاان   هم 2«.پیمگا  خدا خواه و ذلیل است

المال، را قارعیّت تمام مقاومت کرد   ی و تقسیم ریتداه زمام  )رلحه و زریر( ره اکن شیو

ره تساوی را همه ... و امّا اعتراض شما که چرا  » فرماکند:البالغه میرهج 205و ده رامه 
، اکن هوشی ربود که ره هأی خود و کا را خواستة دل خاود ارجاام داد  راشام،    هفتاه کردم

( آموختیم، که چاه حكمای   الم )صگوره هفتاه ها از دستوه پیامبر اس رلكه من و شما اکن

آوهد و چگوره آن ها اجرا فرمود؟ پس ده تقسیمی که خادا راه آن فرماان داد، راه شاما      
 3«.ریازی رداشتم

المال و اماوال  ده توزکع ریت« اصل عدالت»شود حذف کن ترتیب، ممخّص میه ار

ای کاه خاود ها ررتار و    گردد و عدّ عمومی، منجر ره پیداکش و گسترش فساد مالی می
ی داهرد، ررای خود سهمی هس دسترهتر از دکگران دارسته کا ره مناصب عمومی و دولتی 

رررد. معیااه عادالت و اعطاای    مومی ها ره تاهاج میریش از دکگران قائل شد  و اموال ع

 ی از اکن وضاعیّت اسات.  گیر پیشسهم مساوی ره اشخاصِ ررارر، تدریری اساسی ررای 
ی راه کااه   ها ده ررارر دهخواست ریدکكان و خوکمااوردان خاوکش ریا    شاکمان همین هو

                                                           

 .137، ص منبع پيشين . ن.ک: دشتی، محمّد،1
 .169، ص هیان. 2
 .305، ص هیان. 3
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« رالاب ن ارای عقیال را  »( را رراده خوکش کعنی ع، هفتاه حضرت )راه ارد. ده اکن گرفته

 1و آموزرد  است. رسیاه معروف

توزکاع  »، رباکد از «المالریته توزکع عادالر»دکگر اکن است که عالو  رر  مهمه ركت
گار  آن ریی غافل شد. زکرا از کب سو مردم ره اکن اموال ریاز داهرد و از ساوی دک « سرکع

شود. فساد مالی می موجب آلودگی ررخی رهها  آن ماردن ارباشت اموال ده کب جا و هاکد

صوهت هاکد رااقی ماراد  و مصارف    وقتی اموال زکادی ده کب مكان کا حساب راركی ره
دهازی دستها  آن رمورد، هر لحظه ممكن است که فردی آزمند دچاه وسوسه شد  و ره

دهاد. ده  پاساخ مای   کادشد المال، تدریری است که ره هر دو ریاز کند. توزکع سرکع ریت

دهآمادهای  »ای کاب رااه   ( ریی هفتاه عوف است که حضرت امیرالمؤمنین )معر راه اکن 
مردم قلمرو خود تقسیم کارد  و خاود ماردم     همهن میاها ره تساوی  «المالاضافی ریت

چاه  و آن ،نند؛ زکرا مخاهج مردم کكساان رباود  گرفتند تا چگوره آن ها خرج کتصمیم می

 2شود ریی کكی ریست.شان میراعث اصالح شراکط

                                                           

و از من درخواست داشات  ه به شدّت تهیدست شده عقیل را دیدم ک برادرمبه خدا سوگند! ». 1
 مال را باه او ببلشام. کودکاان، را دیادم کاه از گرسانگی دارای       اهای بیتتا یک مَن از گندم

درپای مارا دیادار و     پای موهای ژو یده و رنگشان تیره شده، گویا باا نیال رناگ شاده بودناد.      
را باه   دین خودهای او گوش دادم، پنداشت که . چون به گفتهکرددرخواست خود را تکرار می

دارم. روزی برمای  راه و رسم عادالنة خاود دسات  و از  خواه او رفتار، کنم و به دلاو واگذار می
آهنی را در آت، گداخته، به جسم، نزدیک کردم تا او را بیازمایم، پاس چوناان بیماار از درد    

کنندگان بر تاو بگریناد،    فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم: ای عقیل! گریه
زیچه آن را گرم ساخته است؟، امّا مرا به آت، دوزخای  نا ی که انسانی به بااز حرارت آهنی می

ناا ی و  خوانی که خدای جبّارش به خشم خود، آن را گداخته است؟ تو از حرارت ناچیز میمی
(. این خطبه باه روشانی   327-329، صص 224، خطبه هیان« )من از حرارات آت، ا هی ننا م؟

بر منافع شلصی و خانوادگی برتاری و  بیانگر آن است که از منظر حضرت )ع(، منافع عمومی 
 در اختیاار  ن راانااو ویّت دارد و نباید از منص  و سمت خود، سوءاستفاده کرده و اموال مسالم 

دهد که خویشاوندساالری در روابط مادیریّتی  داد. رفتار ایشان نشان میقرار دوستان و آشنایان 
 نیست. فتنیو امور عمومی پذیر

، اي قکیرانی در فرمان قکومتی اميرالیؤمنين )ع( با  مالاک اشاتر   هبایست  . کعبی، علای، 2
-61، صاص  1390ریزی، چااپ اوّل،  تهران: مؤسّسة عا ی آموزش و پووه، مدیریّت و برنامه

جا را جارو کرده و بر ک  آن نماز . حتّی گفته شده است که حضرت )ع( پس از توزیع، آن60
باین  « ا مال درآمدهای اضافی بیت»ه مهم توجّه داشت که در این رابطه باید به این نکت گزارد.می

هاا   شد نه همام آن. زیرا، کشور نیازهای فراوانی دارد که ابتدا باید باه تاأمین آن   مردم توزیع می
 پرداخت و نه تنها نیازهای کنونی که نیازهای آینده را نیز مورد توجه قرار داد.
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 گرایی زیستی و نهی از دنیاپرستی و تجمّل ترویج تقوا و ساده  (پ

 ریاافتن  گراکشهای دریوی و ها و لذّته دامرمدن دزکستی، اسیر، تقوا، ساد گمان یر

زکارا،   راکم و مفاسد اقتصادی و مالی استی از جگیر پیشره تجمّالت، عامل مؤثّری ده 
زکادی ره قدهت و ثروت داشاته و   تماکله کم عمدتا  اشخاصی هستند کاکن جرا مرتكبان

گیررد تا ده مناصب مهام و حسّااس قاراه گرفتاه و از آن     تالش خود ها ره کاه می همه

کب شب رای کنناد.    ده ررک  ره آهزوهای مادّی خود دست کافته و ها  چندکن ساله ها
اکان   ده وقاوع « امیال و آهزوهای ماادّی »کا همان  «حرص و رمع»، گمان ری، رناراهکن

ثاروت و قادهت ررگایاه شاد  و     ه جراکم رقش اساسی داهد. حال اگر ده جامعاه، مساارق  

، تاالش  عاادی ره معیمت  ازکستی و قناعت و اکتفکاهگیاهان و فرمارداهان ره جای ساد 
رماکند که رر قدهت و ثروت خود ریفیاکند، ربیعای اسات کاه چاون امكاراات و وسااکل       

هاا و وسااکل   فراهم ریست، ررخی متوسّل راه هوش  کاری ره آن، ررای همه ممروع دست

ه ممكان راه مناصاب عاالی دسات کارناد )رظرکّا        هوشراممروع خواهند شد تا ره هار  
که ررخی از مادکران   شود مماهد  می (. امروز  رسیاه1هنجاهی کا آرومی شناختیِ راره جرم

صب عالی دست ره منا ها ساختگی و صوهی هستند تا از آن  علمیِ ره دربال اخذ مداهک

شو  کاا دادن امتیااز راه دکگاران     کارند؛ کا ررای احراز سمتی خاص، مجبوه ره پرداخت ه
 کنناد ده ارتخاراات، هأی   شورد؛ کا را پرداخت پول و وساکل دکگر ره مردم تالش مای  می

هدف مصرف کرد  عمومی ها ده اموه غیرضروهی و ریه ها خرکداهی کنند؛ کا رودجها  آن

ای ریای منصاب خاوکش ها    پردازراد؛ عادّ   گذهاری مای  ها ره خوش سازمان و ده اداهات و
گیررد تا دوستان و آشناکان خود ها ره کااه  توان خود ها ره کاه می همهغنیمت شمرد  و 

رذل و رخمش کنند؛ ررخی ریی را اموال خودشاان  ها  آن گماشته و کا از اموال عمومی ره

ارد. چنین هفتاههااکی و    و غرق ده دریا گمتهگذهاری کردگراکی و خوششروع ره تجمّل
است. « زکستیساد »و کا عدم گراکش ره « تقوا»مواهد مماره آن راشی از ضعف کا عدم 

کند. ره همین دلیل است که ده هرن شود، مظاهر دریاپرستی هواج پیدا میوقتی تقوا کم

گیاری  حالل و رهار   اهوک کسبتوجّه جدّی ره  که آنرا  ،(عحضرت امیرالمؤمنین ) سیر 
امر ره معاروف  »  ، تالش شد  است تا را توسّل ره آموزولی دهست از رعمات الهی شد ،

                                                           

، ترجماه حمیدرضاا   هااي جار   نظریّ  ی  ین دی،شین، مار. ن.ک: ویلیامز، فرانک پی. و مک1
شاومیکر، دونا اد   و ؛ 105-122، صاص  1383محمّدی، تهران: نشر میزان، چاپ اوّل، بهار ملک

، ترجمه صارری ابراهیمای قاوام، تهاران: انتشاارات دانشاگاه علاوم        کاري هاي ب هنظریّ جی.، 
 .129-167، صص 1389انتظامی، چاپ اوّل، 
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« گراکی دعوت ره تقوا و آخرت» وکژ  فرمارداهان و کاهگیاهان،، مردم و ره«و رهی از منكر

تر از هماه  و پیش تر ریششورد. شخص اکمان ریی، « گراکیزکستی و عدم تجمّلساد »و

 شود. تر ریشمقیّد ره اکن دو موضوع رود  و همین راعث شد  است که رفوذ کالممان 
و پرهیی از اهتكااب گناا  و پاکبنادی راه ارجاام واجباات و تارک        « تقوا» ،گمان ری

روه عام و فسااد  ی رهکاه ری ی از ارحراف و گیر پیشکن عوامل تر مهممحرّمات، کكی از 

راشاد، میایان    تر ریش شخص، تقوای ارداز ره هر  روهی که، رهاستروه خاص مالی ره
دهوری عمل کرد  و  و قوی   عنوان ریروی رازداهردخواهد شد. تقوا رهتر  کم فساد وی ریی

خاودش رظااهت کارد  و     گذاهد. ده واقع، خود فرد ررمی تأثیراز دهون رر هفتاههای فرد 

حضارت   سایر  (. ده 1رلیشاناختیِ خاودکنت   جارم ه کناد )رظرکّا  هفتاه خود ها کنترل مای 
شود که اکمان، هم خودشان و هم دکگاران ها راه تقاوا و    د  میدک( ریی عامیرالمؤمنین )

هاا  هاا، راماه  از خطباه  سرشااه البالغاه  ارد. کتاب شرکف رهجی دعوت کرد داه خوکمتن

  2کنند میتأکید ی داه خوکمتنو « تقوا» هاکی است که رر ضروهت و اهمّیّتوحكمت

ره همین دلیل و راه   ارندی شدکدی ره تقوا داهرد   خود پای اکن کهو  رر اکمان، عال

ان داه زمامرلكه اررافیان، ا ارد  ملقّب شد « امیرالمؤمنین»و « موالی متّقیان»دهستی ره 

های مختلاف زرادگی   حوز  همهدهند تا ده و عموم مردم ها ریی مخارب خوکش قراه می
حضارت   تأکیاد چه ده اکن روشته موهد توجّه ماست، آنه، البتخود، تقوا ها هعاکت رماکند. 

و کاهگیاه حكومت اساالمی   داه زماماگر  زکراان و کاهگیاهان است؛ داه زمامرر تقوای  (ع)

تقاوا و کااد آخارت     3تقوا رداشته راشد، مردم ریی پاکبندی چنداری ره تقوا رخواهند داشت.
ره عاقبت کاه خوکش اردکمید  و ده  گیاهانان، فرمارداهان و کاهداه زمامشود که راعث می

ی عمل رماکند. اکن امر تر ریشها و اقدامات خود را احتیاط هکییها، رررامهگذاهیسیاست

گراکی ا و آخرتفساد مالی ریی صادق است. ره هر مییان که تقوه ره ررک  اولی، ده زمین
راشد،  تر ریشارداهان و کاهگیاهان ان، فرمداه زمام( ده رارن و ظاهررلكه ده ظاهر  تنها)ره 

عكس. تقوا ریی را عمل ره واجبات الهی رکافت و ر کاهش خواهدها  آن مییان فساد مالی

                                                           

و ؛ 211-221، صاص  منباع پيشاين   شین، مااری  این دی،  رانک پی. و مکویلیامز، فن.ک: . 1
 .257-306، صص منبع پيشينشومیکر، دونا د جی.، 

ا بالغه که مربوط به اوصا  پرهیزگاران است، بای، از صاد   نهج 193. برای نمونه، در خطبه 2
 (.287-289، صص منبع پيشين ها بیان شده است )دشتی، محمّد، ویوگی برای آن

، تهاران: بنیااد   قاانون اساسای قکومات اماا  علای عليا  الّساال         ن.ک: انصاریان، علی، .3
 . 5-6، صص 1359ا بالغه، چاپ اوّل، آذر  نهج
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شاود کاه   شود. کاد آخرت و مارگ راعاث مای   و پرهیی از محرّمات و گناهان حاصل می

 مقامات و کاهکنان از هدف هاستین زردگی غافل رمد  و ده آن هاستا گام ررداهرد.

ریازهای  تأمینریی ره معنای آن است که شخص ده زردگی خود، ره  «زکستیساد »
جامعه قاراه   عادیپرداخته و سطح زردگی خود ها ررارر را مردم  عادیاساسی، متعاهف و 

حمال و رقال، لاوازم    ه دهد. کعنی ده خوهاک، پوشاک، مسكن، تحصیل، تفارکح، وسایل  

عمل کند و از تجمّل و اسراف خودداهی وهزد.  دیعا..، همارند مردم . منیل، لوازم کاه و
آن را سطح زردگی خاود،  ه سطح زردگی وی و مقاکس دکدنرا  عادیی که مردم ا گوره ره

که مقامات دولتی، زردگی خاود   ارداز و محرومیّت ركنند. ره هر  ربقاتی احساس شكاف

و   شاد  افایود  هاا   آن رار محبوریّات   داز ها ده سطح عموم مردم قراه دهند، ره همان ار
گراکای و  حكومت از پمتیباری و حماکت مردم ررخوهداه خواهاد راود. ده مقارال، تجمّال    

ردرینی و کاهش اعتماد عماومی ها فاراهم   ه های دریوی، زمیناسراف و پرداختن ره لذّت

آکد که مقامات دولتای و عماومی از منصاب    سازد. ده اکن حالت، اکن تصوّه پدکد میمی
« خیارات »کرد  و راه اماوال عماومی،     سوءاستفاد خود شخصی ی منافع خود ده هاستا

« زکساتی و قناعات  فرهنن ساد »زکستی مقامات عمومی منجر ره تروکج کنند. ساد می

دهناد. ده مقارال،   ها الگاوی خاود قاراه مای    هاا   آن ریای  عاادی ده جامعه گمته و مردم 
رلبی و  هسارد که لذّتعموم مردم می ا رهان و کاهگیاهان، اکن پیام هداه زمامگراکی  تجمّل

دریاپرستی کب اهزش است و راکد ررای هسیدن ره آن تاالش کارد. رادکهی اسات کاه      

ها و اهداف ها رداشته راشند، راه تادهکج   اشخاصی که وساکل ممروع هسیدن ره آن لذّت
یار  کنند و ره تدهکج فساد مالی و اداهی ده سطح فراگره وساکل راممروع گراکش پیدا می

زکساتی و عادم   کند. را توجّه ره اکن مواهد، ممخّص است کاه اگار سااد    ظهوه پیدا می

هاا و میایان   توارد ده کاهش ارگیی گراکی تبدکل ره اهزش و راوه عمومی شود، میتجمّل
 1 )کمّی و کیفی( فساد مالی، مؤثّر راشد.

ررخاوهداه اسات.   زکستی از اهزش واالکی ریی ساد  (عحضرت امیرالمؤمنین ) سیر ده 

زکستی زردگی کرد  و مقامات دولتی و عمومی ها ریی رر اکان  اکمان خود ده رهاکت ساد 

                                                           

فناون  »گابریل تارد، نظریاه  « قوانین تقلید»توان از  شناختی این وضعیت، می برای تحلیل جرم. 1
رابارت  « فشاار »یاا  « هنجااری  بی» چنین نظریه دیوید ماتزا و گرشام سایکس و هم« سازی خنثی

های شکلی کقتله و تأکید بیشتر بر  برتون استفاده کرد. گفتنی است که به د یل رعایت چارچوب
ها خاودداری   سیره حضرت )ع( از بیان این نظریه و تشری  و تحلیل بیشتر موضوع براسا  آن

 شود. می
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پیاراهن  ») البالغاه آماد  اسات:   رهاج  103ده حكمات   راه ده اکن  1ارد.امر دعوت کرد 

پوشای؟( و دهود  داه مای داهی رر اردام امام رود، شخصی پرسید: چرا پیراهن وصاله  وصله

 گیررد.مؤمنان از آن سرمم  میو شود دل را آن فروتن و رفس هام میرمود: خدا رر او ف
رد، پس کسای کاه   دکگر کبدریای حرام و آخرت، دو دشمن متفاوت، و دو ها  جدای از 

دریاپرست راشد و ره آن عم  وهزد، ره آخرت کینه وهزد و را آن دشمنی خواهد کارد. و  

ه کكای  هورد  راه ساوی آن دو، هار گاا  را      آن دو همارند شرق و غرب از هم دوهرد، و
ده  2«.زکاان هساارند   دکگار  کبگردد، و آن دو همواه  ره  ریدکب شود از دکگری دوه می

خداورد رار پیماواکان حا ، واجاب     »...  اشاه  شد  است که: البالغه رییرهج 209ه خطب

راه هیجاان   دسات ها   تا فقر و رداهی، تنان سو کنند،  کرد  که خود ها را مردم راتوان هم
 3«.ریاوهد، و ره رغیان ركمارد

ها هاا   آن ده همین هاستا، اکمان رر فرمارداهان و کاهگیاهان خود ریی رظاهت داشاته و 

گراکی پایش  کنند. زکرا اگر فرمارداهان و کاهگیاهان ره سمت تجمّلدعوت ره اکن امر می
دهازی ره د مالی و دستفساه هفته و رتوارند ره زردگی ساد ، قناعت کنند، ره تدهکج زمین

هفتاه راه    گراکای آلاود  شاد، هفتاه    ه ره تجمّال شود. شخصی کاموال عمومی فراهم می

ه ثروتمندان و قدهتمندان جامعه تماکل پیدا کرد ، از فقیران و ضعیفان غافل شد  و دست
دهد. ثروتمنادان و قدهتمنادان ریای از اکان وضاعیّت      دوم ترجیح میه رخست ها رر دست

و پس از  کرد ، را ریدکكی ره اکمان، خواستاه امتیازات و مناصب جدکد گمته د سوءاستفا

کنند. وقتای قدهتمنادان و ثروتمنادان جامعاه     فسادآلود میهای  هوکهمدّتی وی ها دهگیر 
متوجّه شورد که فرمارداه کا کاهگیاه تقوای مالی رداشته و دچااه حارص و رماع اسات،     

سبی ررای پیمبرد اهداف خود دارسته و را اعطای مباالغ  هشو  و هدکه ها اریاه منا ،تطمیع

                                                           

، ص 82؛ 79، ص 63؛ 57، ص 32: های، خطبهمنبع پيشين . برای نمونه، ن.ک: دشتی، محمّد،1
، 31؛ 375، ص 21؛ 343-345، صاص  3هاای:  ؛ و ناماه 131، ص 100؛ 93-95، صص 83؛ 93

 .469، ص 133؛ و حکمت 433، ص 68؛ 379ص 
زیساتی پیاامبر گرامای اساالم )ص(، حضارت داوود )ع(،      . در رابطه با ساده461، ص هیان. 2

 .213-215، صص 160، خطبه هیانحضرت موسی )ع( و حضرت عیسی )ع(، ن.ک: 
دهد که منظور حضارت )ع(  . دقّت و تأمّل در متن کامل این خطبه، نشان می307، ص هیان. 3

های ا هی در مسیر درسات و  گیری و ترک دنیا نیست، بلکه باید از نعمتزیستی، گوشهاز ساده
لی  دشواری قرار دارد. مناس  و با نگاه به آخرت استفاده کرد. ا بتّه بر عهده پیشوایان حق، تک

سان با مردم عادّی زندگی کنند تا احساا  محرومیّات و    ها رهبر جامعه بوده و باید هم زیرا آن
 دست ندهد. نفقر به آنا



100  نامه مطالعات حقوق کیفری اقتصادی فصل 

های قاروری هها سااخته و شاروع   ها و ممنوعیّتو هداکای هنگفت، خود ها از محدودکّت

، راکد رر سبب زردگی مقاماات عماومی و دولتای    رنارراکنکنند. ره اقدامات راممروع می

دهت و ثاروت جلاوگیری کارد.    را رهادهای قها  آن رظاهت داشته و از مناسبات رامتعاهف
زراد  و پرهران کارد؛    ها  آن زکستی و قناعت ها دهساد ه راکد را اهشاد و هاهنماکی، هوحیّ

 45ه اراد. رارای رموراه، ده راما    ( ریی رر آن پاکبند رود عامری که حضرت امیرالمؤمنین )

پسر حُنیف! ای » فرماکند:می «عثمان رن حُنیف ارصاهی»ره فرمارداه رصر ،  البالغهرهج
رصر ، تو ها ره مهماری خوکش فراخوارد و  داهانمردی از سرماکهکه  ره من گیاهش دادرد

هاای  های هرگاهرن ررای تو آوهدرد، و کاساه تو ره سرعت ره سوی آن شتافتی. خوهدری

کاردم مهمااری مردمای ها رپاذکری، کاه      پی جلوی تو رهادرد. گمان رمیده از غذا پیپر 
ارد، اردکماه  شان رر سر سفر  دعوت شد  ستم محروم شد ، و ثروتمندان ریازمندارمان را

خوهی؟ پس آن غذاکی که حالل و حرام راودرش  کن ده کجاکی و رر سر کدام سفر  می

داری، دوه ریفكن و آرچه ها راه پااکییگی و حاالل راودرش کقاین داهی مصارف       ها رمی
 1«.کن

اهشاد و رصایحت، مقاماات دولتای و    کنند تا را ( تالش میعکن ترتیب، حضرت )ا هر

ها ده هاا   آن گراکی و رمست و ررخاست را ثروتمندان رهی کنند؛ زکارا قضاکی ها از تجمّل
دهد و مصداق راهز زکان دریوی، آلودگی ره فسااد  معرض زکان دریوی و اخروی قراه می

 (، هفتاههاای عمهمّی که راکد توجّه داشات، اکان اسات کاه حضارت )     ه مالی است. ركت

عمومی )ره خصوصی( مقامات دولتی و قضاکی ها تحت کنترل داشاته و از احاوال اماوه    
ی گیار  پایش ارد و اکن امر مهمّی است که ده رخش تداریر گرفتهآران گیاهش و خبر می

اشاه  خواهد شد. مطلب دکگر، اکن است که رظاهت رر هفتاه مالی قضات، آن  رهموقعیتی 

ه وظیفا هاا   آن ر مقامات و کاهگیاهان است. زکرا،دکگر از تتر و ضروهیره مراتب، حسّاس
، احلّ و فصل اختالفات و دعاوی ها رر عهد  داشته و هماواه  ده معارض تطمیاع، هشا    

                                                           

شاری  بان   »ا بالغه نیز حضرت )ع(، قاضای خاوی، یعنای    نهج 3در نامه  .393، ص هیان. 1
گرایای  از دنیاپرستی نهی و به آخرت–که او را برای توضی  احضار فرموده بودند  -را « حارث

تار اسات    (. اهمّیّت این مورد از آن جهت بی،343-345، صص هیاناند )ن.ک: دعوت نموده
 که مربوط به مقامات قضایی است.
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راه  ها  آن قراه داهرد. رنارراکن،های فساد مالی وکژ  ده پرورد و ا عمال رفوذ راهوا، ره ااهتم

 1 ی ریازمند هستند.تر ریشاهشاد و هداکت 

 تشویق کارگزاران شایسته (ت
ی از فساد، تموک  کاهگیاهان و کاهکنان گیر پیشکكی از سازوکاههای مناسب ررای 

کاهی  شود که دهستاست. اکن امر راعث می 2شاکسته و سالم )و تنبیه کاهکنان متخلّف(

و سالمت اداهی ره کاب اهزش ده ساازمان تبادکل شاود و ده مقارال، تخلّفاات اداهی       
« ن ساازماری فرهنا » گیاری بیه و پااداش، ماارع از شاكل   رظام تن ربودن. هرن شود کم

هاای هفتااهی صاحیح ها تماخیص دهناد. اگار       توارناد معیااه   شود و کاهکناان رمای   می

کاهان ده ررارر هفتاه مطلوب خود تموک  رمد  و متخلّفان ره سایای عمال خاود     دهست
سارد و افاراد    کاهی خاود دل  کاه از دهست شود که افراد دهستررسند، اکن امر موجب می

تر گردرد. رارای اکان منظاوه و جهات اهتقاای ساالمت اداهی و       هوز جریرهمتخلّف هوز

کاهاراه   ی از فساد مالی الزم اسات تاا هفتاههاای ساالم و دهسات     گیر پیشوکژ  ررای  ره
های مادّی و معنویِ مناساب داد  شاود و   پاداشها  آن دهندگانو ره ارجام شوردتموک  

های مادّی و معنوی مواجاه شاورد. ده چناین ساازماری،     قارل، متخلّفان ریی را تنبیهده م

کند. اکن امر مطاار  ارصااف و عادالت ریای      هشد میتر  کم توارد هشد کند و کافساد رمی
البالغااه رهااج 53( ده فاارازی از راماة  ع. ده اکاان هارطااه، حضارت امیرالمااؤمنین ) اسات 

 کاهان ده پیش تو کكسان راشند. اگر چناین راشاد:  زشت رباکد ریكوکاهان و» فرماکند: می

ب. و رادکاهان   شاورد. هغبت میسرد و ری الف. ریكوکاهان رسبت ره کاههای شاکسته دل
هار کاب از اکان دو گارو       گردرد. های خود جری و تموک  میم و زشتیکرسبت ره جرا

اراد راه رتیجاة    ارجام داد  )ردکاهان و ریكوکاهان( ها رنا ره تناسب اَعمال و کرداهشان که

[ ها همیماه سساپاهیان  » فرماکناد: کا ده فرازی دکگر می3«.ارد ررسانکه ارجام داد  آرچه
ررشماه! زکارا کاادآوهی کاههاای ریاب      اردتموک  کن و کاههای مهمّی ها که ارجام داد 

                                                           

کاه او را   -را « شاری  بان حاارث   »ا بالغه حضرت )ع(، قاضی خوی، یعنی نهج 3در نامه . 1
اناد  گرایای دعاوت نماوده   دنیاپرستی نهی و باه آخارت  از ا برای توضی  احضار فرموده بودند  

تار اسات کاه مرباوط باه       (. اهمّیّت این مورد از آن جهت بای، 343-345، صص هیان)ن.ک: 
 مقامات قضایی است.

گیاری   است که تنبیه خالفکااران، اقادام واکنشای اسات و در قلمارو پای،       یادآوری. الزم به 2
 گیرد.کیفری و پسینی قرار می

 .11، ص منبع پيشينن، علی، . انصاریا3
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 کنناد، راه کااه    کند و آران کاه تنبلای مای   واداه می تر ریششجاعان، سپا  ها ره حرکت 

 1«.شوردتموک  می

کناد و کاب   گروهی و جمعی پیدا میه شود گا  تموک  جنب می د  دککه  گورههمان
شورد که اکن امر ریی گامی رسایاه مناساب ده   گرو  و جمع ره خارر کاه خود تموک  می

هاست. ررای رموره، اگار ساازماری   ن هفتن فساد مالی و اداهی ده سازمانمیاکاهش و از 

د و اکان  ند مییان فساد مالی و اداهی خود ها کاهش دهنشهرداهی رتوار چون پلیس وهم
امر موهد استقبال و تموک  و قدهداری مقامات راالتر و حتّی ماردم قاراه گیارد، ده اکان     

تری ره سمت مقارله راا فسااد ماالی    و عیم هاسخ تر ریشها را شوق صوهت اکن سازمان

ره و منصفاره راشد و رباکد کااه مثبات و ساازرد     ها هم راکد عادالالبتّه، تموک  هورد.می
ی ره دکگری رسبت داد  شود. معیاه تموک  و تنبیه هم راکد عینی راشد و هفتاه فرد و کس

هاا و  آثاه و رتاکج حاصل از هفتاه اداهی وی موهد توجّه واقع شود و رباکاد حابّ و رغاض   

معیاه قراه گیرد که اکن منجر هوارط دوستاره و خوکماوردی کا ارتصاب ره ررخی مقامات، 
حضارت   رااه  گردد. ده اکان  اعتمادی و سستی ده سازمان میسردی، راامیدی، ری ره دل

هر کس که ده هر کاهی آزمود  شد  است، آن ها راه  » :فرماکنداشاه  می 53ه (ده رامع)

حساب خودش رگذاه. و زحمت و تالش کسی ها ره دکگری رسبت مد  و اهزش خادمت  
و ریهگای شاخص موجاب رماود کاه کااه        حسااب ریااوه  چه هست ره از آنتر  مک او ها

کوچكش ها ریهگ شماهی، و ریی پستی کاه راعث رمود که خدمت پر اهجش ها کوچاب  

 2«.ره حساب آوهی
اخالقی( بترای فرمانتداران و    ی )رفتارنامهدار زمامصدور منشور  (ث

 کارگزاران
هاا، تادوکن و   از فساد مالی ده ساازمان ی گیر پیشکكی از سازوکاههای روکن ررای 

های اخالقی کا کُدهای هفتاهی )مجموعه قواعد هفتاهی( ده میان مدکران ارتماه هفتاهرامه

شاورد،  .. منتمار مای  .چه، جیو  وها که ره صوهت کتارکن هفتاهرامهو کاهکنان است. ده ا

ای( راه مادکران و   ای )اخاالق حرفاه  ها و موازکن اخالقی و حرفهای از توصیّهمجموعه
از ماوازکن   ،شدن اکن دسته از افاراد  اکن است که را آگا شود و ارتظاه کاهکنان اعالم می

هفتاهی، کاهاکی، کاهآمادی و اثررخمای ساازمان     دهسترا کب الگوی  هفتاهی و آشناکی

                                                           

 .147، ص منبع پيشين. فاضل  نکرانی، محمّد، 1

 .148، ص هیان. 2
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فساد مالی اسات  ها  آن که کكی از -منفی آن  کرد عملافیاکش پیدا کند و ده مقارل، از 

ده « فرهنان ساازماری  »تادهکج کاب   کن ترتیب، رهه ان ررود(. رمیااسته شود )کا از ک -

شود که همگان رار  گیرد و آن موازکن هفتاهی ره معیاههاکی تبدکل میسازمان شكل می
کنند. ده اثر اکن امر، هنجاهها و قواعد هفتااهی ده اعضاای ساازمان    اساس آن هفتاه می

 1داهرد.و هسالت سازمان گام ررمی ی اهدافده هاستا ااعضه و هم  دشدهوری 

( کاه رارای فرماراداهان، فرمارادهان     عهای حضارت امیرالماؤمنین )  مروهی رر رامه
هاا،  ( ده رعضای از آن عدهد کاه حضارت )  ارد، رمان میرظامی و کاهگیاهان خود روشته

 ماأموه یاه، ای از قواعد هفتاهی ها کاه مادکر، کااهگ   البالغه، مجموعهرهج 53ه وکژ  رام ره

اعاالم  هاا   آن د، راه نا هفتااه کن هاا   آن .. راکد رر رب .مالیاتی، فرمارد  رظامی، فرمارداه و
دستوه کا حكم عیل و رصب ریست، رلكاه   تنها( عهای حضرت )رامهماکه  دهون. ارد کرد 

پردازرد. ردکهی ده کناه آن ره اهشاد و هاهنماکی و آموزش کاهگیاهان و فرماردهان ریی می

عاذه جهال و راآگااهی ها از میاان      اکن کاه رر افیون سازی و تذکّر، ت که رفس آگا اس
 دگرگاون گذاشته و راه تادهکج هفتااه وی ها     تأثیر، رر ذهن و شیوة تفكّر فرد 2داهدررمی

ی و کاهگیاهی صحیح و سالم داه زمام( شیوة عها، حضرت )د. ده رعضی از اکن رامهکن می

هاا و  ند. سفاهشهستکنترل فساد مالی   ریی ده حوزها  آن از ارد که ررخیها آموزش داد 
، «الماال هساتی  تو امین ریات »، «هستی داه امارتتو »هاکی را اکن مضمون که کادآوهی

 رارم را ماردم مهرراان و   »، «رر اموه کاهگیاهان خود رظاهت کن»، «فرکب دریا ها رخوه»

معیمات کااهگیاهان و قضاات ها    »، «ررخی از افراد ها ره مناصب دولتی رگمااه »، «راش
( رارای آماوزش   عتاالش حضارت )   رماارگر .. همگای  .و« هو راشمیاره»، «کن تأمین

فرهنان  »تاا   اسات خاود  ه ی و کاهگیاهی اسالمی ره مدکران و کاهکنان جامعا داه زمام

ان و ماأموه ه ها ده سااختاه حكومات اساالمی پیااد  ساازرد و هما      « سازماریِ اساالمی 
همان فرهنن عمل کنند. ده اکن فرهنن، فساد ماالی، امار رسایاه    کاهگیاهان رر اساس 

                                                           

کُادهاي رفتااري و   برای آگاهی بیشتر، ن.ک: منفرد، محبوبه و جال ی فراهانی، امیرحساین،  . 1
، پووهشنامه حقوق کیفاری، ساال ساوم، شاماره دوم، پااییز و زمساتان       پيشگيري از ب هکاري

 .150ا 134، صص 1391
ا بالغه به همین موضوع اشاره شده است. در ایان فاراز، حضارت    نهج 53. در فرازی از نامه 2

ام و باا آن  ای کاه بارای تاو نوشاته    ایان عهدناماه   های نابرای پیروی از فرم»... فرمایند: )ع( می
ری عاذ  ام، تالش کن، زیرا اگر نفس سرکشی کرد و بر تو چیاره شاد  حجّت را بر تو تمام کرده

 (.421، ص منبع پيشين )دشتی، محمّد،« نزد من نداشته باشی
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ههنمودهاای  ه شود رسترهای فساد ماالی راا اهائا   ای است و تالش میو ركوهید  زشت

ها معموال  داهای دو جنبه هستند. جنبة رخست ن ررود. اکن هفتاهرامهمیاهفتاهی خاص از 

ده جاکگا  اداهی و سازمان ها ره  است و الگوی صحیح هفتاه« آموزشی و ترریتی»ها، آن
ه اساات و راار رتیجاا« اهعاااری و تهدکاادی»هااا  آن دومه دهااد. جنباافاارد آمااوزش ماای

هاا،  آن قواعد هفتاهی که عقورت و مجازات است، اشاه  داهد. اکن روع رامه ركردن هعاکت

 1رندرد.ای میها  ها رر هر روع عذه و رهاره
( عقارل توجّه است، اکن است کاه حضارت )  موضوع فساد مالی رسیاه  دهراه چه آن

ه هوحیّا »وکژ  ده ساطح کاالن،   ی از فساد مالی، رهگیر پیش  ارد تا ده حوزتالش رمود 

ها ده فرمارداهان و کاهگیاهان خود اکجاد و « یداه امارتفرهنن امارت و »کا « یداه امارت
هان و کااهگیاهان راه   رگارش فرمارادا    وشیتقوکّت رماکند. اکن امر رقش رسیاه زکادی ده 

شناسی، اکن پیام ها ره شاخص  ، از منظر هوان«فرهنن امارت»مقام و منصب خود داهد. 

هفتااه و    مالكیّات وی رباود  و اختیااهات وی ده شایو     دههسارد که مقام و منصاب،  می
عباهت دکگر، مفهوم امارت، ررخوهد را مردم و اموال عمومی، رامحدود و مطل  ریست. ره

اکن معنا است که اکن مقام و منصاب از جاراب اشاخاص دکگاری راه وی        دهندارتقال

)و ره منافع شخصی( و ده مسایر  ها  آن واگذاه شد  است تا اقداماتی ها ده هاستای منافع
ررای شخص هوشن  «یداه امارتفرهنن » قاروری )و ره مسیرهای ارحرافی( ارجام دهد.

یّت سنگینی رر عهد  داهد و راکاد ده  ولؤمسو  ه، وظیفداه امارتعنوان کب سازد که رهمی

اگر تقصیری متوجّه وی راشد، راکاد ده ررارار آن    پسراشد.  گو پاسخخود  کرد عملقبال 
سطوح جامعاه   همهآن ده ه شناخته شود. چنین رگاهی ره مقام و منصب و اشاع لؤومس

تادهکج، اخاالق   ود و راه خه روراره رود  و رهگیر پیشداهای اثر  ده ذات خودها، و سازمان

، «امارات »عناوان  دهد. ده رتیجه، مقام و منصب، راه فرمارداهان و کاهگیاهان ها تغییر می
، و اقادامات او ده آن منصاب،   «اماین »کاا  « داه امارات »عناوان  فرمارداه و کااهگیاه راه  

« گاو  پاساخ »و « ولؤمس»خود  کرد عملشود و راکد ده ررارر محسوب می« یداه امارت»

                                                           

ا بالغاه مراجعاه شاود. گفتنای     نهج 60و  53های تر در این زمینه به نامه . برای اطّالعات بی،1
منشاور  »، «فرماان حکاومتی  »، «داری منشاور زماام  »باه   53است برخای از نویساندگان از ناماه    

قاعاده رفتااری درآورده و باه     180نیاز آن را باه صاورت     اند. برخیو... تعبیر کرده« حکمرانی
؛ منباع پيشاين   عمل کنند )ن.ک: انصاریان، علی، براسا  آن اند تاحاکمان اسالمی توصیّه کرده

 (.منبع پيشين ، فاضل  نکرانی، محمّد،منبع پيشين کعبی، علی،
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ی، وضاعیّت فارق کارد  و    داه امارات ه . ده مقارل و ده صوهت تخلّف از اکن وظیفا راشد

 1.هود می ره کاه« کاهی خیارت»و « کاه خیارت»، «خائن»، «خیارت»اصطالحاتی چون 

 مالی کارگزاران تأمین (ج
ساختن ریازهای آران، کاب گاام و تادریر اساسای و      مالی کاهگیاهان و ررآوهد  تأمین

وکژ  فساد مالی خُرد( است. اکن امر آن قده ردکهی ارله را فساد مالی )رهمهم ده مسیر مق

شاود کاه اگار حقاوق و     رداهد. ره همین قده رسند  مای  تر ریشاست که ریاز ره توضیح 
هاکماان ها ركارد  و   و خاارواد  هاا   آن مید کاهگیاهان و کاهکناان، ک فااف معیمات    دست

الماال،  تدهکج ها  ها ررای خیارت ره اموال ریات  رباشد، رهها  آن متناسب را اموه و وظاکف

كومات اساالمی راکاد رارای     رنارراکن، حکند. .. راز می.خواهی، غصب اموال مردم وهشو 
ها ده ها  آن ریازهای معیمتی ،عادیر اشخاص دکگمقارله را فساد کاهکنان و کاهگیاهان و 

ارد ده صوهت اهتكاب فساد توکه میچنین حالتی است متناسب و متعاهف هفع رماکد.  حد

کام  هاا   آن ولی اگر حقاوق  .جدّی داشته و سرزرش رماکدررخوهد شدکد و ها  آن مالی، را
ده دام فساد مالی گرفتاه رمورد. حضرت امیرالماؤمنین  ها  آن راشد، رباکد ارتظاه داشت که

البالغاه  جرها  53ه ده راما  راه ( کامال  ره اکن موضوع و آثاه آن توجّه داشته و ده اکن ع)

سپس هوزی فراوان رر آران سکاهگیاهان[ اهزاری داه، که راا گارفتن حقاوق     » فرماکند: می
الماال  دسات راه اماوال ریات    ریاازی،   ، و راا رای  کوشندمی تر ریشده اصالح خود کافی 

اگر فرمارات ها رپذکرراد کاا ده امارات تاو خیارات        اتمام حجّتی است رر آران، و زرند رمی

 اضایان ق دهرااه  ه فاراز دکگاری از هماین راماه، مطلاب مماارهی ها       اکماان د  2«.کنند
و ده رخماش راه او سافرة    »...  فرماکناد: مای هاا   آن ماالی  تأمیندادگستری و ضروهت 

راه   3«.ریازی ره مردم پیدا ركندن ررود و میاسخاوتت ها رگستر، آرچنان که احتیاجش از 

یازهاای کاهمنادان ها کكای از    ( هسیدگی ره اموه ماادّی و هفاع ر  عاکن ترتیب، حضرت )
دهازی اهکان مهم مدکرکّت و عاملی اساسی ررای جلوگیری از خیارت کاهمنادان و دسات  

کردن ح ّ و از هم پاشید  شدن رظام جامعه دارسته  خواهی و پاکمالالمال و هشو ریتره 

ادهسات  شد  راشد، حتّی افراد ر تأمیندهند که اگر ریازهای مادّی کاهمندان و همداه می
خواهی رخواهند داشات و ده صاوهتی کاه راه     ای ررای دزدی و خیارت و هشو ریی رهاره

                                                           

 کارد )ن.ک: دشاتی، محمّاد،    ا بالغه اشارهنهج 41، و 40، 20های به نامه توان می . برای نمونه1
 (.388-390، صص 389، ص 356، ص منبع پيشين

 .158-159، صص منبع پيشين چنین ن.ک: فاضل  نکرانی، محمّد، . هم411، ص هیان. 2
 .155، ص منبع پيشين . فاضل  نکرانی، محمّد،3
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چنین کاهی دست ریرند، ده مقارل ههبر، ساکت و سرافكند  مارد  و هیچ توجیهی رارای  

 ،رمد  راشد، فماه احتیااج  تأمیندفاع از خود رخواهند داشت. امّا اگر ریازهای مادّی آران 

ی ها ده آراان متیلایل کارد  و    داه امارات ه است منحرف سااخته و هوحیّا  ها از ها  ه ناآر
زکرا سرقت و خیارت خاود ها توجیاه کارد  و     .ریی حجّتی رر آران رخواهد داشت داه زمام

ی که آران ها ده محرومیّت و ریازمندی رگه داشته و ده عین داه زمامگنا  آن ها رر گردن 

مهمّی که راکاد راه آن   ه ركت 1اردازرد. ته است، میها ده اختیاهشان گذاش حال اموال مردم
تر از ساکر و حسّاس تر مهمره مراتب « قاضیمعیمت  تأمین»توجّه داشت، اکن است که 

کنناد و هماواه  کسااری    ره اختالفات و دعاوی هسیدگی مای ها  آن کاهمندان است. زکرا

-داهراد. ده پروراد    و ارحراف جرکان دادهسی دادستانستند که تالش رر آلود  ساختن ه

ن امجرما  تر ریش ،ر مواهد است. زکرادکگاز  تر ریشهای مرروط ره فساد مالی، اکن خطر 

؛ کعنای  2سافید( هساتند   وتمند، قدهتمند و صاحب رفوذ )کقهفساد مالیِ کالن، اشخاص ثر

تهدکد کا رفوذ، تحت  ،تطمیع راها  اضید ره هاحتی دستگا  قضاکی و قنتوارکساری که می
 قراه دهند. رتأثی

 یدار زمامتوسعه و نبادانی قلمرو (چ
ی و کاهش فساد سیاسی و اداهی، گیر پیشکكی دکگر از سازوکاههای مناسب ررای 

. توسعه و آراداری منجر راه تقوکّات   استتوسعه و آراداری شهرها و هوستاهتوجّه الزم ره 

راال ررد  و فقار  ها « ثروت عمومی جامعه»و معیمت اشخاص گردکد  و مییان « دهآمد»

وکژ  فساد ماالیِ خُارد( ها ده   فساد مالی )ره  دهد. اکن امر ارگییو راررارری ها کاهش می
دهاد. توساعه و آرااداری، کماوه ها از وارساتگی راه واهدات       میان کاهگیاهان کاهش مای 

رماکاد. اگار   کاالهای خاهجی هها ساخته و ممكالتی چون ریكااهی ها حال مای   ه هوکّ ری

تولیاد داخلای تضاعیف     اکن کهرر  افیونكی ره واهدات کاالهای خاهجی راشد، کموه متّ
واهدات کاال و قاچاق آن ره کموه افایاکش کافتاه و گاا  پدکاد        فساد ده حوز شود،می

شكل گرفته و واهدکنندگان ررای حفظ منافع خود، شروع « ارحصاه» راه زکانرامطلوب و 

کنند و اکن امار منجار راه اساتمراه فسااد ماالی       مردان و کاهگیاهان میره تطمیع دولت
 گردد. ره هر مییان که وارستگی اقتصادی کب کموه راه واهدات کاالهاای خااهجی،    می

                                                           

و « ازیس فنون خنثی»توان از نظریه  شناسی این وضعیّت، می در تحلیل جرم .158، ص هیان. 1
 استفاده کرد.« هنجاری بی»یا « فشار»نظریه 

سافيدي باا نگااهی با       جرایم یق »سیّد دریاد،   تر، ن.ک: موسوی مجاب، . برای آگاهی بی،2
 .99-131، صص 22، شماره 1388، فقه و حقوق، سال هشتم، پاییز «هاي دینیآموزه
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رسترسااز جراکمای    ،خواهد شد. معامالت خاهجیتر  کم راشد، مییان فساد مالی همتر  کم

ده  .اساات.. .دهصااداره )پوهسااارت( ده معااامالت خاااهجی و گاارفتن، ا، اهتماااچااون هشاا

جا که ریااز راه هواراط تجااهی، صانعتی و اقتصاادی راا        کموههای ضعیف و فقیر از آن
المللی و واگذاهی رود  و اکن امر از ررک  ارعقاد قراهدادهای رین تر ریشکموههای دکگر 

، ا، اهتما اصاوهت هشا  وکژ  رهگیرد، رستر مناسبی ررای فساد مالی، رهامتیازات صوهت می

ی خااهجی تاالش   هاا  شارکت .. فراهم است. از کب ساو  .سارت( ودهصداره )پوه گرفتن
ها راه ارعقااد   ها  آن های فقیر،های کالن ره رماکندگان دولتکنند تا را پرداخت هشو  می

قراهداد را خود ترغیب کنند و از سوی دکگر، مقامات دول فقیر ریی ده زماان ارعقااد اکان    

راکد  پسنافعی ها ررای خود ده رظر رگیررد. ی میاکا و ما رهوگکنند رهقراهدادها تالش می
حضارت   رااه  ده اکان  1مردان قراه گیرد. دولت همهتوسعه و آراداری کموه ده دستوه کاه 

 فرماکناد: البالغه خطاب ره فرمارداه مصر مای رهج 53ه ده فرازی از رام (عامیرالمؤمنین )

قّتی کاه ده گارفتن مالیاات    راشد از د تر ریشتوجّه تو ده آراداری و پیمرفت زمین راکد »
شاود. کسای کاه رادون      افت جی ره آراداری زمین ممكن رمی، چراکه دهکآوهیرعمل می

کوشش ده آراداری زمین از مردم خراج رخواهد، شهرها ها وکران کرد  و رنادگان خادا ها   

ممااهد    2«.چنین حكومتی جی اردک زماری راقی رخواهد ماردره هالکت هسارد  است. 
( اولوکّت ها ره توسعه و آرااداری شاهرها و هوساتاها    عه حضرت امیرالمؤمنین )کشود  می

دارند، چراکه موجب اعتمااد ماردم راه    ها و خراج مقدّم میمالیات گرفتنداد  و آن ها رر 

خاود  گردد و اگر توسعه صاوهت رگیارد، خودراه   کموه میه ان و پیمرفت و توسعداه زمام
کند. منارع مالی منارع مالی دولت هم افیاکش پیدا می تأمینتماکل مردم ره مماهکت ده 

 کناد و هماین امار    تأمینتوارد حقوق کاهکنان خود ها دولت هم اگر زکاد راشد، رهتر می

هاا  ده اداهات و ساازمان هاا   آن دهازی ره اموال عمومی مردم و ستم رار از دست هاها  آن
، اگرچاه ده رگاا  رخسات راه رظار      داهد. ره اکن ترتیاب ..( رازمی.)دهکافت هشو ، هدکه و

ی از فسااد ماالی ده   گیار  پیشهسد که توسعه و پیمرفت و عمران و آراداری کموه را  می

                                                           

رفتاه، فسااد    یافته و پی،وسعه. نباید این مطل ، منجر به این برداشت شود که در کشورهای ت1
رو ویوه در ساط  کاالن روباه   ما ی وجود ندارد. این کشورها نیز با انواع گوناگون فساد ما ی به

ویاوه  تر شود، فساد ما ی، به هستند. منظور این است که اگر توسعه و آبادانی در یک کشور بی،
 گیر خواهد یافت. فساد ما ی خُرد کاه، چشم

 .164، ص منبع پيشين ، محمّد،. فاضل  نکرانی2
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تواراد ده   وان دهکافت که توساعه و پیمارفت مای   تاهتباط ریست، ولی را اردکی تأمّل می

 وکژ  فساد مالی ده سطح خُرد، مؤثّر واقع شود.کاهش مییان فساد مالی و ره

 موقعیتی هانگیر پیش تدابیر وم(د بند
 راردن  میاان  ازکا  دگرگوری ره دربالتداریری هستند که  موقعیتی، هارگیر پیشتداریر 

ای از شاود تاا راا پااه     تالش می موقعیتی یگیر پیشزا هستند. ده جرم موقعیتیعناصر 

هاای اهتكااب جارم    ده عناصر محیطی، فرصات  دگرگوریاقدامات رظاهتی و مراقبتی و 
خطرات اهتكاب جرم افیاکش کافته و ی ره آماج جرم کاهش کافته؛ هس دستحدود شد ؛ م

شود که آن گردد. اکن تداریر راعث می سوداز  تر ریشهای حاصل از اهتكاب جرم، و زکان

مجرماره ره هفتاه مجرماره دشواه گمته و شخص ره خارر خطراتی که ده ه گذه از اردکم
اکن تداریر رر افیاکش رظاهت، ه هتكاب جرم منصرف شود. تكیّریند، از اپیش پای خود می

ده تعرکاف   ن خطررااک اسات.  اهاای جارم و مجرما   دکدگان، آمااج  ری مراقبت و کنترل 

تداریر و اقداماتی که راعث سلب اریاه ه مجموع» گفته شد  است:« موقعیتیی گیر پیش»
وضاع پیراموری ممرف رار  شود. را تسلّط رر محیط و او فرصت اهتكاب جرم از مجرم می

هاای محیطای، مجارم از اهتكااب جارم      جرم و مهاه آن را ا عمال تداریر فنّی و ررّاحای 

 1«.گرددمنصرف می
ای از تاداریر رظااهتی و مراقبتای، از    توان از ررکا  پااه   فساد مالی ریی می  ده حوز

چندکن تادریر   (ع، حضرت امیرالمؤمنین )راه ی کرد. ده اکن گیر پیشاهتكاب فساد مالی 

 شود.اشاه  میها  آن ارد که ده ادامه رهمناسب ها ره کاه گرفته
 2گزینی ساالری و شایسته شایسته (الف

های مقارله را فساد ماالی، ارتخااب، ارتصااب و    کاه ها ترکن کن و قویتر مهمکكی از 

استخدام اشخاص شاکسته ده مناصب دولتای و عماومی )و حتّای رخاش خصوصای( و      
هاا و  رودن شراکط، تواراکی . منظوه از شاکستگی، داهااستژ  مناصب مهم و حسّاس وک ره

هاای اخالقای و   کاه اعام از وکژگای    اسات های الزم ررای هر شاغل و منصاب   مهاهت

های جسماری است. کعنی شخص از هر حیث رارای  عقیدتی، تخصّص، مهاهت و وکژگی
منصب رتوارد وظاکف شغلی خود ها آن شغل و منصب، مناسب رود  و را قراهگیری ده آن 

                                                           

 .9، ص منبع پيشينقوّه قضاییه، . 1
گفتنی است که برخی از تادابیر ممکان اسات دو وجهای باشاد یعنای هام از تادابیر او یاه          . 2

پیشگیری اجتماعی و هم از تدابیر پیشگیری موقعیتی باه شامار روناد. در چناین ماوارد، وجاه       
 یکی از این دو دسته گنجانده شده است. غا   مبنا قرار گرفته و بر همان اسا  در
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الزم و متناساب راا   ه ارجام دهد. چنین شخصی هم از تخصّص و تجرر شیو  رهترکنره 

آن شغل و منصب سازماری ررخوهداه رود  و ده ارجام وظاکف خاود راا مماكل چناداری     

د دهد و هم از تقوا و تعهّمطلوب و شاکسته ارجام میروه  ره مد  و آن وظیفه هاهو رهوره
شود که هم تخصّص خود و خصوصیّات اخالقی الزم ررخوهداه است و اکن امر راعث می

کااهی، ارحاراف و فسااد ماالی     ای ره کاه گیرد و هم از سساتی، کام  شاکسته شیو ها ره 

وکژ  ده مناصب مالی( پرهیی کند. اهمّیّت ریروی ارسااری شاکساته از آن هوسات کاه      )ره
قاراه  هاا   آن  ریی رر عهد ضدفساده ارگر سرکوباره و گیر پیشر تداریر دکگاجرای ه وظیف

های رظااهتی و قضااکی، آلاود  راه     وکژ  سازمانها و رهداهد و اگر ریروی ارساری سازمان

کموههاکی کاه آلاود     تر ریشفساد گردد، سراسر آن جامعه ها فساد ده رر خواهد گرفت. 
هاا و  وی ارسااری خاود ده ساازمان   ارد، دقّت کافی ها ده گیکنش ریرره فساد مالی گمته

خوکمااوردی و   ،هواراط خااروادگی  »هاا،  اداهات رداهرد و مبنای استخدام افراد ده سازمان

قاوارین و  »و « ضاارطه »جااکگیکن   «خوکمااوردی »و « هارطه»است و عامل « دوستاره
ی و مقارلاه راا فسااد    گیار  پیشای که دهصدد ، جامعهآن کهشد  است. رتیجه  «مقرّهات

راکست ریروی ارساری شاکسته، متخصّص و متعهّد ها رر مناصب و مماغل ی است، میمال

ی و هسا  حسااب های وکژ  ده رهادهای رظاهتی )مارند پلیس، سازماندولتی و عمومی، ره
قضااکی( و رهادهاای   ها و مراجع شابه ..(، رهادهای قضاکی )دادسراها و دادگا .رازهسی و

ها و اداهات گیکنش ریروی ارساری سازمان  گماشته و شیو ..(.مالی )روهس، رارب، ریمه و

 هاای اساتخدامی و  محوه(، آزمونونرها رر مبنای ضوارط و معیاهها، قوارین و مقرّهات )قا
 محوه( استواه سازد.محوه( و گیکنش اخالقی )تعهّد سنجش علمی و فنّی )تخصّص

کم که اکماان ریای رارای    شومتوجّه می (عحضرت امیرالمؤمنین ) سیر را رگاهی ره 

، اهمّیّات  «گایکنش اشاخاص شاکساته   »و « هاا  ریروی ارسااری ساازمان  »موضوع مهم 
  وکاژ ( و رهعمارد  از حضرت ) جایتوجّه ره اسناد و مكتورات رهارد. را ی قائل شد رسیاه

سااالهی و  تاوان گفات کاه اکماان رارای تضامین شاکساته       البالغاه، مای  رهج 53ه رام

رخست، ررکناهی : اردارجام داد ی خوکش، دو اقدام مهم داه زمامدوهان  گیکنی ده شاکسته
و گایکنش فرماراداهان و کااهگیاهان     و دوم، ارتصاب 1پیمینریروهای راشاکست و فاسد 

                                                           

از کاارگزاران  (، بعضای  است که پس از رحلت پیاامبر گرامای اساالم )ص    یادآوریالزم به . 1
ای و دوستانه انتلااب  صالحیّت و بر اسا  روابط خویشاوندی، قبیله بیحکومتی، از میان افراد 

  و موقعیّات حکاومتی خاود    شده بودند و همین امر باعث سوءاستفاده این اشلاص از مناصا 
 ← گردیده و سب  شده بود که دستگاه حکومتی چناان باه فسااد و تبااهی کشایده شاود کاه       
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اقدام رخست راکاد گفات کاه پاس از ریعات ماردم راا حضارت          دهراه شاکسته و سالم. 

، اکن راود کاه ریروهاای راصاالح و     (، کكی از تداریری که صوهت گرفتعامیرالمؤمنین )

راسالمی که رر سر کاه آمد  رودرد، از مناصب و مماغل دولتی و عمومی ررکنااه شاد  و   
ها، ریروهای صالح، سالم و شاکسته تعیین شد تا دولات جدکاد رتواراد ضامن     ره جای آن

 کنای آن، عادالت اجتمااعی ها ریای ده جامعاه ررقاراه کارد  و       کنترل فساد مالی و هکمه

ریی اکن ها  آن کردرد تاکند. اکمان ره فرمارداهان خود ریی توصیّه  احكومت اسالمی ها احی
رارای  هاا   آن ها  رداد  و کا از ارتخاب و ارتصااب مجادّد   های دولتیریروها ها ره دستگا 

مناصب و مماغل حكومتی خودداهی کنند. اکن اقدام، گام مهمّی ده هاساتای مقارلاه راا    

 53ه اکماان ده راما   رااه  هفات. ده اکان   ی از آن راه شاماه مای   گیار  یشپفساد مالی و 
ردترکن وزهای تو کسااری هساتند کاه    » فرماکند:البالغه خطاب ره فرمارداه مصر می رهج

. پس رباکد که اکنان گناهمان شرکب و کاهارد و ده رود  ان اشراهداه زمامپیش از تو وزکر 

؛ زکارا اکناان همكااهان گناهكااهان و رارادهان      )وزهای هژکم راغوت( هازداهان تو راشاند 
راه اکان ترتیاب،     1«.ستمكاهارند. ده حالی کاه تاو رهتارکن جارماین ها ده اختیااه داهی     

هااکی کاه   های ستمگر و ده موضوع اکن روشته، راا دولات  همكاهی اشخاص را حكومت

ماالی   اکن است که اکن اشخاص، گاراکش راه فسااد   ه ارد، رمارآلود  ره فساد مالی رود 
داهرد و هیچ تضمینی وجود رداهد که ده دولت جدکد ریی ره اکان اقادامات رااهوای خاود     

خودداهی گردد و کا اگر هناوز ده  ها  آن دوراه راکد از ارتخاب و ارتصاب  پسادامه ردهند. 

اغماض از گناهان ره روعی ها  آن دوراه چنین، رصب  آن منصب هستند، ررکناه شورد. هم
ها تأکیاد   ناآرا  پیماین اقدامات  ،دهد که دولت جدکدهاست و رمان می آنو جراکم قبلی 

                                                                                                                  

-اعتراض باه ایان ناباه    برایفریاد اعتراض مردم بلند شود؛ تا جایی که مردم سرزمین مصر  →

ر باه  سامانی و فشارهای فا مانه به مدینه آمده بودند و همین اعتراض عمومی، در نهایات منجا  
، 154، ص منبع پيشاين  )ن.ک: جُرداق، جُرج،و قتل وی شد.  سومحمله به محلِ اقامت خلیفه 

هایی از این منبع، در توصی  ایان دوره آماده   (. در بل،276-287و صص  493-506صص 
عثمان بن عفّان، هنگامی کاه مقاام فرماانروایی مسالمانان را باه دسات گرفات، دسات         »است: 

و یاران خود را در کس  جاه و ثاروت بازگذاشات و در ایان زمیناه تاابع       نزدیکان و اطرافیان
(؛ یاا  154، ص هیاان « )تار در او تاأثیر داشات...    افکار بداندیشان گردید و مروان از همه بی،

برای مردم سلت بود ببینند درباریان و اطرافیان و متنفّذان، منافع را به خاود اختصااص داده و   »
شاد و باه   که حقوق عمومی ملّت زیر پا گذاشته مای اند. مردم از اینردهارزاق مردم را احتکار ک

 (.494، ص هیان« )گردید، ناراحت بودندها و افراد شاکی اعتنایی نمیاعتراض جمعیّت
چناین ن.ک: انصااریان،    . هام 127و  126و  125، صاص  منبع پيشين. فاضل  نکرانی، محمّد، 1

 .10-11، صص منبع پيشين علی،
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کند و اکن امر منجر ره سلب کا کاهش اعتماد عمومی ره دولت جدکد خواهد شاد. از  می

ها راه اتّهاام   هاا   آن شاود رتاوان  ره مناصب دولتی موجب میها  آن سوی دکگر، ارتصاب

چناین   از اکن عواقب شوم و تلاخ و هام  ی گیر پیششان محاکمه کرد. ررای جراکم قبلی
ه اجرای عدالت اجتماعی، ضروهی است که چنین ریروهاای راصاالح و راساالمی از ردرا    

ای رر تمكیل و هوی کاه آمدن دولت صالح و سالم راشد و قدهت جدا شورد تا هم رماره

گیاری رادرینی و     و ماارع شاكل  کارد لت ها ده میان عموم ماردم زراد    هم امید ره عدا
ارتقاال   رار  افایون ره رظام جدکاد،   پیمینره دولت گردد. وهود عناصر فاسد  یاعتماد یر

شود که رظام مردم ره رظام جدکد، راعث می یاعتماد ریظن و فساد و استمراه آن و سوء

هسایدگی   پیماین ان و کااهگیاهان  داه زماام چنین  و همها  آن پیمینجدکد رتوارد ره فساد 
ی کناور ان داه زماام رحاوی راا مادکران و    ها، رهآن  ره پرورد کند. زکرا هر گوره هسیدگی

اهتباط پیدا خواهد کرد و اکن عدّ  را رفوذ و قدهت خود، ده هورد دادهسی اخاتالل اکجااد   

از عوامال اساتمراه فسااد     پیمینکاهگیری عناصر فاسد خواهند کرد. رر همین اساس، ره
 1گردد.ع اجرای عدالت و احقاق ح ّ میتر شدن آن رود  و مارتر و گسترد مالی و عمی 

سازی ریروهای راشاکست، الزم اسات  راکد گفت که پس از پاک رییاقدام دوم  دهراه 

 سایر  وضاوح ده  شورد؛ اقدامی که راه ها  آن تا ریروهای صالح، سالم و شاکسته جاکگیکن
ی ها ده هاای خاصّا  شود. ده اکن زمینه، اکمان توصایّه د  میدک( عحضرت امیرالمؤمنین )

صر کعنی مالب ررای گیکنش چند دسته از کاهکنان دولتی، خطاب ره فرمارداه م 53ه رام

 واه راه اردکه ره صاوهت فهرسات   ( رمود  و شراکطی ها ررای هر کب ریان کرد اشتر )ه
 2شود:اشاه  میها  آن

                                                           

از مسایر   بایاد های قبلای  سازی عناصر فاسد و نیروهای ناشایست و مفسد )ما ی( دو تپاک. 1
هاای  ای در دسات دو ات  صحی  قانونی، قضایی و اداری خود انجام شود. نباید این امار بهاناه  

جدید باشد که نیروهای ملا   خود را به اتّهام واهیِ آ ودگی به فساد ما ی و بدون وجود اد ّاه  
تواناد  این اقدام حضرت )ع( نمی بنابراین،از شرل و منص  خود برکنار کنند. ،فیو مستندات کا

مناد در  های حزبی و سیاسی باشد، بلکه اقادامی معقاول و ضاابطه   ای برای تسویّه حساببهانه
 گیری از فساد ما ی است. جهت پی،

و  یسات ممکن ن گیری از فساد ما ی در این نوشته . شرح ارتباط هر یک از این شرایط با پی،2
 بارای در ایان ناماه،    یادشده های پیشهچنین باید توجّه داشت که  نیاز به نوشته دیگری دارد. هم

نمونه بوده و به علّات حسّاسایّت و کاربردشاان در آن روزگاار ماورد تصاری  و تأکیاد واقاع         
 یست. ن های دیگر پیشهساالری در گزین، و شایسته به معنای عدم  زوم بنابراین،اند؛  شده
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 1نارکوز .1

 2اضیانق .2

 3فرماردهان رظامی .3

                                                           

اناد و  داران اشرار بوده تو کسانی هستند که پی، از تو وزیر زمام نرایای ما ک[ بدترین وز»]. 1
رژیم طاغوت( رازداران تاو باشاند؛ زیارا     نرایدر گناهشان شریک و یار. پس نباید که اینان )وز

در اختیاار   اینان همکاران گناهکاران و برادران ستمکارانند. در حا ی که تو بهتارین جانشاین را  
ها  ها نیستند و در مقابل، بار گناهان آن تر از آن داری: کسانی که از نظر فکر و نفوذ اجتماعی کم

را بر دوش ندارند و از کسانی هستند که با ستمگران در ستمشان همکاری نداشاته و در گنااه،   
ر، محبّتشان نسابت باه   تر، همکاریشان با تو بهتشان بر تو سبکاند. اینان هزینهشریک آنان نبوده

ها را از نزدیکان و رازداران خوی،  آن پستر، و انس و ا فتشان با بیگانگان کمتر است.  تو بی،
تار و در مسااعدت و   [ افرادی را کاه در گفاتن حاقّ از هماه صاری      آنانقرار ده. پس ]از میان 

کند، مقادّم  کمک میتر به تو  دارد، کم، دوست نمییهمراهی نسبت به آنچه خداوند برای او یا
دار؛ خواه موافق میل تو باشند یا نه. خود را به اهل وَرَع و صادق و راساتی بچسابان ]نزدیاک     

حدّ از تو نکنند و تو را نسبت به اَعمال نادرستی  کن[ و آنان را طوری تربیت کن که ستای، بی
آورد و ]انساان را[ باه   ازحدّ، خودپسندی می ای، تمجید ننمایند؛ زیرا ستای، بی،که انجام نداده

چناین   . هام 127و  126، 125، ص منبع پيشين فاضل  نکرانی، محمّد،« )سازدغرور نزدیک می
 (.407، ص منبع پيشيندشتی، محمّد،  و ؛10-11، صص منبع پيشينن.ک: انصاریان، علی، 

اجعاه  از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضااوت انتلااب کان، کساانی کاه مر     »... . 2
دیگار او را خشامگین نساازد، در     ها را به ستوه نیاورد و برخاورد ملا فاان باا یاک     فراوان، آن

اشتباهات، پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد، طمع را از دل 
کن کند و در شناخت مطا   با تحقیاق انادک رضاایت ندهاد و در شابهات از هماه باا        ریشه

تر باشد و در مراجعة پیااپی شااکیان    عمل کند و در یافتن د یل، اصرار او از همه بی، تراحتیاط
خسته نشود، در کش  امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصاومت  

زباانی او را منحار     تر باشد، کسی که ستای، فراوان او را فری  ندهاد و چارب  از همه بُرنده
چناین ن.ک:   . هام 411، ص منبع پيشاين دشتی، محمّد، « )اندبسیار اندک نسازد و چنین کسانی

 (.153-154، صص منبع پيشينفاضل  نکرانی، محمّد، 
از  شگریان خود کسی را به فرماندهی قرار ده که در نزدت نسبت به خدا و پیامبر و امامت ». 3

گیرناد و عذرپذیرناد و   مای  تر باشد؛ کسانی که دیر خشمتر و عاقلتر و پاکدلاز همه خیرخواه
هاا را باه    ؛ کسانی کاه مشاکالت، آن  ندفرازمهربان و در برابر زورمندان، گردن نفاینسبت به ضع

آورد. سپس با ارباب مروّت و صاحبان مکرمت بجوش و باا افاراد باا شلصایّت و     زانو درنمی
و سالاوتمند و   گاه با مردمان شاجاع های صا   و خوش سابقه ا فت بگیر و آناصیل و خاندان

منباع  فاضل  نکرانی، محمّد، « )های گرم و مراکز نیکی هستندها کانون افراد بزرگوار؛ چرا که آن
تارین  بایاد برگزیاده  (. »409، ص منبع پيشاين چنین ن.ک: دشتی، محمّد،  . هم139، ص پيشين

ات خاود  سران سپاهت نزد تو کسی باشد که به  شگریان در حد  مواسات کمک کند و از امکانا 
هاا   هایشاان اداره شاوند تاا هماة آن    ای که ایشان و خاانواده  گونهتر به آنان احسان نماید به بی،

هایشاان را باه تاو متوجّاه و     هدفشان جنگ با دشمن باشد؛ زیرا محبّت تو نسبت به آنان قلا  
 (.409، ص منبع پيشينچنین ن.ک: دشتی، محمّد،  . هم143، ص هیان« )سازدمهربان می
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 1مماوهان .4

2انروکسندگان و منمی .5
 

 3ر کاهگیاهان دولتی.دکگ .6
 ها ر بر کارگزاران و بازرسی امور نننظارت مستم( ب

رظاهت و رازهسی مستمر رر اقدامات کاهگیاهان و فرمارداهان، کكای از تاداریر اصالی    

ی از فسااد ماالی اسات.    گیار  پیشو مطلوب و  ای دهست رهوگارجام اموه اداهی ره ررای
هاا، رهادهاای رظااهتی و کنترلای عاام و      امع و حكومتجو تر ریشررای اکن منظوه، ده 

                                                           

ترساند، و نیز را از احسان بازدارد و از فقر میو مده! زیرا که ت هبلیل را در مشورت خود را». 1
چناین باا    نماید. همات را تضعی  میبا فرد بزدل و ترسو مشورت مکن! چون در کارها روحیّه

دهد. هماناا کاه بُلال و    ]آدم[ حریص مشاوره نکن که طمع را با ستمگری در نظرت زینت می
هاا ساوء فان باه خادای بازر         مع نهادهایی هستند گوناگون که سرچشمة همة آنتر  و ط

 (.10، ص منبع پيشينچنین ن.ک: انصاریان، علی، . هم122-124، صص هیان« )است
سپس در امور نویسندگان و مُنشیان باه درساتی بینادی،، و کارهایات را باه بهتارین آناان        ». 2

ها و اسرار تو است، از میان نویساندگان باه   دة سیاستهای محرمانه، که دربردارنواگذار، و نامه
تر از دیگران باشد، کسی که گرامی داشاتن، او را باه سرکشای یاا     کسی اختصاص ده که صا  

تجاوز نکشاند تا در حضور دیگران با تو ملا فت کند، و در رساندن نامة کارگزارانت به تو، یاا  
ستاند یا از طر  تو باه آناان   در آنچه برای تو می های تو به آنان کوتاهی نکند، ورساندن پاسخ

زدن  دهد، فراموشکار نباشد. و در تنظیم های  قاراردادی سُساتی ناورزد، و در بارهم     تحویل می
قراردادی که به زیان توست کوتاهی نکند، و منز ت و قدر خوی، را بشناسد، هماناا آن کاه از   

تار اسات. مباادا در گازین،     ن جاهال شناخت قدر خوی، عاجز باشد، در شناخت قدر دیگارا 
باوری خود تکیّه نمایی، زیرا افاراد زیارک   نویسندگان و مُنشیان، بر تیزهوشی، اطمینان و خوش

نمایناد، کاه در پاسِ ایان     داران را به خود جل  می خدمتی، نظر زمامها، و خوشبا فاهرسازی
هاا   شود!  کان، آن انی یافت میداری نشها، نه خیرخواهی وجود دارد، و نه از امانتفاهرسازی

انااد بیازمااای. بااه کاتبااان و داران شایسااته و پیشااین انجااام داده را باا خاادماتی کااه باارای زمااام 
داری از هماه  نویسندگانی اعتماد داشته باش که در میان مردم آثاری نیکو گذاشته، و باه امانات  

خدا، و مردمی اسات کاه    دهندة خیرخواهی تو برایمشهورترند، که چنین انتلاب درستی نشان
حاکم آنانی. برای هر یک از کارهایت سرپرستی برگزین که بزرگی کار بر او چیرگای نیاباد، و   
فراوانی کار او را درمانده نسازد، و بدان که هر گاه در کار نویساندگان و منشایان تاو کمباودی     

 دشتی، محمّد، منباع )« خبر باشی، خطرات آن دامنگیر تو خواهد بودوجود داشته باشد که تو بی
 (.169-170، صص منبع پيشينچنین ن.ک: فاضل  نکرانی، محمّد،  . هم413، ص پيشين

سپس در کارهای کارمندانت بنگر و چون آنان را آزمای، نمودی، به کار بگماار، ناه از راه   ». 3
ن گونه روش نوعی ستم و خیانت است. و ایشاطور د لواه؛ زیرا اینبلش، و خودکامگی و به

قدمان در اسالم تعیین نماا!  های خوشنام و پی،را از میان اهل تجربه و شرم و حیا و از خانواده
تر و نیز طمعشان کمتر و در سانج، عواقا  کارهاا    ها پاک بهتر و خانوادة آن نزیرا اخالق آنا

 منباع چناین ن.ک: دشاتی، محمّاد،     . هم157، ص منبع پيشينفاضل  نکرانی، محمّد، « )بیناترند
 (.411، ص پيشين
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رظاهت رر هفتااه کااهگیاهان و حفاظ و اهتقاای     ها  آن ارد که هدف ازشد  تأسیسخاصّی 

شود که شخص کاهگیاه کا فرمارداه، همواه  خاود  سالمت اداهی است. رظاهت راعث می

ها داشته راشاد. اکان   ها تحت کنترل دارسته و ده ارجام وظاکف خود، دقّت و جدّکت الزم 
ریی واقع شاد  اسات. اکماان هماواه  رار       (عموضوع، موهد توجّه حضرت امیرالمؤمنین )

فرمارداهان و کاهگیاهان خود رظاهت داشتند و همین امر موجب شد  راود کاه از میایان    

امیرالماؤمنین   سایر  کاسته شود. رظاهت و رازهسی ده ها  آن وکژ  فساد مالیتخلّفات و ره
وکاژ   های مختلف صوهت گرفته است. ده رگا  اکمان، اگرچه همگان و رهصوهت ( رهع)

ان و کاهگیاهان همواه  ده محضر خداورد متعاال راود  و راکاد ده جهاان آخارت      داه زمام

، ولی ده اکن جهان ریی راکد تحت رظااهت و رازهسای قاراه    1ی اَعمال خود راشندگو پاسخ
 ارجام شد  است: های زکرصوهتگیررد که اکن رظاهت ره

 های محلّی فرمانداران ی از خزانهرس حساب .1
هاا   آن رهتار   راود، رارای اداه   شاد  قلمرو حكومت اساالمی، گساترد     جا کهاز آن
راود.   ماام ده اختیاه اها  آن عیل و رصب شدرد که ( تعیین میعی از سوی امام )ارفرمارداه

مرو فرمارداهی خاود رظام و امنیّات و    اکن فرمارداهان پس از ارتصاب ملیم رودرد تا ده قل

ملایم  هاا   آن ند.رفرسات ( ععدالت ها مستقر سازرد و گیاهش اقدامات خود ها ررای اماام ) 
رارای   ریای  هاا( ها رودرد گیاهش مالی قلمرو فرمارداهی خاود )اعام از دهآمادها و هیکناه    

ی هاا د صاوهت دهآمادها )وهودی( و هیکناه   شا ند. اکن امر راعث مای رفرست( عحضرت )

المال ممخّص راشد و اگر رقصان کاا ارهاامی وجاود    )خروجی( فرمارداهان و خیاره و ریت
، حضارت  رااه  رود  و توضیحات الزم ها اهائه کند. ده اکن  گو پاسخداشته راشد، فرمارداه 

ره من خبار هساید    » فرماکند:البالغه ره کكی از فرمارداهان خود میرهج 40ه ( ده رامع)

توارستی گرفته، و آرچاه ده اختیااه   ها ها ررداشته، و آرچه ها که میکه کمت زمین است
و رادان   پس هرچه زودتر حساب اموال ها ررای من رفرسات ای، داشتی ره خیارت خوهد 

راا توجّاه راه اکان فاراز،      2«.تر اسات ی مردم سختهس حسابی خداورد، از هس حسابکه 

 ح  ،مومی فرمارداهان و کاهگیاهانرازهسی از اموه عگیری و  گیاهش »توان گفت که  می
شاود تاا اماوه ماالی     رازهسی و رظاهت راعاث مای   «.ریست، رلكه تكلیف اوست داه زمام

اسالمی قراه گیرد و رادکهی اسات کاه ده کاب     ه جامع داه زمامفرمارداهان تحت رظاهت 

                                                           

 . 77و ص  76، ص 53، نامه پيشين . ن.ک: فاضل  نکرانی، محمّد، منبع1
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تواراد ظهاوه و   ای و دقی ، فساد مالی رمای ی منظّم، مستمر، دوه هس حسابرظام داهای 

ان ماالی شافّاف و   ماأموه های کااهگیاهان و  گسترش کارد. وقتی مییان دهآمدها و هیکنه

 شود.صرکح راشد، امكان تخلّف و فساد اردک می
 بازرسان مخفی سوینظارت از  .2

ی گیر پیشهای رازهسان مخفی کكی از مفیدترکن و مؤثّرترکن هوش سویرظاهت از 

اهان و کاهگیاهان ردارناد کاه تحات رظااهت و     ی از فساد مالی است. وقتی فرماردموقعیت
م راه  رازهسی مخفی هستند، همواه  وظاکف خود ها ره دهستی ارجام داد  و از ظلم و ست

ی از فسااد ماالی،   گیر پیشده  اکن کهرر  ، افیونت مخفیکنند. رظاهمردم خودداهی می

ز فسااد ماالی   مؤثّر است، رلكه ده کمف و شناساکی فساد مالی و هدکاری اموال حاصال ا 
( ع. اکن موضوع، موهد توجّه حضارت امیرالماؤمنین )  استد سودمنکی( ریی رسیاه شو پول)

سپس را فرستادن » فرماکند:البالغه میرهج 53ه قراه گرفته است. اکمان ده فرازی از رام

ده  رازهسای رهااری  گو و راوفا، کاههای آران ها زکر رظر رگیر! زکرا،  هاست ان مخفیِمأموه
راا دقّات رسایاه،     ساازد. ها ره هعاکت امارت و ررمی را تودة مردم واداه میها  آن شان،کاه

ان مخفای  ماأموه ! اگر کكی از آران دست ره خیارت زد و مراقب اعوان و ارصاه خود راش

جمعی آن ها تأکید کردرد، راکد که ره آن اکتفا کنی و ردون تأخیر خیارتكاه روه دستهره تو
ه مقداه خیارتی که ارجام داد  اسات، او ها کیفار رماا! ساپس وی ها ده     ها کیفر دهی. و ر

مقام خواهی و مذلّت رنمان و داغ خیارت رر جباین رناه و راوق هساواکی رار گاردرش       

مهمّاای کااه راکااد توجّااه داشاات، اکاان اساات کااه خااود رازهسااان و  ه ركتاا 1«.راایفكن!
اه و متعهّدی راشند تا ده ، وفادداه امارتراکست اشخاص سالم، صادق، کنندگان می رظاهت

جرکان رازهسی، ره فساد مالی آلود  رمورد. مطلب رعدی اکن است که رهتر است رازهسان 

ها و حقیقت امر ها متعدّدی وجود داشته راشد تا رتوان دهستی کا رادهستی گیاهش مخفیِ
مناارع  ره دست آوهد  و پس از آن اقدام مناسبی ارجام داد. ردکهی است که هر چه تعداد 

راوه  شاود و هماین  ی از موضوع کماف مای  تر ریشراشد، زواکای  تر ریشدهند  گیاهش

 گردد.می تر ریشها اعتماد ره دهستی مطالب گیاهش
 گیری از مردم گزارش .3

گیاری از  های رظاهت رر هفتاه فرمارداهان و کااهگیاهان، گایاهش  کكی دکگر از هوش

فرماراداهان و   كارد عملآراان از هفتااه و    هاای مردم کا دهکافت و هسایدگی راه شاكاکت   
                                                           

 .161-162، صص منبع پيشين. فاضل  نکرانی، محمّد، 1
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شاد  و ساازوکاههای الزم رارای     ادهستی اجار رظاهت، اگر ره  کاهگیاهان است. اکن شیو

کی و هسایدگی راه شاكاکت اکجااد شاود، کكای از رهتارکن        گاو  پاساخ اهسال، دهکافت و 

های رظاهت رر اموه فرمارداهان و کاهگیاهان است. ده ضمن، اکان هوش منجار راه     هوش
ترس از گردد. فرمارداهان و کاهگیاهان ریی خوکش میه جامع  مردم ده اداه همهمماهکت 

کنند تا مطار  مقرّهات و ضوارط اداهی عمل کرد  و از تخلّف و گیاهش مردم، تالش می

موجاب جلاب   هاا   آن گیری از مردم و هسیدگی ره شكاکتشفساد خودداهی کنند. گیاه
 گردد.شان ره حكومت میان ریی گمته و راعث دلگرمیداه زمامره حكومت و  نااعتماد آر

شود که اکمان ده رظاهت رر اماوهِ قلماروِ   د  میدکریی  (عحضرت امیرالمؤمنین ) سیر ده 

و هفتاه فرماراداهان و کااهگیاهان، از اکان هوش ریای اساتفاد        کرد عملی خود و داه زمام
-طاب ره کكای از فرماراداهان خاود مای    البالغه خرهج 19ه ارد. ررای رموره، ده رامکرد 

کاردن ماردم و   داهکت، از خمورت و قساوت و تحقیرمرکی فرمار دهقارانهمارا »روکسند: 

ده هفتاه را آران، ررمی و دهشتی ها ره هم آمیای، هفتااهی    ... شكاکت کردرددلی تو  سنن
کاردن،  دوه کاردن و  وی ها ده ریدکبهتوأم را شدّت و ررمش داشته راش، اعتدال و میاره

 1«.هعاکت کن

(، ساه  عارد که ده رظام حكومتی امیرالماؤمنین ) ررخی از پژوهمگران رر اکن عقید 
هاا  اکان هوش  2هوش ررای دهکافت و هسیدگی ره شكاکات مردمی وجاود داشاته اسات.   

 عباهتند از:

 (عگزارش مستقیا موضوع به حضرت امیرالمؤمنین ) ت
( رود. کكای از شاواهد   عرا امیرالمؤمنین ) هویاهش و دادخواهی هودههوش رخست، گ

 ،(عکكی از فرماراداهان حضارت )  ، «منذه رن جاهود عبدی»تاهکخی اکن هوش، ررکناهی 

است. ماجرا از اکن قاراه اسات کاه هوزی ساود  راید      « سود  همداری»ره دلیل گیاهش 
راه   ( آمد  و از عامل و کاهگیاه اکمان شكاکت کرد  و گیاهشای از هفتااه وی  عحضرت )

ای ره وی روشت و ره سود  داد اکمان پس از ررهسی گیاهش، رامه ( داد.عامیرالمؤمنین )

آن اسات    دهندکه ده آن، کاهگیاه خوکش ها سرزرش و از کاه ررکناه کرد. اکن امر رمان
رباود ،   «هسمی» یها ها ( رر فرمارداهان و کاهگیاهان خود، تنها از عکه رظاهت حضرت )
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 کرد عملهای افراد موهد اعتماد ریی رر و را تكیّه رر گیاهش «یررسمی » هوشرلكه ره

 ارد.آران رظاهت داشته

 قضای مظالا -
(، که عمدتا  مرراوط  عکكی از رهادهای قضاکی رظام حكومتی حضرت امیرالمؤمنین )

است. هدف از اکجاد « قضای مظالم»ره مفاسد و تخلّفات اقتصادی کاهگیاهان رود، رهاد 

ا   مردم از کاهگیاهان حكومتی های تتظلّمات و شكاکدهراه  اد، تحقی  و تفحّص اکن ره
رود. ماردم   -ر اموه اداهی و قضاکی دکگالمال و اعم از امیران سپا  و عامالن خراج، ریت

چه از کاهگیاهی شكاکت داشتند، راا مراجعاه راه اکان رهااد، آن ها مطارح کارد  و        چنان

کردرد. قضای مظالم ررای رخستین رااه ده حكومات   میان مظالم ره آن هسیدگی مأموه
 گذاهی شد.( پاکهعحضرت )

 القصصبیت -
دهای و گساترش    کردن فرهنان گایاهش   ، ررای رهادکنهکادشد گذشته از دو هوش 
دهکافت ه کردرد که زمین تأسیس« القصصریت»( رهادی ره رام عرظام رظاهتی، حضرت )

 خواستند ره آوهد. کساری که ره هر دلیل رمیمی و تظّلمات مردمی ها فراهم ها تشكاک

صوهت شفاهی علیه کاهگیاهان شكاکت کنند، شكاکت خود ها روشته و ده آن مكاان  
ان مخفای خاود   مأموه( از آن آگاهی کافته و ره عدادرد. ره اکن ترتیب، حضرت )قراه می

 دادرد.دستوه پیگیری می

 هاو حمایت ویژه از نن دادرسان نظارت بر (پ
هستند « عدالت قضاکی»و اجرای « امنیّت قضاکی»  ، کنمگران اصلی حوزدادهسان

منحارف   دادهساان گاردد. اگار   عدالتی میتردکد منجر ره راامنی و ریریها  آن کژهویو 

خاود   اکان کاه  رر افیون شورد، فساد مالی رر کموه غلبه خواهد کرد. ره اکن صوهت که 
ان ماأموه هاا، کااهگیاهان و   ، رلكه ره تبع و موازات آنشوردره فساد و آلود  می دادستان

گیررد. ده چناین  حكومتی ریی آلود  ره فساد مالی گمته و حتّی رر دادهسان ریی پیمی می

رظام »شود. ردون تردکد، و گسترش فساد مالی فراهم می یپیداکه فضاکی است که زمین
ه گیررد، فساد ره رااالترکن حادِ   اگر ده کناه هم قرا« رظام قضاکی فاسد»و « اداهی فاسد

ممكن خود خواهد هسید. ده چنین شراکطی است که هر شخصی ره خود اجااز  خواهاد   

داد که ردون واهمه و رگراری و را آسودگی خارر و را اکن تصوّه که ده صاوهت اهتكااب   
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فاسد ههاا شاود، مرتكاب اقادامات فساادآلود       دادهسانتوارد ره آساری از کمند فساد می

 .ددگر

ها ره فساد ماالی و اداهی، دو دساته از   ی از آلودگی دادهسان و دادگا گیر پیشررای 
 راه اکان  اسات.  « تداریر حماکتی و حفاظتی»رخست، ه راکست ارجام شود. دستتداریر می

ها راکد تحت حماکت راشند تا مقامات و مراجاع دکگار رتوارناد    معنا که دادهسان و دادگا 

شاود تاا    تاأمین ریای راکاد   ها  آن داه کنند. از سوی دکگر معیمتهها خدشها  آن استقالل
معنا که  ره اکناست. « تداریر رظاهتی»دوم، ه وارسته ره منارع مالی راممروع رباشند. دست

ها ریی ممكن است ره سمت فساد مالی گراکش پیدا کارد  و آلاود  راه    دادهسان و دادگا 

عدالت، ارصاف و قارون خااهج شاورد. رناارراکن،    ، از موازکن افساد شورد و کا ده صدوه آه
فسااد    راکد را تداریر رظاهتی را اکن امر مقارله کرد. اهمّیّت اکن دو دسته از تداریر ده حوز

منصاب و  ها عمدتا  افراد عالین اکن پرورد اچندان است. زکرا از کب سو، متّهممالی، دو 

ای ماواهد  وی دکگر، فساد مالی ده پاه رفوذ ده مراجع اداهی و قضاکی هستند، و از سذی
کااه  دهد. اکن اشخاص، مایدوهان زکاادی ها راه   کافته هس میصوهت گروهی و سازمانره

ها، تهدکد امنیّت جااری و  گیررد تا اهداف خود ها ره پیش رررد که کكی از اقدامات آنمی

ط ره فساد ماالی  های مرروهاست. وارگهی، هقم مالی پرورد و رستگان آن دادهسانمالی 
ده معارض تطمیاع از ساوی     دادهساان ریی رسیاه زکاد و چممگیر است و چاه رساا کاه    

 قراه گیررد.ها  آن ن مالی کا حامیانامفسد

البالغاه رماان   رهاج  53ه ( ده راما عهای حضارت امیرالماؤمنین )  دقّت ده فرماکش
اکان هارطاه    آن واقاف راود  و ده  ه دهد که اکمان رر اکن موضوع مهم و هر دو جنبا  می

احكامش ها و  کاه او ها مراقبت کنقاضی ها ارتخاب کردی،  آن کهپس از »فرماکند:  می

چنان کاه احتیااجش از راین    ، آنده رخمش ره او سفرة سخاوت ها رگسترو  ررهسی رما
چندان رر مقام و منیلتش ریفیای که خواصِ تو ده آن ررود و ریازی ره مردم پیدا ركند و 

ده اکن کاهها که گفتم را  چینان و رداردکمان ده امان راشد.ا از تهمت سخن، ترمع ركنند

دقّت رنگر! چراکه اکن دکن ده گذشته اسیر دست اشراه راود  و راه هاوای رفاس عمال      
 1«.کردرد و آن ها وسیلة کسب دریا قراه داد  رودرد می

و هم تاداریر   ( هم ره تداریر حماکتیعشود که حضرت )از اکن فراز رامه استنباط می

تداریر حماکتی از مقامات و مراجع قضاکی راه دو صاوهت ارجاام     ارد.رظاهتی توجّه داشته
                                                           

 .155، ص منبع پيشين. فاضل  نکرانی، محمّد، 1



 119  فساد مالی در سیره حضرت امیر المؤمنین )ع( زگیری ا پیش

است تا  ریازی ره مناارع ماالی    قاضیمالی  تأمینشود. رخست، اکن حماکت راظر ره می

د. ردکهی است اگر مییان حقاوق قاضای   هج از هورد اداهی خود رداشته راشراممروع و خا

هاای   هوکاه  تاأثیر تحات   تار  ریشهای زردگی وی متناسب رباشد، را هیکنه پاکین رود  و
حماکات   دادهساان، راکاد از   پس.. قراه خواهد گرفت. .چون دهکافت هشو  و فسادآلود هم

مادّی ده تنگنا قراه رگیرد؛ زکارا ده   دکدراکد مراقب راشد که قاضی از  داه زماممالی کرد. 

خاوری ارجاام   سرد شود و ره گیری کند، کا دلد کناه آن صوهت احتمال داهد کا از کاه خو
خواهی، وظیفه ركند و کا ده خطر لغیش قراه گیرد و را تطمیع و افتادن ره منجالب هشو 

صاوهت دوم حماکات، تضامین اساتقالل مقاماات و       1راح ّ ها ح ّ و ح ّ ها راح ّ کند.

رفاوذ داشاته   هاا   آن رند ررمقامات و مراجع رتوا دکگری که ا گورهمراجع قضاکی است، ره
شود تا اشخاص دکگار رتوارناد رار وی رفاوذ     مراقبت می دادهسراشند. ده اکن حالت از 

ها ده  اوهأی داه رماود  و ده رهاکات، ساالمت    کرد  و استقالل وی ها سالب کاا خدشاه   

ها از  اوی رتواراد  کسا حماکت کرد تا  قاضیمعرض خطر قراه دهند. از اکن منظر، راکد از 
سازی ریی رسیاه متعادّد  های منحرفاستقالل و عدالت قضاکی منحرف سازد. شیو  مسیر

گیرد. ههبر حكومت اسالمی راکد موقعیّت قاضی .. ها ده ررمی.رود  و از تهدکد تا تطمیع و

کسی  کكم، :ها مستحكم کند و رید خود مقامی واال و جاکگاهی اهزرد  ره قاضی ردهد تا
ده او رماع  ، هیچ کاس  دومهای خود ره او رباشد؛ حمیل خواستهقاده ره ا عمال رفوذ و ت

 عایل وی رباشاد و هایچ کاس ده صادد     قاده راه   داه زمامههبر و  ، کسی جیسومربندد؛ 

گاری علیاه او ها   چینای و دسیساه  ره خود جرأت سخن کس هیچ، چهاهمآزاهش ررریاکد؛ 
ده  داه زمامده رید ههبر و دکگران  ردگوکیردهد و همه ردارند که قاضی عادل و صالح، از 

ره ریاری دکگر، قاضی راکد راالترکن جاکگا  ها داشته راشد و ره والی و حاکم  2امان است.

ریدکب راشد. حّتی از تمام خاواص و کااهگیاهان حكومات ریای راکاد راه والای و حااکم         
تار راشاند،   تر راشد. چون اگر کااهگیاهان حكومات از قاضای راه حااکم ریدکاب      ریدکب

هاا   ریی تحات تاأثیر آن   گذاهرد و قاضیمی تأثیرکنند، یاهان حكومت ده او رفوذ میکاهگ

 و حكومت رهررای جلوگیری از اکن اتّفاق، جاکگا  قاضی راکد ده رید حاکم  گیرد. قراه می
راکاد ماردم، کااهگیاهان و    ریی جاکگا  وی ها محتارم رماماهرد.   ای راشد که خواص گوره
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های قدهت حكاومتی رااالکی اسات و حكومات از او حماکات      خواص ردارند که قاضی دا

 1کند. می

ها  آن د که شامل رظاهت رر هفتاهشوریی ره دو شكل ارجام می دادهسانتداریر رظاهتی
کنند. اکن رظااهت  ی است که پس از هسیدگی صاده میکهمچنین آهاده رول دادهسی و 

م ررداهد. اکن قسمت از ماتن  شود که قاضی ده مسیر ح ّ و عدالت گادوجاربه راعث می

پس از آن که قاضی ها ارتخاب کردی، کاه او ها مراقبات  »...  :کندراال که اشاه  میه رام
 اسات.  دادهس كارد عمل، حاکی از رظاهت رار هفتااه و   2..«.کن و احكامش ها ررهسی رما

 اوراکاد رار    قاضای کنند که پس از ارتخاب ( سفاهش میعشود که حضرت )می مماهد 

رخسات،   . اکن رظاهت ریی داهای دو وجه است. ده وجاه شودمراقبت  از اواهت شد  و رظ
ممكن است خودشان ره  قاضیانظنّی داهد. ره اکن معنا که رظاهت و مراقبت، حالت سوء

فرماکناد:  فساد مالی گراکش پیدا کرد  و آلود  شورد. اکن معنا از اکن عباهت رامه که مای 

شود. از اکن ، استنباط می«اب کردی، کاه او ها مراقبت کنپس از آن که قاضی ها ارتخ»
ریی ممكن است  قاضی، پسرظاهت کرد تا آلود  ره فساد رمورد.  قاضیان، راکد رر دکدگا 

، از ماوازکن  اد. ده وجه دوم، دادهسان ممكن است ده صادوه آه گیراتّهام قراه  ده معرض

داهاره صاده رماکند. اکان   صفاره و جاربظالماره، غیرمن یاعدالت و ارصاف خاهج شد  و آه
 شاود.  ، اساتنباط مای  «احكامش ها ررهسی رماا »فرماکند: معنا از اکن قسمت رامه که می

 یاکنناد کاه آه  ( سفاهش میعمطلب مهمّی که راکد توجّه داشت اکن است که حضرت )

علوم شاود  د تا مشورظاهت ها  آن ررررهسی و  اکمان، ریی عالو  رر هفتاه قضاکی دادهسان
شرعی و قاروری صاده شد  است کا خیر. اکن موضوع، عامل مهمّی ده حفظ  هأی،که آکا 

غیرقااروری، راعادالراه و غیرمنصافاره جلاوگیری      یاو از صدوه آه استسالمت قضاکی 

وکژ  حاکم از سوی مراجع راالتر و رهها  آن یامتوجّه شورد که آه دادهسانکند. وقتی  می
ارصاافی و  ی رماود  و از رای  تار  رایش دقّت  اشود، ده صدوه آهرل میاسالمی کنته جامع

گیکنند. الزم ره ذکر اسات کاه هار دو وجاه رظااهت و مراقبات از       عدالتی دوهی می ری

 توان کكی ها فدای دکگری کرد.، الزم و ضروهی رود  و رمیدادهسان
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 نوالؤمسدانستن  گو پاسخشفّافیّت امور و   (ت
هاا  و سازمان ها  العات مرروط ره جرکان اموه اداهن است که ارّمنظوه از شفّافیّت اک

رهادهای رظاهتی و عموم مردم قراه گیرد  هس دست)جی ده مواهد امنیّتی و خصوصی( ده 
عماومی آگاا    ه کرد رودجا جامعه و هیکنه  وکژ  چگورگی اداهاز جرکان اموه و رهها  آن تا

 ردلكا عمداهد. وقتای  فساد ماالی  ی از یرگ پیششورد. اکن امر رقش زکادی ده کاهش و 

 گماان  یراه اقادامات پنهااری دسات ریرناد، را      هاا   آن ن شفّاف و آشكاه راشد ووالؤمس
مخفیاراه و رامحساوس صاوهت     کارا فسااد ماالی   توارند مرتكب فساد مالی شورد؛ ز رمی

 گیرد و هر چه رر مییان شفّافیّت اموه و ارّالعات افیود  شاود، اهتكااب فسااد ماالی     می

  1«.کند فساد ها وکران میه خارشفّافیّت، تاهکب»شود و ره سخنی شیوا، می تردشواه
ده هر مقام، منصاب و شاغلی کاه قاراه      معناست که شخص ره اکنکی ریی گو پاسخ

رفعان( کا مقامات و مراجاع  داهد، ده قبال وظاکفی که رر عهد  داهد، ده ررارر دکگران )ذی

خود و پرساش  ه کی ها وظیفگو پاسخده آن حوز  رود  و  خود كردلعمی گو پاسخقاروری، 
 هماه توارد کب فارد کاا کاب مرجاع و کاا      خوا  میرفعان ردارد. شخص پاسخ ها ح ِ ذی

و کاا جایء    ولؤمسا شاخص   فرادسات تواراد   چنین اکن شخص می همشهروردان راشد. 

ز آن سازمان ی راشد که منصب کا مقام خاصّی رداهرد و کا کب مقام کا مرجع خاهج اکسار
رفع و داهای حا ِ  رودن ده ررارر اشخاص و رهادهای ذی  گو پاسخچه مهم است راشد. آن

ان جامعاه اکان   داه زماام کی مقامات عمومی و گو پاسخشرط رظاهت و پرسش است. پیش

خاود ها   اکن کاه ده دست خود ردارند؛ ره « امارتی»مقام و منصب خود ها ها  آن است که
نصب و مقام پنداشته و اختیاهات خود ها مطلا  و رامحادود تلقّای    مالب و صاحب آن م

گوراه اسات کاه مقاماات عماومی راکاد       کنند. مفهوم و مضامون اکان امارات ریای اکان     

های خود ها ره دهستی ارجام داد  و از هر گوره تعدّی و تفارکط پرهیای کنناد.     یّتولؤمس
ه وظیفا »خالف رار  هاا، حیّتزکرا، هر گوره کوتاهی کا تجاوز از حادود اختیااهات و صاال   

یّت شخص ها فراهم خواهاد سااخت. چناین    ولؤمسه محسوب شد  و زمین «یداه امارت

و کااهگیاه، مطاار  آکاین و هسام      داه زماام شود کاه  رگاهی ره مقام و منصب راعث می
ررخوهد رمود  و ردارد کاه اکان جاکگاا ، موقّات و گاذها       ی را آن مقام و منصبداه امارت
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شناس رود  و وظاکف خود ها ره دهستی ارجام دهد؛ و ده صوهت تخلّف یفهاست؛ راکد وظ

راشد. ردکهی اسات کاه ده    گو پاسخصالح و ارحراف، راکد ده ررارر مراجع و اشخاص ذی

وکژ  که امروز  رظاهت ماردم  توارد هشد و رمو پیدا کند؛ رهچنین فضاکی، فساد مالی رمی
( عحضرت امیرالماؤمنین )  سیر ده  ادی کافته است.مردان، افیاکش زکها و دولترر دولت

دارسته و شخصی « امارت»شود که اکمان مقام و منصب عمومی ها کب ریی مماهد  می

رماکند که راکد وظاکف خود ها ره محسوب می« امین»گیرد ها که ده اکن منصب قراه می
 هماه ، دکادگا  ن قراه خواهد گرفات. از اکا  « خائنان»دهستی ارجام دهد، وگرره ده صف 

کی ده ررارار  گو پاسخشورد و اکن محسوب می« گو پاسخ»داهان و مقامات عمومی منصب

 .استمقامات و مراجع متعدّد 
سات و راکاد   گو پاسخو کاهگیاه ده ررارر خداورد متعال  داه زمام، فرد اکن که نخست

رصت و امكاان  ی هفتاههای خود راشد و حتّی اگر ده اکن جهان، فگو پاسخده هوز قیامت 

و کااهگیاه راکاد    داه زمام پسخواهی پیدا رمود، ده آن دریا اکن امكان فراهم است. پاسخ
که ده ررارار   دها دهکارخداورد متعال ها حاضر و راظر رر کاه خوکش دارسته و اکن موضوع 

ه البالغ رهج 26ه ( ده رامع، حضرت )راه راشد. ده اکن  گو پاسخراکد  ،خود كردعملهفتاه و 

کنم. آرجا  ده اسراه پنهاری و اَعمال مخفی سفاهش می ترس از خدااو ها ره » فرماکند:می
کانم کاه مباادا ده     ، و سفاهش میای جی خدا ریسترماکند که هیچ گواهی غیر از او، و 

آشاكاه و پنهاارش، و گفتااه و     اکن کاه ظاهر خدا ها اراعت، و ده خلوت رافرماری کند و 

کسی  ...ها پرداخته، و عبادت ها خالصاره ارجام دهد  امارت الهیشد، کرداهش ده تضاد ربا
پااک   ها خواه شماهد، و دست ره خیارت آلود  کند، خاود و دکان خاود ها    امارت الهیکه 

ده قیامت خاواهتر و هساواتر   رساخته، و دههای خواهی ها ده دریا ره هوی خود گمود ، و 

رازی کاهی، دغلرت ره ملّت، و هسواترکن دغلخیا ،ترکن خیارتو همارا ریهگ خواهد رود
از تو خبری هساید   » فرماکند:می البالغه رییرهج 40ه چنین، ده رام هم 1«.را امامان است

، و امام خود ها رافرمااری،  اگر چنان کرد  راشی، پروهدگاه خود ها ره خمم آوهد است که 

ها ها ررداشته، و که کمت زمینای. ره من خبر هسید  است و ده امارت خود خیارت کرد 
ای، پس هرچاه  خوهد  خیارتتوارستی گرفته، و آرچه ده اختیاه داشتی ره آرچه ها که می
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ی هسا  حسااب ی خداورد، از هس حسابردان که زودتر حساب اموال ها ررای من رفرست و 

 1«.تر استمردم سخت

ت ارتصااری از  مقاما همهکن صوهت که ا  ه. راست، شخص حاکم دوممقام و مرجع 
 تواراد از هستند و وی هار لحظاه مای    گو پاسخاسالمی ده ررارر وی ه سوی حاکم جامع

توضایح   وکژ  یخود کا هوکداد كردعملدهراه  رخواهد ها  آن گیاهش خواسته و کا ازها  آن

مقاماات و   هماه یّت اقدامات خود ها ررعهد  رگیررد. ده رظاام اساالمی،   ولؤمسردهند و 
توارند خود ها از اکن قاعد  مستثنی سازرد. ی امام و حاکم رود  و رمیگو خپاسمراجع راکد 

... ره من خبر دادرد، که ده » البالغه آمد  است:رهج 71ه ، ررای رموره ده رامراه ده اکن 

ای، دریاای  گذاشاته ای ررای آخرت خود راقی رهواپرستی چییی فروگذاه ركرد ، و توشه
از دکان خادا    خوکماوردارت هررای پیوستن رکنی، و آرادان میکردن آخرت  خود ها را تبا 

ات و رند کفاش تاو، از   ای. اگر آرچه ره من گیاهش هسید ، دهست راشد، شتر خارهررکد 

تر است و کسی که همارند تو راشد، ره لیاقت پاساداهی از مرزهاای کماوه ها    تو رااهزش
اهزش او رااال هود، کاا شارکب ده امارات      توارد کاهی ها ره ارجام هسارد، کاداهد، و ره می

 2«.، چون اکن رامه ره دست تو هسد، رید من ریاراشد کا از خیارتی دوه مارد. پس

و کااهگیاه راکاد ده ررارار     داه زمامن معنا که ه اکند. رهست سوم مقام و مرجع ،مردم
منصابی کاه    توارد ره دلیل جاکگاا  و راشد و رمی گو پاسخمردم ریی رسبت ره اَعمال خود 

خودداهی رماکد کا خاود ها ررتار از آن رداراد کاه راه زکردساتان و       ها  آن داهد از پاسخ ره

ها و موارع اهتباط مستقیم راکست حجابن منظوه میه اکراشد. ر گو پاسخرران خود فرمان
گوره رگراری از تندی و رتوارند ردون هیچها  آن ان از میان ررداشته شود وداه زماممردم و 

وی  ریاان کارد  و از   داه زمامها و رظرات خود ها ره آمیی و منفی، دکدگا واکنش خمورت

پاس،  » فرماکناد: البالغه میرهج 53ه ده فرازی از رام راه ده اکن  خواستاه توضیح شورد.
ره اماوه آراان    خودرخمی از وقت خود ها ره کساری اختصاص د  که ره تو ریاز داهرد، تا 

مجلس عمومی را آران رنمین و ده ررارر خاداکی کاه تاو ها آفرکاد       هسیدگی کنی، و ده

فروتن راش، و سررازان و کاهان و رگهباران ها از سر هاهمان دوه کن تا سخنگوی آراان  
کند، من از هسول خادا )ص( شانیدم کاه     وگو گفتردون اضطراب ده سخن گفتن را تو 

                                                           

 .389، ص هیان. 1
ا بالغه نیز قابل توجّه است. در بلشی از این نامه نهج 40، نامه  باره. در این 437، ص هیان. 2

 (.389، ص هیان...« )حساب اموال را برای من بفرستهرچه زودتر »...  آمده است:
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ای رااز رساتارد،   اضاطراب و رهاراه  ، رای ملّتی که ح ِ راتواران ها از زوهمندان»فرمود: می

  1«.هستگاه رخواهد شد

راه ساخن دکگار،     گاردد. اکن امر موجب جلب اعتماد عمومی و تقوکّت حكومت می
شورد و را هغبات و شاوق از دولات و رظاام و حكومات      سوز دولت می زماری مردم دل»

از کااه حاکماان   ی داشته راشند؛ کعنای  هس دستکنند که ره والیان و مدکران حماکت می

گذهد و چه کاههااکی راکاد رراکماان ارجاام شاود.      آگا  راشند و ردارند ده مملكت چه می
دولت راکد مردم ها از اموه خود آگا  سازد و شفّاف، ساد  و هوان از کاههااکی کاه ارجاام    

داد  است و از کاههاکی که قراه است ارجام دهاد، مطّلاع کناد. ده آن هنگاام همراهای      

کنناد. دولات و   آن موقع مردم دولت ها تحمّل می« وَ ق لَه  ا ست ثقالِ دُوَل هِم»د. خواهند کر
 2«.کنندشود و مردم احساسی سنگینی رمیحكومت راه سنگینی رر ملّت رمی

مقامات و مراجع رظاهتی و قضاکی است. راه اکان معناا کاه      ،چهارممقام و مرجع 

 گو پاسخراکد ده ررارر مراجع رظاهتی و قضاکی،  داه زمامکاهگیاهان، فرمارداهان و حتّی خود 
توارد خود ها مصون از رظاهت اکن مرجع دارساته و ده ررارار اقادامات    راشند و کسی رمی

شاود کاه ررخای از    مقاومت رماکد. ره همین دلیل، ممااهد  مای  ها  آن ممروع و قاروری

 ارد.مجازات شد فرمارداهان و کاهگیاهان حكومتی ده زمان اکمان، محاکمه و حتّی 
 

 گیری نتیجه

ی اکماان، رماان   داه زماام وکاژ  دوهان  (، رهعحضرت امیرالمؤمنین ) سیر سیری ده 
آن، ده   معنای روکن و جراکم داخل ده گساتر ره« فساد مالی»دهد که اگرچه مفهوم می

چون تعرّض ره اماوال  آن دوهان وجود رداشته است، ولی جراکم و ارحرافات ممارهی هم

ن، غصب اموال عماومی، خیارات ده   اراالمال مسلمهای عمومی و تعدّی ره ریتاهاکیو د
، دهکافت هدکه ره اعتباه موقعیّت و مقام، اساتفاد  از  ا، اهتماعمومی(، هش  امارت )ده حوز

المال ده هاستای منافع شخصی، توزکع مناصاب عماومی و دولتای    اموال عمومی و ریت

.. وجاود  .اموال عمومی راه رساتگان و خوکمااوردان و    رین ریدکكان و آشناکان، رخمش
اکن مواهد از رظر اکمان، اقاداماتی غیراخالقای، غیرشارعی، قارال     ه داشته است که هم

( ده راول دوهان  عآمیی و مارع اجرای عدالت محسوب شد  و حضارت ) سرزرش، خیارت

                                                           

 .415، ص هیان. 1
 .270، ص منبع پيشين . کعبی، علی،2
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اجتمااعی و  ه ارگیر پیشتداریر  گرفتن دهپیشارد تا را ی خوکش تالش کرد داه زمامکوتا   

ررخاساته و رظاام اداهی و   ها  آن اره )قضاکی و کیفری( ره مقارله راگر سرکوبو موقعیتی 

 ، تمكیل و اداه  رماکند.یمحوهعدالتعاهی از فساد مالی و حكومتیِ 
سابب   ررگیکدنتوان ره ( میعاجتماعیِ حضرت امیرالمؤمنین )ه ارگیر پیشاز تداریر 

ه جادّی و مصارّار  ه جامعاه، توصایّ   عاادی مّالت و ررارر را مردم زردگی ساد  و ردون تج

گری، تقوکّات   گراکی و اشرافیو پرهیی از تجمّلزکستی، دعوت ره تقوا کاهگیاهان ره ساد 
ی کاا  داه زمامهای یّت ره کاهگیاهان، صدوه فرمانمسئولی و القای حسِ داه امارته هوحیّ

و کاهگیاهان، اجرای عدالت ده جامعاه، توجّاه راه     انداه زمامهای اخالقی ررای هفتاهرامه

الماال ده میاان ماردم،    و سرکع ریت ها، توزکع عادالرهپیمرفت و آراداری شهرها و آرادی
چناین ده   .. اشاه  کارد. هام  .مالی کاهگیاهان و قضات و تأمینتموک  کاهکنان شاکسته، 

راصالح و راسالم، ارتخاب افاراد  توان ره ررکناهی افراد وضعی میه ارگیر پیشتداریر   حوز

شاکسته و کااهدان رارای مناصاب دولتای و حكاومتی، رظااهت و رازهسای رار اماوال و          
چهار  راا    راه  اهتباط ریدکب، مستقیم و چهار   ان،مأموههای کاهگیاهان حكومتی و  داهاکی

رظاهت رر  ررایکاهگیری رازهسان مخفی گیاهش از کاهگیاهان حكومتی، ره گرفتنمردم، 

جالب توجّه اکن است که رسیاهی از اکن ه .. اشاه  کرد. ركت.ان ومأموهتاه کاهگیاهان و هف
هاای داخلای و خااهجی رارای     اراه، اماروز  از ساوی رهادهاا و ساازمان     گیر پیشتداریر 

 شورد.ی از فساد مالی توصیّه میگیر پیش

تاداریر  اراه )ده کنااه   گیر پایش اکان تاداریر    ررگیکادن ( را عره اکن ترتیب، حضرت )
اکماان   سیر چه از ارد تا ره مقارله را فساد مالی ررخییرد و آناره( تالش رمود گر سرکوب

ی و سارکوب  گیر پیشقارل استنباط است، اکن است که ضمن حفظ اکن هاهبرد دوگاره )

( اکن عارد. از سوی دکگر، حضرت )راره داد یگ زمان(، اولوکّت ها ره تداریر پیشروه همره
 کماوهها ه ارد؛ امری که امروز  ده هوکّا جدّی ره کاه رسته  ها را عیمی هاسخ و اهادتداریر 

و گسترش فسااد   یجدّی و قارع است که امكان پیداک  شود و همین اهادد  میدکتر  کم

داهی اکماان   چاه فسااد ماالی ها ده دوه  زماام     ره ریان دکگر، آنررد. ن میمیاها از مالی 
ای آن پیش ررد، وجود عناصر مادّی و معنوی مقارله راا فسااد   کاهش داد  و تا مرز امح

ی مقارله را فساد هسارد تا زماری که عیم خود ها ررااکن امر ره ما اکن پیام ها میمالی رود. 

تار شاد  و    هوز عمیا  فسااد هوزراه   و اریاههای الزم ها فراهم رساازکم،  مالی جیم ركنیم
 معه گسترش خواهد داد.های جارخش تر ریشهای خود ها ده هکمه
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 نابعمفهرست 
هتای  چتارچوب پاااتی، ساوپرامارین، هاج و اپرتای، کیماوه،      .اما ، درلیو اافوسو   .1

ی هاا  پژوهشاحمد هرجبر، تهران: مرکی ه ، ترجمحقوقی مقابله با فساد )مالی(
 .1384مجلس شوهای اسالمی، چاپ اوّل، 

البالغه، ان: رنیاد رهج، تهرعقانون اساسی حکومت امام علی ارصاهکان، علی،  .2

 .1359چاپ اوّل، آذه 

چالش فساد در نسیا: بررستی متوردی و   راهگاوا، وکنای و رلون گیتا، امیل،  .3
هضاا دکهایم و حساین     علای ن: ا، مترجما ضدفستاد ساختاری برای اقدام بر 

 .1389رین، تهران: رمر زمان رو، چاپ اوّل، زمستان  عظیم

در نستتیا و اقیانوستتیّه؛  ضدفستتادهتتای سیاستتترارااب توسااعة آساایا،  .4
های قانونی و سازمانی منتارزه بتا فستاد در بیستت و یتک       چارچوب

ی مجلاس شاوهای اساالمی،    ها پژوهش، تهران: مرکی کشور نسیا و اقیانوسیّه
 . 1389مؤسّسة مروه وقاکع جهان )موج(، چاپ اوّل، پاکیی ه ترجم

ارتمااهات جنگال،    ، تهاران: ی از ارایا اقتصادیگیر پیشزاد ، توهان، توسّلی .5

 .1392چاپ اوّل، 

، ترجماه و توضایحات:   صدای عتدالت انستانی   (ع)امام علیجُرداق، جُرج،  .6

 .1390هادی خسروشاهی، قم: مؤسّسة روستان کتاب، چاپ چهاهم، سیّد

اداری و سیاست انایی مقابلته بتا نن بتا     تفساد مالی  ، دادخداکی، لایال  .7
، تهران: رمر رای منارزه با فسادتکیّه بر کنوانسیون سازمان ملل متّحد ب

 .1390مییان، چاپ اوّل، تارستان 

، النال تة حضترت امیرالمتؤمنین )ع(   ترامة نهجدشتی، محمّد )متارجم(،   .8
 .1390تهران: پیام عدالت، چاپ کازدهم، 

، تهران: مؤسّسة تحقیقاات و توساعة علاوم ارسااری،     زنده باد فسادهریعی، علی،  .9

 . 1387چاپ اوّل، 

 .1393، تبرکی: ارتماهات فروزش، چاپ سوم، شناسی ارماد، اسمعیل، رژ هحیمی .10

، تهران: شرکت سهامی ارتمااه، چااپ   سرطان ااتماعی فسادپوه، فرامرز، هفیع .11

 . 1386اوّل، 
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قوام، تهران:  صغری ارراهیمیه ، ترجمیکار بزههای نظریّهشومیكر، دورالد جی.،  .12

 .1389 ارتماهات دارمگا  علوم ارتظامی، چاپ اوّل،

، تقرکار و  عنیین کشورداری از دیدگاه امتام علتی   فاضل لنكراری، محمّاد،   .13
تنظیم از: حسین کرکمی، تهران: دفتر رمر فرهنان اساالمی، چااپ اوّل، تارساتان     

1366. 

های حکمرانی در فرمان حکومتی امیرالمؤمنین )ع( بایستهکعبی، علای،   .14
هکایی،   ش مدکرکّت و ررراماه ، تهران: مؤسّسة عالی آموزش و پژوهبه مالک اشتر

 .1390چاپ اوّل، 

)رااا همكاااهی ربارباااکی، ساایّدمحمّدکاظم و     ،محمّاادمحمّاادی هی شااهری،   .15
، عربتی(  ت)فارستی    عنامة امام علی سیاستمحمود(، رژاد، سایّد  ربارباکی

ترجمة مهدی مهرکیی: قم، سازمان چاپ و رمر داهالحادکث، چااپ دوم، وکراسات    

 .1390دوم، 

و آمااه و اّرالعاات ساتاد مرکایی مبااهز  راا قاچااق کااال و اهز،          معاورت پژوهش .16

، تهاران: ساتاد مرکایی مبااهز  راا قاچااق کااال و اهز،        نامة اقتصاد پنهان واژه

 .1388وکراکش دوم، 

، تهران: مؤسّساة ارتمااهات امیرکبیار،    فرهنگ فارسی )متوسّط(معین، محمّد،  .17

 . 1379جلد دوم، چاپ پاریدهم، 

، ی اقتصادیکار بزهسیاست کیفری افتراقی در قلمرو ظم، پوه، اعمهدوی .18
 .1390تهران: رمر مییان، چاپ اوّل، زمستان 

ه ، ترجما هتای اترم  نظریّته  شاین، مااهی لاین دی،   وکلیامی، فرارب پی. و مب .19

 .1383محمّدی، تهران: رمر مییان، چاپ اوّل، رهاه حمیدهضا ملب

راماة مطالعاات    ، فصال (ع)ستیر  اقتصتادی امتام علتی     کوسفی، احمدعلی،  .20

 .3  ، شماه1389تفسیری، سال کكم، پاکیی 

 
 ها دوم؛ مقاله

مدیریّت اقتصادی امام علی )ع( تحقّق بخش عدالت »اصغری، محمود،  .21
و فاروهدکن و   1380های اجتماعی اسالمی، رهمان و اسافند    ، پژوهش«ااتماعی
 .33و  32، شماه  1381اهدکبهمت 
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، مجلّاه  های ننوی و علویبازار در نموزه بررسی نظارت برامامی، محمّد،  .22

 .22و  21های ، شماه 1385تخصّصی الهیّات و حقوق، پاکیی و زمستان 

نقش سالمت کتارگزاران حکتومتی در انتات و    تقوی هفسنجاری، مهدی،  .23
رامة  ، پژوهشهای سیاسی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی )ع(کارایی نظام

 .9و  8، شماه  1381حقوق اسالمی، پاکیی و زمستان 

، های دینیسفیدی با نگاهی به نموزه ارایا یقهموسوی مجاب، سیّد دُهکد، .24
 .22، شماه  1388فقه و حقوق، سال همتم، پاکیی 

سازوکارهای منارزه با مفاسد اقتصتادی در  سرکمیكیان، سیّدمحمّدحسین،  .25
، 1388، کاهآگاا ، دوه  دوم، ساال دوم، تارساتان    نظام حکومتی امام علی )ع(

 .7شماه  

کدهای رفتاری و پیشگیری از »منفرد، محبوره و جاللی فراهاری، امیرحسین،  .26
، پااکیی و زمساتان   «، پژوهمنامه حقوق کیفری، سال ساوم، شاماه  دو  «بزهکاری

1391. 

 
 سوم؛ مجازی

، راااه رمااااری اکنتررتااای:   یتتتابفرهنتتتگ لاتتتت اینترنتتتتی واژه   .27
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 یران؛ خرده فرهنگ قاچاق کاال در شهرهای مرزی ا

 1علل و عناصر

 2سیده ونیده دریانورد
 چکیده

 فراواریکموههاکی است که را  تر ریشچند رُعدی ده اکران و ده  ای قاچاق کاال پدکد 
خاود ها داهد کاه تاا کناون      وکاژ  های هستند. پدکد  قاچاق علت هو هورهاهتكاب قاچاق 

. اکان مقالاه راه ررهسای     ارجام شد  اسات ها  آن هر کدام از دهراه ی رسیاهی ها پژوهش

هاای  فرهننخرد ه های جرم قاچاق کاال ده شهرهای مرزی اکران و ده پرتو رظرکعلت
 ده دربالاه راه  جرم قاچااق کااال و    دهراه فرهنگی جامع خرد ه مجرماره، ررح کب رظرک

 پردازد. اکن رظرکه می های فرضیهو معرفی عناصر و  اهائه

 گورااگوری از های  گرو ی هستند که هفتاه و اعمال فرهنگی، رظرکاتهای خرد رظرکه
تعااهف و  و هنجاههاای م  هاا  اهزشره هد و رارد   ای گوره د که رهکنجامعه ها ررهسی می

اساسای  ه فرهنگی شامل چهاه عنصر و مؤلفا های خرد . رظرکهاردمرسوم جامعه پرداخته

رهادهاای   کارد  عمال  اا 3محرومیات رسابی؛    ا2اجتماعی؛  ا  پاکگا  اقتصادی ا1است: 
شناسی جرم قاچاق کاال ده اکران کادگیری )جرم(. ده اکن تحقی  علت ا4پذکری و جامعه

 ، تجیکه و تحلیل شد  است. کادشد ه را ده رظر داشتن چهاه مؤلف

شناسای و  فرهنگای ده علات  کب رگارش خارد    گیکنشهای تحقی  ما ها ره کافته
هاا،  عادالتی فرهنگی که ره دلیل وجاود رای   سازد. خردمقارله را قاچاق کاال ههنمون می

است اما پاکداهی و استمراه آن ده گارو  ها )ساختاهها( شكل گرفتهها و تبعیضمحرومیت

ها( است. وجود چنین رگرشی ده فرآکندهای افتراقی افراد )های گروهی و معاشرتادغام
                                                           

دانشکده حقوق دانشاگاه شهیدبهشاتی باا     نگارنده در نامه کارشناسی ارشداین مقا ه از پایان. 1
فرهنگ مجرمانه )مطا عاه ماوردی   های خردهشناسی جرم قاچاق کاال در پرتو نظریهعلت»عنوان 

 .استلراج شده است «استان هرمزگان(
 ناسی از دانشگاه شهیدبهشتی.ش کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمآموخته دوره   دان، .2



130  نامه مطالعات حقوق کیفری اقتصادی فصل 

ها کاهگیری هوش هو رای ررای ارتخاب توارد مقدمهمی گمان ریشناسی قاچاق کاال، علت

 مباهز  و مقارله را اکن جرم راشد.  هاستایو اریاههای متناسب، ده 

 
 کلیدیواژگان 

اجتمااعی، پاکاداهی    فرآکناد خرد  فرهنن مجرماره، قاچاق کاال، ساختاه اجتمااعی،  

 جرم. 
 

 مقدمه 
 ی از جرمگیر پیشی، وضع مجازات و گذاه قارونمناسب ررای  یکرد هوی ررگیکدن

. استهای اهتكاب قاچاق ها و علتجاربه و دقی  زمینه اق کاال ریازمند شناساکی همهقاچ

راه  جرم قاچاق کاال راکد  ه دهراه مهمی که ده مطالع های پرسش هسد کكی ازره رظر می

اعام   ا  های مختلف مقارله را قاچاقچیاان کاهگیری تداریر و سیاست هرد و ده رکتوجه آن 
 اکان کاه  است.  «چراکی اهتكاب قاچاق کاال»کارد،  میرازتاب  ااز کیفری و غیر کیفری   

؟ چاه  شورد چیسات ای کمید  میاچاق حرفهافرادی که ره سوی ق وکژ  رهرگرش افراد، 

علل و عواملی موجب پذکرش اجتماعی قاچاق کاال و حتی مماهکت مردم ده اهتكاب آن 
ه پیما آران ده اکن  رت ریشهمكاهی و همبستگی هر چه موجب  یشد  است؟ و چه چیی

اشتغال و حتی تحصیل ها هها  مندهنجاهشود آران مسیرهای ود که راعث میش میکاذب 

همگااری خاود از   هوکكارد  کرد  و خطرات اهتكاب قاچاق ها ره جان رخرراد و حتای راا    
 خطرات اکن مسیر مجرماره، ده عمل ركاهند؟ 

هاای  مناار  مارزی، پاساخ   ده  وکاژ   رهره چراکی وقوع قاچاق کاال ده کموه اکران 

ی داد  شد  است. اکن پاسخ که منار  مرزی کموه ره لحاظ جغرافیااکی، مساتعد   رسیاه
 پذکرفتاه وقوع جرم قاچاق کاال هستند، امری است که راهها از آن سخن هفته و موجه و 

هاا، پرساش   های جغرافیاکی منار  مارزی و سااکر پاساخ   اما گذشته از قارلیت استریی 

مناار  مختلاف کماوه ها ده      چه چییی اساتعداد راالقو   اکن کهراقی است اصلی هنوز 
ماردم مناارقی مثال مناار      رخمد؟ کعنی چه علل و عواملی اهتكاب قاچاق فعلیت می

 ارجام قاچاق کاال مستعد و کا مجبوه ساخته است؟  رایمرزی ها ر
ده هماین   قاچاق، تنها  حوز گذشتهی ها پژوهشده واقع تفاوت رگا  اکن تحقی  را 

شناسی جارم قاچااق،   راکست مقدّم رر علتشناسی قاچاق کاال میركته است: ررای علت
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های اقتصاد جرم و عقالریت رظرکه کاهیره  تنهاشناسی رمود آکا مرتكبان قاچاق ها علت
پاسخ داد؟ آکا پاسخ تنها اکن است کاه گروهای    ره پرسش راالتوان اقتصادی محض می
ممكن رر  هوشها ده هر جا و ره هر  ها ها هستند و اگر رتوان  تر ریشدهصدد کسب سود 

 مرتكباان صرفه رخواهد راود و  دکگر قاچاق ره گمان ریکسب سود آران از قاچاق رست، 
 ممغول خواهند شد؟    ره ارجام مماغل متعاهف و ممروع، آهام و سر ره هاگذشته
 رد ده قاچااق کااال فعاال   جیئی و خا  ررخی تحقیقات، افرادی که ره صوهت پاکهرر 

. راا ررهسای   1دهندده مرزهای اکران تمكیل میها ند، رخش اعظم قاچاقچیان کاال هست
و ریی  رسیاهی ها پژوهشهای جرم قاچاق کاال ده مرزهای کموه و کافته دهراه  هاواقعیت

اری آران ده اهتكااب قاچااق،   مارند مماهکت همگ مرتكبانتوجه ره ررخی از خصوصیات 
رودن جرم و تبعات جارم   سازد، گروهیهتكاب جرم متقاعد میهاکی که آران ها ده ا یهتوج

روه اجمالی ره چاهچوب رظری خاصی رارای تبیاین جارم    توان رهآران، میه ررای جامع
ای که اکن تحقی  از آن ده تبیین اهتكاب جرم قاچاق کاال قاچاق دست پیدا کرد. رظرکه

ها ده میان گروهی از افراد فرهنن جرم ست که وجود خرد ای ارهر  گرفته است، رظرکه
رماکد. فرهنن ها ریان میآوهی ره آن خرد کند و علل پنهاری و اصلی هویکاری می هکمه

فرهنن داهراد، توجاه   گیری خرد هاکی که سعی ده تبیین جرم رر مبنای شكلده رظرکه
چمام   هاا   رای   زشاتی از  هااکی اسات کاه   فرهننشناسان ره آن دسته خرد خاص جرم

 راودن شاراکط،   شورد و ده صوهت فاراهم ل میکاهزش و رها قا ها ری ند، ررای آن پوش می
 .2شوردمی ها مرتكب آن

هاای  رظرکاه ه از زاوکا  وکژ  رهو  3گراکیاثبات الگویرگا  ره قاچاق کاال ده چاهچوب 
هاای  میاان رظرکاه  . از کندفرهنگی جرم، موضوعی است که اکن تحقی  دربال میخرد 
های فرصته و رظرک 4فرهنن مجرماره آلبرت کوهنخرد ه فرهنگی جرم، دو رظرکخرد 

های فرهنناهتكاب جراکم ده قالب خرد  دهراه  6و لوکد اوهلین 5افتراقی هکچاهد کلوواهد

                                                           

هاای مجلاس شاورای    انتشارات مرکز پاووه،  ، تهران:قاچاق کاال در ایرانمراد، سی ، اهلل .1
 .175، ص 1387اسالمی، پاییز 

ترجماه  ، شناسای آکسافورد   ناما  جار    داناش مگوایر، مایک، راد، مورگان و رینر، رابرت،  .2
 . 369، ص. 1389، چاپ نلست، 1ان، جلدمحمدی، تهران: بنیاد حقوقی میزحمیدرضا ملک

3. Positivism  

4. Albert k. Cohen 

5. Richard A. Cloward 

6. Lioyd E. Ohlin 
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مجرماره، ره عنوان مباری رظری اکن پژوهش، معیاه تبیین و سنجش قراه خواهند گرفت 
فرهنگی پیمانهادی محقا  خواهناد     خرد ه رظرک تأسیسچوب و الگوکی ررای و ریی چاه

فرهنن مجرماره سه موضوع دکگر ریی قارل ررهسی اسات:  های خرد شد. ده پرتو رظرکه
اب جرم قاچاق کاال ده مناار   ساختاه اجتماعی ده گراکش ره اهتك تأثیررخست رقش و 

 1 پاکداهی ،کافته قاچاق و سوم سازمان ای واهتكاب گروهی، شبكه هایشیو  ،دوم ؛مرزی
  .کادشد و استمراه اکن جرم ده منار  

-رخست اکن مقالاه راه تعرکاف خارد      رخش، کادشد دن ره اهداف هسیده هاستای 

ده  فرهنن قاچاق کاال خواهد پرداخات و اهائه تعرکفی از خرد  سپسفرهنن مجرماره و 
فرهنن جرم تبیاین  وجود خرد  پاکهم ها رر ی که جراکهاک ه، مباری و چاهچوب رظرکدرباله
فرهنان  گیاری و اساتمراه خارد    دوم علل شكل رخشکنند، ررهسی خواهد کرد. ده می

ی از الگو و گیرفرهنگی ررهسی خواهد شد. را رهر پردازان خرد مجرماره از دکدگا  رظرکه
ساوم   رخاش ده  فرهنگی قاچاق کاال و مبااری آن خرد ه ، رظرکها ههای اکن رظرکفرضیه

فرهنگی اهائه شد ، خرد ه و عناصر رظرک ها فرضیهچهاهم  رخشاهائه خواهد گردکد و ده 
  .شدد نتجیکه و تحلیل خواه

 فرهنگ مجرمانههای خردهمفاهیا و منانی نظریه :نخستگفتار 
 ده آغااز فرهنگای  های خرد اصول کلی، مباری و خاستگا  رظرکه دهراه ررای رحث 

رار  ای وکاژ    گوراه  راه ها تعرکف رمود و سپس رحاث ها   2«فرهننخرد »صاه راکد ره اخت

                                                           

ای جنایی است که در سه دهاه اخیار در برخای    پدیده« کاری پایداری بزه»یا « پایداری جرم» .1
شناسای   مطا عات جرم اهره است. این اصطالح از شدتوجه  به آنویوه ایاالت متحده  هکشورها ب

کاار   آمیز بزه شناسی ایران شده است و معنای کلی آن بازگشت موفقیت تطبیقی وارد ادبیات جرم
ها و سازوکارهای عدا ت کیفری اسات. پدیاده   رغم اعمال برنامهبه چرخه حیات مجرمانه، علی

آن را در پاسِ  ضدّ اجتماعی است کاه معیارهاای شاناخت     یکاری، تداوم رفتار پایداری در بزه
به عناوان گاروه اصالی     -ای کاران حرفه های غا   بر اجتماع باید جستجو نمود. بزهچارچوب

یافتاه و غیرخشان هساتند کاه     ن مکرر جرایم عمدتاً ما ی سازمانامرتکب ا  کاری پایداران در بزه
ماودن  نبرای کس  سرمایه و امرار معاش، جرم را جزئی از زندگی خاود قارار داده و باا پیشاه    

اناد  یافتاه مجرماناه دسات    زنادگی ، به نوعی از زندگیکاری به عنوان ابزار اقتصادی گذران  بزه
کاري در ققوق ایران و  شناسی تطبيقی، پایداري در ب ه جر زاده، شادی،  )نگاه کنید به: عظیم

کاه جارم    (. پایداری در این مقا ه نیز به این معنا اسات 1390، تهران: انتشارات جاودانه، آمریکا
رغم برخورد و مقابله و قاچاق به صورت حرفه و فعا یت مستمر مردم یک ناحیه درآمده و علی

 باقی مانده است. گذشته،اعمال مجازات همچنان به قوت 

2. Subculture 
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های مبناکی آن سخن گفت تا رتوان راه  فرهنن مجرماره متمرکی رمود و از وکژگیخرد 

فرهنن مجرماراه  آمد  از خرد دست هفرهنن قاچاق کاال هسید. تعرکف رتعرکفی از خرد 

 ها فرضیهاد  شد  است که ررهسی اکن مباری و رنیان ره هاکی فرضیهرر مباری و  گمان ری
 آکد. ده رند دوم گفتاه حاضر ره عمل می

 
 فرهنگ مجرمانهتعریف و مفهوم خرده :بند نخست

هرچناد   .های متفاوتی تعرکف شاد  اسات   فرهنن ده منارع مختلف و ره هوشخرد 

و  ها اهزشاز ای ، کعنی داکر «فرهنگیه مجموع»وجود کب  ها رکفاشتراک اکن تعه رقط

، هنجاههاا و  ها رکففرهنگی که فاهغ از تعخرد  پسفرهنن است. هنجاهها ده هر خرد 
فرهنان  ریست. جیمای شاوهت ده تعرکاف خارد      اردکمیدریخود راشد،  وکژ ی ها اهزش

  گوکد: می

ند کاه ده میاان   هسات ، هنجاههاا و هفتااه   هاا  اهزشهاا الگوهااکی از   فرهننخرد »
های مهم مرجع هستند که افراد شبكهها  آن شورد.ه سنت تبدکل میی را وکژ ی ها گرو 

 . 1«کنندرینند و آن ها تفسیر میجهان ها میها  آن ها از  ها گرو و 

محادود راه کاب     «فرهنان »راا   «رهنان فخارد  »ده اکن معنای کلی تنها تفاوت 
 رسایاه ی راعاث تفااوت معنااک    واژ  است و اتفاقا  هماین پایش   2«خرد »کعنی  واژ  پیش

-ده تغییر معناای خارد    واژ  رقمی که اکن پیشدهراه  شود. فرهنن میفرهنن و خرد 

فرهنان، هام راه    خرد   ده واژ« خرد » واژ  ش. پیهستکند دو رظر فرهنن اکجاد می
ه که ده زکر ظااهر و هوکا  است رودن اشاه  داهد و هم گوکای چییی و فرودست زکردست

راه   (تر اسات.  فرهنن ریدکبن معنا ره تعاریر مجرماره از خرد ده اک) .رماکان جرکان داهد

توان فرهنگی ها که ده زکر هوکه و سطح فرهنان اصالی جرکاان داهد،    همین اعتباه می
 . 3فرهنن رامیدخرد 

                                                           

1. Short, James.F, Gang Delinquency and Delinquent Subculture, Harper & 

Row, 1968, P.21 

2. Sub 

ناماه   ، مااه «فرهناگ واژگان و اصطالقات فرهناگ جهاانی  خارده   »باغی، علی اصرر، قره .3
 .35، ص 1382، تیر 49گلستانه، شماره 
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هاا اراواع مختلفای داهراد و راه هوشاهای       فرهنان شناسان معتقدرد که خرد جامعه

هاای  فرهنان هاا، خارد   فرهنان ز ارواع خرد . کكی ا1رندی هستندمختلفی قارل تقسیم

 ای وکاژ   گوراه  هفرهنان ده ررخای مناارع را     مجرماره کا منحرفاره هستند. اکن روع خرد
، کاه راه   «کااه  رای  پساران  »کوهن پس از رگاهش کتاب  رای رمورهتعرکف شد  است. ر

 شاود، ده کكای از  شاناخته مای   فرهنان جارم  عنوان رخستین اثر ردکع ده موضوع خرد 

فرهنان   خارد  »کناد:  تعرکاف مای   گوراه ی ها اکن کاه ری فرهنن خود، خرد  های همقال
افارادی کاه    واکانش جمعای    فرآکناد ست کاه ده  ها اهزشرظامی از راوهها و  ،یکاه ری 

رای اجتماعی داهرد و ره عنوان کب ها  حل جمعی را  یساختاه ده همارندی های وکژگی

  2«گیرد.کن ساختاه، شكل میمان ده اسازگاهی اکن افراد را ممكالت
فرهنن ها که خرد تأکید داهد شرط وجود  گرو  کا جمعی رر پیش آشكاهااکن تعرکف 

ی راا  ا وکاژ  افرادی کاه ده ارحاراف کاا جارم      تر ریشمبنای اردکمه و عمل خود سازرد. 

آوهدن تسهیالت ررای  حماکت متقارل و فراهمه دوگار ررای هدفهمدکگر اشتراک داهرد، 
فرهنن ارحرافی کا مجرماره ره ررز هفتاه، آکند. خرد تكاب عمل خالفمان گ رد هم میاه

ارد، سهیمها  آن شود که اعضای اکن دسته دهمی گفتهقارلی تی غالب و تفاهم مها اهزش

فرهنن مهمی که ده تعرکف کوهن از خرد ه ها قبول رداهد. ركتها  آن متعاهفه ولی جامع
فرهنان جارم   خرد  3«ساختاهیِ»هد، توجه ره خاستگا  و منمأ خومجرماره ره چمم می

راه آن   تار  رایش فرهنگای جارم،   های خرد است که ده ادامه و ده رحث از مباری رظرکه

فرهنان مجرماراه ده اکان رقطاه     گیری کب خارد  پرداخته خواهد شد. اما هواکت شكل
نحارف، فراگارد کاا    فرهنان م  ا که افراد پس از پیوساتن راه خارد    مارد، چرمتوقف رمی

شاد  و رقاش   کنند تا قواعد هفتااهی پذکرفتاه  شدن ها از رو آغاز میی از اجتماعیفرآکند
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فرهنن، موضاوعی  . اکن جنبه از خرد 1شان ها ده اکن چاهچوب جدکد کاد رگیرردشاکسته

  .شدتوجه  ره آنفرهنگی توسط کلوواهد و اوهلین است که ده رظرکات رعدی خرد 

چوب و عناصاری ررخاوهداه اسات کاه     اچاق کاال ریی از هماان چااه  فرهنن قخرد 
فرهنان قاچااق کااال ها راا توجاه راه       ارد. خرد د کرتوجه ها  ره آن کادشد  های رکفتع

 گوره تعرکف کرد:  توان اکن، میفرآکندساختاه و ه و دو جنب کادشد  های تعرکف

ها ها، توجیهگری، منطقی، راوههاها تعرکفای از فرهنن قاچاق کاال مجموعهخرد »
است که چاهچوب اردکمه، هفتاه و عمل افراد ها ده اهتكااب قاچااق کااال راه      ها اهزشو 

دهاد و ده  شان، شاكل مای  عنوان واکنمی جمعی ره ممكالت ساختاهی جامعه پیرامون

 «.شودکا فراگرد اجتماعی آموخته شد  و ره دکگران ریی منتقل می فرآکندکب 
 

 فرهنگ ارمهای خردهنی نظریهمنا :بند دوم
اراد،  ممت  شاد   3هاررت مرتون 2فماهه فرهنن جرم از رظرکهای خرد رظرکه چون

اهتكااب   تها دهصدد تبیین و اثبات علرظرکهرر ساختاهگراکی است کعنی اکن ها  آن رنای

جرم رر مبنای رواقص و ممكالت ساختاههای اجتماعی و اقتصادی هستند. اما توجه راه  

فرهنگای از  هاای خارد   هغم اشتقاق رظرکاه ای است که علیهای اجتماعی، ركتهکندفرآ
ساازد. راه عبااهت دکگار سااختاه و مماكالت       ها ها متماکی مای فماه، اکن رظرکهه رظرک

اصلی  ازرد، منمدست ره اهتكاب جرم و روآوهی میها  آن ساختاهی که فرد ده ارطباق را

ما چون فرد ده تعامال و اهتبااط راا دکگاران اکان      فرهنن جرم هستند اهای خرد رظرکه
تصوه جماع و گارو ، رادون     دهد.گیرد و حتی کاد میمیکند، کاد واکنش ها جستجو می

گیری و ها شروع ره شكلفرآکندتصوه تعامل و اهتباط راممكن است و را وهود ره اهتباط، 

و اهتكاب جرم کا تمكیل  هاکی مارند کادگیری، حائلِ میان ساختاهفرآکندکنند. تكامل می
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شورد و شاکد ره همین خارر راشد که گاا  اکان حائال ده تحلیال     فرهنن جرم میخرد 

 1که ساختاهها علت اساسی جرم هستند. کند حال آنی پیدا میتر ریشجرم رقش 

 ازکان پاس  رهای مرزی اکران ریی چناركه ده تبیین خرد  فرهنن قاچاق کاال ده شه
هاای  شنین است. ررهسی جرم قاچااق کااال رار مبناای رگار     گفته خواهد شد، وضع چ

شود، هاکی که راعث استمراه اهتكاب آن میفرآکندداشتن ساختاهی محض و ردون دهرظر

وکاژ    ههای اکن جارم را  دهد و رخمی از واقعیتتحلیل راقصی از اکن جرم ره دست می
 مارد. علت و مبهم راقی می یپاکداهی و استمراه آن ر

گرا هستند که هرکدام از اکن فرآکندفرهنگی جرم، ساختاهگرا و های خرد رظرکه پس

 مباری ده گفتاه حاضر ررهسی خواهند شد. 
 ارم فرهنگیخرده هاینظریه ساختاری مننای (الف

-فرهنگی که ره راوعی اساسای  های خرد مبنای ساختاهی رظرکه دهراه ررای رحث 

پرداخات.  « ساختاه اجتماعی»راکد ره تعرکف  رخستهود؛ ره شماه میها  آن وکژگیترکن 
و ربقاات   هاا  گارو  ساختاه اجتماعی مجموعه هوارط و پیوردهاکی است که میان افاراد،  

مختلف کب جامعه ررقراه است و رهادها و هفتاههای اجتماعی کا فرهنگی ده آن جامعاه  

تماعی عباهتند . پنج عنصر اساسی ساختاه اج2کاردرر اساس اکن هوارط ترتیب و تنظیم می
 . 3رهادهای اجتماعی های اجتماعی و، شبكهها گرو های اجتماعی، ها، رقشپاکگا  از:

فرهنن مجرماره را مفهوم ساختاه اجتماعی کامال  گر  خوهد  است های خرد رظرکه

اسات   4های هاررت مرتونرظرکه فرهنن جرم ازخرد ه پذکری اردکمتأثیرو اکن ره جهت 
دارست. جرم ها راشی از ساختاه اجتماعی می 5از استاد خود تالكوت پاهسوری پیرویکه ره 

-ره عقید  مرتون از کب سو رظام فرهنگی جامعه اهدافی مادی ها ررای افراد تعرکف می

گاردد و از ساوی   رمی شدریداشتن ررخی اریاهها دهاختیاه راجی ها  آن ره هسیدنکند که 
ررارر ده اختیاه همگان  ای رهوگف محدود هستند و ره دکگر اریاههای هسیدن ره اکن اهدا
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محروم از اریاههاا  ه چه خواهد رود جی فماهی که رر ربق اوهرد  دپدک. اکن وضعیت ریستند

، ممكن است کكای از  کادشد آمدی افراد محروم از اریاههای  شود؟ را چنین پیشواهد می

. گوکاد ساخن مای  هاا   آن زکاه مرتاون ا  راروز دهناد   ها 1«تطار ه های پنجگار واکنش»
آوهدن ده ررارر وضعیت موجود و تسلیم و سرفرود هاستایها کا ده اکن واکنش کوتاهی، ره

اسات   2«راوآوهی »هاا  کا جستجوی هاهی ررای دگرگوری آن است. کكی از اکن واکانش 

کی ها ها ره ها   فررای هسیدن ره آن هداهداف مادی،  پذکرشکعنی حالتی که فرد ضمن 
، احتمااال  راه   هسات هاکی که ده جامعه شود. اغلب جرمو راممروع متوسل می رامتعاهف

آوهد، حتی اگر آن ها را اریاههای ماوهد  دست می  هارد. شخصی که ثروت رشكل روآوهی

ه از ها  مبادهت ره جرم قاچااق کااال را    ررای رمورهتأئید جامعه ره دست ریاوهد  راشد و 
ی اجتماعی، حیثیت و پاکگا  اجتماعی ها ررای خود ره هادست آوهد  راشد، راز هم پاداش

هااکی   ها ی ممروع ده کاب جامعاه افاراد ها راه اراداع      ها ها شدن . سد3آوهداهمغان می

داهد که هرچند قارون و هنجاههای متعاهف آن ها منع کارد  راشاند اماا راه راوعی       میوا
 کنند. های ساختاه فرصت ده جامعه ها جبران میخأل

هاای سااختاهی جارم    از جملاه رظرکاه   گمان ریفرهنگی جرم های خرد هرظرک پس

زکاادی   تأکیاد « فمااههای محیطای  »شورد که ده علل اهتكااب جارم رار    محسوب می
-گوکند: مردمی که ده شراکط اجتماعی رامتعادل زردگی مای رماکند. ساختاهگراکان می می

ای ها راه  جامعه است که عاد   پس اکن ساختاهکنند، تماکل ره هفتاههای ممارهی داهرد. 

فرهنگای ریای   های خرد رظرکه  های شخصی. جوهرداهد و ره ارتخابمیاهتكاب جرم وا
همین دکدگا  ساختاهی رسبت ره جرم و مجرمان است؛ رااتواری افاراد ده ساازگاهی راا     

 ، افراد رارای پسجامعه، راشی از رظام و ساختاه جامعه است و ره افراد.   ی عمدها اهزش

فرهنگای  هاای خارد   ای که خاساتگا  سااختاهی داهد، راه درباال چااهچوب      مسئلهحل 
 جاکگیکن هستند. 

ای که رر رقش عوامل وکژ  تكیه هفرهنگی جرم و رهای خرد مبنای ساختاهی رظرکه

رماکند و توجه ره اکن امر ده تبیین قاچاق کاال ارعاد پنهاری از اکن جرم ها رار  محیطی می

                                                           

1. Five Types of Adaptation 

2. Innovation 
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ه ساختاهی است که مجموعهوکكرد سازد. ره عباهت دکگر تنها را اتخاذ کب ما آشكاه می

 گیرد.علل مختلف قاچاق کاال ده معرض توجه قراه می

 ارم فرهنگیخرده هاینظریه یفرنیند مننای (ب 
و  فرهنگی، توجه ره رقش ساختاه اجتماعی اسات های خرد هرچند رُعد اصلی رظرکه

ارد، شناسی ارجام داد های جرمرظرکهدهراه  اهی از محققان هاکی که رسیرندیده تقسیم

هاا،  شورد اما از محتوای اکن رظرکههای ساختاهی محسوب میرظرکه  ده زمر هااکن رظر
های اجتمااعی  فرآکنداست و آن توجه ره رقش و اهمیت  کافتنی دستمبنای دکگری ریی 

 هاای  هد زکاادی هکماه ده رظرکا   رماره تا حا فرهنن مجاست. اکن جنبه از رظرکات خرد 

 داهد.  1ادوکن ساترلند
آماوزد، هفتاههاای   که فرد هفتاههاای رهنجااه ها مای    گوره ساترلند معتقد رود همان

رودن مناارع   شرط اکن مدعا، فراهم. پیشگیرد می کادریی ها رارهنجاه، ارحرافی و مجرماره 

د اسات. اگار فارد ده محایط،     ها و هفتاههای مجرماره ده محیط پیرامون فار ارتقال اکد 
 -وی ریی  گمان ریهاکی داشته راشد که مجرماره ریندکمند و مجرماره عمل کنند، مموق

خواهد پذکرفت. ره اعتقاد ساترلند محتوای  تأثیرها  آن از راوه و اعمال -حتی غیرمستقیم

ی و هاای عقالرا  ها، توجیهها، مموقشود رخست عباهت است از ارگیی آرچه آموخته می
هاا و  هوشو دوم « های مواف  رقاض قاارون  تعرکف»تر از آن، ها و کلیمنطقی، رگرش

اهتباط را دکگاران اسات کاه     فرآکندده  ررای رموره. 2ررای اهتكاب جرم شگردهای وکژ 

شوکم تا ره می مرتكب اکن جرمما »، «چنداری رداهد زشتیفالن جرم »آموزد: فردی می
؛ و کا «تقصیر دولت است ،شوکماکن جرم میمرتكب گر ما ا»، «مان ررسیمح  و حقوق

کاا   دزدیکجا ماال  »، «چطوه منافع و عواکد حاصل از جرم ها تطهیر کند»آموزد که می

«. هشاو  ردهاد  هاا   آن ن پلیس ها گمرا  کند کا راه امأموهچطوه »کا « دقاچاقی ها رفروش
و  هاا  اهزشند روکسا مای ماان  هاک هاهش دورالاد کرسای ده کكای از مقالا    ساترلند و همك

هاای اهتكااب    هوش، ره موازات کنندره اهتكاب جرم تموک  میی که افراد ها هاک تعرکف
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صرف فراگرفتن شگردهای جرم کافی ریست رلكاه فارد    پس. 1شوردجرم کاد گرفته می

 های مجرماره متقاعد شد  راشد. و اکد  ها اهزشراکد ارتدا ررای قبول 

 کااهی  ههاکی هستند کاه را  فرآکندرر تعامالت اجتماعی،  د رناشهای اجتماعی فرآکند
کاا دچااه    شهر کاا کماوه حفاظ    ،مردم کب محله ارندم یگروههر اهزشی  دستگا ها  آن

 هاساتای های اجتمااعی همیماه ده   فرآکناد گوره ریست که  اکن پس. 2شودمی دگرگوری

هاکی ده جامعاه  فرآکناد اهزشی موجود راشد، رلكه گا   دستگا ی متعاهف و ها اهزشحفظ 
 رای رموراه، کنناد. را  گیررد که حتی رنیان رظام اهزشی موجود ها دگرگون مای شكل می

و  ها اهزشپذکر شود و فرهنن جرم، از رو جامعهممكن است ده کب گرو  کا خرد  کسی

رماکد که ده ضدکّت را فرهنن متعاهف و  پیرویها  آن رگیرد و ازفرای ها ا تاز هنجاههای 
 معه است. جا پذکرفته

رار مفهاوم سااختاه     سر  کبآرچه کاه کوهن، کلوواهد و اوهلین ها از کاه مرتون که 

مماكالت   راودن  تنهاا راا  هاسات.  فرآکندکند توجه ره همین می جدااجتماعی رنا شد ، 
فرهنن ریازمناد   خرد  هرگیرد، رلكه تمكیل فرهنن مجرماره شكل رمیساختاهی، خرد 

رد. ررشراکط مماره ساختاهی ره سر می فرادی است که دهدهک ممترک و تعامل میان ا

های فرآکناد ماا از  رمود اتصوه توان کب واکنش جمعی و گروهی مستمر و پاکداه ها رمی
خواهاد راود، ساخن     ها اهزشگرو ، قاده ره حفظ کا دگرگوری ها  آن کاهی هاجتماعی که ر

 ااماا خارد  فرهنان، را     تاهی هساتند ی فماههای ساخکاه ری فرهنن رگفت. منبع خرد 

 مارد. شود و پاکداه میاست که ساخته می فرآکند
ده توجیه جرم قاچاق کاال، کاه تاا    وکژ  رهفرهنگی های خرد ی رظرکهفرآکندمبنای 

فرهنگی تبدکل شد  است، رقاش زکاادی خواهاد    ا   حد زکادی ره جرمی را ماهیت رومی

و  هاا  اهزشو کاادگیری اسات کاه راا      پذکریتعامل، جامعه فرآکندداشت. فرد ده جرکان 
شود، اماا اتفاقاا  ده جرکاان هماین     های صحیح اقتصادی و مماغل مفید آشنا میرگرش

                                                           

1. Sutherland, Edwin and Donald, Cressey, Learning to be Deviant, in: The 

Study of Social Problems: five perspectives, Rubington, E and Weinberg (Ed), 

M.S, Oxford University Press, 1977, P.144. 

2. Gillin, John L. and Gillin, Jhon P., What do you mean by social process?, 

Available at: http://www.preservearticles.com, 30 Apr 2011, (Last visited: 

22/7/2014). 
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ها  آن پذکری و الگوسازی غلط از افرادی رپردازد کهاست که ممكن است ره رقش فرآکند

 شناسد. ر مماغل کاذب میدکگقاچاق کاال کا ه ها ره عنوان افرادی موف  ده حرف

 
 فرهنگ مجرمانهخرده یرگیری و پایداشکل :گفتار دوم

 رخسات فرهنان جارم راکاد    خارد   هار  پاکداهیگیری و ح چگورگی شكلده توضی

راه دو مبناای    یتاوجه  رای توجاه کاا   دکادگا   فرهنگای از  تفكیكی میان رظرکات خارد  
که ده  د. ده حقیقت عالو  رر رظرکات آلبرت کوهن و کلوود و اوهلینارجام داگفته،  پیش

شناساان دکگاری رظیار     شناساان و جارم  شاود، جامعاه  پرداخته میها  آن اکن قسمت ره

ریای  5و فراركو فراکاوتی  4گارن، ماهوکن ولف3، والتر میلر2، اسكاه لوئیس1فردهکب تراشر
تاوان راه   ها رمی ها هارد اما اکن رظرکا ره کاه ررد ی هکاه ری فرهنن جرم کا واژگان خرد 

دارسات. از   ی موهد رحث ده اکن تحقیا  فرآکند  را مبنای ساختاهی و روه دقی  منطب

 ی و جرم، راشی از ساختاه اجتماعیکاه ری فرهنن اکجاد خرد  ها هدکدگا  غالب اکن رظرک
فرهنن مردم فرودست است. ده حالی که را ده   یدکو فماههای ساختاهی ریست رلكه زا

توان چنین ادعاکی رماود.  ی رمیفرآکندو  رظر داشتن دو دسته دالکل و عوامل ساختاهی

جرم قاچاق کاال است و  وکژ  هفرهنن جرم و رهای خرد رنای اکن تحقی  رر کافتن علت
هایچ فرهنان،     یاد کخواهد رود که هیچ جرمی ذاتی و زاآغاز چنین پژوهمی اکن ه رقط

هنان  خاصی دارسته رمود. رلكه هر چقده هم اهتكاب جرمی ده کاب فر ه قومیت و ربق

که ده شراکط رود اصلی آن  های تعلدربال شناساکی ره راپذکر رنماکد، راز هم راکد اجتناب
  .اجتماعی رهفته است -تصادیاق

فرهنتگ اترم از دیتدگاه    خرده پایداریسیر تکوینی و  :بند نخست
 کوهن 

عوامل و شراکط گوراگوری که ده اکجااد مماكالت سااختاهی    ه کوهن هم  ره عقید

وضعیتی که فارد ده   ا2 6چاهچوب مرجع ا1گیررد: می سرچممهاز دو منبع  رقش داهرد،

                                                           

1. Frederic Thrasher 

2. Oscar Lewis 

3. Walter Miller 
4. Marvin Wolfgang 
5. Franco Ferracuti 

6. Frame of Reference 



 141  ... در شهرهای مرزی ایران؛خرده فرهنگ قاچاق کاال

هاای   کا مقیاس ررهسی وضاعیت  ساختاه. چاهچوب مرجع افراد ده واقع 1رردآن ره سر می

، هاا  اهزشهاا ها از وهای  گیررد. افاراد واقعیات  قراه میها  آن ی است که افراد دهگوراگور

ها، چاهچوب مرجع افراد ها تماكیل  رینند و همیند میهای خوها و ارگاه ها، کلیمه قالب
ها هاا   آن هاای مماكالت رگرکساته و   حال اکن چاهچوب راه ها  ه دهند. افراد از دهکچمی

شناسی راا عناوان    ها ده اصطالح علم هوانحلکنند؛ توسل ره اکن اریاه و ها ارتخاب می

حل کند که ها ری رروز میزما ،شود. ممكلشناخته می 2«مكاریسم ارطباق و سازگاهی»
راممروع رارای   های هوشارتخاب  ارندتغییر چاهچوب مرجع راشد؛ م ریازمندفرد،  ررگیکد 

 کردن ریازهای مالی.  ررآوهد 

هاکی ممكالت افراد ده جامعه است، وضعیت أکوهن منم  عامل دومی که ره عقید
-مرراوط مای  ها  آن پیرامونه ره ساختاه اجتماعی جامع واست که افراد ده آن قراه داهرد 

  .د از جمله جنسیت، ربقه، رژاد، سن، محل زردگی و..رشو

راا   3فرهنن جرم ها وجود تعدای کنماگر خرد هرتمكیل ه کوهن شرط اصلی و اولی
 راچاه رهدارد. از همین هوست که می دکگر کبممكالت ارطباقِ مماره و ده تعامل مؤثر را 

ی کااه  ری فرهنن جرم و فردی و کا حتی افرادی، خرد  را اکجاد ممكل ارطباق ررای هر

قاراه رداشاته    دکگار  کبگیرد چرا که ممكن است اکن افراد ده تعامل مؤثر را شكل رمی
 فرآکناد گیاری اکان   جمعی متوسال شاورد. شاكل    حلراشند تا ررای هفع آن ره کب ها 

هاحتی ند، رههسترا هم  اداه  کا سازمان که افراد ده تعامل ،مدهسه ،4ده کب گتو گمان ری

-ها  ربودنشان، از اکن رقطه، افراد کب گرو  که وکژگی ممترک فعلی 5شود.ممكن می

اهتكااب جارم    ها شان است، تصمیم ره حل آن از حل ممروع ررای ممكالت ساختاهی

                                                           

1. The Situation 

2. Mechanisms of Adjustment 

3. Actor 

4. Ghetto 

رانی در مراسم اهدای جایزه یادبودِ سااتر ند باه وی، در ساال     کوهن حتی ضمن ارائه سلن .5
تنها یک نظریه فشاار و نظریاه سااختاری نیسات بلکاه      « کار پسران بزه»کند که: ، بیان می1993
ویاوه بار راهای تأکیاد دارد کاه از طریاق آن        های است که بار نقا، فرایناد و تعامال، با     نظریه

کنناد(  بودن دیگرانی که در شرایط همسانی قرار دارند )و فشاری مشابه را تجربه می دردستر 
گردد. این تعامل با دیگران است که چگونگی برخورد کنشاگر را باا فشاار سااختاری     میسر می
، شناسای هاي جار  نظری شین، ماار ین دی،  کند )به نقل از: ویلیامز، فرانک پی و مکتعیین می

 (. 129، ص 1391محمدی، تهران: بنیاد حقوقی میزان، ملکحمیدرضا ترجمه 
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را ظهوه گرو  جدکد، وفاق عمومی کا همان چاهچوبِ مرجع جدکادی هام    پسگیررد. می

 دارند.ه افراد خود ها ره آن متعهد و پاکبند میشود کظاهر می

کناد کاه   فرهنن مجرماره کوهن چنین استدالل میپاکداهی و استمراه خرد دهراه  
 ادوام و رقا پیادا کناد اماا راه را     فرهنگی تثبیت شد، ممكن است وقتی چنین رظام خرد 

دهد تنها تا زماری  توارد ره حیات خود ادامهفرهنن میتداوم ذاتی خوکش رلكه اکن خرد 

-خارد   یحلرودن و دوام ها پاکداهاحتیاجات اعضای خود ها هفع و ررررف کند.  پیاپیکه 

ده میان اعضاای   رسیاهوحدت گروهی و تعامل  ای از ارداز  وکژ اکجاد  ریازمندفرهنگی، 

-فرهنگی هم اعتباه و دوام میی خرد ها اهزشراوهها و  ها فرهنن است و از اکن خرد 

ها سعی داهرد که اعضای خوکش ها راا محتاوای   فرهننارد. از رظر کوهن هرچند خرد ک
ریاز از خدمات و امكارات دریاای  ریها  آن رهرحال ،رماکند تأمینآرچه که ده اختیاه داهرد 

خری ده سطح مال ارندجراکم دکگری مه زمین چنین است کهخاهج از خود رخواهند رود و 

ده دساتگا  دولتای فاراهم     اکی و همچنین فسااد و اهتما  شو ولپخرد و ده سطح ریهگتر 
 . 1خواهد شد

ه خود ره کاب رظرکا   های هو هم ده کكی از مقال کاه ری کوهن هم ده کتاب پسران  

کند. ده واقع وی رر مبنای اصول متدولوژکكی تحقیا   فرهنن جرم اشاه  میکلی خرد 
تری موجود راشد که کلیه رظرک کسترامیم و کلیت کب رظرکه، میپذکرد که ررای تعمی

کلی شرح داد و اثباات کارد و   ه ن رظرکاکآن پدکد  ها رر اساس  های مصداق همهرتوان 

های مختلف ممكن اسات  فرهنگی ده منار  و فرهننپذکرد که تحقیقات خرد ریی می
ماعی ده ره رتاکج متفاوتی دست کارد و البته اکن امر ها راشی از تفاوت ساختاه و رظام اجت

 . 2است تر ریشدارد که ریازمند ارجام تحقیقات و مطالعات جوامع مختلف می

 
فرهنگ ارم از دیدگاه کلووارد خرده پایداریسیر تکوینی و  :بند دوم
 و اوهلین 

فرهنن هنگامی است خرد  هرگیری شروع شكله ره اعتقاد کلوواهد و اوهلین رقط 
ریاههای ممروعِ هسیدن راه اهاداف، مماكالت و    اجتماعی را توزکع محدود ا یکه رظام

                                                           

1  .  Cohen, Albert K., Delinquent Boys, New York, Free Press, 1955, PP.11-

70. 

2  .  Cohen, Albert K. and James F. Short, Jr., Op.cit, PP. 20-36. 
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کند. اگار اکان   معضالتی ها ررای افراد ده ارطباق و سازگاهی را هنجاههای جامعه اکجاد 

تر راشاد؛ ممكان   تر و وخیمممكالت ده کب منطقه کا ده کب ربقه اجتماعی محسوس

و  شاكل  ن افاراد آن گار  میاقواعد آن رظام اجتماعی ده دهراه  است کب چالش جمعی 
ه رگیرد. از سوی دکگر اگر اکن رظام اجتماعی رر اصولی مارند رراراری و تقسایم عادالرا   

گفتاه راه مراتاب    داشته راشاد، وضاعیت پایش    تأکیدجامعه  کكاکب مردمامكارات ررای 

موقعیت خاوکش راا دکگاران، احسااس     ه مقاکسه شدکدتر خواهد رود و اشخاص ده رتیج
ظام اجتمااعی راروز خواهناد داد )احسااس محرومیات      ی از اکن رتر ریشاریجاه و خمم 

 رسبی(. 

رارای  توارد که ده اکن ممكلِ واحد شرکب هستند، می کساریررقراهی تعامل میان 
ی هاا  اهزشفراهم آوهد تا از پذکرش و حماکات از هنجاههاا و     یمموقگرمی و  دل آران

کمند کاه ده تضااد راا    ای ریندی چاه ها ها رظام اجتماعی دست ركمند و ره   شدتثبیت

ن اعتباه اخالقای و مماروعیت اکان هنجاههاا و     میارظام قراه داهد. ده حقیقت اکن افراد 
گیکنناد  و اریاهی ها ررمی ها ها و ررای هسیدن ره اهداف خود  افكنند جداکی می، ها اهزش

رچه از ممروعیت الزم ررخوهداه هستند زکرا آها  آن که هرچند اخالقی ریستند اما ده رظر

هوا هاا   آن است که جامعه رار  1«منصفارهراهای محرومیت»راممروع است، ها  آن ره رظر
ه ساودمند، معقاول و ماؤثر راشاد صارفنظر از فلساف      ها  آن آرچه ررای پسداشته است. 

-ای ررای فرد میعدالتی ارگیی اخالقی وهای آن، ممروع ریی هست. همین احساس ری

هاای خاود رداراد و ده اکان     هاا و راکاامی  صلی شكستشود تا رظام اجتماعی ها مقصر ا
ی ممروع رظام اجتماعی حاکم رر جامعه پمت پا ریرد و اریاه ها اهزشصوهت ره راوهها و 

 ره اهداف و آهزوهاکش پیدا کند. هسیدنمؤثرتری ررای 

گیکنای از  فرهنان و دوهی اکجااد خارد   ه هرچند را رروز شراکطی که گفته شد زمین
ن مجرماره ده گرو وجاود دو  فرهنگیری خرد شكل ،گرددامعه فراهم میم رهنجاه جرظا

 است:  شرط

  2رودن اریاههای راممروع هس دستده  .1
 .3ساختاههای کادگیری و اجرا   .2

                                                           

1. Unjust Deprivation 

2. Availability of Illegitimate Means 
3. Learning and Performance Structures 
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ها  آن کند، تمرکیروه کلی آرچه که کاه کلوواهد و اوهلین ها از دکگران متماکی میره

ی ممروع است. اساسا  صرف رارساماری ساختاه هاجای فرصتهای راممروع رهرر فرصت

تواراد  شاود، رمای   هاای مماروع حاصال مای    فرصات  رباودن اجتماعی و آراومی کاه از   
های راممروع ی ره فرصتهس دستکه ها  ررای  اهتكاب جراکم راشد مگر آن  کنند توجیه

اساسی رر دو خصوصیت ها  آن فراهم راشد. ده رحث از ساختاه اجتماعیها  آن و کادگیری

ادغاام   -1اراد:  کارد   تأکیاد فرهنان مجرماراه،   ده ساختاههای اجتماعیِ مساتعد  خارد   
ی متعاهف )هسمی و موهد وفاق عموم( ها اهزشادغام  -2 1مختلف های را سنری امجرم

 . 2ی مجرمارهها اهزشرا 

ن اتباراات ریدکاب و پیوساته میاان مجرما     اول وجود اهه کلوواهد و اوهلین ده دهج
ای و مجرب ها کب وکژگی ضروهی ررای فراهم آمدن رساتر  حرفه مجرمانو تجرره  کم

های مجرماراه و  دارند چرا که اکن امر ره استمراه فعالیتفرهنن مجرماره میاکجاد خرد 

الگوهاای موفا     هوش،اکان   راه فرهنن کمب خواهد کرد. های جدکد خرد عضوگیری
تموک  و ترغیاب  ه هخواهند گرفت و ماکقرا کاه تاز  مجرمانسال ده کناه  ریهگ مجرمان

 ره اهتكاب جرم خواهند شد. ها  آن تر ریش

-فرهنن مجرماره ریازمند روعی ارساجام و ساازمان  گیری خرد دوم شكله ده دهج

کاا هنجاههاای دو دریاای     هاا  اهزشاست که کلوواهد و اوهلین از آن راه ادغاام    کافتگی

هاای  فرهنان کاافتگی و ارساجام خارد    زمانکنند. ساا مجرماره و غیرمجرماره تعبیر می

 ای وکاژ   گوره ههود. اما رره شماه میها  آن کن دلیل پاکداهی و دوامتر مهممجرماره تقرکبا  
فرهنن مجرماره ها راشی از اتحااد و همبساتگی   کافتگی خرد کلوواهد و اوهلین سازمان

دارناد  ی راممروع میاه اهزشی هسمی و معتقدان ره ها اهزشمعتقدان ره  تر ریشهرچه 

کناد.  جارم ها فاراهم مای    فرهنان حماکت محیط از اعضای خارد  ه که همین امر زمین
شاورد، تلفیا    هاای جارم ده آن اکجااد مای    فرهنان اصلی مناارقی کاه خارد     وکژگی

وع است. ده اکن منار  اکن دو گرو  راا  ی هسمی و ممرها اهزشی مجرماره و ها اهزش

ست که ها اهزشهوارط رسبتا  پاکداه و ثارت اکن دو دسته ه هم ریگاره ریستند رلكه ده رتیج
ره هوارط را رهادها و مؤسساات ماالی    مجرمانکارد. ظهوه و هشد می  فرهنن اجازخرد 

ن سیاسی محلای و  ان اجرای قارون مثل پلیس، مسئوالمأموهها، ها و صرافیمثل رارب

                                                           

1. Integration of Different Age-Levels of Offender  
2. Integration of Conventional and Deviant Values  
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خرها ریاز داهرد و متقارال  اکن رهادها و اشخاص هسامی ریای راه     ها و مالکموهی، دالل

 تار  ریشو امنیت  تر ریشسود  مجرمانرد. اکن اهتبارات ررای ریازمندروعی ره اکن هوارط 

هسمی، کنترل و ثبات و حتای ده ماواهدی مناافع ماادی راه همارا  داهد       ه و ررای جامع
شاكل و   تر ریشهای اکمان فرهنن، فعالیتخرد ه های مجرمارارسجام فعالیتچراکه را 

از اقادامات  پاس،  گیارد  های سازماری و منضابط هسامی ها راه خاود مای     قالب فعالیت

 شود. تا حد زکادی کاسته میها  آن هرررامآمیی و ریخمورت
بساتگی  توضایح داد  شاد کعنای هم   هاا   آن تر دهراه  پیشهاکی که وجود همبستگی

فرهنن ده محیط رسیاه کمب خواهد کارد. ده حقیقات   سنی و اهزشی، ره پاکداهی خرد 

ان ده سطوح سنی مختلاف ها رااهزترکن وکژگای    کاه ری ن میاکلوواهد و اوهلین اهتبارات 
دارند زکرا تنها از اکان ها  اسات کاه    های مجرماره میفرهننساختاهی و سازماری خرد 

ارجام و اجرای جرم و ریی اعمال کنترل رر هفتاههای اعضای های کادگیری جرم، فرصت

هام گفتاه شاد     پایش از اکان  که  گوره رر اکن همان افیونشود. فرهنن فراهم میخرد 
وهی دوجاربه ره تاداوم  رررد و اکن رهر های مجرماره رهر  میاز فعالیت ها گرو ررخی از 

-فرهننکردن را خرد همكاهیها کمب خواهد کرد. حتی پلیس هم اغلب فرهننخرد 

داراد  ها هوش خیلی مؤثرتری ررای حفظ رظم و ثبات جامعه می مجرمانی ها گرو ها و 
 1.ها آن رارودیتا تالش ررای 

 
 فرهنگ قاچاق کاال خردهه منانی و چارچوب نظری :گفتار سوم

ا و ها محوه رظرکه پاکه رر تر ریششناسی جرم قاچاق کاال علت ده حال حاضر ادریات

ای شناختی، رگا  رو و تاز جامعهه های اقتصادی است و رگا  ره اکن پدکد  از جنبرگرش

جراکم اقتصاادی هماواه  گیکنمای ربیعای      وکژ  رهاست. ده رگرش اقتصادی، جراکم و 
ده اکن  پسب افراد جامعه سر ریرد کكاکر شراکط از دکگاست که ممكن است ده جمع را 

گاری رِكار،    رای رموراه شناختی ریست. رزمند تحلیل جامعهرگرش، ررهسی علل جرم ریا

دارد و معتقد کلی میه اقتصاددان امرکكاکی، توجیه هفتاه مجرماره ها رخمی از کب رظرک
است که تحلیل جرم هیچ احتیاجی ره مفاهیم ارتیاعای و رامأروسای همچاون معاشارت     

رر مبنای سود ماوهد   تنها ،جرم ها رداهد، رلكه اکن همارندفرهنن و افتراقی، آرومی، خرد 

                                                           

1. Cloward, Richard A. & Ohlin, Lioyd E., Delinquency and Opportunity, 

Free Press, 1960, PP. 31-107.  
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هاا راکاد   . اما ده رقد اکن رظرکه1شودارتظاه و احتمال محكومیت راشی از آن سنجید  می

آرچه کاه ده  ه هم  کننداقتصادی ره جرم، همواه  کب هوش است و توجیههوکكرد گفت 

ختی شانا های اخیر جامعاه کهرظر تر ریش، مچنینریست. ه ،افتددریای مجرمان اتفاق می
ن خاود راه تنهاا از    دهوفرهنگای، ده  هاای خارد   ها فماه و ریی رظرکاه رظرکه ارندجرم م

توجه ره شراکط رظاام  ها  آن شروع رحثه رهر  ریستند رلكه رقطهای اقتصادی ریتحلیل

اهمیت دکگاری   یکرر رظام اقتصادی، شراکط حا افیوناقتصادی حاکم رر جامعه است اما 
هاای  ماراد کاه رظرکاه   علّای جارم رااقص مای      زرجیار ها  آن توجه ره یکه ر هستهم 

 ند. کنمیهم توجه  ها آنره  شناختی جرم جامعه

 دهرااه  فرهنان مجرماراه    خارد  ه ره ریان مباری و چاهچوب کلی رظرک گفتاهاکن ده 
ه جرم قاچاق کاال ده شهرهای مرزی اکران خاواهیم پرداخات. ده مبااری رظاری رظرکا     

شود کاه اصاول کلای    ن تحقی ، رر همان مواضعی تكیه میفرهنگی پیمنهادی اکخرد 

اکن ه فرهنگی رر پاکهای خرد دهد چرا که رظرکهفرهنگی ها تمكیل میهای خرد رظرکه
جدکدی ده اکن حوز  مطرح کرد که از اکان   کهتوان رظررمی پسد آمد  است پدکاصول 

 اصول ررکناه راشد. 

اره قاچاق کاال ده شهرهای مارزی، راا   فرهنن مجرمخرد ه مباری و چاهچوب رظرک
هاای  های جرم قاچاق کاال رر مبنای مفااهیم منادهج ده رظرکاه   ارطباق و تبیین واقعیت

ساه عناوان کلای ررهسای خواهاد شاد: وجاود         دهفرهنگی که تا کنون گفته شد، خرد 

اساتمراه قاچااق    ساپس جمعی و  یها  حل ساختاهی ده منار  مرزی، ارتخابممكالت 
 ها. فرآکندها و همبستگیه واسط کاال ره

 مشکالت ساختاری :بند نخست
هاای  فرهنگی، مبنای ساختاهی است کعنی تحلیال های خرد مبنای رخست رظرکه 

مبتنی رر ساختاه جامعه و ممكالت آن. راکد دکد که ساختاه و محیط اجتماعی شهرهای 

، پرساش اساخ راه اکان    مرزی چه رقمی ده گراکش افراد ره اهتكاب قاچاق کااال داهد؟ پ 

کند که ده رند دوم ره آن پاسخ داد  شد  است، می ررح پرسش دکگری ها فراهمه زمین
ی ده اهتكاب قاچااق کااال راه    تأثیراکن ساختاه و ممكالت آن چه  که است اکنآن هم 

 فرهنن داهد؟ شكل خرد 

                                                           

1. Becker, Gary, S., Crime and Punishment: An Economic Approach, 

Journal of Political Economy, No.76, 1968, PP. 169-217. 
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 فرهنان جارم، وجاود رظاامی از    خارد  ه مقصود اصلی از مبنای ساختاهی ده رظرکا 

راکد ره ررهسی  پسها است. و اریاههای هسیدن ره اکن اهداف و آهمان ها اهزشاهداف و 

هاای  اقتصادی استانا   رموره، شراکط ساختاه اجتماعی رایاکن موضوع پرداخت که آکا ر
تعادل و توازن میان ارایاه و اهاداف ده اکان     ربودنای هست که رتوان از مرزی ره گوره

هاای  های محرومیتراکست شاخصی ررهسی اکن موضوع میها سخن گفت؟ ررااستان

مقاارع،   هماه امكارات آموزشی ده  ربودها مثال  ره لحاظ مییان ریكاهی، ساختاهی استان
امكارات هفاهی، رهداشتی و... سنجید  شود و حتی از همین معیاهها ررای سنجش  ربودن

های شاهرها  کب از محلههای استان و عالو  رر آن هر محرومیت هر کب از شهرستان

هاای  هاای محرومیات  را استفاد  از شااخص  رای رمورهریی استفاد  شود. ر او ریی هوستاه
کكای از  ا   شاهر رنادهعباس   هاای  هه ررخای از محلا  ررد که چرا دتوان پیساختاهی می

 مرتكباان آراد، تعاداد  پمت شهر و حسینه مثل محل -خیی کموه شهرهای مرزی قاچاق

های اکن استان، ماردم رعضای از   کا چرا ده ررخی از شهرستان 1است تر شریقاچاق کاال 
 قاچاق داهرد. ه ی ره حرفتر ریشای و صلخ اشتغال هوستاها مثل هوستای گچین، کوو 

ی داشاته  تار  رایش قاچاق کاال ده شهرهای مرزی کموه همواه  خودرماکی و راروز  

قاچاق ره معنای واقعی است کا  2«قاچاق محض»است. قاچاق کاال ده شهرهای مرزی، 
اسات راا معناای واقعای      دادن هساما هر چه از مرزها فاصله گرفته شود، آرچاه ده حاال   

ده شهرهای مارزی وهود و خاروج غیرقااروری     3کند.قاچاق کاال ارطباق کمتری پیدا می

                                                           

رویکارد تحليلای   »گودرزی، سعید و بیرانوندزاده، مریم، سیاهویی، حمیدرضا، تقویعامری . 1
ی آماای،  یافیاا نامه جرر ، فصل«هاي نامناسب شهري )بافت فرسوده شهر بندرعباس(ب  بافت

 .45 -15، صص 1390، بهار 12محیط، شماره 
2. Pure-Smuggling 

جارم قاچااق    دربارهبندی خاصی کاری اقتصادی تقسیم شناسی بزهرمون گسن در کتاب جرم .3
هاای موجاود جارم قاچااق در کشاورهای      ارتباط با واقعیات ده است که چندان بیانجام داکاال 

ن جرم میادر زمینه جرایم گمرکی با تفکیک »گوید: ست. وی میایران نی چونای درحال توسعه
تاوان تقلا  گمرکای را بهتار شاناخت.      قاچاق و واردات و صادرات بدون اعالم و افهار، مای 

 این اقدام با توجه باه ایان   پس ؛کردن کاال از مبادی گمرکی منظور از قاچاق یعنی وارد یا خارج
مبتنای بار خشاونت     یتر جرما  اصی همراه است، بی،که اغل  با مانورهای مادی و فیزیکی خ

که باه هنگاام    عکس جرم واردات و صادرات بدون اعالم و افهار به د یل اینراست تا تقل ؛ ب
مبتنای بار    یشاود، جرما  و یا افهار خال  واقع همراه مای  نکردن عبور از اداره گمرک با اعالم

شاهرام ابراهیمای،   ترجمه ، اقتصاديکاري  شناسی ب هجر )گسن، رمون، « تقل  و تزویر است
سات  ا (. برای تأیید ایان سالن کاافی   38، ص 1389تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ نلست، 
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شود اما قاچاق کاال ده شهرهای غیرمارزی  کاال از مرزهای آری و خاکی کموه ارجام می

آوهدن مناارع ساوخت   فاراهم  ارناد های صادهاتی مارجام قاچاق هر هساردن ها  کاهیز کا ا

عرضاه و فاروش کاالهاای قاچااق واهداتای       ها ررای قاچاق ره کموههای دکگر و کا از 
 گیرد. صوهت می

کاافتگی  استاری که از کمترکن میایان توساعه   16رب  ررآوهد پژوهمگران ده میان 

هاای  استان، مرزی ریستند و اکن ده حاالی اسات کاه ده اساتان     4ررخوهداه رودرد، تنها 
قاچاق راه ازای جمعیات اساتان، ده مقاکساه راا      ه های متمكلمرزی رسبت تعداد پرورد 

پنج اساتاری   1392های واقع ده مرکی کموه، هقم راالتری داهد. چنان که ده سال استان

اراد، جایء   خود اختصااص داد  قاچاق ره رسبت جمعیت ها ره   کن تعداد پروردتر ریشکه 
شد  ررای قاچاق های تمكیلهای مرزی هستند. ره لحاظ هقم مطل  تعداد پرورد استان

از  1392رااالترکن هقامِ پروراد  قاچااق ده ساال        اساتان رخسات  داهراد    کاال ریای، د  

چهااه اساتان مارزی آذهراکجاان غررای،       1392ده ساال   1اراد. های مارزی راود    استان
رمیگان و سیستان و رلوچستان ره ترتیب رااالترکن هتباه ها از حیاث تعاداد     کردستان، ه

توساعه  ه که ره زعم پژوهمگران شاخ 2اردکافته قاچاق کاال داشتههای محكومیتپرورد 

 3آکناد. های محروم و کا رسبتا  محروم کموه ره شماه میو هفا ، هر چهاه استان از استان
های قاچاق کاال های مرزی، پرورد کافتگی استانعهکه ره موازات کاهش توس رتیجه آن

کارد؛ ره عباهت دکگر محرومیت استان را قاچاق کاال اهتباط ریدکكی داهد. البته فیوری می

های مرزی فرهنن قاچاق و اشتغال ره قاچااق  توان منكر شد که ده ررخی از استانرمی
ای از . رموراه شاود  میتحقیر  ره دلیل وجود مماغل مولّد صنعتی و کماوهزی، تضعیف و

تارکن  که کب استان مرزی است؛ پاکین ها استان گلستان است که ره هغم آناکن استان
                                                                                                                  

نگاهی به اخبار فعا یت قاچاقچیان کاال در مرزهای کشور داشت که های  گااه خاا ی از     تنها نیم
 حوادث و مانورهای فیزیکی و به خطر انداختن امنیت این مناطق نیست.

، «هاا باا ق ام قاچااق کااال     نگاهی ب  مي ان رابط  محروميت اساتان »فصیحی، حبی ،  . 1
معاونت فرهنگی و پووهشی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، نمایه شده در سایت ستاد 

 . 4و3(، صص 9/4/1393)تاریخ آخرین بازدید:   www.epe.irمبارزه با قاچاق کاال و ارز: 

بررسای آمااري   »مرکز پووه،، آمار و اطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچااق کااال و ارز،    .2
هاای متشاکله   : بررسی پروناده 1، )گزارش شماره «1392وضعيت قاچاق در کشور ای سال 

) تااریخ آخارین بازدیاد:     www.epe.ir، موجود در سایت اقتصااد پنهاان:   1393قاچاق(، بهار 
 . 17(، ص 1393/ 10/6

نامه  ، فصل«بندي ترکيبیشناسایی منااق محرو  ایران با استفاده از رتب »شیخ بیگلو، رعنا،  .3
 . 67، ص 1390ریزی شهری، سال دوم، شماره هفتم، زمستان پووه، و برنامه

http://www.epe.ir/
http://www.epe.ir/
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داهد. فعالیات   1392هاای قاچااق ده ساال    پروراد   شماههتبه ها ده میان استارها از رظر 

مردم گلستان کماوهزی و دامداهی اسات. هماین رگارش کمااریش ده اساتان       تر ریش

 هورد، ریی حاکم است. و روشهر که دو استان صنعتی اکران ره شماه می خوزستان
ای است که از ساختاه جامعه رمأت گرفته  قاچاق کاال ده شهرهای مرزی پدکد پس

های ساختاهی قارل تحلیل و دهمان رخواهاد راود. اکان ده حاالی     حلو الجرم جی را ها 

های مسئولِ مقارلاه راا قاچااق    وزاهتخارهها و است که دکدگاهی که تا کنون رر سازمان
حاکم رود  است، همان دکدگا  اقتصاادی اسات کاه ده ارتادای اکان گفتااه از آن        1کاال

های مختلفای اسات   رامهقوارین و آکینهوکكرد  ،صحبت شد. شاهد و دلیلی رر اکن مدعا

هاای فنای و   هکا ها  تنها گایکنش رالفعل قاچاق و کا  مرتكبانکه تنها رر مجازات و تنبیه 
 مرتكباان که هار لحظاه رار     ارد غافل از آنداشته تأکیدی از قاچاق گیر پیشوضعی ده 

ماارع از اکجااد    ،های ساختاهی و رنیاادی شود و مقارله را علترالقو  اکن جرم افیود  می

چنین قو  و قارلیتی خواهد شد. تلقی اهتكاب و هواج گسترد  جرم قاچاق کااال ده اکاران   
شاود،  ارجاام مای   عرضه و تقاضاا ه اقتصادی که ده کب فضای اکیول کاهب ره عنوان ک

کاه ارتادا راکاد رااوه      کند؛ حال آنهای اکن جرم ها از ارظاه پنهان میرسیاهی از واقعیت

داشت که ده شراکط فعلی و رر مبنای آماه و شاواهد موجاود اوال  جارم قاچااق کااال ده      
مساائل و ارحرافاات   ه مارند هم اکن کهاریا  اجتماعی مبدل شد  و ثه مسئلکموه ره کب 

ریی فاهغ از علل اقتصادی، هکمه ده مجموع عوامل متعدد اجتماعی،  مسئلهاجتماعی، اکن 

 و حتی شاکد مذهبی داهد.  2سیاسی، فرهنگی
تصاوکب قاوارین و اتخااذ      ده حاوز اخیر گرفته ده اکن میان ررخی از اقدامات ارجام

اللات رار آن داهد کاه    ره مقارله را قاچااق، راه راوعی د   تصمیم توسط رهادهای موظف 

                                                           

ها به قاچاق کاال و حل  ه صر  اقتصادی آنن که حاکی از نگاسلنان برخی از مسئوال درباره .1
، گفتگو با محسن بهرامای  «رقییوداع با آمار تک»این معضل از طرق اقتصادی است ر.ک. به: 

گااوی سااابق سااتاد مبااارزه بااا قاچاااق کاااال و ارز، موجااود در سااایت:    ارض قااد ، ساالن
www.shakhesonline.ir :و نیز سلنرانی محمد نهاونادیان )رئایس ساابق     30/9/1391تاریخ

هیایش مبارزه با قاچاق کااال و ارز در  »اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایاران( در  
 . www.iccima.ir، موجود در سایت: 3/1391/ 18، در تاریخ «سطح عرض 

ن گستردگی پدیده قاچاق کاال در کشور، مؤید پیوستگی این موضوع باا  امحقق به گفته برخی .2
تاثثير متقابال فرهناگ و    »اهلل و غالمای بااغی، ساعید،    فرهنگ جامعه است. )ر.ک: تاری، فت 

، ص. 1389، خرداد و تیر 42و  41نامه مهندسی فرهنگی، سال چهارم، شماره  ، ماه«قاچاق کاال
49 ) 

http://www.shakhesonline.ir/
http://www.shakhesonline.ir/
http://www.iccima.ir/
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اراد و  های ساختاهی و اجتماعی قاچاق توجه اردکی رمود ن ریی ره جنبهمسئوال تازگی ره

ده گیاهش ستاد مبااهز    ررای رمورهگردرد. های جدکدی ریی می حلاز اکن جنبه دربال ها 

ن رُعدی که راکاد ده ها  مبااهز  راا    آمد  است که رخستی 92را قاچاق کاال و اهز ده سال 
قاچاق کاال موهد رظر قراه گیرد؛ دهگیری ذهنی را موضوع قاچااق کااال و ادهاک آن راه    

اماا   1ررخاسته از ممكالت ساختاهی، است.ه مسئلاجتماعی کعنی کب ه مسئلعنوان کب 

اق کاال ده قارون مباهز  را قاچ« یگیر پیش»عنوان  راگوکاتر، گنجاردن فصلی ه کب رمور
هاای  کاه ها ی راه معرفای   گیار  پیشمواد فصل   . هر چند عمداست1392و اهز مصوب 

وضعی و فنی مقارله را قاچاق اختصاص کافته است اما معدود رنادهای آن ریای راشای از    

اکان   6  رند پ مااد ده های ساختاهی قاچاق کاال است. توجه روکسندگان قارون ره علت
توسعه و امنیات پاکاداه مناار     ه ه را همكاهی ستاد، الکح: وزاهت کمواست  آمد قارون

هاای اقتصاادی مناار     فعالیات ه مرزی ها را هدف تقوکت معیمت مرزرمینان و توساع 

 دهد. کند و ره هیأت وزکران اهائه میمرزی، تهیه می
هفا  و توسعه ریی حاکی از آن است که هرگا  ده ه شناسی شاخرتاکج مطالعات جامعه

ات تولیدی صنعتی، کماوهزی، تجاهی و تأسیسفییکكی مارند ه های توسعرحای رمنطقه

غیرفییکكی همچون سواد، همگراکای  ه های توسعخدماتی ره اجرا گذاشته شود؛ شاخص
سیاسی موجود و ریای   -اجتماعی و فرهنگی، همگراکی را دولت مرکیی و رظام اقتصادی

 تاأثیر قاچااق تحات    ارندجراکمی م ی وکاه ری های امنیت اجتماعی مارند مییان شاخص

 . 2گیردقراه می
-خارد   های کهاهداف و اریاه رظره آرچه ده راال ره آن اشاه  شد، کب جنبه از رظرک 

دکگار، توجاه راه    ه ی ممروع رود اما جنبا ها ها ی ره هس دستفرهنگی کعنی محدودکت 

ی ررخاساته از  های راممروع قاچاق کاال است. اکن موضوع ریی ره فرصتهس دست  وشی
قاچاق را آن سر و کااه داهراد. ده ررخای از     مرتكبانساختاه اجتماعی محیطی است که 

                                                           

و اطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کااال و ارز، گازارش مادیریتی:     مرکز پووه،، آمار. 1
، موجاود در ساایت   1392، «کارهاي جلب مشارکت اجتیاعی در مبارزه با قاچاق کااال  راه»

 .5(، ص.14/3/1393)تاریخ آخرین بازدید:  www.epe.irاقتصاد پنهان: 
هااي معيشاتی   جایگاه فعاليت»زاده، خا د و آزادمن،، شاهرام،  ر، اسماعیلاصرسعیدی، علی .2

هاي مارزي  اجتیاعی منااق مرزي با تثکيد بر فعاليت بازارچ  –در رفاه و امنيت اقتصادي 
، پااییز  15ناماه مطا عاات امنیات اجتمااعی، شاماره       ، فصال «  غرب کشور(شده )نیون  مطالع 

 . 54، ص 1387

http://www.epe.ir/
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تر کموه، شراکط اشتغال ساالم و قااروری   کافتههای صنعتی و توسعهها رظیر استاناستان

قاچاق هستند. ده مقارل ده  ارندپرستیژی م ریره دربال مماغل تر  کم فراهم است و افراد

های قاروری و ممروع، شراکط الزم رارای  کا کمبود فرصت ربودهغم ها علیتانررخی اس
هاا از هار دوی اکان مواهاب     قاچاق کاال فراهم است اما ررخی استان ها امراه معاش از 

، 1اساتان کرماان و سیساتان و رلوچساتان     همارناد هاا  رهر  رود  که ده اکان اساتان  ری

 تار  رایش هاای دکگار   مواد مخده از استانهای جراکم خمن و فرهننگیری خرد  شكل
های اشتغال وقتی را امكان و فرصت اهتكاب مماغل کاذری مثل فرصت ربود پس،است. 

رماکد. شهرهای مارزی  می تر ریشقاچاق کاال همرا  شود، احتمال اهتكاب جرم ها رسیاه 

خلایج  ه کماوههای حاشای   چاون رودن و همجواهی را کماوههاکی   جهت مرزیاکران از 
ن فاراهم  ااهتكاب جرم قاچااق ها رارای سااکن   ه اهس و امكان ترددهای غیرمجاز، زمینف

 رماکند. می

 
 راه حل امعی :بند دوم

فرهنگای خاود   هاای خارد   که کوهن، کلوواهد و اوهلین ده ریان رظرکاه  گوره همان

ده های مجرماره راظر ره آن دسته از جراکم است کاه  فرهننخرد ه اظهاه داشتند، رظرک
ای کنماگر رارای حال مماكالت     جمعی توساط عاد    حل دستهالب کب واکنش کا ها ق

آکند. ده حقیقت تا کنماگراری راا مماكالت ممااره     می پدکدساختاهی مماره و ممترک 

                                                           

تان جنوبی و همجوار با هرمزگان در استان کرمان، در کمترین رفااه و در  مردم هفت شهرس . 1
بینند که دیگران با قاچاق کنند و ناامیدانه می میان گرد و خاک و نبود امکانات رفاهی زندگی می

خرناد  های گرانقیمت پورشه و ماازراتی مای  برند و با درآمد کالن آن ماشین کاال چه منفعتی می
حمید قناعتی، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کااال و ارز در نشسات کمیسایون    )بلشی از سلنان 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز جنوب استان کرماان در جیرفات، باه نقال از پایگااه خباری ایرناا:        
www.irna.ir ،19/8/1392 ت بسایار  (. در استان سیستان و بلوچستان نیز هرچند قاچاق ساوخ

شایع است اما میزان درآمد آن در مقایسه با قاچاق گسترده سوخت از هرمزگان باه کشاورهای   
نیسات. در   سانجیدنی حاشیه خلیج فار  و ورود کاالهای قاچاق از ایان کشاورها باه ایاران،     

هاای  حقیقت استان هرمزگان در حال حاضر رتبه نلست قاچاق کاال از حیث بهای ما ی پرونده
هاي قاچاق  هرم گان؛ رتب  اول شیار پروندهبه خود اختصاص داده است. )ر.ک.باه:   قاچاق را

تاااریخ:  .jonoubiran.comhttp://www، پایگاااه خبااری تحلیلاای جنااوب ایااران:  در کشااور
...، 1392ساال  بررسی آماری وضعیت قاچاق در کشور طای چنین نگاه کنید به:  (، هم8/5/1392

 .16، ص پيشين

http://www.irna.ir/
http://www.irna.ir/
http://www.jonoubiran.com/
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ای تولید فرهنن مجرمارهرباشد، خرد ها  آن وجود رداشته راشند و تعامل و اهتباری میان

  گردد.رمی

حكاکات از وجاود مماكالت سااختاهی ده مناار        ،دمطالبی که ده رند رخست آم
هاای ارطبااقی   حال مرزی کموه داهد که اکن ممكالت افراد ها ره واکنش و گیکنش ها 

شراکط الزم محیطی اهتكاب جارم   نودرتوارد ده صوهت و اکن واکنش می کندواداه می

ی مرزی، ره ده واقع سرخوهدگان از دستیاری ره عدالت اجتماعی ده شهرهاقاچاق راشد. 
قاچااق کااال   ه های ممروع، دست راه عمال روآوهارا   فرصت ربودنو  محرومیته واسط

  زرند. می

ارجاام    صاوهت گارو  ماواهد راه   تار  ریشهای میداری ده قاچاق کاال رر مبنای کافته 
ها و حتای  ی قاچاقچی موهد حماکت اهالی، خارواد ها گرو شود و حتی ره تنها اعمال  می

هاای  ن عملیاات اماأموه هاای  گیارد رلكاه گایاهش   هبی استان قراه میررخی مراجع مذ

است. ده اکان ماوهد    نامأموهسازی ریی حاکی از مقاومت و ررخوهد فییکكی مردم را  پاک
دولت  مأموهانریی ده اهتكاب قاچاق و ررخوهد را  کودکانخوهد که حتی  گا  ره چمم می

 هسد مماهکت داهرد. ره رظر می

که ررای اثبات رُعد جمعی اهتكاب جرم قاچاق کاال ده دست است، از دالکل دکگری 
هرچناد از  ای ده ررخی منار  مرزی است. های گروهی و شبكهاهتكاب قاچاق ره شیو 

رااهز اکان   ه شاد  اماا رمورا   مماهکت و همكاهی ماردم ارجاام مای    ادکرراز قاچاق کاال ر

ندهای قاچاق سوخت مماهد  ها و ترفشیو دهراه  های اخیر مماهکت همگاری ری سال
هاای راهنجااه   ( ارتقال سوخت قاچاق، وقوع پدکد P.V.C)ه شود. استفاد  از خط لولمی

و  1گیری، اسیری کاا اجیاری، رادوکی، کاولبری شاوتی، چترراازی      خواری کا گردنزردان

فرهنن قاچاق کاال ده رقاری همگی رمان از وجود خرد  2مماهکت زران ده قاچاق کاال

                                                           

هایی است که مردم باومی بارای کاارگرانی    بدوکی، کو بر، شوتی، اسیر یا اجیر و چترباز نام . 1
هاای سیساتان و   که وفیفه حمل کاالهاای قاچااق را در مرزهاای زمینای و یاا دریاایی اساتان       

-این افراد فقاط حمال  برند. بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان و هرمزگان دارند، به کار می

شود با این وجود، بای،  کننده کاالهای قاچاق هستند و سود اندکی از حمل کاالها نصیبشان می
 ند.  هستاز خود صاحبان بار در معرض خطر دستگیری و حتی هد  گلو ه مأموران قرارگرفتن 

، www.tasnimnews.com، باه نقال از خبرگازاری تسانیم:     شادند  ها هم قاچااقیی خال  .2
معرو  « چتربازی»تر به  . در ارتباط با پدیده قاچاق کاال توسط زنان که بی،21/4/1392تاریخ: 

است تا کنون تحقیقاتی نیز از سوی برخی مراکز پووهشی در ایران انجام شده اسات از جملاه:   
« شاناختی آن بار خاانواده   یامادهای آسای   بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کاال توسط زناان و پ »

http://www.tasnimnews.com/
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است که شكل گروهی اهتكاب قاچاق هر چند ده قاچااق   کادآوهیه داهد. الزم ره از کمو

محدود ره قاچاق سوخت ریست. کكی دکگر از اقاالم   ،هسدتر ره رظر میسوخت ررجسته

 از ساوی  تار  رایش کاالی قاچاق ده کموه، قاچاق دام و احمام است کاه آن هام     عمد
کاراد.  ی داهرد، اهتكاب مای تر ریشآشناکی ها گروهی از قاچاقچیان که را مرزهای استان

تمامی اکن شواهد حاکی از آن است که جرم قاچاق کاال حتی اگر رگوکیم ده همكاهی و 

ن دکگارا افتد، دست کم ده وضعیت تأکید و ساكوت   می اتحاد مردم منار  مرزی اتفاق
 کارد. ن اهتكاب میحتی مسئوال

ماوهد توجاه    تاازگی  راه ت سااختاهی  اکن جنبه از جرم قاچاق کاال هم رظیر ممكال

رخساتین   1392قراه گرفته است. قارون مباهز  را قاچاق کااال و اهز مصاوب    گذاه قارون
ای کاال و اهز توجه رمود  و رطوه افتراقی کافته و شبكهقاروری است که ره قاچاق سازمان

گوره تعرکاف   کنکافته ها اقارون، قاچاق سازمان 1د  ا آن ررخوهد رمود  است. رند س مار

 کند: می
هکیی و هداکت گروهی و تقسیم کاه توسط کب گرو  رسبتا  جرمی است که را رررامه

که ررای اهتكاب جرم قاچاق، تماكیل کاا پاس از     تر ریشمنسجم متمكل از سه رفر کا 

 گیرد. تمكیل، هدف آن ررای اهتكاب قاچاق منحرف شد  است صوهت می
قاچاق توسط گروهی  تنها راال،آکد که تعرکف رر می چنین« تمكیل»  هرچند از واژ

 ریازمندکافتگی، عنوان سازمان راگیرد و تلقی کردن عمل کب گرو  از افراد ها ده رر رمی

تمكیل ها رر آن ارالق رمود. را اکن حاال اگار اکان      وجود شراکطی است که رتوان واژ
اشكال قاچاق کاال  تر ریشرگیرد، موهد عناکت مجرکان قارون و عدالت قراه تر  کم وکژگی

 آن کاه کافته ره شماه خواهد هفت؛ ضامن  توسط مردم شهرهای مرزی ره روعی سازمان

کاهرردن  هتمكیل هم رر ررخی از ارواع اهتكاب قاچاق ده مرزها، اتفاقا  ر  حتی ارالق واژ
وقع اسات. قاچاقچیاان اغلاب از ارساجام و پیوساتگی، عایم و هادف        لفظ ده عاین ماا  

های رایهگ(، دقات و همااهنگی و    وکژ  ده محمولهدهی )رهخص، ارضباط و سازمانمم

  1پوشش و اختفای مناسب ررخوهداهرد.

                                                                                                                  

 عنایت و مجید موحد، از سوی مرکز مطا عاات اجتماای زناان دانشاگاه شایراز و      توسط حلیمه
پاور، از ساوی مرکاز    توسط فروزناده جعفارزاده  « نق، زنان در قاچاق کاال در استان هرمزگان»

 های ناجا. پووه،
های غیرقانونی مثال  یان یک منطقه در فعا یتویوه بوم( افراد و بهSynergyتشریک مساعی ) .1

 ← قاچاق کاال به هی  وجه منحصر باه ایاران نیسات. نموناه باارز چناین واکان، جمعای را        
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 هاها و همنستگیفرنیندپایداری ارم قاچاق کاال از طریق  م:بند سو
که ده رظرکات کوهن و کلوواهد و اوهلین ریاان شاد  اسات اساتمراه و      گوره همان

پذکری تعامل، کادگیری و جامعه ارندهاکی مفرآکندن اوال  ده گرو رهنفپاکداهی کب خرد 
و هنجاههای گرو  رتوارد ارتقال و استمراه پیادا کناد و    ها اهزشها، است تا راوهها، توجیه

هاکی میان دریای مجرماان  گرفتن ادغام ها و صوهتای همبستگیوجود پاه  ریازمندثاریا  

ده اکنجاا   پاس ز میان افراد کم سن و سال است. و غیرمجرمان و همچنین عضوگیری ا
فرهنن قاچاق کاال و اساتمراه  گیری خرد ده شكل رااله شود ره هر دو جنبریی سعی می

 و پاکداهی آن توجه شود. 

قاچاق کاال ده کموه، مماهکت وسیع قمار    های پدکدده حال حاضر کكی از وکژگی
ستاد مباهز  را قاچاق کاال و اهز حااکی  های جوان ده اکن جرم است. تحقیقات و گیاهش

 35تاا   15افرادی که ده منار  مرزی دهگیر قاچاق هستند، رین  تر ریشاز آن است که 

ساله، کعنی افرادی که  35 تا 26سنی ریی تعداد افراد   سال سن داهرد که ده اکن محدود
هراد، فراوارای   ره لحاظ سنی ریاز مبرم ره فعالیت اقتصاادی مفیاد و تماكیل خاارواد  دا    

فرهنن قاچااق، کاا   . رسیاهی از جواران شهرهای مرزی را جذب ره خرد 1ی داهدتر ریش

کاه   گوراه  اراد. هماان  روه کلی تحصیل ها هها کرد ره افت تحصیلی دچاه شد  و کا ره
 ی سنی ها گرو ریی گفته شد، ادغام و ترکیب  پیش از اکن

ثبات و اساتمراه آن اسات. اکان    فرهنن کكی از دالکل اصلی مختلف ده کب خرد 

کند. ده واقع اگار جواراان   فرهنن قاچاق کاال صدق می خرد دهراه  موضوع ره هوشنی 

                                                                                                                  

 Tri-Borderگاناه ) ای موساوم باه مارز ساه    در کشورهای امریکای جنوبی مثالً در منطقه →

Region    اهد هساتیم کاه باه    ( در مرز مشترک میان سه کشور آرژانتاین، برزیال و پاراگوئاه شا
( معرو  اسات. قاچااق کااال در ایان منطقاه بار خاال         Criminal Havenن )اپناهگاه مجرم

 ا  که باعث رقابت شدید هر سه کشور در جذب توریست شده اسات ا های گردشگری  فعا یت
موجبات تشریک مساعی و همکاری مردم هر ساه کشاور را فاراهم آورده اسات و ماردم هار       

اناد و  های خودشان در این زمینه نق، خاصای را بار عهاده گرفتاه    تلصصکشور، هر کدام با 
 ,.Aguiar, J.Cتوان گفت نظام تقسیم کار کامالً در میان مردم ایان منطقاه مشاهود اسات )     می

Streching the Border: Smuggling Practices and the Control of Illegality 

in South America, New Voices Series (GCST), No.6, 2010, P.12 .) 
هاي ای اد باور پرهيا  و مقابلا  باا قاچااق کااال در جیعيات       رو »یعقوبی، داریوش،  .1

، معاونت پووه، و آمار و اطالعات ستاد مرگزی مبارزه با قاچاق کاال، تهران: ساری  «مرزنشين
 . 88، ص 1388(، 12) انتشارات اقتصاد پنهان
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اراد، رروراد و راه    کب راحیه که ره معضل قاچاق دچاه است، هاهی ها که دکگاران هفتاه  

 کارد. حیات رمیه فرهنن مجالی ررای اداممماغل قاروری هو ریاوهرد، اکن خرد 

فرهنگی قاچااق منتقال   های خرد ، راوهها و توجیهها اهزشن ساختاههای سنی ده اک
شود. اکن ساختاه کب حماکت ها ریی آموزش داد  میهوششگردها و  همچنینشود و می

 کاراد و مطمائن اسات   ها تنهاا رمای   کند چاون وی خاود  ضمنی هم ررای فرد اکجاد می

ن او ها تنها رخواهند گذاشات و حتای   دکگرا ش کنند،ارتظامی، دستگیر مأموهانچنارچه 
 دهرااه  ررای حفظ منافع خودشان ره خالصی و آزادی او کمب خواهند کرد. اکن مطلب 

هورد کاامال  صادق   اصلی و صاحبان راه ره زردان می مرتكبانجای ه خواراری که رزردان

ترشاان  عهاکی که صاحبان راه ررای آزادی هرچه سارک کند زکرا آران ره پمتواره وعد می
کنند که ده مقارال مبلاغ ارادکی، مادتی ها ده حابس ساپری       ارد، قبول میداد ها  آن ره

ی دوه زدن قارون کاا خالصای از   ها ها کساری هستند که ره  تر ریشرماکند. صاحبان راه 

 تر هستند. کاهان و زکردستان آگا آن ده مقاکسه را تاز 
ی قاارون  گیر پیشاق کاال حتی ده فصل ها ده اهتكاب و استمراه قاچفرآکندتوجه ره 

ه هماین قاارون کاه وظیفا     11  مادخوهد. رند ج مباهز  را قاچاق کاال و اهز ره چمم می

آموزش همگاری را اولوکت آموزش اشاخاص ده معارض خطار    ه تدوکن و اجرای رررام»
ازمان و سا  قضاکیهقو   اره رر عهدگیر پیشها ره عنوان تدریری « جراکم قاچاق کاال و اهز

پاذکری  رهاد  است، رازتاب توجه ره رقاش آماوزش ده اکجااد جامعاه    تعیکرات حكومتی 

  1ی قاچاقچی است.ها گرو صحیح و تغییر راوهها و جلوگیری از ادغام افراد را 
پذکری فرد توسط رهادهاکی کاه  فرهنن قاچاق، جامعهغیر از ساختاههای سنی خرد 

زکادی  تأثیری است که فرآکندق ره فرد هستند ریی فرهنگی قاچاراوههای خرد   القاکنند

هاا و گارو  همسااالن راه عناوان عااملی       رر افراد خواهد داشت. آموزش دهون خارواد 
 . 2شودگذاه ده قاچاق کاال محسوب میتأثیر

                                                           

در معارض  »اسات کاه عباارت     پاذیرفتنی در صورتی  11اده ا بته چنین تفسیری از بند ج م .1
دیادگی هام چنادان     ، ا بته تسرّی این عبارت به خطر بازه بدانیمکاری  را نافر بر خطر بزه« خطر

 نماید و از کلّیت مواد این قانون قابل برداشت است.  بعید نمی
اجتیاعی و ارتکااب  بررسی رابط  بين آموز  »، ماریم،  شلمانیموسایی، میثم و احمدزاده .2

، 43های بازرگانی، شاماره  نامه بررسی ، دوماه«ب  قاچاق کاال )مطالع  موردي استان هرم گان(
 . 1389مهر و آبان 
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راا  هاا   آن هسامی و اهتبااط  ه ی قاچااقچی ده سااختاه جامعا   هاا  گرو تلفی  و ادغام 

کا فساد  1تطهیر دهآمدهای راشی از قاچاق چوندکگری  جراکمه رهادهای هسمی که زمین

-هاای خارد   توارد از رظار تبیاین  کند، موضوع دکگری است که میها فراهم می او اهتم

ا   کااه  ری های فرهننمطار  رظر کلوواهد و اوهلین، خرد  2د.شوفرهنگی قاچاق ررهسی 

ی هاا  اهزششاورد کاه   اهر میده منارقی ظا   اردایان حرفهکاه ری که عمدتا  رستر هشد 

ی غیر سانتی و ممااغل قااروری ده مقارال ممااغل غیرقااروری       ها اهزشسنتی ده ررارر 
ره استمراه جرم کمب خواهدکرد همچنان که  گمان ریادغام اکن مماغل  3ارد.قراهگرفته

اگر ررای کاالهای قاچاق واهداتی، تقاضا از داخل و ررای قاچاق صاادهاتی، خرکاداهی از   

  .ج رباشد، اهتكاب قاچاق ره صرفه رخواهد رودخاه

هواراط میاان دریاای مماروع و هسامی و دریاای رامماروع         رودنده حقیقت ردون 

فرهنن قاچاق کاال تا حد زکادی دشاواه  های خرد گیری فعالیتقاچاقچیان، تصوه شكل

ج زکاادی  ی قاچاقچی کاال ررای ده اریوا قراه رگرفتن ره اکن هوارط احتیاا ها گرو  4است.

جواران محلی هستند که  وکژ  رهاز کب سو ریازمند هوارط اجتماعی را مردم و ها  آن داهرد.

عناوان   راا های جدکدی رپردازراد و راه کااه خاود     رررد تا ره عضوگیریده آن ره سر می

                                                           

پال   گیارد و بااه عبااارتی   قاچااق کااال انجاام مای     راهشویی معماوالً از   در ایران فرایند پول .1
)معاونت پاووه،، آماار و    کااال دانسات یشویی در ایران را بایاد قاچااق ساازمان یافتاه پول

شاویی باا پدیاده     مروري بر ارتباط پاول »اطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
 (. 162، ص.1388، «، مجموعه مقاالت اقتصاد پنهانقاچاق

دهناده  شواهد موجود از قاچاق کاال در برخی از کشورهای دیگر نظیر بلرارساتان نیاز نشاان    .2
فروشان بومی و نیز بازارهای محلی در رونق کار قاچاق کاال اسات  مشارکت اقوام و خردهنق، 

قیال و نقال،   »تر رجوع کنید به: مرکز مطا عات دموکراسای بلرارساتان،    )برای اطالعات بی،
، رحیم قاسمیه، بوشهر: دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی «یافت قاچاق و جرایم سازمان

(. در واقع ادغام جارم  98 -84، صص 1390، ]با همکاری انتشارات تات[ن بوشهر انتظامی استا
هاای جارم   های ملتل  نظام اقتصادی، همواره یکای از ویوگای  قاچاق با سایر مشاغل و بل،

 ای بوده است.یافته و شبکهقاچاق و جرایم سازمان
 .227، ص پيشين زاده، شادی،عظیم .3
است. در تحقیقای کاه باا     یادشدهرجستان نیز کامالً مؤید گفته تجربه کشورهای دیگر مثل گ .4

انجاام شاده اسات؛     2004عنوان قاچاق کاال در مناطق آبلازیا و تسلینوا ی گرجستان در سال 
هاایی   ها و گاروه های قاچاق کاال وجود شبکهبیان شده که نلستین و او ین شرط تحقق فعا یت

 و دو تی فاسد شوند است که موجد ارتباط با مأموران اجرایی
 ) Kukhianidze, Alexandre, Kupatadze, Alexandre and Gotsiridze, Roman, 

Smuggling Through Abkhazia and Tskhinvali Region of Georgia, 

TraCCC Georgia Office, Tbilisi, 2004, P.21.) 
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اکجاد فضاکی امان رارای    ررایو از سوی دکگر آران  1ممروعیت ربخمند« زاکیاشتغال»

هاای خاود از مقاماات رااال،     رمودن خواسته ی خوکش و همچنین محق هام فعالیتارجا

  2ریازمند هوارط منظمی را رظام و ساختاه قاروری و ممروع جامعه هستند.
اهتكااب    است که آماههای موجود حااکی از تغییار کیفیات شایو    سته کادآوهی شاک

قاچااق،  کافته اسات کاه ده اکان صاوهت     قاچاق از شكل خرد ره شكل کالن و سازمان

هاا خواهاد راود کاه خاود ها      ی از افراد اکن ساازمان تر ریشمعاش گروهای   کنندتأمین
هاای جارم، رسایاهی از    گیاری ساازمان  دارند. را شكلو متعهد ره اهداف آن می رند پای

واقاع   پاذکرش دکگاران  فرهنان، ماوهد   سازماری آران ره شكل کاب خارد   هوارط دهون

  3شود. می
داهان، کساابه و داهان و لاانجاغل قاااروری شااامل قاااک  ای از ممااریااف گسااترد 

ان ررخی مأموهی رازهگاری، ها شرکتگذاهان مختلف ده داخل و خاهج از کموه و  سرماکه

گاردش  ه خود ها رر پاکا  گذهان زردگیکا رخش ریهگی از  همههای دولتی، رهادها و اداه 
 مستمر  

 4اراد. دوه و ریدکب قراه داد آن ره ممترکان ه واهدات کاالهای قاچاق و عرضه چرخ

نند راه فقاط از جهات    کرسیاهی از قاچاقچیان فعالیت خود ها قاروری توصیف می اکن که
معتقدرد خود رهادهای دولتی هم ره ها  آن رودن آن است رلكه رسیاهی از ممروع کا حالل

                                                           

ی مارزی حتای از اتبااع    هافرهنگ قاچاق کاال در استانهای خردهگفتنی است که عضوگیری .1
 آید. کشورهای دیگر نظیر افرانستان و پاکستان نیز به عمل می

این مافیای قاچااق احشاام در اساتان     پی، ازجراید حاکی از آن است که نوشته نمونه  رایب .2
های استانی و اجرایای باوده اسات    سیستان و بلوچستان متشکل از چند تن از افراد دارای پست

قاچااق دا   کردناد ) مودن مجوزهاای الزم، راه را بار قاچاقچیاان دام هماوار مای     نکه با فراهم
، گفتگوی نماینده زابل، زهک و هیرمند در مجلس نهم با خبرنگار سودمندتر از قاچاق مورفين

 (.1391/  6/ 19تاریخ:   www.tabnak.irخبرگزاری خانه ملت، پایگاه خبری تابناک: 
ل و  اتخاذ سياست جنائی افتراقی در مقابل  با »رضوانی، سودابه و دریانورد، سیده وحیده،  .3

، سازمان تعزیارات حکاومتی   های حقوقینامه بررسی ، دوفصل«یافت  کاال و ارزقاچاق سازمان
 . 59، ص 1391، بهار و تابستان 3سال دوم، دوره جدید، شماره 

سد نفاوذ قاچااق کااال  از واقعيات تاا ر یاا       »حمیدرضاا،   و محمدی،پور، یداهلل کریمی .4
نامه تحقیقات جررافیایی، سال ناوزدهم،   ، فصل«)پژوهش ميدانی در محدوده استان هرم گان(

 . 216، ص 1383، تابستان 2شماره 

http://www.tabnak.ir/
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م کنند و حتی هشو  و سهم خاود ها ها  همكاهی میها  آن کنند، رااکن عمل مبادهت می

1کنند.ررداشت می
 

ی ممروع، ره تماکل ها ها جواران عضو از ه گراکاررمدن اهداف مادیاستمراه ررآوهد 
کناد چارا کاه از ررکا  اکان      کماب مای   فرهنان ده اکن خارد  ها  آن عضوکته و ادام

-مای  تأمینشان ررآوهد  و اجتماعیه شان و ریی اعتباه و وجریازهای مادی فرهنن خرد 

هاا  ها، همبستگیفرآکندوجود  پسمارد. فرهنن جرم پاکداه میترتیب خرد  گردد و ردکن
فرهنن قاچاق کاال، راه پاکاداهی اکان جارم ده     توسط خرد  امالی اعض تأمینو استمراه 

گیری کرد  است و شاکد همین امر دلیل آن راشاد کاه ده    شهرهای مرزی، کمب چمم

راه اعتقااد مهرارگیای کااه ده کتااب       اهای مارزی   حال حاضر رسیاهی از جواران استان
 2توارند ره سادگی از آن فاصله رگیرراد ارد و رمیره قاچاق معتاد شد  اهای سوخته   رخل

کارند هرگی از سوی رظام هسمی و متعاهف فرهنن میچرا که مواهبی ها که ده اکن خرد 

ولات شااهد   ارد رلكه ره تعبیر و تفسیر خاوکش هماواه  از جاراب د   جامعه دهکافت ركرد 
 ارد. تراشی رود مهری، کاهشكنی و مارع ری

جارم   دهرااه  فرهنگای پیمانهادی   خارد  ه ده اکن گفتاه ررهسی اجمالی مباری رظرک

و عناصر اکن رظرکه که ررخاساته   ها فرضیهقاچاق کاال تحقی  ره عمل آمد؛ اما ده ادامه 
 خواهد شد.  فرهنگی است، تجیکه و تحلیلهای خرد از مفاهیم اساسی رظرکه

 

 فرهنگ قاچاق کاالخردهه و عناصر نظری ها فرضیه تگفتار چهارم 
فرهنگی پیمنهادی اکن تحقی ، رر همان مواضعی تكیه خرد ه ده مباری رظری رظرک

دهد چارا کاه   فرهنن جرم ها تمكیل میعمومی خرد ه شد  است که اصول کلی رظرک
                                                           

1. Law Enforcement and Police Co-Optionهایی اسات کاه باه    ، این امر یکی از پدیده
شاود. باه   ای، قاچاق کاال در کشورهایی که با این جرم درگیر هستند، مشااهده مای  موازات افز

هاای دو تای و نظاام اداری هماراه     عبارت دیگر قاچاق در همه کشورها همواره با فساد دستگاه
آن دیگاری   پدیدآورناده توان دقیقاً ادعا نمود که کدام یک از این دو بوده است و به راستی نمی

فساد موج  و عاملی برای تسهیل قاچاق کااال اسات یاا باه ادعاای برخای       است؛ آیا گسترش 
شیوع قاچاق کاال و سود کالن ناشی از آن به فساد بدنه نظام اداری و دستگاههای دو تی منجار  

 Gillespie, Kate & Mc Bride, J. Brad, Smuggling in Emergingشاود؟ ) مای 

Markets: Global Implication, the Columbia Journal of World Business, 

Vol.31, Issue 4, Winter1996, PP.48. .) 

، انتشاارات روشانگران و مطا عاات زناان، چااپ ششام،       «هاي سوخت نخل»کار، مهرانگیز،  .2
 .74، ص 1381
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 کاه تاوان رظر رمای  پسوجود آمد  است. اکن اصول ره ه فرهنگی رر پاکهای خرد رظرکه

و  ها فرضیهجدکدی ده اکن حوز  مطرح کرد که از اکن اصول ررکناه راشد. اما ده رحث از 

ه توان را توجه راه جامعا  فرهنن قاچاق کاال ده شهرهای مرزی، میخرد ه عناصر رظرک
لای  که مفاهیم و عناصر جدکادی ده چااهچوب هماان رظرکا     ،و تماکیات آن شد  مطالعه

فرهنگای کاه ده قالاب    حقیقت چنین تماکیاتی ده مطالعات رعادی خارد    مطرح کرد. ده

راه اعتقااد خاود     1سنجش عملی و میداری اکن رظرکاات ارجاام شاد، راروز پیادا کارد.      
ای ممكالت خاص خودشاان ها راا   فرهنن جرم ریی، مردم هر جامعهپردازان خرد  رظرکه

هاای جمعای   فرهنان راه چاه خارد    ها  آن ی حلساختاه آن جامعه داهرد و راکد دکد ررا

فرهنن مواجه های رامحدود خرد شورد. رر اکن اساس ما ممكن است را گورهمتوسل می
  .2رباشد شدریرندی ده کب تقسیمها  آن ندشوکم که عمال  قراهدا

فرهنن قاچاق کااال راکاد راه ررهسای     خرد ه گفته شد که ده مبنای ساختاهی رظرک

ریافتگی پرداخت. راکد توجه داشت که فمااه سااختاهی   میت و توسعههای محروشاخص
فرهنگی را توجه ره پاکگا  شخص ده ساختاه اجتماعی های فماه و خرد موهد رظر رظرکه

واکنش شخص ده مقارل اکن فماه ره پاکگا  او ده جامعاه    متفاوت است. همچنین شیو

جااکی کاه ده آن قاراه داهراد، راه       . افراد ده همان جا و از هماان 3رستگی خواهد داشت
هود کاه وهای پاکگاا    گوکند؛ ره عباهت دکگر از افراد ارتظاه رمیممكالت خود پاسخ می

ا   اجتماعی خاود راه مماكالت سااختاهی پاساخ گوکناد. پاکگاا  اقتصاادی        ا   اقتصادی

موضاوع اکان   دهراه  ها و معیاههای مهم ساختاه اجتماعی است. اجتماعی کكی از مالک
اجتمااعی افاراد ده میایان    ا   معیاه پاکگا  اقتصادی تأثیرتوان ره سنجش ی  ریی میتحق

های موجود ده گراکش ره اهتكاب قاچاق کاال پرداخت. اما اکن امر کعنی توجه ره واقعیت

پاکگا  و جاکگا  فرد؛ تنها کب رُعد ماجراست رُعد دکگر موقعیت فرد ده ساختاه اجتمااعی،  
شاان اسات کاه     از وضعیت فعلای ها  آن های موجود و تفسیرترگرش اشخاص ره واقعی

                                                           

1. Makkai, Toni and Braithwaite, John, Criminological Theories and 

Regulatory Compliance, Journal of Criminology, Vol.29, No.2, 1991, PP. 

191-220 And Williams, J. Patrick, Teaching and Learning Guide for: 

Youth-Subculture Studies: Traditions and Core Concepts, Sociology 

Compass, No.2, 2008, P. 572-593. 
2. Cohen, Albert K. and James F. Short, Jr., Op.cit, P.22.  

، تابساتان  8، نشریه رشد علوم اجتماعی، شاماره  «(2هاي انحراف )تئوري»اهلل، صفوی، امان .3
 .24، ص 1370
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محرومیات   اراه تعبیار کلاوواهد و اوهلاین       -های راشی از محرومیت رسبی کاا  رگرش

  شورد.رامید  می غیرعادالره

رظار میاان   فارد ده سااختاه اجتمااعی از اخاتالف    ه موقعیت دوگار وارسته رهچالش 
فرهنگای و  پردازان خارد  گیرد. ده آهای رظرکهمی سرچممهفرهنگی پردازان خرد رظرکه

پااکین،   یکه آکا جواران ربقه مسئلهاکن  دهراه  ادکوکد روهدکو   ارندم ا  ها آن ناریی منتقد

اخاتالف رظار    ،های ممروع ها داهرد کاا خیار  رالقو  تواراکی و قارلیت دستیاری ره فرصت
اکان عقیاد  هساتند کاه اکان      رر  تر ریشکوهن و کلوواهد و اوهلین  ارند. ررخی مهست

ن ررخوهداهراد  جواران کا اکن تواراکی ها رداهرد و کا از تواراکی کمتری ده قیاس راا دکگارا  

ررخوهداه ریستند کا  غیردستیاز تحصیالت راال ررای تصدی مماغل اداهی و  ررای رموره
کان  اعتقااد داهراد کاه اتفاقاا  ا     1روهدکاو  چونکافی ریست. ررخی دکگر ها  آن تحصیالت

جواران چون از شراکط کكساری ررخوهداهرد و رالقو  استحقاق دستیاری راه آن اهاداف ها   

ها ها هم داهرد و عدم ررآوهد  شدن اکن توقاع  داهرد، توقع و ارتظاه هسیدن ره آن فرصت
 دارند. عدالتی میها ری

ان ای ریا کنناد  هاای قاارع  داللکه هر دو ریی رر مبنای است کادشد ده جمع دو رظر 

محرومیات  : »جاداکی اراداخت  ارد، راکد میان دو روع محرومیات و راکاامی منیلتای     شد 
کاه  « محرومیات رسابی  »گاردد و  اجتماعی افراد ررمی -که ره پاکگا  اقتصادی« مطل 

شاان داهد. افارادی کاه ده کاب     هاکماان راا همقطااهان   هکمه ده رگرش افراد و مقاکسه

های الزم ررای اشتغال ممكن است از مهاهتفرهنن مجرماره عضوکت داهرد، هم  خرد 
اجتماعی اکمان راشاد   -رودن پاکگا  اقتصادی پاکین سببمحروم راشند و اکن ره  متعاهف

هاای خااص قاومی، ماذهبی، راژادی و...،      صوهت رسبی و را توجه ره وکژگای ه و هم ر

  2رپنداهرد. شد های الزم، افراد محروم و رردمندی از قارلیتهغم رهر خودشان ها علی

                                                           

1. Bordua, David J., Delinquent Subcultures: Sociological Interpretations 

of Gang Delinquency, Annals of the American Academy of Political and 

Social Science, Vol.338, 1961, PP.119-136.  

این جنبه از نارضایتی افراد از ساختار اجتمااعی را چناین بیاان     آشنایی های بوردیو باعبارت .2
م اجتماعی اکرد نظ کاران از کش  ریاکاری و دورویی در عمل شود که بزهکند: غا باً دیده میمی

کاه   دارند به دیگاران بفهمانناد کاه ایان     ها دوست برند. آنحاکم در نهادهای ملتل   ذت می
رسااند و ناه اینکاه    های مطلوب میشلصی را به مدارج باال و پاداش« شما چه کسی هستید؟»
گیری، اخاذی، تهدید، نفوذ و فاکتورهاایی  ها عقیده دارند که رشوه، باج آن«. دانید؟شما چه می»

 (. .Ibid. P. 133های عمومی )ایستگیتر اهمیت دارند تا ش ها بی، مشابه به این در جامعه آن
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و محافال مختلاف اشااه  شاد       ها پژوهشکه راهها ره اکن موضوع ده  گوره همان

فضااکی   ا  مكااری ه هاای مارزی کماوه غلبا    های شهرها و استاناست، کكی از وکژگی

فرهنگای ده   ا  تناوع قاومی  ه مسئلکن تر مهماست.  گوراگونهای قومی و مذهبی اقلیت
های توسعه و امنیت ده آن مناار   هورد و رررامهات مستقیمی رر تأثیرمنار  مرزی که 

ی اجتماعی مرزرمین ها گرو فرهنگی اکن  –گراکی قومیواگراکی و همه مسئلگذاهد، می

دارند کا خیر؟ پاسخ ره اکن ساؤال  می. آکا آران دولت ها حامی خود 1را دولت مرکیی است
گراکی و ده رتیجه سارپیچی از  پاهچگی و کا رروز تماکی ، سرآغاز اکجاد کبها آنده اذهان 

 وکاژ   های محرومیت رسبی رهپیامد دکگر رگرش 2قوارین دولت، ده منار  مرزی است. 

سات.  ها آنن شهرهای مرزی، کاهش حس تعل  مكاری و اعتماد جمعای  ان ساکنمیاده 
شود که فارد خاود ها ده سرروشات    سبب میا   دارانره تعبیر جغرافیا   حس تعل  مكان

آن مكان ررای وی   شهر کا کموهی که ده آن قراه داهد، دخیل ردارد و آکندمكان کعنی 

های اقتصاادی کاا اجتمااعی موجاود،     تبعیضه اما چنارچه افراد ده رتیج 3ریی مهم راشد.
دکگر تعلقی ره محیط و مكان زردگی خود احساس ركنند رسبت ره تقدکر، منافع، مصالح، 

داهراد. ده اکان میاان    شد  و سرِ راسازگاهی ررمی نااعتشان ریممترک  ها و آکندسرماکه

هاای دکگاری   شهرهای مرزی، رالقو  ره دلیل ریدکكی و همساکگی را کموهها و قومیت
شان تاا حاد   مكاریه داهرد، ررای گسستن علقها  آن که رعضا  رقاط ممترک زکادی ریی را

ی اکان شاهرها   ند. چنارچاه حاصال هفتااه و ررخاوهد دولات راا اهاال       هستزکادی مستعد 

گورهای راشد که ره رروز احساس محرومیت رسابی ده آراان رینجاماد؛ ارجاام اعماال       ره
هاای ملای   ره سرماکهه توجها و تمكیل راردهای قاچاق کاال و ریمتضادی رظیر شوهش

ررخای از کماوهها رماان    ه رینی است. حتای ده ماواهدی تجررا   کموه کامال  قارل پیش

ماردم  ه رلبارا های جداکیت قاچاق کاال، منبعی ررای شوهشدهد که دهآمدهای فعالی می

                                                           

، ص 1393، اردیبهشت 35، ماهنامه مهرنامه، شماره «مصائب مرزنشينی»روح، محمدجواد،  . 1
67. 

، دو ماهناماه اقتصااد   «نقش انسداد مرزي در قاچاق کااال »معصومی، رؤیا و قاسمی، احد،  . 2
 . 36، ص 1388، آذر و دی 10پنهان، شماره 

تعلق خاار ب  مکان عنصري مهام  »رونیزی، سعیدرضا، ی، مرتضی و اکبریانمحمد پورجابر .3
، مقا ه ارائه شده در: همای، ملی شهرهای مارزی و امنیات؛   «امنيت شهرهاي مرزي يدر ارتقا

رسای در   ، قابال دسات  3، ص 1391هاا، سیساتان و بلوچساتان: فاروردین     ها و رهیافتچا ،
 .www.civilica.comسایت: 

http://www.civilica.com/
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جهت ریست که مقنن ده قارون مبااهز  راا قاچااق    ری پس 1ها رود  است.ررخی سرزمین

مستقیم ا   کافته ره قصدارگاهی قاچاق کاالی ارفرادی کا سازمانجرم 1392کاال مصوب 

کاا اکجااد اخاالل گساترد  ده     مقارله را رظام جمهوهی اسالمی اکران و ا   کا غیرمستقیم
از اکان ریای فراتار گذاشاته و     و حتی پا ها  2رینی کرد  استرظام اقتصادی کموه ها پیش

مالی تروهکسم و اقدام علیه امنیات   تأمینرمودن عواکد حاصل از قاچاق کاال ررای  هیکنه

ازات هااکی رظیار مجا   األهض دارسته و مجازات ه ها ررارر را محاهره و افساد فیملی کمو
 3چنین عملی مقره کرد  است. مرتكبانمحاهره و افساد ررای 

اجتمااعی افاراد اکان    ا   توان گفت که معیاه پاکگاا  اقتصاادی  می راالرا توضیحات 

فرد کا تحصایالت والادکن وی،    مییان تحصیالت تأثیرآوهد که مثال  امكان ها فراهم می
وستاکی که ده آن ساكورت داهد رار   رودن کا ریكاهی و کا شراکط شهر، محله و کا ه شاغل

زرادگی ده محلای کاه از     رای رموراه هوی مییان گراکش ره قاچاق کاال سنجید  شود. ر

امكارات آموزشی، هفاهی و رهداشتی همواه  رام استان  ربودنه لحاظ جغرافیاکی ره واسط
 خیای فرودست، رامناسب،آشفته و جرمه کمد، کا سكورت ده کب محلمحروم ها کدک می

اجتمااعی افاراد آن   ا   مستقل ده تعرکف پاکگا  اقتصاادی ه صوهت کب مؤلفاخودآگا  رهر

توان مثال  ره اهزکاری اکن موضوع آکد. اما رر مبنای معیاه محرومیت رسبی میمحل دهمی
پرداخت که فرد تا چه حاد شاراکط موجاود محال زرادگی خاود ها راشای از هفتاههاای         

دارد کا چقاده ده  د و خود ها ده اهتكاب قاچاق مُح  میداردولت میه مغرضاره و راعادالر

دهاد و  اهتكاب جرم قاچاق کاال، راوههای مذهبی کا قومی و رژادی خاود ها دخالات مای   
کناد. راکاد آگاا  راود کاه      رفع خود تفسیر مای  واقعیات موجود ها رر اساس اکن راوهها ره

ش و پاسخ رخواهد ماراد و  های محرومیت رسبی ده افراد، ردون واکناحساسات و رگرش

های متفاوتی شود واکنشهوا داشته میها  آن کنند ررافراد ده ررارر تبعیضی که تصوه می
جالب توجه ه رروز خواهند داد که ره زعم خودشان عین عدالت و رفی تبعیض است. ركت

آن ده قاچااق کااال اکان اسات کاه گاا  از        تأثیرهای محرومیت رسبی و  رگرش راه ده 

اشتغال رسیاهی از افراد ریكاه ه خود زمین  های گستردفعالیته اقچیان کاال که رواسطقاچ

                                                           

ا   جرایم سازمان یافت ، قاچااق و تاثثير آن بار بحاران گرجساتان     »کلیانیدزه، ا کساندر،  .1
نامه مطا عات آسیای مرکزی و قفقاز، ساال دوازدهام، شاماره     قاسم ملکی، فصلترجمه ، «آبخاز

 . 224، ص 1382، تابستان 42
 .1392و ارز مصوب قانون مبارزه با قاچاق کاال  30ماده  .2

 .1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  31ه دما. 3
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-کاد مای  1«قهرماران عدالت و ررارری اجتماعی»کنند، را عنوان دهآمد ها فراهم میو ری

گیر و مددهسان مردم فقیر توجه و حماکت دولت، دستعدم ه شود که ده شراکط راعادالر

امر ره تنها ده ده اکران رلكه ده کموههای دکگاری مثال مكیکاب و    اکن ه ارد. رمورشد 
  2ررزکل ریی مماهد  شد  است.

فرهنان قاچااق کااال    ساختاهی تحقی  ده خرد  های فرضیهآرچه ده راال گفته شد 

دهناد، کاادگیری و   های اجتمااعی هس مای  فرآکنددکگر که ده قالب  فرضهستند؛ اما دو 
هاای  الو  رر آرچه که ده هارطه را مفهوم کادگیری ده رظرکهپذکری افراد هستند. عجامعه

فرهنگی گفته شد الزم است ررای تكمیل مطالعات اکن حوز ، رگاهی ره تحقیقاات  خرد 

فرهنگی های خرد را رظرکهها  آن رعدی که ده هارطه را کادگیری جرم و اهتباط و مناسبت
  ارجام شد، ارداخته شود.

ای شورد فرهنن کا ره عباهتی مجموعاه و کادگیری سبب میپذکری تعامالت، جامعه

فرهنگی ده کب منطقه غالاب گردراد کاه موافا      ، راوهها و هنجاههای خرد ها اهزشاز 
ی قاچااقچی  هاا  گارو  مییان تساهل و مداهای افراد را  ررای رمورهاهتكاب قاچاق راشند. 

هرهای مرزی ره رحاوی  های مختلف متفاوت است. فرهنن غالبِ اکثر شکاال ده محیط

مستح  ركوهش و سرزرش جمعای راشاند،    آن کهشكل گرفته که قاچاقچیان ره جای 
ارگییرد. از آرجا که کاالهای قاچاق ده اکن منار  همواه  تموک  و ترغیب مردم ها ررمی

ممترکان عمد  و کا حتی عادی خود ها داهرد، هیچگا  ره اعمال قاچاقچیاان راه عناوان    

شود. قاچاق ده اکن کموهها تاا حادی ده   تحقیرآمیی رگا  رمیع راممرو کب عمل کامال 
رظر همگان از ممروعیت ررخوهداه است که حتای ریروهاای پلایس و مقاماات اجارای      

قارون ده اداهات مختلف رظیر گمرک ها ریی را تطمیع و پرداخت هشو  راه خادمت خاود    

  3گماهد.می

                                                           

1. Champions of Justice and Social Equity 

2. Gillespie and Mc Bride, Op.cit, P.4. 

کاارد فرهنااگ غا اا   کااردی وجااود دارد بااه نااام روی هااای اقتصااادی نیااز رویدر تحلیاال . 3
(Culture-Dominant Approach )تاوان یکای از علال اصالی     کارد، مای   که به مدد این روی

های غا   موجود ها و ارزشای مثل قاچاق کاال در بعضی کشورها را در فرهنگ استمرار پدیده
کرد حتی به نق، سواد، ماذه ، ا گوهاای ارتبااط افاراد در جواماع       ها، نهفته دید. این روی آن

های بهنجار یا نابهنجار اقتصاادی  در بروز پدیدهها  های آنها، تمایالت و گرای،ملتل ، ارزش
شاود، تاأثیر    نگااه کند. اگر از این دیدگاه به معضل اساتمرار قاچااق   قاچاق کاال توجه می انندم

 ← انکااار یمحاایط محلاای و باورهااا و اعتقااادات بومیااان یااک منطقااه باار قاچاااق کاااال، اماار
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راه عناوان    اارساری از ارسااری دکگار    ا   اریارس رقش کادگیری دهراه رر آرچه عالو 

های دکگری ریی رارای  فرهنن قاچاق کاال گفته شد، هوشی استمراه خرد ها ها کكی از 

پردازان رعدی مفهوم کادگیری قراه گرفته کادگیری قارل تصوه است که موهد توجه رظرکه
م و اصول روکن است و ده تحقی  حاضر قارل توجه است. تحقیقات رعدی ره وهود مفاهی

ساازی ها واهد  شناسی پرداختند و از جملاه مفهاوم شارری   شناسی کادگیری ده جرم هوان

توان گفت کادگیری امری ریسات کاه تنهاا ده    شناسی کردرد. رنارراکن میمطالعات جرم
تواراد راه کاادگیری و    اهتباط را دکگران هس دهد و تقوکت شود رلكه خود محیط هم مای 

قاچاق کاال را اهتكااب قاچااق    مجرمانماره کمب کند. رسیاهی از تقوکت کب راوه مجر

کنند و تكراه اکن عمل ره اصطالح ررای راه رخست، پاداشی ها از اکن ررک  دهکافت می
ای راشد که فرد را مجازات، تنبیه گورهکند. اگر محیط رهها شرری میها  آن شناسی، هوان

راه   1گر ده صدد تكراه عمل خود ررخواهد آماد. راه دک گمان ریو سرزرمی مواجه رگردد، 

تعبیر هورالد آکرز متغیرهای کادگیری اجتمااعی، حائال میاان سااختاه اجتمااعی فارد و       
فرهنن جرم است و همین واسطه دلیل آن است که چرا افاراد ده کاب   گراکش ره خرد 

ساختاه اجتماعی کكسان ممكان اسات دو ها  ارطبااقی متفااوت رارای حال مماكالت        

چنارچه شخص ده ساختاه اجتماعی رامناسبی قاراه گیارد کاه     2اختاهی خود ررگیکنند.س
وی ها مجبوه ره اهتكاب قاچاق رارای گاذهان زرادگی رماکاد، وجاود شاراکط کاادگیری        

الزم ررای مبادهت فرد راه  ه های محیطی و شخصی زمینکنند اجتماعی قاچاق و تقوکت

 آوهد. قاچاق ها فراهم می
فرهنن قاچاق خاصی ره جامعه رداهد اما پیوردهای محكمی را خرد  فردی که تعهد

های او ره کاه قاچاق وجود داهد. ده حقیقت فرصت نی ررای هوآوهدتر ریشداهد، احتمال 

آوهد. را پذکری مجدد فراهم میفرهنن شراکط ها ررای کب جامعهکادگیری ده کب خرد 
اش ده تطار  را آن قراه پیوردد، زردگیمیفرهنن قاچاق پذکری فردی که ره خرد جامعه

-کب عضو خوب رظم مجدد پیدا کناد. فارد معماوال  ده اکان خارد      ه گیرد و ره منیلمی

                                                                                                                  

برایاد ماورد توجاه قرارگرفتاه و     ککرد در مقا ه گلیسپی و م خواهد بود. این روی ناشدنی →
-رغم اجارای سیاسات  کننده پایداری و استمرار جرم قاچاق کاال، بهکردهای توجیه یکی از روی

های ملتل  اقتصادی، در مکزیک،  هستان، روسیه، چین و دیگر کشورهایی است کاه هماواره   
 (. Ibid, P.42با معضل قاچاق کاال مواجه هستند )

 شود.نامیده می SSSLشناسی به اختصار  شناسی و روانرماین نظریه در ج . 1
2. Akers and Jennings, Op.cit, PP. 323-332.  
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آموزد، او ممكن است کاد رگیرد خاودش ها راه   های جدکدی ها ریی میها رگرشفرهنن

 1شناسد.عنوان کب قاچاقچی تعرکف کند؛ جامعه هم او ها ره اکن شكل می

 
 گیری  جهنتی

دکمی رهادهاای مختلاف حتای    اراهتكاب قاچاق کاال ده کموه ره هغم چاه  پاکداهی

ستاد مبااهز  راا قاچااق کااال و اهز کاه راا همات و همكااهی رسایاهی از           ارندرهادی م
آمد  است،  پدکدهای دولتی، تنها ررای هدف موقت مقارله را قاچاق ها واهگانخاره وزاهت

مناار    وکاژ   راه اقلیمی و فرهنگی ررخی منار  اکاران   ژگیوکمتوقف رگمته و گوکی 

مرزی شد  است؛ اما چرا؟ پاسخ ره اکن پرسش، کگاره هادفی راود کاه تحقیا  حاضار      
دهصدد دستیاری ره آن رود و را توجه ره واقعیات جرم قاچااق کااال ده مرزهاای کماوه،     

 فرهنگی جرم رهر  جسته شد. های خرد ررای پاسخ ره آن از رظرکه

روهکلی اتحاد و مماهکت همگاری مردم ده قاچاق کاال و گروهی راودن قاچااق،   ره
هاکی که ره اهتكاب قاچااق  فرآکندهای مرزی، وجود پیامدهای جرم قاچاق کاال ده استان

رخمند، وجود ادغام میان ساختاه ممروع و رامماروع جامعاه ده اکان    استمراه و دوام می

فرهنان جارم ها کاادآوهی    های خارد  و مباری رظرکه منار  و... همگی راه دکگر اصول
واکنش جمعی از  فرآکندکب »فرهنن مجرماره چییی جی کند: ره ادعای کوهن خرد می

ه عنوان کاب  افرادی که را شراکط ممارهی ده کب ساختاه اجتماعی قراه داهرد و ر سوی

« کازراد  مای  سات دشان ده اکن ساختاه، راه آن  حل جمعی ررای سازگاهی را ممكالت ها 
اسات؛  « فرهنگای » ،های مرزیقاچاق کاال ریی ده استان فرآکندریست. رر همین اساس 

و هنجاههاای جمعای هاجاع راه      هاا  اهزشچون شرکت و عضوکت هر شخص ده رظاام  

و هنجاههاا   هاا  اهزشهماین  دهرااه   دهک ممترکش را دکگران  تأثیرقاچاق کاال، تحت 
و هنجاههاای   هاا  اهزشچاون   ؛است« فرهنگید خر»از سوی دکگر  فرآکنداست و اکن 

ررراد و ده شاراکط و   رفع مای ها  آن ی ازا گورهده میان اشخاصی که ره  تنهاقاچاق کاال 

رررد، ممترک هستند که تحت ره سر میا   ره لحاظ ممكالت ساختاهیا   وضع ممارهی
  کارند.و هنجاهها امكان حیات و رقا می ها اهزشآن شراکط، اکن 

رظر از آمااج جارم قاچااق     صرفا   قاچاق کاال مرتكبانه جا سخن رر سر مقولده اکن

و علل رومی اهتكاب قاچاق رود  است. ده کموهی کاه هماواه  راا علال راومی،       -کاال
                                                           

 .72 -71، ص پيشينموسایی و احمدزاده شلمانی، . 1
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های اقتصااد زکرزمینای و اقتصااد سااکه مواجاه      ر فعالیتدکگای قاچاق و پنهان و هکمه

وری و از ها  اقتصاادی حال گاردد،    سیگاه راه شاكل قاار    چون کیاست، اگر قاچاق کاال

متمرکی خواهد شد ا   سوخت کا پوشاک همارندا   فعالیت قاچاقچیان رر اقالم دکگر قاچاق
روه کلی منتفای گاردد اماا علال راومی آن      عنوان قاچاق ره راارگاهی عملی و اگر جرم

ری دکگا ه ، شكل مجرمارگذشتههود که فعالیت قاچاقچیان دهمان رگردرد، ارتظاه آن می

تر خواهد رود، ره خود رگیرد. ده واقاع اگار   راه زکانتر و که ره مراتب از قاچاق کاال خمن
کا راه راوه کلای    « قارون پاکاکی قاچاق»اکران عنوان  چونده کموههاکی  فرآکندره اکن 

 تاا هنگاامی   پسداد  شود، چندان گیاف رخواهد رود. « قارون پاکاکی اقتصاد زکرزمینی»

فرهنان قاچااق راه هار     ، خرد هستندها ها و محرومیتی، تبعیضکه ممكالت ساختاه
 دهد. خود ادامه می زردگیشكل ممكن ره 

گاری  ترکن حالت منجر ره رروز واسطهرینارهریكاهی جواران منار  مرزی، ده خوش

و قاچاق کاال خواهد شد. را حذف قاچاق کاال که مواهب و دهآمد زکادی ها ررای افراد ره 
شود چارا کاه   های غیرقاروری جاکگیکن آن ریی افیود  می، رر خمورت فعالیتهمرا  داهد

خماورت  ه تر از قاچاق کاال، ره تدهکج جنبا هقارت رر کب رفع اردک و ره مراتب راممروع

ریی ره خود خواهد گرفت؛ رظیر آرچه ده استان سیستان و رلوچستان ده اهتباط را قاچااق  
 افتد. مواد مخده اتفاق می

 تار  رایش مرزرمینی است که البته راه اعتقااد    های تبیکاال تنها کكی از مص قاچاق

تر شهرهای مرزی، کب مصیبت  مرزرمینان، را وجود ممكالت عدکد  و ره مراتب ریهگ
ریست رلكه کب موهبت است که ظاهرا  ره دو جهت متفاوت حتی راکد مادکون آن راود:   

ن ره امنیت و توسعه پاکاداه  والؤمسکردن توجه  های اشتغال و جلبراهم کردن فرصتف

  منار  مرزی.
ره جرم قاچاق کاال اگر کب راه دکگر و اکن راه را رگاا  و تبیاین    اکن کهو کالم آخر 

ی جدکدی ریی پیش هو قراه گیر پیشهای مقارله و کاه ها فرهنگی رظر افكند  شود؛ خرد 

 گیرد.اه میفرهنگی جرم قاچاق قرخواهد گرفت که ده واکنش ره علل خرد 
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 تیتحلیل اقتصادی قراردادهای آ

 1شهرزاد ندادی
 

 چکیده
تجاهت ده دریای امروز سبب ظهوه اریاه مالی جدکدی گمته کاه قاراهداد آتای راام     

 هستند و اکن امكان ها فاراهم گرفته است. اکن قراهدادها از جمله اریاههای مالی ممتقه 

افراد رتوارند ریازهای تجاهی خود ها رارآوهد  ساازرد. ممكان    ها  آن آوهرد تا ره موجب می
است گفته شود را وجود دکگر اریاههای مالی ممتقه مارند قراهدادهای سلف، قراهدادهای 

عناوان   راا دی ی اریاه مالی جدککاهگیر رهدکگر ریازی ره خل  و ها  اختیاه معامله و سوآپ

توارند  می اکن قراهدادها کاهآکی چنداری رداهرد و دکگر قراهدادها ربود؛ زکرا« قراهداد آتی»
 همان ریازها ها ررررف سازرد.

موجاود ده  های  آکد، صرف هفع ریاز می پدکدکه قراهدادی  را همه اکن اوصاف زماری

تحلیل اقتصاادی ریای     دکدگاشود تا از  رمی تجاهی و اقتصادی سببهای  عرصه فعالیت
 دکادگا  قراهدادی پذکرفته شد  محسوب گردد. ره همین دلیل الزم است اکن قاراهداد از  

لاوازم کااهکردی مهام اکان دو؛ کعنای       ییعناصر مهمی همچون کاهآکی و عقالریت و ر

از ای  هد. رادکن ترتیاب مجموعا   شاو اهزکااری ررهسای   های  تحلیلی و شاخصههای  هوش
 هماین آغااز  تواریم از  رمی گذاهرد؛ دهرتیجه می تأثیرراهدادهای آتی ق کرد عملعوامل رر 

 تاأثیر م؛ رلكه تصمیم ماا هماواه  تحات    شماه آوهک رهاریاه مالی جدکد ها اریاهی راکاهآمد 

 سیاکی داهرد. ست که هر کدام حسب موهد اهمیت رهاز عوامل اای  همجموع
 

 واژگان کلیدی
 لوازم کاهکردی. ،عقالریت ،کاهآکی ،تحلیل اقتصادی ،اریاه مالی ممتقه

                                                           

 بهشتی. دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید دوره دانشجوی .1
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 مقدمه

د. راه  رررا  مای  رهر ی الملل رینروکنی ررای داد و ستد ده عرصه های  هوشاز امروز  

ها  آکینروهای  آوهرد که هدف هوش می سر رر همی روکن، اریاههای تاز های  فراخوه هوش
رد  فعااالن و  کاه ماوهد توجاه و اقباال گسات      تاز ررآوهد  سازرد. کكی از اکن اریاههای 

واقاع شاد  و محصاول     الملال  راین کاهگیاهان اقتصادی ده عرصه داخلی و ریی تجااهت  

 1.استی است، اریاههای مالی ممتقه متخصصان مالهای  روآوهی
ریست؛ زکرا اساتفاد  از   هس دسته چندان مفصلی از اریاههای مالی ممتقه ده پیمین

وصای و ده رازاههاای خااهج از راوهس     اکن روع اریاههای مالی ده قالب قراهدادهای خص

هاا   آن هاکی که رتوان را اساتفاد  از  ردکن ترتیب آثاه مكتوب کا روشته گرفت. می صوهت
آماههای هسامی از میایان و تعاداد ماواهد      چونتحقیقات جامعی ارجام داد، وجود رداهد. 

الی مماتقه  اریاههاای ما   پیمینه استفاد  از اکن روع اریاهها ده دست ریست، ررای مطالعه

راکد ره سراغ دکگر منارع موجود هفت. از جمله اکن مناارع قاوارین و مقارهات مارتبط راا      
 قاوارین  2.. اسات. .تجااهی و ی هاا  شارکت راوهس و  هاای   ها، اتاق دادگا  یاموضوع، آه

مالی ممتقه چه هستند، چاه  های  توارند ره خوری ره ما رمان دهند که ارواع اریاههای می

ره دربال تنظیم اموه اشخاص  گذاه قارونکنند؛ زکرا  می چه ترتیب عمل آثاهی داهرد و ره
عمل کند که را هوکاه اکجااد شاد  میاان     ای  هراکست ره گور می ده جامعه است و راگیکر

 . خواهد شدره هاحتی رقض  گررهمغاکر رباشد وتجاه و رازهگاران 

مماتقه، اریاههااکی    را ده رظر گرفتن تمام اکن مواهد راکاد رگاوکیم اریاههاای ماالی    
اراد. راا    رژی، اهز، پول و سرماکه ممت  شاد  مارند کاال، ارای  ههستند که از رازاههای پاک

قیمات آن   کارد  عمال ی اکن روع اریاههای مالی، اصل داهاکی جا ره جا رمد  و کاهگیر ره

ی راشی از تغییرات قیمت داهاکی پاکه است. معامالت ده اکن رازاهها رسبت ره راازاه رقاد  
از رظار   تاوان  مای  کنناد و  مای  ی داهرد و هیکنه کمتاری ده راازاه اکجااد   تر ریشسرعت 

 3.ها رهر  ررد از آنمالی  تأمیناقتصادی، ده ارتقال خطر رازاه و کاهش هیکنه 

                                                           

 ،«تق  و دیادگاه فقهای  فلسف  و سير تکاملی اب ارهاي ماالی مشا  »عبیداهلل، عصمت پاشاا،   .1
 .130، ص 9، شماره 1382آبادی، مجله اقتصاد اسالمی، بهار  ترجمه علی صا  

2. Juerg Weber, Ernst, The Short History of Derivative Security Markets, 

University of Western Australia, Business School, 2008, P. 5. 

 ، 72، شاماره  1387مجلاه باور ، اردیبهشات     ،«ر مشاتق  آشنایی با اب ا»هماس ، شیرین، . 3
 . 5 ص
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هاکی که رمر تغییرات هارطه اهزشای راا رراراری کاالهاا ها ده کنااه      ده رخستین هوز

اشی از هکسب رازاه رر داهاکی خود شد. ره همین ات رتأثیرمماهد  کرد، متوجه  دکگر کب

 علت اریاههای مالی ممتقه ره جهت امكارااتی کاه رارای کااهگیاهان اقتصاادی فاراهم      
اریاههای مالی مدکرت هکساب،  کردرد، موهد استقبال واقع شدرد. از جمله میاکای اکن  می

.. اسات. رادکهی   .وشوردگی م مالی، رقدآوهدن امكان کمف قیمت داهاکی پاکه، اهر فراهم

وکژگای  رای رموراه  کند. ر می ان ها تهدکدگر معاملهاست ده کناه اکن میاکا مخارراتی ریی 
شود که را دهصاد ارادکی تغییار ده قیمات رعلات روساارات        می سببها  اهرمی اکن اریاه

 1گران واهد شود. هنگفتی رر معاملههای  موجود ده رازاه زکان

ره راوع مبادلاه و    را توجهها  آن هر کدام ازاز اهرد که اریاههای مالی ممتقه ارواعی د
تاوان رهار     میگران و کاهگیاهان اقتصادی ره دربال تحق  آن هستند،  هدفی که معامله

. رطوه کلی چهاه روع اریاه مالی ممتقه شناساکی شد  است که عباهتند از قراهدادهای ررد

 2سلف، آتی، اختیاه معامله و سوآپ.
است ده اکن مقاله ردان پرداخته شود تنها کب روع از اریاههاای ماالی   آرچه که قراه 

ممتقه؛ کعنی قراهداد آتی است. قراهداد آتی ریی مارند سااکر اریاههاای ماالی مماتقه راه      

 آمد  رود، ارداع شد.  پدکدی قراهدادی جدکد کاهگیر رهدربال ریاز هوز افیوری که جهت 
گندم ررای فروش محصوالت خود ریاز راه   ده شیكاگو تولیدکنندگان 1848ده سال 

رازاهی داشتند تا ده آن معامالت رقدی ها ارجام دهند؛ کعنی گندم ردهند و ده مقارل پول 

آن ها دهکافت کنند. ره تدهکج کماوهزان و دالالن روعی تعهد جهت دهکافات وجاه رقاد    
دکن صاوهت کاه   خود ده آکند  اکجاد کردرد و زمینه معامالت آتای ها فاراهم آوهدراد. را    

تولیدکنند  موافقت کند که محصول خود ها ره خرکداه دهتااهکخ ممخصای ده آکناد  راا     

 قیمت تواف  شد  ده حین معامله، رفروشد.
دارسات کاه ثمان معاملاه ها      مای  ی اکن قراهداد کماوهز از قبال کاهگیر رهده رتیجه 

مله ررای هر دو رارف  شد و اکن معا می کند و دالل ریی از قیمت کاال را خبر می دهکافت

ای   توارسات راا اکان توافا  محصاوالت خاود ها ده آکناد        می مفید رود؛ زکراکه کماوهز
ریاز آکند  خود  تأمینممخص ره فروش ررسارد و ده ررف مقارل خرکداهی رود که ررای 

                                                           

، ترجماه عساگر ناوربل،، جلاد     بازارها و نهادهاي مالیساندرز، آنتونی، کورنت، مارسیا،  .1
 .349، ص 1393انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،  تهران: اول،

2. Chui, Michael, »Derivatives Markets: Products and Participants An 

Overview«, IFC Bulletin, No.35, P.5.  



176  نامه مطالعات حقوق کیفری اقتصادی فصل 

توارد ره  می کافت که ده تاهکخ سرهسید می شد و از اکن رارت ارمینان می واهد اکن قراهداد

ره سارعت هاکاج شادرد و    ها  ی پیدا کند. اکن روع قراهدادهس دستی موضوع قراهداد کاال

خرکاداه   گمتند. اگر دالل کاا کسای کاه عرفاا      می قبل از تاهکخ تحوکل، دست ره دست
کرد که ره گندم ریازی رداهد قراهداد خود ها ره کسی که گندم  می شد احساس می خوارد 

رود که قصد عدم تحوکل گنادم ها  ای   ریی تولیدکنند فروخت. مماره آن می احتیاج داشت

 خواست مسئولیت تحوکل واقعی گندم ها ره دکگری منتقل کند.  می داشت و
هور  تجاهت و  ررایی اریاههای مالی جدکد کاهگیر رهده رظام حقوقی اکران ریی، ریاز 

قارون راازاه  تصوکب  هنگام 1384ده سال  گذاه قاروناقتصادی، سبب شد تا های  فعالیت

ده راازاه سارماکه اکاران     تااز  اوهاق رهاداه رستری فراهم سازد تا رتوان از اریاههای مالی 
رازاه ممتقه ها تعرکف رماود. ربا     ،قارون رازاه اوهاق رهاداه 1ماد   11استفاد  کرد. رند 

ی رر اکن تعرکف رازاه ممتقه رازاهی است که ده آن قراهدادهای آتی و اختیاه معامله مبتن

 شود. می اوهاق رهاداه کا کاال داد و ستد
رر اساس مجوز حاصل از رند  1/11/86ده همین هاستا شوهای عالی روهس ده تاهکخ 

مبادله تعهد ده »قارون رازاه اوهاق رهاداه، اریاه مالی قراهدادهای آتی ها ده قالب  4ماد   4

اجراکای قاارون راازاه اوهاق     راماه  آکاین  2تصوکب رمود  و ده اجرای مااد   « مقارل تعهد
رهاداه، مقرهات مرروط ره معامالت قراهداد آتی ها ریان رمود. اقدام دکگاری کاه ده اکان    

اجراکای معاامالت قراهدادهاای آتای ده شارکت       کاههاستا صوهت گرفت تصوکب دستوه

اکن  1ماد   32رود. رند  19/2/86تبصر  ده تاهکخ  17ماد  و  52روهس کاالی اکران ده 
کناد: قاراهداد    مای  تعرکف ینچنقراهداد ها گوره اجراکی معامالت قراهداد آتی، اکن  هودست

شود ده سرهسید معاین مقاداه    می قراهدادی است که فروشند  رر اساس آن متعهد»آتی 

رفروشاد و ده مقارال    ،کنناد  می ن تعیینکنوصی ها ره قیمتی که امعینی از کاالی ممخ
آن کاال ها را آن ممخصاات خرکاداهی کناد و رارای      شود می ررف دکگر قراهداد متعهد

شورد  می شرط ضمن عقد متعهد اررف ردوررف از ارجام قراهداد، دوجلوگیری از امتناع 

شاورد متناساب راا     می مبلغی ها ره عنوان وجه تضمین رید اتاق پاکاپای رگذاهرد و متعهد
از ررف آران وکالت داهد  تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین ها تعدکل کنند و اتاق پاکاپای

ها ره عنوان اراحه تصرف  دوررفمتناسب را تغییرات، رخمی از وجه تضمین هر کب از 

ده اختیاه دکگری قراه دهد و وی ح  استفاد  از آن ها خواهد داشت تا ده دوه  تحوکل را 
ها  توارند ده مقارل مبلغ معین تعهد خود می هم تسوکه کنند. متعهد فروش و متعهد خرکد
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ساپس ده   «.واگذاه کنند که جاکگیکن او ده ارجام تعهد خواهاد راود   دکگریره شخص 

معامالت قراهداد آتی سهام ده روهس اوهاق رهاداه توسط هیات مدکر   کاهدستوه 89سال 

تبصار  تصاوکب شاد تاا اماوه مارتبط راا         13ماد  و  58سازمان روهس اوهاق رهاداه ده 
 کند.قراهدادهای آتی سهام ها تنظیم 

دهرتیجاه آرچاه ده مقالاه     1  است.شداکن قراهداد از منظر حقوقی مطالعه و ررهسی 

ده ه شود، تحلیل اقتصادی قراهداد آتی اسات. راه هماین منظاو     می حاضر ردان پرداخته
کن عناصر تحلیل اقتصادی؛ کعنی کااهآکی و عقالریات   تر مهم دکدگا اکن قراهداد از  آغاز،

 کاهکردی اکان دو عنصار مهام ده اکان قاراهداد مطالعاه       لوازم سپسد و شو میررهسی 

هفته و تكنیب  هیکنه فرصت ازدست هوشتحلیلی ممتمل رر های  هوش پسسشود.  می
اهزکاری ممتمل رر آثاه خاهجی و هیکناه مبادلاه   های  فاکد  و پس از آن شاخصها   هیکنه

 .ررهسی خواهند شد

 2کارنیی .2
(. 2-1ه ررهسی ارتاداکی آن ضاروهت داهد )  مفهومی است ک یچاهچور کاهآکی داهای

ررای ها  آن کنتر مهمگذاهرد که مطالعه  می تأثیررر اکن عوامل متعددی رر کاهآکی  افیون

 (2-2تحلیل اقتصادی قراهداد آتی مفید است. )
 چارچوب مفهومی کارنیی .1-2

 اقتصاد علم مطالعه تخصیص منارع کمیاب میان اهداف هقیب است. ررای دساتیاری 

کاری ره اهداف متعادد،   خود ها ره منارع موجود ررای دست ره اکن هدف، اقتصادداران راکد
توارند راه اماوه    می گردد که می محدود کنند. واژ  منارع ره عوامل تولید کا منارع مالی راز

 ریمماهی اختصاص کارند. اکن تعرکف مسئولیت تمیای اهاداف و مناارع ها رار عهاد  ماا      

 رکن روع تماکی اکن است که رگوکیم ت گذاهد. ساد  می

کاه   گیرراد؛ دهحاالی   مای  قاراه  3اموهی هستند که ده تارع مطلوریت فردی« اهداف»

شورد. ده واقع اهداف آن چییهاکی هستند که افراد رادان   رمی ده اکن تارع کافت« منارع»

                                                           

تحليل ققوقی و اقتصادي قرارداد تر در این زمینه ر.ک. حدادی، شهرزاد،  برای مطا عه بی، .1
 .1393نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، تابستان  ، پایانآتی

2. Efficiency 
خدمات و مقادیر آن کاالهاا و خادمات    کاالها و فاده ازرابطه میزان مطلوبیت حاصل از است» .3

میازان رفااه یاا مطلوبیات حاصال از       U اگار  برای نموناه گیرد.  قا   تابع مطلوبیت قرار می در
 ←کنناده ماوردنظر باشاد، تاابع رفااه یاا تاابع         بارای مصار    Yو  Xمصر  مقادیر کاالهای 
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توجه راه  را 1کاری ره اهداف موهد رظر هستند. ررای دست کنند و منارع اریاههاکی می توجه

گوره تعرکف کرد که رطوه کلی هار فارد، دساتگا ،     هدف علم اقتصاد راکد کاهآکی ها اکن

شاراکط راه ساوی رهتارکن و      دکگار سازمان، فعالیت، رظام و ترتیباتی که را فرض ثبات 
منادی   پیش رارود و تاالش کناد زمیناه هضااکت     کن استفاد  از امكارات خود ره تر ریش

ده ها فراهم رماکد، اقداماتی ها ره سوی کااهآکی و کاهآمادی    کادشد ترتیبات  2کاهگیاهان

 3.پیش گرفته است
امكاراات ده   ای از هشتهکنند،  می را اکن اوصاف اشخاصی که ده رازاه سرماکه مبادله

تواراد شاامل امكاراات ماادی مارناد وجاو  رقاد، اماوال،          مای  دست داهرد. اکن امكارات

مادی ریی دهررگیررد  اعتباه و شهرت کسبی، ت غیرآن راشد و امكارا همارندو  وکاه کسب
قو  تجیکه و تحلیل اقتصادی، زمان و مارند آن اسات. حاال اگار افاراد رتوارناد از اکان       

ی استفاد  کنند که از ا  وشی ده رازاه قراهداد آتی ره وکژ كارات ده رازاه سرماکه و رطوه ام

 4دی و کا آرچه ده اقتصاد مطلوریات من   ده هاستای هضاکتشد پیامدها و رتاکج حاصل دکد
 اکن کهو کا ارد   تواریم ادعا کنیم آن اشخاص کاهآمد رود می شود گام ررداهرد، می خوارد 

 5کنند. تأمینکاهآکی ها ده فعالیت هاکمان ارد  هتوارست

                                                                                                                  

، دادگار، یاداهلل  .« U= U(X, Y)هند: د کننده را به صورت زیر نشان می آن مصر  مطلوبیت →
انتشاارات پووهشاکده اقتصااد دانشاگاه تربیات       :، تهاران درآمدي بر تحليل اقتصادي ققاوق 

 .387، ص 1390مدر  و نور علم، چاپ دوم، 

1. Bromely, Daniel, »The Ideology of Efficiency: Searching for a theory of 

policy analysis«, Journal of environmental Economics and Management, Vol. 

19, 1990, P. 89.  

هاا   ای از افراد حقیقی و حقوقی دانست که رفتاار آن  توان مجموعه کارگزاران هر رشته را می. 2
گیارد.   که تحت تاأثیر آن متریرهاا قارار مای     تواند بر متریرهای کلیدی تأثیر بگذارد و یا این می

ماردان هساتند. در حاوزه     هاا، افاراد و دو ات    خانوارها، بنگاه ،ادیبدین ترتی  کارگزاران اقتص
و امثاال آن   کیان، مجرمان، شاا اضیانگذار، حقوقدانان، وکال، ق حقوق و اقتصاد، کارگزاران قانون

بهاار و   ، مجله تحقیقات حقوقی،«درآمدي بر سنت  ققوق و اقتصاد پيش»ند. دادگر، یداهلل، هست
 .166ص  ،43شماره  ،1385تابستان 

 .260، ص درآمدي بر تحليل اقتصادي ققوقدادگر، یداهلل،  .3
4. Utility 

برای ارزیاابی عادا ت اجتمااعی را ماورد     « مطلوبیت»بودن  اندیشمندان علوم سیاسی مناس  .5
دارند اگر اهدا  اجتماعی در فضای مطلوبیت تعریا  نشاوند،    دهند و افهار می ال قرار میؤس

 ضای دیگری تعری  گردد. بایست در ف کارآیی می
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ررای اهزکاری کاهآکی ده رازاه قراهدادهای آتی راکد ره اکن ركته توجاه داشاته راشایم    

گذاهان و کساری کاه عماال    . سرماکهاسترماکه دهررگیررد  کاهگیاهان مختلف که رازاه س

. کااهگیاه مهام دکگار    هساتند  تنها کب دسته از اکن کااهگیاهان  ،ردا قراهداد آتی دوررف
س أه و ریی روهس کاالی اکران و ده هدولت است. از آرجاکه سازمان روهس و اوهاق رهادا

تارع وزاهت اقتصاد و داهاکی هساتند، از مجموعاه   شوهای عالی روهس از رهادهای  ،همه

 تاأثیر  آماد   دسات  راه دولت هام ده رتیجاه    کرد عملو  پس شیآکند؛  می دولت ره شماه
ه هما گر رازاه معامالت آتی راا دهرظار گارفتن     که کب معامله می داهد. فرض کنیرسیاه

رادون اتاالف   و  هس دسات فاد  دقی  از منارع و امكاراات ده محاسبات و شراکط و را است

اگر ره هر دلیلی از منارع تصمیم رگیرد رسبت ره معامله کب قراهداد آتی اقدام کند. حال 
ی ریروی ارساری کاهآماد و  کاهگیر رهرینی سازوکاههای اجراکی و کا عدم  جمله عدم پیش

 خاوا   دلرتیجاه  راچاه رمود، کا اتخاذ تصمیمات رامعقول مدکرکتی، شراکط معامله فراهم 

گذاهراد ده   می تأثیرضروهی است عواملی که رر کاهآکی  پسگردد.  رمی تأمین ،گر معامله
 .ها توجه کنیم ره آنررهسی 

 بر کارنیی مؤارعوامل  .2-2
 کنتار  مهام گذاهرد که ررخای از   می تأثیرعوامل متعددی رر کاهآکی قراهدادهای آتی 

 گردد: می ده ادامه ریانها  آن

قراهدادهای آتی ده راوهس اکاران از جملاه     الف( تجهیزات و امکانات مادی.

اجراکای   دساتوه  4ها داهراد و ربا  مااد     قراهدادهاکی هستند که سااختاه خااص خاود    
ده اکان  ای  هچندگارا ماواهد  راکاد  معامالت قراهداد آتی ده شرکت روهس کااالی اکاران   

وهس و قراهدادها تعیین تكلیف گردد. از ررفی ده اکن روع قراهدادها که توسط سازمان ر

 دوررفگردد،  می فراهمها  آن اوهاق رهاداه کا شرکت روهس کاالی اکران مقدمات ارعقاد
راکسات   مای  گاران  قا  هادف معاملاه   رینند. دهرتیجه رارای تح  رمی ها دکگر کب ،قراهداد

سازوکاهی وجود داشته راشد که اکن تماكیالت حساب ماوهد ساازمان راوهس و اوهاق      

اکان رهادهاا و    پاس هساتند؛  ها آن، کاهگیاهان و امثال رهاداه،شرکت روهس کاالی اکران
خواهناد راود. حضاوه کاب      ماؤثر ده اهزکاری کاهآکی اقدام کاهگیاهان ریی ها  آن کرد عمل

                                                                                                                  

Makdissi, Paul, »On The Defenition of Economic Efficiency«, CIRPE'E, 

Centre Interuniversitaire Sur Le Risque, Les Politiques E'conomiques et 

L'emploi, Working Paper 06-44, Nov 2006, P.3. 
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ات فنی مدهن ره رحوی کاه رتواراد ده اسارع وقات ریااز      تأسیسسازمان مجهی همرا  را 

هراط   یای مجموعاه ذی  هگیاهان اقتصاادی و ر ان ها ررآوهد  کند رار کااهآکی کاا   گر معامله

 گذاه است.تأثیر
هس اکران ریی از اکان قاعاد    شود. رو می ررقراه یالكتروریك تر ریشامروز  اهتبارات 

رارخط و آرالکان صاوهت گرفتاه و      ،عملیات روهسای  همهریست. رر اکن اساس  امستثن

توارناد رار اکان مبناا راا       مای  ان همگر معاملهو  است دکدنپاهچه ررای همگان قارل  کب
 اکن کاه تعهدی معكوس اتخاذ کنند کا های  موقعیتها  ماهد  کاهش کا افیاکش قیمتم

 اکن اهتباط قطع شود خألای  هموقعیت تعهدی پیمین خود ها حفظ رماکند. حال اگر لحظ

 همچناین گاذاهد.   می منفی تأثیران رازاه آتی گر معامله کرد عملراشی از اکن وضعیت رر 
دکگار اتااق    رای رمورهگیرد. ر می قراه تأثیرط هم تحت وررمر رهادهای دکگهای  فعالیت

 رسبت ره تسوکه و پاکاپای معامالت ده ارتهای هوز اقدام کند.  توارسترخواهد پاکاپای 

و  هساتند  اهتباری تنهاا کكای از تجهیایات ماوهد ریااز رازاههاای آتای       های  شبكه
؛ اما راکاد راه کاب ركتاه     هورد می کاه همعامالت آتی ر سازوکاههای دکگری ریی ده فرآکند

مهم اشاه  کرد که صرف وجود تمكیالت عرکض و روکل ره معناای تضامین کااهآکی    

ریی کاهآماد راشاند. دهحقیقات    ها  آکد که اکن مجموعه می ریست. کاهآکی زماری ره دست
صاحیح کال مجموعاه رساتگی داهد و      کارد  عملان ره گر معاملهشدن تصمیمات  رهاکی

 است. مرروطهای  ده گرو کاهآکی رهادها و دستگا ها  آن کرد عملکاهآکی 

کاهگیاهان اقتصاادی   دکگر عواملی که رر کاهآکی تصمیماز  ب( نیروی کار ماهر.
هاای   گذاهد، حضوه ریاروی کااه مااهر ده دساتگا      می تأثیران رازاههای آتی گر معاملهو 

 سااد  امالت ها معا  فرآکناد اجراکی مرتبط را رازاه معامالت آتی است. ریروی کااه مااهر   

 ان ها دهگیر سازوکاههای پیچید  اداهیگر معامله و رماکد رمی د، ده محاسبات اشتبا کن می
ای  ههاکارهای  گذاهد. شبكه می مثبت تأثیران جدکد گر معاملهکند و ده رهاکت دهجذب  رمی

ده  ی معامالت هوزاره رازاههای آتی ریستند. ریروی کاه ماهر راه تنهاا  گو پاسخره تنهاکی 

سازمان روهس و اوهاق رهاداه و روهس کاالی اکران رقش پرهرگای داهد؛ رلكاه ده دکگار    
 ی داهد. از جمله اکن اریاههای کمكی کاه مؤثراریاههای کمكی معامالت آتی هم حضوه 

ان گر معاملههاکد افراد و هداکت و هاهنماکی های  ی ده جذب سرماکهمؤثرتوارند رقش  می

 هم اهائاه ای   کاهگیاهی هستند که رعضا خدمات مماوهی ها تشرکجاهی داشته راشند، 
رازاه ره تنهااکی   کرد عملو  شیمتوسط را معامالت و  آشناکیِ ،دهند. ررای ریروی کاه می
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کاهشاناس  ختلف حضوه داشته راشاند کاه   مهای  ریست؛ رلكه راکد افرادی ده هد  رسند 

کاه ماهر موجب افیاکش کاهآکی  شود که حضوه ریروی می راشند. دهرتیجه مالحظه ماهر

 تاأثیر ان ریای  گار  معاملاه  کارد  عمال رر کاهآکی  دکدگا شود و از اکن  می طوررمرهادهای 
 گذاهد. می

گاذاه  تأثیرکكی از عوامل مهم و کلیادی   پ( اطالعات و نظام اطالع رسانی.

عاات  ان، ارالعات است. ربیعی است منظوه از ارالعات، ارالگر معاملهرر کاهآکی هفتاه 
کنند. از جمله  می اهائه گنن ره دالکلی ارالعات خود ها ها شرکتصحیح و معتبر است. 

اکن دالکل حفظ کنترل و ممارعت از تصاحب قدهت توسط دکگاران اسات. دلیال دکگار     

 توارند راه مالیااتی خاود ها از ررکا     می ها شرکتمیاکای مالیاتی است که ره موجب آن 
هاکی که مممول مالیات کمتری هستند، کاهش دهند. جااکجاد ساختاههای هلدکنن ده 

را اکجااد سااختاههای پیچیاد      ها شرکتدلیل دکگر تقلب است. ردکن صوهت که گاهی 

هاای   گذاهان ها فرکب داد  و اهزش شرکت ها راال ربرراد و رادهی   کنند سرماکه می تالش
ده پی داهد. راا اکان    ان هاگر معاملهمتعدد های  اکن امر واکنش1شرکت ها کم رمان دهند.

از حد ارتظاه ره ارالعات منجر راه راکاهآمادی   تر  کم ریش از حد کاهای  اوصاف واکنش

 2شود. می رازاه
هساری تارلوهاای معاامالت    زاههای آتی کكی از رمادهای ارالعده حوز  معامالت را

؛ کعنای  کن عنصر رازاه معامالت آتیتر مهم دهراه روهس هستند که دهررداهرد  ارالعات 

حاضر ده روهس ده سال ماالی  ی ها شرکترر اکن ارالعاتی که  افیون. هستندها  قیمت
گذاه و مهم است. ردکهی اسات  تأثیران گر معامله گیری دهند ریی ده تصمیم می خود اهائه

هاا، توقاف    عات مرتبط را حجام معاامالت، قیمات   که اکن ارالعات ره تنها شامل ارال

حضاوه ده   ررای؛ رلكه ارالعات رنیادکن ستها آن همارندو  ها شرکترمادها، سال مالی 
گیرد. ده حال حاضر ررای دهکافت کد معامالت روهسی  می رازاه معامالت آتی ها ریی دهرر

راکسات کاب دوه  همات سااعته آماوزش       می حضوه ده رازاه معامالت متقاضیان ررای

ی سرماکه و مخاررات آن ره رازاههاهای  مقدماتی ها رگذهارند؛ اما ردکهی است پیچیدگی
کافی ریسات و هماین امار    ها  آن شناخت ررایحدی جدی است که اکن دوه  آموزشی 

                                                           

، مجلاه  «ا در باورس اوراق بهاادار  ها  ارزیابی شفافيت ااالعات شارکت »نوبلت، زهرا،  .1
 19، ص 55و  54،شماره 1385بور ، شهریور و مهر 

2. Fama, Eugene, »Market Efficiency: Long Term Returns and Behavioral 

Finance«, University of Chicago, Graduate School of Business, 1997, P.1. 



182  نامه مطالعات حقوق کیفری اقتصادی فصل 

شاود.   می آرانهای  ان جدکد و هده هفتن سرماکهگر معاملهی از رسیاه شماهموجب حذف 

 اکان مناارع ها جاذب   تار   کم و را هکسكی ره مراتب آساری هن رازاههای پولی رمیاده اکن 

چرس صاناکع راا    آن کهشود. حال  می و حجمی از منارع از رازاه سرماکه منحرفکنند  می
چرخد. اکن موضوع ره آساری  می سرماکه حاصل از جمع منارع خرد موجود ده دست افراد

گذاهد؛ زکرا کاهآکی جمعی ررآکند کاهآکی حاصال از   می تأثیررر کاهآکی رازاه معامالت آتی 

 اقدامات فردی است.
توارند واهد رازاه معامالت آتای   می زماری افراد .مایه و واوه الزمت( واود سر

شورد که راه میایان کاافی سارماکه ده اختیااه داشاته راشاند. گااهی شاراکط تاوهمی،           

د و رادکن ررکا  دولات و راراب     رماکا  مای  پولی و مالی ارقباضی ها اکجابهای  سیاست
 وجاود ده دسات ماردم ها جماع    مرکیی را تداریری و ده حقیقت را اریاههاکی وجو  رقد م

را اکن اوصااف   1کنند تا ردکن ررک  توهم ها مهاه سازرد تا اهزش پول ها حفظ رماکند؛ می

 کنناد. قاعادتا    مای  افراد ده مقارل مبالغی که ده اختیاه داهرد اهداف متناوعی ها ممااهد   
 آوهیساود  ود، کمتاری داه  خطرپاذکری ست و اتر  گذاهی ده رازاههای پولی اکمن سرماکه

 ی دهگاذاه  سرماکهرازاههای سرماکه هستند که  ،است. ده سر دکگر ریفتر  کم همها  آن

اکن روع اریاههاا   ی داهد و ده عین حال سود راشی از استفاد  ازتر ریش خطرپذکریها  آن
است. حال رازاههای مالی راکد ره ارداز  کافی جذاب  تر ریشرودن آمیی ده صوهت موفقیت

توان رتیجه گرفت کاه زمااری    می سرماکه ها ره سمت خود جذب کنند. راشند تا صاحبان

توارند واهد رازاه معامالت آتی ره عنوان کكای از اریاههاای ماالی     می کاهگیاهان اقتصادی
 ممتقه شورد که از مییان حداقل سرماکه ررخوهداه راشند.

تواراد موجاب    مای  کكی از عواملی که دهی و هماهنگی سازمانی. ث( سامان

دهای   تی شاود، ساامان  ده رازاه معامالت آ وارستههای  فعالیت هماهنن تمامی مجموعه
هماهنن عمال  راکست  می است. ده حقیقت مدکرکت سازمان موهد رظر رهادهای مرروط

قاارون راازاه    2د. ره موجب ماد  رینجامریاز کاهآکی شدن رسترهای موهد کند تا ره فراهم

ان و راا  گاذاه  سارماکه ن ده هاستای حماکت از حقاوق  اوهاق رهاداه جمهوهی اسالمی اکرا
رارای  ی، حفظ و توسعه رازاه شفاف منصافاره و کااهآکی اوهاق رهااداه و    ده سامانهدف 

شوهای عاالی راوهس تماكیل گردکاد.      ،رظاهت رر حسن اجرای قارون رازاه اوهاق رهاداه

قاارون   95ده مااد   قوارین رررامه و رودجه ریی ره اکن ركته مهم توجاه داهراد. از جملاه    
                                                           

 .56، ص 1390میزان، چاپ اول،  تهران: نشر، ققوق بانکیسلطانی، محمد،  .1
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وهای عاالی  رررامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوهی اسالمی اکران ش

دارد که رسبت  می ترکن هکن سازمان روهس و اوهاق رهاداه مجاز روهس ها ره عنوان عالی

آوهدن  ح کماوه، ده چااهچوب قاارون و فاراهم    ده سطای  همنطقهای  اردازی روهس ره ها 
 ر اریاههای مالی اقدام کند.دکگرمودن پذکر معامله ررایوری الزم تمهیدات قار

شود که اکان رهااد راه     می محق  هنگامیردکهی است اهداف شوهای عالی روهس 

شد  عمل کند. کكای دکگار از    دهی ره رحو هماهنن و سازمان 1کنند  تنظیمعنوان کب 
 ،اوهاق رهااداه عمال کناد   را روهس کاالی اکران کا راازاه   هماهنناهکاری که الزم است 

اجراکی معامالت قراهدادهای آتای ده   دستوه 28که رب  تبصر  ماد   اتاق پاکاپای است

تسوکه حساب ممترکان ها ررعهد   ررایروهس کاالی اکران وظیفه رقل و ارتقاالت وجو  
 دکگر شرکت روهس کاالی اکران و ریی سازمان روهس و اوهاق رهااداه ریای   سویداهد. از 

خاود عمال کنناد تاا کااهآکی حاصال رماود.         وارساته را رهادهاای   راکست هماهنن می

منفای   تأثیرشود و  می انگر معاملهو ها  متناقض موجب سردهگمی دستگا های  کرد عمل
س قراه داهد الزم است أ. ده مقارل همواه  رهادی که ده هگذاهد می آران گیری رر تصمیم

شود  می هوشنها ره پیش ربرد. دهرتیجه  وارسته های ر مجموعهدکگتا را هداکت سازماری 

 های ده تحق  کاهآکی تصمیم ارداز دهی، هماهنگی و هداکت سازماری ره چه  که سازمان
 هستند. مؤثران گر معامله

 انگاذاه  قارون ی.الملل بینو ای  هاقتصادی منطقهای  ج( تواه به همکاری

قاارون ررراماه چهااهم توساعه      15د  . از جملاه ماا  اراد   کرداکن موضوع توجه ره ما ریی 
کند که  می اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوهی اسالمی اکران را ریاری تكلیفی اشاه 

و جهااری  ای  همنطقهای  مكلف است رسبت ره ررقراهی اهتباط را روهس 2شوهای روهس 

 13رند  مبادله ارالعات و پذکرش متقارل اوهاق رهاداه مبادهت رماکد. از ررف دکگرررای 
قارون رازاه اوهاق رهاداه از جمله وظاکف و اختیاهات اکن شوها ها اعطای مجوز راه   4ماد  

 شاد  خاود ده رازاههاای خااهجی     پذکرفتاه ی هاا  شرکتعرضه اوهاق رهاداه ررای روهس 

همین ماد  ریی اعطای مجوز پذکرش اوهاق رهاداه خاهجی ده روهس و  14دارد. ده رند  می
معاامالت اشاخاص خااهجی ده راوهس      رارای عطای مجوز راه راوهس   ا 15ریی ده رند 

                                                           

1. Regulator 
با توجه به شرح وفای  شورای بور  در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتمااعی و  . 2

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران این شورا همان شورای عا ی باور  موجاود در قاانون باازار     
 است. 1386اوراق بهادار مصوب 
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کن مهم توجه داشته و دهصدد ریی ره ا گذاه قارونشود که  می شماهد. ده رتیجه دکد  میرر

ده هاا   زمیناه حضاوه خااهجی    اکجااد راا  ی الملل ریناقتصادی های  آوهدن همكاهی فراهم

 داخلی و عكس آن است.های  روهس
هاا   ی موجب شد تا ریاز ره محلی ررای مالقات روهسالملل رینهای  اهمیت همكاهی

هاا   آکد. اکن احساس ریاز موجب شاد گارو  کاوچكی از راوهس     پدکدو رازاههای روظهوه 

سااالره  هاای   ها تمكیل دهند. را تمكیل اکان ارجمان کنفارارس    1ارجمن رازاههای آتی
اساتاربول ترکیاه   ده شاهر   2009ررگیاه می گردد. رهمین کنفرارس اکن ارجمن ده سال 

اکان کنفارارس    رفر از سراسر جهان ده آن شارکت کردراد. ده    80ررگیاه شد و ریش از 

چون شراکط، محصوالت، مقرهات، فنااوهی و پاکاپاای ده مناار     دهراه  موضوعاتی هم
پیوستن ره  2وکژ  رر رازاههای روظهوه رحث و تبادل رظر صوهت گرفت. تأکیدمختلف را 

گسترش هوارط تجااهی   هاستایتوارد گامی ده  می ای روهس اکراناکن ارجمن جهاری رر

  ی و استفاد  از اکن ظرفیت ررای شكوفاکی رازاههای داخلی راشد.الملل رین
کن عوامال فرااقتصاادی   تار  مهمشاکد رتوان کكی از  کفایت و شفافیت قوانین.

. قاوارین مابهم   رر کاهآکی ها وجود قوارین کاهآمد و ره ارداز  کاافی شافاف دارسات    مؤثر

شورد و ده رهاکت سبب  می دهند؛ زکرا موجب تفاسیر متعددی می هیکنه مبادله ها افیاکش
ی وجاود  گاذاه  قارونهای ی گاهی خألسوکگردرد. از  می راهماهنگی ده رازاههای سرماکه

مرتبط را روهس کاالی اکران کا سازمان روهس و اوهاق های  داهد و کاهکنان زکر مجموعه

 را ممكل مواجه ،رینی رمد  ی که ده قارون پیشگوراگور های ا موقعیته ررخوهد ررهاداه د
مساتقیمی رار    تأثیرشود؛ زکرا  می شورد. دهرتیجه عدم کفاکت قوارین موجب راکاهآکی می

 ان راکاهآماد گاذاه  سارماکه اتالف منارع داهد و رازاههای سرماکه ها ده جذب وجو  و منارع 

کلای رارای    ای موظاف اسات قاعاد     گاذاه  قارونعنا ریست که کند. البته اکن ردکن م می
 کنناد   تنظایم رهادهاای   گذاه قارونوضع کند. ده کناه  گوراگونهای  را موقعیت هوکاهوکی

 گاذاه  قاارون مارند شوهای عالی روهس هام خواهناد توارسات ده هاساتای هادف کلای       

توارناد ررخای    مای  ریای  ها رامه رخشکا ها  کاهدستوهگذاهی کنند. ده رتیجه گاهی  مقرهات

                                                           

1. Association of Future Markets (AFM) 

هاای   مجموعه مقااالت باور    در: ،«ان ین بازارهاي آتی  نگاهی اجیالی»کازا، کریستینا، . 2
انتشاارات   تهاران:  کاالیی جهان، گذشته، حال و آینده، ترجماه شارکت باور  کااالی ایاران،     

 .286، ص 1392چاپ اول،  شرکت بور  کاالی ایران،
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راکد ده  ها ررررف رماکند. ردکهی است صرف قارون ره تنهاکی کافی ریست؛ رلكه ها صرق

 د تا قوارین حالت اجراکی ره خود رگیررد.راش ریی کناه قارون ضمارت اجرا

 

 1عقالنیت .3
(. 3-1مفهومی است که ررهسی ارتداکی آن ضروهت داهد ) یعقالریت داهای چاهچور

پرداختاه شاود.   هاا   رر اکن رظرکه ارتخاب عقالری اهکاری داهد که مفید است ردانعالو  
(2-3) 

 چارچوب مفهومی عقالنیت .1-3
آگاا  پیورادهاکی از عقالریات ها ده آن    اهیم اقتصااد ها تعرکاف کنایم راخود   اگر رخو

اجماعی و ده عین حال سانتی از علام اقتصااد آن     کب تعرکف رسبتا  2کنیم. می مماهد 

که اقتصاد علم مطالعه و ررهسی اموهی است که توسط آن رتوان از منارع کمیاب و  است

رد. ارساری ررهترکن استفاد  ها  ،ریازهای فراوان و رامحدود تأمینمحدود جهت کاهررد ده 
تادریر   پسکند که منارع کمیاب هستند و ریازها فراوان؛  می که هفتاه عقالری داهد، دهک

 3رمود. گیری الزم است تا رتوان ره رهترکن شیو  تصمیمای  هرکاهشناساره و حسارگرا

لفاه؛ کعنای ترجیحاات و    ؤدو م ارا  راچااه  راه صادی، وضعیت کب فارد  ده تحلیل اقت
هر دوی اکن عوامل ده تحلیل اقتصادی ره دقات از هام    شود. می توصیفها  محدودکت

 افاراد ها محادود  گرکای اعماال   ی هاا  ها هاا،   شورد. ده حقیقت محادودکت  می تمیی داد 

دهآمد افراد، قیمت رازاهی کاالهاا، چااهچوب قااروری    ها  کنند. ده کناه اکن محدودکت می
ن اعماال  میاا دکگر افراد هم وجود داهراد. ده اکان   های  واکنشاعمال افراد و هم چنین 

ها گیکنش ها  آن توارند می و افراد ردا هس دستریی هستند که ده  جاکگیکن متنوع دکگری

ها ردارند. آران تنها از  اکن مواهد جاکگیکن همهکاهگیاهان اقتصادی  . ضروهتی رداهدرماکند
 هاهاا   آن از شاماه ارادکی  اراد و  ریای    ماان مطلاع  هس دسات ده هاای   ارتخااب از  رخمی

                                                           

1. Rationality 

صادی ملتل ، با تعابیر و مفاهیم ملتلفی همراه است. بادین ترتیا    عقالنیت در مکات  اقت .2
مکات  اقتصادی کالسیک، نئوکالسیک، نهادگرایی و اقتصاد اسالمی هر کدام به نوعی عقالنیت 

رسد بهتارین   هایی نیز دارند اما به نظر می همانندی دیگر یکاند که در مواردی با  را تعری  کرده
 ی میانه است.کر روی گرفتن درپی، ،روش

، 1391 چااپ اول،  نشار آمااره،   تهاران: ، اصول تحليل اقتصادي خرد و کالندادگر، یداهلل،  .3
 .24ص 
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فرد راکد اکن مواهد ها اهزکااری کناد.    ،گیری د. رطوه کلی قبل از هرگوره تصمیمشناسن می

دستیاری ره ارالعات  ده هاستایی گیر تصمیمارداختن خیرأه ترها  همواه  کكی از ارتخاب

دهرتیجه کاب   1است؛ها  آن اقدامات ممكن و رتاکج دهراه افیاکش ارالعات  ررایاضافی 
ی هنگام معامله ده رازاه معاامالت آتای   کاهگیاه اقتصادی رر اساس رظرکه ارتخاب عقالر

ر دکگا ها، هاا، دهآماد   هیکناه  مماتمل رار  هاا   از محادودکت ای  هگرفتن مجموعا را دهرظر

، گورااگون  هاای  هیقو اعماال سال   راهوشان هقیاب، ارالعاات رااقص، آکناد       های فهد
از عوامل دهوری ای  هگذاهان اقتصادی و ده حقیقت مجموع ستگوراگون سیا های سیاست

خود راکد تصمیم رگیرد که آکا واهد رازاه معاامالت آتای رماود کاا      سودرر  مؤثرو ریروری 

 خیر؟ 
کند  می اکجادرازاه معامالت آتی موقعیت تعهدی خرکد  گر معاملهکنیم کب  می ضفر

تا ده سرهسید ممخصی ده آکند  عین کاال ها تحوکال رگیارد. عرضاه و تقاضاای راازاه      

شاود   مای  و ده رتیجه کاهش قیمت داهاکی پاکه تا حادی ها  موجب روسارات شدکد قیمت
 گردد. ده شراکطی که هورد ریولی قیمت ادامه یمتر  کم که از قیمت خرکد ده قراهداد آتی

معاملاه   ،تار  رایش  زکاان جلاوگیری از   رارای خرکداه  های کارد کكی از رهترکن تصمیم می

معكوس و خروج از موقعیت تعهدی خرکد است. شاکد کاهگیاه موهد رظر ما راه دالکال و   
 2ثبات ساکر شراکط دکگری رخواهد هم چنان ده رازاه راقی رمارد؛ اما را فرضهای  ارگیی 

هستند  یمحرک ها قیمت رموره،همان است که گفته شد. ده اکن گیکنه معمول و مقبول 

ن هفتااهی عقالرای   میاکنند. ده اکن  می که کاهگیاه اقتصادی موهد رظر ها واداه ره پاسخ
حاضر ده مثاال ماا راه درباال      مادی کا معنوی ها ررای شخص سودکن تر ریشاست که 

 داشته راشد.

 ارکان نظریه انتخاب عقالنی .2-3
شناسی فردگراکاره اهکان مهم رظرکه ارتخاب عقالرای   کمیاری، ارهام و تردکد و هوش

 شود: می پرداختهها  آن هستند که ره

علات ریازهاا و    هترکن ممكل اقتصادی است کاه را   کمیاری ارتداکی الف( کمیابی.
علت وجود کمیاری  هشود. ر می مطرح و منارع محدود آرانها  رامحدود ارسانهای  خواسته

                                                           

1. Kirchgaessner, Gebhard, »The Weak Rationality Principle In 

Economics«, CESIFO Working Paper, No. 1410, Feb 2005, P.3. 
2. Other Things Being Equal. 
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 هرگا شورد.  گرفتهمتعدد اقتصادی  های تصمیم ،راکست ررای تخصیص کاهآمد منارع می

 کنایم اکان مفهاوم راه مناارع محادود رااز        می اقتصادی از کمیاری صحبت یده چاهچور

و  و مواد اولیه تولید هستند که شامل زمین، کااه ها  گردد. اکن منارع خودشان وهودی می
منارع ضروهی  اهداف مختلف ارتخاب کنند؛ زکرا میاناز افراد راکد  پسشورد.  می سرماکه

رادکن ترتیاب تصامیمات اقتصاادی راا کنااه       1ررآوهدن ریازهای آران اردک اسات.  ررای

 2شورد. می گرفتهدستیاری ره هدف دکگر  ررایگذاشتن کب هدف 
مطمئنا اهداف هقیاب دکگاری   تصمیم رگیرکم واهد رازاه معامالت آتی شوکم  هرگا 

محدود است. دهرتیجاه اگار    ما غالبا های  کند؛ اما سرماکه می ریی توجه ما ها ره خود جلب

از تحقا  رخاش دکگاری از     رازاههای آتای ها ررگایکنیم راچااه    ی دهگذاه سرماکههدف 
 دهناد  عمال   گاهی مارند کب عالمتدکگر کمیاری  سویشوکم. از  می محروم اهدافمان

هاا   آن هاای  و هیکناه هاا   شورد قیمت می تر ، ردکن صوهت هر چقده منارع کمیابدکن می

را اکن اوصااف کاه افاراد راا مالحظاه افایاکش قیمات کااالکی اگار           3کارد. می افیاکش
ی دهرخش عرضه ها داشته راشند، تولید و گذاه سرماکهتولیدکنند  راشند و دهحقیقت قصد 

ان راازاه  گار  معاملاه ند. ده چنین شراکطی ررای ده می عرضه کاالی موهد رظر ها افیاکش

اد آتی ساهام کاا کااالی    رسبت ره ارعقاد قراهد رای رموره،تر خواهد رود تا ر آتی ره صرفه
کنندگان ممكن است دو  دکگرمصرف سویکنند  آن کاال مبادهت رماکد. ده  شرکت تولید

شاورد. گروهای    مای  ا خاهجرد. گروهی از آران رطوه کلی از رازاه کاالهگیر دهپیش کاه ها 

هورد. ردکن ترتیب تقاضاا از منباع    می شد  ی گراندکگر ره سراغ کاالهای جاکگیکن کاال
شود. رطاوه ممااره تقاضاا رارای      می هود و جاکگیکن منبع الف می الف ره سمت منبع ب

دهچنین شراکطی  4کارد. می کنند، تغییر می تولید از منبع الف استفاد  ررایمحصوالتی که 

کننادگان راه ساراغ     مصارف شناسی هفتااه   ان رازاه آتی را هوانگر معاملهگروهی دکگر از 

                                                           

1. Davoud, Adel, »Scarcity, Abundance and Sufficiency: Contribution To 

Social and Economic Theory«, University of Gothenburg, Dep of Socialogy, 

2011, P. 13. 

2.  www.investopedia.com/terms/s/scarcity.asp 

3. Neill, Kelly, Resource Scarcity and Economic Growth: Cross Section, 

Vol.1, 2005, P. 61. 

4. Neumayer, Eric, »Scarce or Abundant ? The Economics of Natural 

Resource Availability«, Journal of Economic Surveys, London School of 

Economics and Political Science, Vol. 14, No. 3, 2000, P. 310. 
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هورد؛ زکرا را افیاکش قیمت کاب   می ی ده حوز  کاالهای جاکگیکن منبع الفگذاه سرماکه

علات افایاکش    هگیرد و ره هماین جهات را    می کاال منحنی عرضه سیر صعودی ره خود

دهناد و هماین هارطاه مساتقیم      مای  ا کااهش قیمت مصرف کنندگان تقاضاهای خود ه
شاود کاه همیماه     مای  افیاکش قیمت را عرضه و هارطاه معكاوس آن راا تقاضاا سابب     

 رهترکن گیکنه رباشد. لیوما  ،ی ده تولید کاالکی که رهای آن افیاکش کافتهگذاه سرماکه

ده  پیااپی ارسان رواسطه زردگی ده اجتماع و ریی ادامه حیات  ب( ابهام و تردید.
ریساتند. دهچناین حاالتی افاراد      شادری  رینای  پیشگیرد که  می و شراکطی قراهها  حیطم

شاان تطبیا  دهناد تاا راا ارهاماات و        ودشان ها را شراکط محیط پیراماوری ند خوشک می

 رسبت ره آکند  منتهای  رداشتن ارمینانله رماکند. ارهام و تردکد ره تردکدهای موجود مقار
هماه عوامال اقتصاادی     های ه سطحی راالتر، رر تصمیمد رداشتن شود واکن ارمینان می

شود همه عوامال اقتصاادی    می سبب رداشتن، هد و افیاکش ارمینانگذا می رطوه عام اثر

کننادگان ریاروی کااه، خاود ها ده شاراکط       ان، تولیدکنندگان و عرضهگذاه سرماکهاعم از 
 1راامنی اقتصادی احساس کنند.

و  خطرپاذکری دهرتیجاه   پدکاد آوهد،  یارمیناار  رای  ،دکن ترتیب اگر ارهام و تردکاد ر

هاای   هود. ده اکان شاراکط افاراد راا توجاه راه وکژگای        می مخارر  اعمال اشخاص راال
 دهند. ررخی افراد ذاتا  می متفاوتی ده مقارل هکسب رمانهای  شناختی خود واکنش هوان

 تارجیح  مطمئنراا مطلوریات مطمائن ها راه مطلوریات     گرکی هستند. اکان افاراد    هکسب

دکگر هکسب خنثی هستند. اکن افراد که ره زعم اقتصاادداران  ای   دهند. ده مقارل عد می
تجاهی از ی ها شرکته تمكیل اردکمدهند. شاکد  می ، هکسب ها ترجیحهستند ده اقلیت

گرفته راشد؛ زکرا ده اکن حالت هکسكی کاه قاراه    سرچممهپذکری  اکجاد ظرفیت هکسب

ال کب شخصایت حقاوقی   از افراد که حاای  هکند ره مجموعاست کب فرد آن ها تحمل 
گردد؛ دهرتیجه ارتقال هکسب کكی از علل و  می دهندگان آن داهد، منتقل مجیا از تمكیل

پاذکر وضاعیت راامطمئن ها رار      تجاهی است. اشخاص هکسبی ها شرکترتاکج تمكیل 

دکن ترتیاب اکان   گرکی هستند. را  دهند؛ اما غالب افراد هکسب می وضعیت مطمئن ترجیح
گوراه راود کاه     پردازراد. اکان   مای  ریفتناد پاول   راامطمئنی ده وادی  اکن کهگرو  ررای 

ان ررای هفع ریاز آران عقد ریمه ها ره هسمیت شناختند. شرکت ریمه را دهکافت گذاه قارون

                                                           

، دفتر مطا عات اقتصادی مرکاز  امنيت اقتصادي در ایرانحمدعلی، عزتی، مرتضی، دهقان، م .1
 .23-25، صص 1387چاپ اول، تابستان  های مجلس شورای اسالمی، پووه،
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گیرد. اگار شارکت هاای ریماه چناین       می ح  ریمه مخارر  وضع رامطمئن ها رر عهد 

د، اشخاص مجبوه رودرد همواه  مقاداهی پاول رقاد رارای پوشاش      داشتن رمی کاهکردی

 1احتمالی خود کناه رگذاهرد.های  زکان
کاب ها    است. ده هماین هاساتا   هودههورمینان ا رداشتنقراهداد آتی ریی را  گر معامله

البته رباکد فراموش  2اکجاد کب سبد داهاکی است. راشی از آن،های  مقارله را تردکد و زکان

اجتنااب از   رارای رخمی داهاکی هوش کسب ثاروت ریسات؛ رلكاه ارایاهی      تنوع کرد که
رباکد ارتظاه داشته راشد تاا راا اکان کااه و      گذاه سرماکه پسمالی فراوان است. های  زکان

رمود. دهحقیقت ترس از هکسب کب ها  اکجاد کب سبد داهاکی رتوارد واهد راشگا  میلیاهده

ان خبار  از  گاذاه  سرماکهدست دادن پول است؛ اما ترس معقول است و ده واقع ترس از 
 کنناد و تنهاا زمااری راه ساراغ آن      می هراسند چون ره شدت از آن اجتناب رمی هکسب

هورد که دالکال محكمای مبنای رار هسایدن راه رتیجاه دلخاوا  ده دسات داشاته            می

از  کنناد کاه   مای  ان رازاه سارماکه پیمانهاد  گذاه سرماکهدکگر ره ای   همچنین عد3راشند.
تكنیكال و کاا رنیاادکن )فارادامنتال( اساتفاد  رماکناد. هار دوی اکان        های  مباری تحلیل

 وساوی  سامت رینی  مكل داهرد و آن ممكل چییی جی پیشسعی ده حل کب مها  هوش

رماارگر   گااهی و  هستند دهند  عالمتها  است که قیمت هوشنریست. ها  حرکت قیمت
داهد. ها  آن ی دهگذاه سرماکهد که فرد قصد وضعیت مالی شرکت کا رنگا  اقتصادی هستن

هاای   کاه هادف تحلیال    است؛ دهحاالی ها  هوی قیمتر تكنیكال تمرکی رهای  ده تحلیل

رر عرضه و تقاضا است که ده  مؤثرر عوامل اقتصادی دکگرنیادکن کا فاردامنتال تمرکی رر 
 4گذاهد. می تأثیرها  هوی قیمتر رهاکت ر

                                                           

حاماده اخاوان هازاوه،     و ، ترجمه یداهلل دادگار ققوق و اقتصادکوتر، رابرت، تامس، یو ن،  .1
چااپ هشاتم،    انتشارات نور علم،انتشارات پووهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدر  و تهران: 

 .68-72، صص 1392

مهادی   و ، ترجماه محسان اکباری   گاااري وارن بافات   رو  سارمای  هکستروم، رابرت،  .2
 .39چاپ اول، ص  ،1390تابستان  ،نشر چا ،تهران: زیوداری، 

چاپ اول،  انتشارات تمدن پار ، تهران: ،گااري در بورس الفباي سرمای جعفری، حسین،  .3
 .113 -115صص  ،1391

رضاا قاضایان    و فارد  ، ترجمه کامیاار فراهاانی  تحليل تکنيکال در بازار سرمای مرفی، جان،  .4
 .5، ص 1388چاپ ششم، بهار  نشر چا ،، :تهران  نگرودی،

تهاران:  ، تحليل تکنيکی ب  زبان سااده تر در این زمینه ر.ک به مساح، محمد،  برای مطا عه بی،
داگاال ، ماارک،    :به بعد و هم چنین ر.ک باه  12چاپ سوم، ص  ،1388نشر چا ،، تابستان 

 .19-22نشر چا ،، صص تهران: پور،  ، ترجمه ریحانه هاشمتحليل بنيادین، تکنيکال یا ذهنی
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ی اسات کاه هار    کساار از  شد  ساختهلوژکب(. جامعه وشناساره )متد فردگراکی هوش

داهرد. رارای تحلیال حرکات     ای افیاکند و  رسیاه های خواستو ها  ارتخابها  آن کدام از

فاردی  هاای   تب مواهد هفتاه فراد آن جامعه توجه کنیم و از تبکب جامعه راکد ره هفتاه ا
امعه ارتخاب افرادی اسات  ما ده اکن جهای  یم. ارتخابکنمسیر حرکت جامعه ها ررهسی 

و مساتقل از   تاب  راه  که هفتااه افاراد رصاوهت تاب     کنند؛ دهحالی می که گروهی زردگی

اجتماعی راکاد از فارد شاروع    های  شود. ده رتیجه ررای تحلیل پدکد  می تحلیل دکگران
کناایم. اهمیاات فردگراکاای راارای ماادکران هاام شااناخته شااد  اساات و از دو جهاات ده 

مدکران دهکافتناد رارای    آن کهگذاه رود  است. اول تأثیرتصادی مدکرکت اقهای  سیاست

کاهکنان ها تقوکت کنند و دوم  کكاکبهای  اقتصادی راکد ارگیی های  اهتقای رازد  فعالیت
کنند  گوش فرادهند و را ممتری  مصرفهای  اقتصادی راکد ره دکدگا های  رنگا  اکن که

 ب ممترکان راعث افیاکش کكاکهای رماکند؛ زکرا ررآوهدن ریازقراه اهتباط رر

را اکن اوصاف اگر رخواهیم رازاه معامالت آتای ها  1شود. میها  آن همهمندی  هضاکت
کنایم.   آغازب افراد کكاکتحلیل کنیم و عقالریت حاکم رر اکن رازاهها ها رسنجیم راکد از 

امكاراات ده  ان رازاه معامالت آتای راا توجاه راه مناارع و      گر معامله کب ره کباگر هفتاه 

راود. ده رقطاه    عقالری خواهاد  یفضاک رازاهمان عقالری راشد، شراکط حاکم رر هس دست
ی مستقل از اعضای آن است هوکتو  موجود ،گراکی معتقدرد که جامعهمقارل منتقدان فرد

و ما ررای تحلیل هفتاه افراد راکد از جامعه آغاز کنیم؛ چون جامعه کب مجموعاه متكثار   

ریروهاای خااهج از جامعاه     تاأثیر افراد تحات  های  تصمیمات و ارتخاباست. ده حقیقت 
جمعی اسات. راا ده رظار    های  گیرد و هفتاههای افراد واکنش ده مقارل پدکد  می صوهت

ان متعادد  گار  معاملهمتمكل از ای  هگرفتن اکن تحلیل رازاه معامالت قراهداد آتی مجموع

دهاد و ماهیات    مای  فاراد شاكل  اهاای   اعم از حقیقی و حقوقی است کاه راه ارتخااب   
همچنین رباکد از اکن ركتاه غافال    تب افراد است. تب کرد عملثر از أهخدادهای رازاه مت

است  آن چییی راگیررد که رتیجه و رازخوهد آن متفاوت  می افراد تصمیمی گاهیشد که 

فراد اسات.  و هفتاه ا کرد عملجامعه رر  تأثیرارد. اکن رموره راهز  آن ها خواسته ده آغازکه 
 هماه گارفتن  ه معامالت قراهداد آتی را دهرظررازا گر معاملهممكن است کب  ررای رموره

رماکد و ررای اکن منظوه قیمتی ها  xمقتضیات تصمیم ره معامله قراهداد آتی داهاکی پاکه 

                                                           

هاي اقتصادي  شکستن قصارها از  فردگرایی و اصالقات در بنگاه»عبیری، غالم حسین، . 1
 .22، ص 1385، آذر 76ک و اقتصاد، شماره مجله بان ،«اریق توج  ب  کارکنان و مشتریان
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ر دکگا  کارد  عمل ار پیش از اکنکند؛ اما راگهان حباب قیمتی که  ریی ده ذهن خود تعیین

و ده رهاکات رنیاان تماام معاادالت و      هود از میان میآمد  رود،  پدکدان گر معاملهافراد کا 

 ریروهااکی خااهج از اهاد  خاود    ازو وی  استهکخته منطقی فرو گر معاملهمحاسبات کب 
د؛ دهرتیجه ده کناه توجه ره اهاد  افراد راکاد راه اهاد  جمعای حاصال از     خوه می شكست

 توجه رمود. ها  هم ده تحلیل ان دکگرگر معاملهب کكاک کرد عمل

 لوازم کارکردی کارنیی و عقالنیت .4
-1تحلیلای ) های  کاه ها دو دسته مهم از لوازم کاهکردی عناصر کاهآکی و عقالریت، 

تصوکر هوشانی از کاهآمادی و   ها  آن ( هستند که ررهسی4-2اهزکاری )های  ( و شاخصه4

 دهد. می ره دستان رازاه قراهداد آتی گر معاملهعقالریت هفتاه 
 تحلیلیهای  کار راه .1-4

تحلیلای مهام؛ کعنای     کااه  ها ررهسای دو   ریازمناد تحلیل اقتصادی قراهدادهای آتی 

از «فاکاد  ا   تحلیال هیکناه  » (و 4-1-1) ساو از کب « هفته ازدستهای  هیکنه فرصت»
 شود. می اشاه ها  آن ( که ره ترتیب ره4-1-2دکگر است ) سوی

 1رفته دستازای ه هزینه فرصت .1-1-4
توجه ره تحلیال   ،مختلف کكی از مفاهیم رنیادکن های ل اقتصادی تصمیمررای تحلی

اسات کاه ررخای    . دهجاه اهمیات اکان تحلیال تاا آرج     هفته است هیکنه فرصت ازدست

کاا راه دهساتی اقتصااد ها     رداریم آ اکن کهاقتصادداران معتقدرد دهک هیکنه فرصت ررای 

هفته ردان معناسات کاه هار     تدسهیکنه فرصت از2است. اکم کا خیر ضروهی متوجه شد 
هفاتن   میانز رظر اقتصادی دهررگیررد  ازسازی ررای تحق  هدفی مثل الف ا روع تصمیم

توارست ررای تحق  هدف دکگاری مثال ب    می که است روعی دهآمد کا فرصت دکگری

هار فعالیات    مارناد 3است. هفته ازدستدلیل گیکنش وضع موجود  هکاه هود؛ ولی حاال ر هر
شود ریی متحمل هیکنه فرصات   می وقتی که فردی واهد رازاه قراهدادهای آتی اقتصادی،

ی رارای  رسیاههمواه  اهداف منارع محدودرد؛  اکن که که را آنگردد؛ زکرا  می هفته ازدست

ات راه تحقا  کاب    منارع متصوه است. تا آرجاکه اختصاص مناارع و امكارا   ارداز همان 

                                                           

1. Opportunity Costs. (OC) 
2. O'Donnell, Rod, »The Concept of Opportunity Costs: Is It Simple, 

Fundomental or Necessary«, Australasian Journal of Economic Education, 

Vol.6, No.1, 2009, P.P 31-32. 
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شود. دهرتیجه ررای کب  می شدن امكارات ررای تحق  هدف دکگری همهدف مارع از فرا

کاهگیاه اقتصادی اکن امكان وجود داهد تا واهد رازاه معامالت مسكن شود کا وجاو  خاود   

وجاو  رقاد ها راید خاود      اکن کاه ی ارباشته کند و کا گذاه سرماکههای  ها ده ارواع حساب
اهز شاود و از روساارات قیمات     ت ساكه کاا  واهد رازاه معاامال  اکن کهرگهداهی رماکد کا 

ی کناد و پاس از گذشات    گاذاه  سرماکهعمر های  ده ارواع ریمه اکن کهمند گردد کا  رهر 

موهد رظر از  گر معاملهمقره از ارباشت سرماکه خود استفاد  رماکد. حال اگر اکن های  موعد
فرصات   کند، هیکناه رظر  وهداه شدن از دهآمد و داهاکی صرفررخ ررای ها تمام اکن هوش

اسات کاه راا گایکنش وضاع      هاا   آن هفته او ررارر را منفعت حاصل از هر کدام از ازدست

 ن هفته است.میاموجود از 
و مطالعاات کاافی رارای    هاا   که رباکد فراموش کرد موضوع ارجاام ررهسای  ای  هركت

رسایاهی رارای ماا    هاای   گیکنش کب هدف است. دهحقیقت هرچند همواه  ده موقعیت

هفته وجود داهد؛ اما ارتخاب ما دهصوهتی عقالری خواهاد راود کاه     فرصت ازدست هیکنه
آن ها  کاا هوش راه    ارتخابکنند   از گیکنش وضع موجود توجیه آمد  دست ارداز  سود ره

اسات کاه رار     1غیرعقالرای مصداق کب هفتاه  گررهموجود راشد وهای  جای دکگر هوش

صاوهت رهتارکن اساتفاد  از مناارع و امكاراات       ده هر گذاهد؛ زکرا می منفی تأثیرکاهآکی 
 محدود صوهت رگرفته و رعالو  اتالف کا هدههفت منارع ریی هس داد  است. 

شاود کاه فارد     می زماری آشكاه گیری تصمیم ررایداشتن ارالعات اهمیت دهاختیاه

دهررداهراد  ساود قطعای مماخص و دکگاری      هاا   آن میان دو دسته اهداف که کكای از 
خاود ها   پولاگر شخصی  پسکند.  می سود احتمالی راممخص است، ارتخاب دهررداهرد 

ده رازاه سرماکه، ارباشته کند و رسبت ره ارعقاد قراهدادهای آتی کاالهاای متعادد، اقادام    

، قیمت دستخوش تغییار  کادشد آتی  که ده سرهسید قراهداد ریسترماکد، هیچ ارمیناری 
؛ دهرتیجاه ده  زکان ربیناد  ررگیکد یت تعهدی رمود و وی حسب موهد و را توجه ره موقع

اساسای آن اسات، ده اختیااه داشاتن     هاای   ارمیناان از وکژگای  ربود چنین رازاههاکی که 

 حیاتی و ضروهی است.  اریاههایارالعات کافی و الزم از 
شود کاه ده سرهساید    می فرد را ارعقاد قراهداد آتی را داهاکی پاکه الف متعهد هنگامی

هفتاه او ررارار    حداقل هیکنه فرصت ازدست از آن کاال ها خرکداهی کند،مییان ممخصی 

را منفعت حاصل از ارعقاد قراهداد آتی را داهاکی پاکه ب اسات. ممكان اسات اکان ارهاام      
                                                           

 .یستاقتصادی است و معنای ارزشی آن مدنظر ن یاین اصطالح، اصطالح .1
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خواهد موقعیت تعهدی خرکد  می تنها راظر ره فردی است کهها  رمورهاکجاد شود که اکن 

متناوع و  های  اه ممكن است که میان ارتخابد و ردکهی است که تنها ررای خرکدررگیکن

که فروشند  کب کاال داهد که قراه است ررای فاروش آن   گوراگون گیکنش کند؛ دهحالی
هفته ررای  ردکن ترتیب موضوع هیکنه فرصت ازدست کند. کجادموقعیت تعهدی فروش ا

هام را اکان  ررای او ارتخاب دکگری مطرح ریست. اکن ار فروشند  قارلیت ررح رداهد؛ زکرا

 توضیحات قارل هفع است:
ریست تا راه کاب موقعیات     راگیکرفرد ده رازاه معامالت آتی همیمه  رخست آن که

تعهدی فروش کا خرکد پاکداه راقی رمارد ردکن علت که اکن امكان وجود داهد تاا وی راا   

لف رتوارد موقعیت تعهدی مخاا  اکن کهاز رازاه خاهج شود و کا  یمعامله معكوس ررگیکدن
 ده اکنجا ریی قارلیت ررح داهد.  هفته ازدستها ررگیکند. دهرتیجه رحث هیکنه فرصت 

ده مكاریسم عرضه و تقاضاای موجاود   ها  ده رازاه قراهدادهای آتی قیمت دوم آن که

شود  می ممخصی ارداز مارع افیاکش قیمت از تنها  شورد و کمیته آتی می ده رازاه تعیین
ها هضاکت رخش ردارد از ها  قیمت اگرتوارد  می شخص پسه رمارد. تا تعادل ده رازاه ررقرا

شادن از   چنین حالتی هیکنه فرصات وی محاروم   واهد رازاه معامالت آتی رمود. ده آغاز

 علت معامالت رازاه است.  هافیاکش قیمت داهاکی پاکه ر
د شخصی که کاالکی ده اختیاه داهد تنها گیکنه موجود و رهتارکن هاهبار   سوم آن که

 وی اریاههای مالی مماتقه ریسات، زکارا   وهود ره رازاه معامالت آتی و کا استفاد  از ساکر 

توارد کاالی خودش ها ده رازاههای فییکكی ره فروش ررسارد و از ررک  دادوستد کاا   می
 د. سود ربرمعامله حضوهی را افرادی که ریازمند ره آن هستند از تفاوت ده قیمت 

رازاه قراهدادهاای آتای ده    گر معاملهاحتمالی  هفته ازدست های اگر هیکنه فرصتپس 

ی که عقالریت و کاهآکی ها متیلیل رسازد، وی ا گورهررآوهد ارتداکی قارل تحمل راشد، ره 
از وهود ره  پیشان گر معاملهه است.ره همین دلیل الزم است تا گرفتاقتصادی  یتصمیم

هااکی کاه از اکان     ختلف هیکناه فرصات  تعهدی مهای  رازاه و ریی پیش از اتخاذ موقعیت

 هورد محاسبه رماکند.  می ررک  از دست
 1فایده.ت  تکنیک هزینه .2-1-4

 فاکد  اریاه دکگری است که علم اقتصاد ده اختیاه ماا قاراه  ا   تجیکه و تحلیل هیکنه

دهد. منظوه از اکن تكنیب اکن است که افراد حقیقی کا حقوقی از جملاه کااهگیاهان    می
                                                           

1. Cost – Benefit Analysis (CBA) 
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که  گیررد می یو منافع اموه مختلف تصمیمها  مختلف را توجه ره ررآوهد هیکنهی ها هشته

ده کاب مفااد کلای هار راوع      1کن رازدهی و کمترکن هیکنه ممكان راشاد.  تر ریشداهای 

و کا اقدام ره هر روع فعالیت ده صوهتی توجیه اقتصادی خواهد داشت کاه   گیری تصمیم
راشد و اکان هیکناه    تر ریش مرروطهای  هیکنه و منافع حاصل از آن ازها  مجموعه دهآمد

را 2صرکح و ضمنی خواهد رود.های  مدت و هیکنهمدت و رلند کوتا های  هیکنه همهشامل 

پردازکم و راه   می آتیهای  گرفتن اکن توضیح اجمالی ره تطبی  موضوع رر قراهداددهرظر
ازاه معامالت آتی راکاد  ده ر گر معاملهاحتمالی ها که هر های  همین منظوه منافع و هیکنه

 رماکیم: می توجه کند ررهسی ردان

 الف( منافع
کنند. ردکن معنا افارادی کاه    می قراهدادهای آتی امكان پوشش هکسب ها فراهم  .1

دهند که ده آکند  قیمات آن کااال    می ده سبد داهاکی خود کاالی خاصی داهرد و احتمال

توارناد از اهزش سابد خاود     مای  رماکد،کاهش پیدا کند و کب دوه  افت قیمت ها تجرره 
ده لحظه ارعقاد قراهداد آتی ده آران ما  قیمات فاوالد کاه     ررای رموره 3محافظت کنند.

شاود و اکان    مای  داله رارت هر تان تعیاین  150داهاکی پاکه است ده سرهسید رهمن ما  

ل است. حاا ه رینی فروشند  فوالد همرا  را کاهش احتمالی قیمت قیمت ده حقیقت پیش
د و داله پاکین تر ریاک150اگر قیمت رازاهی فوالد ده رهمن ما  کا ریدکب ره آن از سقف 

کنند  موقعیت تعهدی فروش توارسته اسات خاود ها از    رتخابداله ررسد، ا 130مثال ره 

اگر اقدام ره فروش رقدی محصول خاود ده   ولیهکسب کاهش قیمت ده آکند  ررهارد، 
 د.دک می زکانداله 20ه هر تند کم دستکرد،  می رهمن ما 

ی کسب کرد؛ کعنی تر ریشتوان سود  میتر  کم ره دلیل وکژگی اهرمی را سرماکه .2

توارد سبب کسب منفعت راالکی شود. قراهدادهای آتای   میها  دهصد کمی تغییر ده قیمت
مارند دکگر اریاههای ممتقه از وکژگی اهرمی ررخوهداهرد. ردکن توضایح کاه ریاازی راه     

ی وجه کافی ره منظوه خرکاد و  گر معاملهخت کل اهزش قراهداد ریست؛ دهرتیجه اگر پردا

                                                           

 .منبع پيشين .1
، انتشارات بوستان کتاب، چااپ  مبانی و اصول علم اقتصادرحمانی، تیمور،  و دادگر، یداهلل .2

 .90، ص 1386هفتم، 

انتشاارات   تهاران: ، قرارداد آتی سها  در بورس اوراق بهاادار ن بور  اوراق بهادار، سازما .3
 .15تهران، ص  ، چاپ چهارم،بور  اوراق بهادار
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تهیه مقداه ممخصی کاال رداشته راشد؛ اما رخواهد از روسارات قیمات آن کااال ده راازاه    

 1سود ربرد، قراهدادهای آتی گیکنه مناسبی هستند.

 واهکای  گر معامله سود و زکان قراهدادهای آتی رصوهت هوزاره محاسبه و ره حساب .3
شود و ررای کسب سود لیومی رداهد تا افراد از رازاه خاهج شاورد و موقعیات خاود ها     می

عنوان وجه تضمین اولیه  راان ررای تضمین اجرای قراهداد راکد مبلغی ها گر معاملهربندرد. 

راه  هاا   ره حساب وجه تضمین کاهگیاه/ اتاق پاکاپای واهکی کنند. پس از اجرای سافاهش 
وش حراج و رر اساس اولوکت قیمت و زمان، ده ارتهای جلسه معامالتی، قیمت تساوکه  ه

شاود. رار اکان     مای  هوزاره رر اساس معامالت ارجام شد  توسط روهس محاسبه و اعالم

ی سود کنند، اکن سود همان رتخارقراهداد آتی از موقعیت ا دوررفاساس اگر هر کدام از 
 شود. می واهکیارد   جه تضمین ها ده آن سپردکه وها  آن هوز ره حساب عملیاتی

قارون توساعه اریاههاا و رهادهاای ماالی جدکاد، خرکاد و فاروش         17رب  ماد   .4

شد  ده روهس کاالکی کاه راا هعاکات مقارهات حااکم رار آن راوهس         پذکرفته کاالهای
راه  دولتی و عمومی و اجراکی ریااز  های  و دستگا ها  خاره رد توسط وزاهتشو میدادوستد 

راه ررگایاهی    یریااز  رای ها رداهد. ها  آن ررگیاهی مناقصه کا میاکد  و تمرکفات مرروط ره

 شود. می تمرکفات، کب امتیاز محسوب
کكی دکگر از میاکای قراهداد آتی امكان خروج از رازاه قبل از سرهساید اسات. راا     .5

راازاه ها تارک    معامله رخواهند ره هر دلیلی دوررفاکن توضیح که هر زمان هر کدام از 

توارند موقعیت تعهادی خاود ها ربندراد و راا کاب معاملاه        می کنند و از آن خاهج شورد،
معكوس از رازاه خاهج شورد؛ دهرتیجه هوش خروج از رازاه آتی پیش از سرهسید و تسوکه 

 رهاکی همین است. 

اهداد ررای معامله ده رازاه آتی ریازی ره ده اختیااه داشاتن کااال حاین ارعقااد قار       .6
عدا کاشاف  ریست. ده عقد ریع راکد همواه  مبیع ده لحظه ارعقاد عقد موجود راشد و اگر ر

العقد موجود ربود  است، عقد رارل است؛ اما ده قراهداد آتی ره  ره عمل آکد که مبیع حین

تنها لیومی رداهد که داهاکی پاکه ده زمان ارعقاد قراهداد موجود راشد؛ رلكاه حتای لیومای    
 مالب آن مییان کاال راشد. ،که داهرد  موقعیت تعهدی فروش ده لحظه ارعقادرداهد 
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شوردگی ررخوهداهرد. ده رازاههاای آتای رسابت راه     رازاههای آتی از خاصیت رقد .7

رازاههای رقدی سرماکه کمتری ررای ارجام معامالت موهد ریاز اسات و راازد  و هکساب    

 قارل تعدکل است. 
اهاکی پاکه فراهم است. هرچند رازاه قراهدادهاای آتای   امكان کمف قیمت رهتر د .8

هکسب، ثباات  دهراه  مندی  اهزشررآوهد قطعی از قیمت داهاکی پاکه رداهرد، اما ارالعات 

 1دهند. می قیمت ده آکند  اهائه یثبات ریکا 
مالیااتی  هاای   کكی از میاکای فعالیت ده راوهس کااال اساتفاد  از تخفیاف     چون .9

که ده اکن رازاه  رون توسعه اریاهها و رهادهای مالی جدکد است، کساریقا 6موضوع ماد  

 گردرد. می ررخوهداهها  وهزرد از اکن تخفیف می رسبت ره ارعقاد قراهداد آتی مبادهت
کن است، حل و فصال اختالفاات   رنیاد یسرعت ده معامالت تجاهی اصل چون .10

ق قاارون راازاه اوها   36رب  ماد  آکد.  می ت داوهی روهس ریی کب میکت ره شماهأده هی

گیرد که ده آن ره منازعاات راه    می ت داوهی صوهتأرهاداه حل و فصل اختالفات دههی
شود؛ دهرتیجه ریازی ره هجوع ره محااکم عماومی ریسات. رادکهی      می سرعت هسیدگی

مناد   رهار  هاا   توارند از امتیازات داوهی رسبت ره دادهسی ده دادگا  می دوررفاست که 

 کنند. پرهیی ها توارند از علنی شدن هسیدگی می که ده عین حالی شورد؛
 ها ب( هزینه

اهداد آتای  قار های  ره مییان آوهد  کكی از هکسب گذاه سرماکهرمدن ضره محدود .1

زکان راالکی است که  دهررداهرد گیرد و  می رودن آن سرچممه است که از وکژگی اهرمی
راه آکد؛ زکرا هار تغییار ارادکی ده قیمات     ه ر رگ معاملهممكن است ده کوتا  مدت ررای 

اکن ضره  و 2توارد منجر ره ضره چند ررارر رمود می داهاکی پاکه، را توجه ره خاصیت اهرم

گردد. اگر اکن حساب راروز   می جبران دوررف از سویشد   از محل وجه تضمین سپرد 
رساته خواهاد    دکاد   کانز گر معاملهرمود و رتوارد ضرهها ها جبران رماکد موقعیت تعهدی 

 شد.

ررای افراد تاز  واهد وجود داهد راشای از عادم    وکژ  رههیکنه احتمالی دکگری که  .2
کاهش کا افیاکش قیمات و   گاهیتواراکی خروج ره موقع از رازاه است. را اکن توضیح که 

 قراهداد ده دوررفشود تا هر کدام از  می موجب زکانشدن  آوهدن سود کا متحمل دست ره

                                                           

 .پيشين سازمان بور  اوراق بهادار،. 1

 .17، ص هیان. 2
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رتوارند ده  دوررفکب فرصت مقتضی را کب معامله معكوس از قراهداد خاهج شورد. اگر 

 ند.رین زکان میزمان مناسب از خود واکنش مناسب رمان دهند، 

احتماالی قاراهداد آتای    هاای   ره عنوان کكی از هیکناه  توان می موهد دکگری که .3
راز ممتری توسط کاهگیاه و تعهدی های  کا رخمی از موقعیت همهررشمرد، اختیاه رستن 

پس از ارجام عملیات، وجه تضمین  گاهیره دستوه اتاق پاکاپای است. را اکن توضیح که 

شاود. حاال اگار مماتری مطاار        مای تر  کم اولیه ممتری از سطح حداقل وجه تضمین
اخطاهکه اتاق پاکاپای ره کاهگیاه، مییان وجه تضمین اضافی ها رپردازد، کااهگیاه خواهاد   

 او ها از رازاه خاهج کند. رست موقعیت تعهدی او ها ربندد و عمال توا

مجباوه ریساتند ده حاین     دوررفقراهداد آتی اکن است که های  از جمله وکژگی .4
ارعقاد عقد، داهاکی پاکه ها ده اختیاه داشته کا مالب راشند؛ رلكه تنهاا کاافی اسات تاا ده     

کنند  موقعیات   رتخابدکگر ا سویند، از داهاکی پاکه ها تحوکل ررف مقارل ده ،سرهسید

تعهدی خرکد ریی ممكن است واقعا رخواهد تا ده سرهسید کاال ها تحوکل رگیرد؛ دهرتیجه 
متعاددی اشاخاص ها واهد قاراهداد    های  ، ممكن است ارگیی دوررفرر خالف ارتظاهات 

 عماال   آتی کند؛ ردکن ترتیب ررفی که ره دربال اجرای مفاد قراهداد است ممكان اسات  

 رتوارد ره هدف اصلی خود دست کارد. 
گاردد. رادکن    داهدرودن آن رازمیهیکنه احتمالی دکگر قراهداد آتی ره وکژگی استار .5

اجراکای معاامالت    دساتوه  4ده مااد    کادشاد  کكی از شاراکط   ربودنترتیب ده صوهت 

کان راوع   ر مقارهات حااکم رار ا   دکگا حمااکتی و  های  از پوشش قراهداد آتی، اکن قراهداد
 شود. می قراهدادها خاهج

هاای   گرفتن منافع و هیکناه رازاه قراهدادهای آتی را دهرظر گر معاملهردکن ترتیب اگر 

کن منفعت و ده عین حال کمترکن هیکنه ها تر ریشها ررگیکند که ای  هکب ارتخاب، گیکن
 است. گرفته دهپیشعقالری و کاهآمد  یدهرر داشته راشد، هفتاه

 ارزیابیی ها شاخصه .2-4
 گار  معاملاه ده کاهآکی و عقالریت تصمیم اقتصاادی   مؤثردو شاخصه اهزکاری مهم و 

( هستند که راه  4-2-2«)هیکنه مبادله»( و 4-2-1«)آثاه خاهجی»رازاه قراهدادهای آتی، 

 رد.شو میترتیب ررهسی 
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 1ناار خارای .1-2-4
جااربی کاا   های  آن پیامدکكی از منارع راهساکی رازاه عاملی است که اقتصادداران ره 

و  ساودها گوکند. مبادله ده رازاه اختیاهی است. اعضاای مبادلاه ده هماه     می آثاه خاهجی
هساد کاه رقاش اصالی      مای  ره شخصیها  منافع و هیکنه گاهیشرکب هستند.  ها زکان

ده واقع آثاه خااهجی  2گوکند. می رداشته است. اولی ها منافع جاربی و دومی ها زکان جاربی

کند که اقدامات کب عامل اقتصادی وضعیت عامل اقتصاادی دکگاری ها    می رروز زماری
سود کند و ده عین حال عامل اقتصادی ارتداکی ره از میاکای اکن اعمال  می رهتر کا ردتر

دهند که ده چنین مواهدی راه   می د. ررخی پیمنهادرین می زکانو ره از مضاه آن  می ررد

از اکان  3وصی و از ررک  قراهداد اکن آثاه ها دهوری سازرد؛افراد امكان ردهیم تا رطوه خص
 هو دو دسته آثاه خاهجی مثبت و منفی ررای قراهدادهای آتی قارل تصوه است:

 الف ( ناار خارای مثنت
ن اثر خاهجی مثبت قراهدادهای آتی راه عناوان کكای از اریاههاای ماالی      رخستی1.
رعبااهت دکگار افاراد راا     4ی اسات. سارماکه ماوهد ریااز واحادهای تولیاد      تاأمین ممتقه 

 ی ده رازاه معامالت آتی رقدکنگی موهد ریاز ررای واحدهای تولیدی ها فراهمگذاه سرماکه

تهیاه ماواد اولیاه از     رارای الزم  منارع ماالی  تأمینکنند. واحدهای تولیدکنند  ررای  می
یااز ها از  ممكن است دهصدی از منارع موهد رها  آن کنند. می مختلفی استفاد  های هوش

ساود حاصال از فعالیات     ها کنند، دهصدی ها از  تأمینا ه برادهکافت تسهیالت از ر ها 

هاای   تولیدی خود پوشش دهند کا از محل منارع حاصال از اساتفاد  از ررخای معافیات    
وجو  موهد ریاز رارای فعالیات واحادهای     تأمینکنند. کكی دکگر از منارع  تأمینمالیاتی 

 ت ده قالب داهاکی پاکه ده رازاه قراهدادهای آتی است. تولیدی عرضه محصوال

قراهدادهاای آتای جلاوگیری از اکجااد تاوهم اسات.        کب اثر خاهجی مثبت دکگر2.
 گردش ده اقتصاد کب کماوه افایاکش  رعلل متعددی حجم پول ده گاهی اکن کهتوضیح 

و خادمات ده  رماکاد؛ زکارا کااال     مای  ها اکجااد ای   العااد  کارد. اکن حالت وضعیت فوق می

                                                           

1. Externalities. 

 .63، ص پيشين، توما ، کوتر، رابرت، یو ن .2

3. Coase, Ronald.H, »The Problem of Social Cost, Journal of Law and 

Economics«, Vol.3, 1960, P.28 

 ،«اهیيت بازار سرمای  در اقتصاد و نقش بازار اولي  در بازار سرمای » ،امیراصالنی، اسداهلل .4
 .54، ص 63، شماره 1376های اقتصاد، مرداد ماه  مجله تازه
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دکنگی ریسات. ده اکان حالات راا     ی تقاضای حاصال از افایاکش رقا   گو پاسخ ،هس دست

اکن موضاوع سابب   1کارد. می افیاکشها  گرفتن ررف تقاضا رسبت ره عرضه، قیمت پیمی

شود. ده چنین مواقعی اگر افراد تموک  شورد  می کاهش اهزش پول کا قدهت خرکد مردم
راه سامت کاالهاای مصارفی ساوق دهناد ده راازاه         اکان کاه  تا وجو  خود ها ره جای 

هوراد    همین مییان، جلوی افایاکش رارس پایش   کنند، ره  یگذاه سرماکهقراهدادهای آتی 

 شود.  می توهم گرفته
شدن رستری شفاف ررای دهکافت مالیات  آتی فراهمهای  اثر خاهجی دکگر قراهداد .3

شود و ده کب سازوکاه شفاف  می املهاست. از آرجاکه قراهداد آتی استارداهد ده روهس مع

قاراهداد؛ کعنای اتااق پاکاپاای      دوررفعامل سوم غیر از  هاگیرد و تسوکه هوزاره  می قراه
شود تاا میایان ساود و دهآماد حاصاله قارال        می اکجادای  هد؛ دهرتیجه زمینده می ارجام

 شود.  گرفتهمحاسبه گردد و رر همین اساس مالیات 

شاغلی  هاای   تی ره عنوان کب اریاه مالی ممتقه اکجاد فرصات اثر دکگر قراهداد آ .4
ررای متخصصان حوز  روهس است. رعباهت دکگر معامله کب قاراهداد آتای    وکژ  رهجدکد 

شاورد و ده   مای  دخالت افرادی است که حساب ماوهد کااهگیاه رامیاد      ریازمنداستارداهد 

ی خرکاد و فاروش   تعهاد هاای   موقعیات گیکنش حقیقت واسطه معامله میان متقاضیان 
که زمام اماوه   دکگر اتاق تسوکه و پاکاپای ریی داهای متخصصاری هستند سویهستند. از 

ها ده دست داهرد. رادکن ترتیاب اکجااد اشاتغال رارای اکان دساته افاراد میکات دکگار           

 قراهدادهای آتی است.
د، هساار  مای  ساود  جامعاه ره اثر خاهجی مثبت دکگر قراهداد آتی که ره روه کلی  .5

هاای   کاه رنگاا    یهنگاام ، تولید و اشتغال ده جامعه است. ردکهی است وکاه کسبور  ه

کننادگان ها ده اختیااه    لید کاال و خدمات موهد ریاز مصارف اقتصادی منارع مالی جهت تو
واهد  از افیاکش قیمات ریای   های  و عرضه متناسب و پوشش تقاضا تأمینداشته راشند را 

 کنند. می جلوگیری

 
                                                           

نگااهی اجیاالی با     »حسینی، سید یعقوب، اسکندری، آتوسا،  :تر ر.ک به برای مطا عه بی، .1
باه بعاد.    17، از ص 9، شاماره  1378، مجله تعاون، آذر ماه «کننده تور  تور  و نظریات تبيين

آزمون پولی بادون تاور  و شناساایی    » شگری، محمد،  و سلطانی، محمد :هم چنین ر.ک به
، مجلاه راهبارد توساعه، زمساتان     «1338 -1387هااي   ثر در اقتصاد ایران در سالؤعوامل م

 .52، ص 28، شماره 1390
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 رای منفیب( ناار خا
ممكن است گفته شود اولین اثر خاهجی منفی هور  رازاه معامالت آتی، کااهش   .1

که تعداد زکاادی از افاراد خواهاان     ی ده ساکر رازاهها است. دهحقیقت همینگذاه سرماکه
زاههای مالی ممتقه راشند، تقاضاا رارای سااکر رازاههاا     اری ده کكی از ارواع گذاه سرماکه

رازاههای مالی ره دو گرو  رازاه سرماکه و راازاه پاول تقسایم شاورد،     کارد. اگر  می کاهش

شود که افراد دکگر تماکل چنداری رارای ساپردن    می گیر رازاه سرماکه موجب هور  چمم
ی رداشته راشند. اکان عامال   گذاه سرماکهالحسنه کا  قرضهای  وجو  خود ده ارواع حساب

دچااه  هاا   کاهش کارد و فعالیت راراب ها  شود که منارع مالی رارب می ره سهم خود سبب

دهاد رواساطه    مای  فعالیت رارب و تسهیالتی که ده اختیااه ماردم قاراه    شود؛ زکراهکود 
دهند. ره هر مییان که راراب از وجاو     می هاکی است که مردم ده اختیاه آران قراه سپرد 

وز  فعالیت توارد ح می ی ررخوهداه راشد، قدهت عمل راالتری هم خواهد داشت وتر ریش

 1ی دهد.تر ریشخود ها وسعت 
اثر خاهجی منفی دکگری که امكان داهد را هور  رازاههای ممتقه و از جمله رازاه  .2

افرادی هستند که  2رازان رازی است. سفته سفتههای  معامالت آتی هس ردهد شیوع فعالیت

اضاای راازاه، واهد   رردن از روسارات قیمت داهاکی پاکه راشای از عرضاه و تق   ره امید رهر 
شورد. همواه  موضوع حضوه اکن دسته ده رازاههای سرماکه موهد توجه  می معامالت آتی

 سابب تجهیای مناارع اکان راازاه      اکن کاه هغم  گذاهان مالی است. اکن افراد علیسیاست 

و مقطعی  واقعیهواری غیرهای  رخمند؛ اما را اکجاد جو می هور ها  شورد و ره شاخص می
هاای   کكی از علل اکجاد حباب پسشورد.  میها  واقعی قیمتکا افیاکش غیرسبب کاهش 

شای از هواج افكااه رادهسات و    ات راتاأثیر حضاوه اکان دساته افاراد و      ،قیمتی ده راازاه 

شاود و ده   مای ها  شدن قیمت است. اکن موضوع سبب غیرواقعیها  آن های پراکنی شاکعه
 ند. رین می دکگران زکانمقارل رفع تعداد محدودی، 

راوه خااص و    هتوان ررای رازاه معامالت آتی را  می اثر خاهجی منفی دکگری که .3

راودن کااه اسات. دهحقیقات      ه کلی ررشمرد، مغاکرت آن را اهزشرو هرازاههای سرماکه ر
همواه  ده منارع دکنی و اعتقادی و اخالقی ما کاه کب اهزش اسات و کااهگر از احتارام    

هساد رارای حضاوه ده راازاه      مای  ده رگاا  اول راه رظار    راالکی ررخوهداه است؛ دهرتیجه

                                                           

 .105، ص پيشينسلطانی، محمد،  .1

2. Speculator. 
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توارند ره ارتظاه رنمینند و از روسارات  می معامالت آتی الزم رباشد تا افراد کاه کنند؛ رلكه

 کسب دهآمد کنند.  ها مند گردرد و از اکن  اشی از عرضه و تقاضای رازاه رهر قیمت ر

علات تغییارات    هرا ها  شدن قیمت منفی دکگر معامالت آتی غیرواقعی اثر خاهجی .4
مختلفای واهد راازاه   هاای   افاراد راا ارگیای     اکن کهعرضه و تقاضای رازاه است. توضیح 

هاای   شدن از دهصادی ساود موقعیات    شورد. ررخی تنها ررای منتفع می قراهدادهای آتی

کنند؛ دهرتیجه تقاضای کاذب راعث افیاکش قیمت داهاکی  می ارتخابتعهدی متعددی ها 
ا رفع داهد؛ اما ده مقارل قیمت آن کاال کا ای   شود و اکن افیاکش قیمت ررای عد می پاکه

ده هاا   واه قیمتشود و ده رهاکت زرجیر می خوش تغییر کاالها ده رازاههای فییکكی دست

حمال و رقال، ریماه و    هاای   کارد و ده هر مرحله هیکنه می افیاکشای  هواسطهای  حلقه
کنناد  کااال ها راه قیمتای گایاف       مصارف  پاکاان و ده گردد  می اضافهها  آن مارند آن ره

 کند.  می خرکداهی

آثاه خاهجی منفای و  مقارله را ی ها ها اشاه  شد کكی از  پیش از اکنکه  گوره همان
اسات. رارای   ها  آن کردن کنه شخصی و هیکنه اجتماعی، دهوریالتفاوت هی کاستن از ماره

 است که دولات راا اساتفاد  از رهاادی مارناد     کردن آثاه خاهجی کب ها  حل اکن  دهوری

رله گذاهی آثاه جاربی ها دهوری کند. ررای مقا مقرهاترا شوهای عالی روهس تالش کند تا 
ثبت سفاهش فروش ره قیمتی پااکین و   ها واقعی قیمت از  را پیامد کاهش کا افیاکش غیر

رنام کمیتاه  ای  هکمیتثبت سفاهش خرکد ره قیمتی راالتر ریی سازوکاهی اردکمید  شد  و 

رارای مقارلاه راا آثااه خااهجی      هسد رهترکن ها  حال   می تمكیل شد  است.ره رظر 1آتی
ان ره خوری آماوزش ربینناد و ده هماین هاساتا     گر معاملهکردن رسترهاکی است تا  فراهم

دوه از هیجاراات اکجااد شاد  کاا      قراه رگیارد تاا رتوارناد   ها  آن ارالعات کافی ده اختیاه

 ده اختیاه داشاته راشاند   ها ان ارالعات الزمگر معاملهاری تصمیم رگیررد. اگر جوهای هو
رینای آکناد     لیل کنند و تا حدودی قااده راه پایش   توارند ره هاحتی شراکط رازاه ها تح می

کناد دکگار از اعماال     می خواهند شد. ده چنین حالتی رازاهی که رصوهت آگاهاره فعالیت

                                                           

ای است که توساط هیاأت    دستور اجرایی معامالت آتی، کمیته آتی کمیته 1ماده  35طبق بند  .1
گردد و مدیر عامل بور  مسئو یت نظارت  کیل میانجام وفای  مصرح تش برایمدیره بور  

بر حسن انجام وفای  این کمیته را برعهده دارد. این کمیته درصورت وجود اطالعات یا وقوع 
تواند  گذاران دارد، می بر قیمت قرارداد آتی و یا تصمیم سرمایه مهمیشرایط اضطراری که تأثیر 

رفع ماوارد توقا     برایمتوق  و موضوع را معامالت را حداکثر به مدت یک جلسه معامالتی 
 پیگیری نماید.
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توان دلیلی رر حاذف اکان    رمی وجود آثاه خاهجی منفی ها پس د.رین رمی زکانرازان  فتهس

 دارست.ها  آن رازاهها کا راکاهآمدی

 1هزینه منادله .2-2-4
رقال  های  ده قالب هیکنه تنها. ده گذشته هیکنه مبادله داهدهاکی  هیکنهای  ههر مبادل

هاای   ناه دکد  شد که عالو  رر هیک و ارتقال قارل ررح و ررهسی رود؛ اما را گذشت زمان

دکگری هم هستند که کب رنگاا  اقتصاادی   های  رقل و ارتقال محسوس کاالها، هیکنه
دستیاری ره ارالعاات،  های  توان از جمله ره هیکنه می که 2ها ریی دهرظر رگیردها  آن راکد

 آن اشاه  رمود. همارنداجرای قراهدادها، توهم، حفظ و حماکت از حقوق مالكیت و 

 که عباهتند از:ارد   هاکی ذکر کرد بادله شاخصهررای اهزکاری هیکنه م
گاذاهد؛   مای  تأثیرمبادله های  ررس توهم. ررس توهم عامل مهمی است که رر هیکنه. 1

رادکن  3زکرا کكی از عوامل مهم ده هیکنه، استفاد  از پول ره عنوان ارایاه مبادلاه اسات.   

راکست ره ررس توهم ریای   یم ترتیب اگر کاهگیاهی رخواهد واهد رازاه قراهدادهای آتی شود
توجه داشته راشد. ده شراکطی که توهم لجام گسیخته رر اقتصاد کب کموه حاکم اسات،  

 شود.  می مدام از اهزش پول کا قدهت خرکد آن کاسته

را اکن اوصاف دکگر وکژگی اهرمی قراهدادهای آتی رفع چنداری رخواهاد داشات؛     .2
راشای از تاوهم ها جباران     منتفع شود راز هم خأل زکرا هرچقده هم که فرد از ق بل معامله

عنوان وجه را رخواهد کرد. رعالو  فرد راکد حین ارعقاد قراهداد دهصدی از مبلغ قراهداد ها 

. حاال اگار ده چناین    رساپاهد  ،کناد  مای  تضمین ده حساری که ره همین منظاوه افتتااح  
ت خرکد و فروش صوهت توهم هکودی رر رازاه حاکم شود و ره همین عل وکژ  رهشراکطی 

 افایاکش  گار  معاملاه هیکناه مبادلاه    پاس شود؛  می رگیرد، هر هوز از اهزش وجو  کاسته

 کارد. می

                                                           

1. Transaction Cost. 
2. Hardf, Lukasz, »The History of Transaction Cost: Economics and It's 

Recent Developments«, Erasmus Journal for Philosophy and Economics, 

Vol.2, Issue.1, 2009, P.P 30-31. 

3. Dowd, Kevin, »The Cose of Inflation and Disinflation, The Cato 

Journal«, Vol.14, No.2, 1994, P. 7 

هاي مبادل   سن ش و تحليل ه ین »صادقی، حسین، وفایی، یگانه، آقا نصیری، مریم،  :به نقل از
 .17، ص 71، شماره 1391مجله مجلس و راهبرد، پاییز  ،«در ایران



 203  تحلیل اقتصادی قراردادهای نتی

های  مبادله ره عنوان هیکنههای  هیکنه اهتبارات را اتخاذ مفهوم وسیعی از هیکنه  .3

هماهنگی، واضح است که هیکنه اهتبارات ررای تعیین سطح هیکناه مباادالت اهمیات    

د. آساری اهتبارات عامل مهمی ررای ارداز  رازاه اسات و اهتباراات شااخص مهام     داهر
مبادله کكی از های  اکن قسم از هیکنه 1ی ره رازاه گسترد  هستند.هس دستدکگری ررای 

 ارواع شاکع آن است. 

رروز هیکناه مبادلاه راشاد، اکان عامال ده       های تلاگر ررقراهی اهتبارات کكی از ع
 راا وجاود   ساتارداهد وجاود رخواهاد داشات؛ زکارا ده اکان قراهدادهاا       قراهدادهای آتای ا 

قراهداد الیامی رداهرد تا جهت ارعقاد قراهداد ره دربال رارف دکگار    دوررف، ها کاهگیاهی

دهند. ممكن است را اکان   می اکن خدمت ها اهائه ده قبال دستمیدها  رگردرد و کاهگیاهی
ند  هیکنه مبادله خواهد رود؛ اماا رباکاد اکان    کاهها  استدالل رپذکرکم که وجود کاهگیاهی

 اهکان ررقراهی اهتباط هم راوعی هیکناه محساوب    ربود موضوع ها ریی فراموش کرد که 

شراکط قراهداد  دهراه و  زری چاره دکگر کبتوارند را  می دوررفکن توضیح که ا اشود. ر می
رلكاه رار اسااس    هاا   ره رر اسااس خواسات مماتری   ها  را هم تفاهم کنند؛ اما کاهگیاهی

تعهادی فاروش از   هاای   موقعیت دهراه سفاهش قیمت خرکد و فروش ره ترتیب اولوکت 

دو  گورهکنند و ردکن  می کن قیمت شروعتر ریشتعهدی خرکد از های  کمترکن و موقعیت
میان اکن دو  وگو گفتسازرد، ده شراکطی که اگر امكان  می ررف معامله ها ره هم مرتبط

کنند. دهرتیجه ده  وگو گفتر شراکط ریی را هم دکگتوارستند رر سر  می ررف وجود داشت،

 اکن حالت هم هیکنه مبادله وجود داهد.
خاود امكاان   هاای   افرادی که حسب شراکط و موقعیات  از ارالعات. سوءاستفاد  .4

توارند کب گام جلوتر از رقیاه شاراکط راازاه ها پایش      می ی ره ارالعات ها داهردهس دست

داهد هار   مای  قاارون راازاه اوهاق رهااداه اشاعاه     46ماد   1د. ده همین هاستا رندرینی کنن
شخصی که ارالعات رهاری مرروط ره اوهاق رهاداه موضاوع اکان قاارون ها کاه حساب      

ره ضره دکگران کا ره رفع خود کا ره رفاع   اوظیفه ده اختیاه او قراه گرفته ره رحوی از ارح

نوان رماکندگی داشته راشد، قبل از ارتمااه عماومی   ره هر عها  آن اشخاصی که از ررف
ها ده غیار ماواهد مقاره فاراهم     هاا   آن موهد استفاد  قراه دهد و کا موجبات افما و ارتماه

                                                           

1. De soto, Hernando, The Mystery Why Capitalism Triumph In The West 

and Fails Every Where Else, New York Basic Book, 2000, P. 80. 

 .16، ص پيشينصادقی، حسین،  :به نقل از
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رماکد ره مجازات حبس تعیکری از سه ما  تا کب سال کا ره جیای رقادی معاادل دو تاا    

 گردد. می رمد  محكوم آمد  کا زکان متحمل دست ج ررارر سود رهپن

کناد.   می قارون فوق حكم معامالت مبتنی رر ارالعات رهاری ها ریان 46ماد   2رند 
رماکند، گسترد  است و شامل  می سوءاستفاد حیطه اشخاصی که از اکن ارالعات رهاری 

ی داهرد و را استفاد  هس دستره ارالعات رهاری  ای  وشیشود که ره هر  می افرادی همه

سبب افیاکش هیکناه مبادلاه   ای   ردکهی است چنین سوءاستفاد1نند.ک می معاملهها  آن از
تعیکاری از اکان   هاای   سعی کرد  است را وضع مجازات گذاه قارونشود؛ اما  می گر معامله

 ی رماکد.گیر پیشوضعیت 

مبادله داهد اراداز  حماکات از   های  زکادی رر هیکنه تأثیرعامل رهادی دکگری که .5
کند تا رتاوان   می ها قارل تعوکضها  ت. حقوق مالكیت داهاکیحقوق مالكیت و داهاکی اس

ها ها  استفاد  کرد. حقوق مالكیت تقسیم داهاکیها  ره عنوان وثیقه ده افیاکش وامها  آن از

کناد تاا    مای  رماکد و ره توزکاع ارالعاات کماب    میآسان میان تعداد زکادی از مالكان 
راوه خالصاه هیکناه     ههم تجاهت کنند و رشناسند رتوارند را  رمی افرادی که همدکگر ها

توارند ده آن حقوق تصرف کنند کا  می داهردگان حقوق مالكیت2دهد. می مبادله ها کاهش

 از آن کسب دهآمد رماکند. اکن موضوع از منظر اقتصادی اهمیت کلیدی داهد.
ی تماکال پیادا   گاذاه  سرماکهشود تا افراد ره  می کنند  سبب حقوق مالكیت تضمین.6

راه حقوقماان   کا شود  زد  رمیآران دستبرد های  داهاکیره ند؛ چون ارمینان داهرد که کن

شود اگر راه کاب رااه      می شود. ده فرضی که فرد واهد رازاه قراهدادهای آتی رمیتجاوز 
قاروری وضع گردد که ارتقال کب داهاکی پاکه خاص ها محدود کا ممنوع کند، اکن تصمیم 

قارلیت رقل و ارتقال کب امتیااز   شود؛ زکرا می ش داهاکی پاکهسبب کاهش اهز گذاه قارون

ان سابب تضاعیف حقاوق    گاذاه  قاروناعمال اکن چنینی از جارب  3را اهزش داهاکی است.

                                                           

هاي ققوق باازار   بایست فالح تفتی، زین ، و  سلطانی، محمد، خلیلی، مرضیه، سهرابی،  یال .1
 .128، ص 1390رات بور ، انتشا :، تهرانسرمای  اصول

2. Demsetz, Hardd,» Papersand Proceedings of The Seventy-ninth Annual 

Meeting of The American Economic Association«, The American 

Economic Review, Vol.57, No.2, 1967. 

 .17، ص پيشينصادقی، حسین،  :به نقل از
، 91-92، نایم ساال تحصایلی    2 خصوصای اقتصاادي  ج وه درس ققاوق  هادی، وحید،  .3

 .6دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، ص 



 205  تحلیل اقتصادی قراردادهای نتی

دهد. دهرتیجه اهمیت حقوق مالكیت ریش  می شود و هیکنه مبادله ها افیاکش می مالكیت

 گردد. می از پیش آشكاه

سابب اکجااد    ،دورارف قراهداد از جارب هار کادام از    ركردناجرای قراهداد. اجرا .7
های قاروری دهخواست فرآکندراکست  می شود؛ زکرا وی می هیکنه مبادله ررای ررف دکگر

آوه راشاند؟   کاد الایام  اجرای قراهداد ها ری کند. حال پرسش اکنجاست که چه تعهداتی را

آوه راشاد.   راکاد الایام  ن تعهاد هساتند آن تعهاد    آوه راود  خواهان الیام دوررف که زماری
کناد و همكااهی    مای  ها قاده ره همكاهی دوررفدهحقیقت التیام معتبر ره اکفای تعهد، 

تبادکل   راا سااختن افاراد راه همكااهی     قادهها  قراهداد کاهآمد است و اولین هدف حقوق

 1را ها  حل مبتنی رر همكاهی است.های  راهمكاهاره ره رازیهای  رازی
شاورد و ممكان اسات     می مختلفی واهدهای  تی افراد را ارگیی ده رازاه قراهدادهای آ

رخواهند ره قراهداد پاکبند رمارناد و دکگاران رخواهناد راا دهصادی      ها  آن تنها رخمی از

کاهش کا افیاکش قیمت و دهکافت سود معادل آن از رازاه خاهج شورد. اکن موضوع سبب 
داشتن موقعیت تعهدی خود تاا   رگهشود که خواهان راز می ریدکگراافیاکش هیکنه مبادله 

سرهسید هستند؛ زکرا تعهد ررای هر دو ررف ره کب مییان خواستنی ریست و اکن ردان 

 هشاود. راه هماین منظاوه ده دساتو      رمای  معناست که رظام خوداجرای قراهدادها محق 
تضمین اکفای تعهدات خود  ررای دوررفرینی شد  است که  اجراکی معامالت آتی پیش

ان رسیاهی هوزاراه راا   گر معاملهعنوان وجه تضمین رسپاهرد. را اکن وجود رازهم  ارمبلغی 

تعهادی متضااد   هاای   موقعیات  اکان کاه  شورد کاا   می کب معامله معكوس از رازاه خاهج
 ؛ گیررد دهپیش می

راه قاراهداد کاافی     دورارف داشتن  رگه تضمین ره تنهاکی ررای ملتیم دهرتیجه وجه

شناساند امكاان تباادل     رمای  ها دکگار  کاب معاملاه   وررفدچون  سوی دکگرریست. از 
رار  هاا   آن شود قصاد واقعای   می وجود رداهد و همین موضوع سببها  آن نمیاارالعات 

 د.ده میافیاکش ها پوشید  رمارد و اکن موضوع هیکنه مبادله  دکگر کب

کاه تصامیم رگیرراد واهد راازاه      آوهی ارالعات و ملیومات. افاراد هنگاامی  گرد .8
هدادهای آتی شورد ریازمند اکن هستند که ارالعاتی ره دست آوهراد، راا متخصصاان    قرا

اکن حوز  مماوه  کنناد، حساب ماوهد از خادمات ممااوهان حقاوقی اساتفاد  رماکناد،         

رار هساتند. ده واقاع     اکان ماواهد هیکناه    هماه آموزشی الیامی ها رگذهارند که های  دوه 
                                                           

 .266-267، صص پيشينکوتر، رابرت، یو ن، تامس،  .1
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دهاد.   مای  سات و هیکناه مبادلاه ها افایاکش    هیکنه ای پرفرآکندآوهدن ارالعات  دست ره

ممكن است گفته شود ده قراهدادهای آتی استارداهد کب رموره از پیش مماخص تهیاه   

را همه اکان   ریست. دوررفزری  ارهخیلی از مواهد ریازی ره چ راه شد  است که دکگر ده
رار   یکناه ه دوررفاست که چگوره فراهم آوهدن لوازم ارعقاد قراهداد ررای  آشكاهاوصاف 

 است و اکن هیکنه از حیث اقتصادی کكی از ارواع هیکنه مبادله است.

مبادله مارع از اکن رمورد که افراد رتوارند رسبت ره ارعقااد قراهدادهاا   های  اگر هیکنه
مبادلاه ها  هاای   ها مصداقی از موارع کاهآکی رمناسیم و هیکنهها  آن تواریم می اقدام کنند،

 کند، را اکن اوصاف می اریم که کاهآکی مبادالت رازاهی ها تهدکدروه کلی هر چییی رد هر

آن ن هیکنه مبادله کكی از اسباب حصول کاهآکی است. از ررفای  ربودتواریم رگوکیم  می
کن منفعات  تر ریشها  گرفتن مجموعه هیکنهست که رتوارد را دهرظرعقالری ا یارتخار گا 

 1شد.ها ررای کاهگیاه اقتصادی ره دربال داشته را

 
  گیری نتیجه

قراهدادهای آتی محصاول ریازهاای هوزافیورای هساتند کاه ده عرصاه تجااهت و        

شود راا وجاود دکگار اریاههاای      می .هرچند گفته شورد می اقتصادی احساسهای  فعالیت
ی راه  مالی ممتقه مارند قراهدادهای سلف، قراهداد اختیاه معاملاه کاا ساوآپ دکگار ریااز     

اکن قراهدادها از کاهآکی چنداری ررخوهداه ریستند؛ اما راکد ره  راقراهدادهای آتی ریست؛ زک

کاهآماد کاا    ده ذات خاود، تواراد   رمای  اکن ركته مهم توجه داشت کاه کاب ارایاه ماالی    
گذاهرد که اگر  می تأثیراز عوامل رر کاهکرد آن ای  هغیرکاهآمد راشد؛ رلكه همواه  مجموع

راشند. رادکن ترتیاب    مؤثراریاههای مالی هم  توارند ده کاهکرد دکگر می شناساکی رمورد

 رر کاهآکی موهد رظر قراه گیررد و سعی شود تا آرجاکه امكان داهد سطح مؤثراگر عوامل 
ریسات.   هس دسات ره مییان مطلوری ررسد، تحق  کاهآکی قراهدادهای آتی دوه از ها  آن

جاوکی   و چااه   تا را وضع مقرهات متناساب  شود می ده حال حاضر تالش کهگوره  همان

دکگار   ساوی رازاه سرماکه اکان هادف راه دسات آکاد. از      های  ررای مقارله را راهنجاهی
هاا   آن شناسااکی عقالریت کب تصمیم اقتصادی رر اهکاان مختلفای مبتنای اسات کاه      

                                                           

1. Marinescu, Cosmin, »Transaction Costs and Institution's Efficiency: A 

Critical Approach«, American Journal of Economics and Socialogy, Vol.71, 

No.2, 2012, P.271.  
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ان رازاه سارماکه ها رهباود رخماد. دهرتیجاه     گر معامله کرد عملتوارد سطح عقالریت  می

م و تردکاد و مقارلاه   مناسب ده مواقع وجود ارهاا  گیری یمتوجه ره موضوع کمیاری، تصم

آکد و توجه ره تصمیماتی که افراد دکگر  می پدکدارمیناری که از اکن حیث  منطقی را عدم
 رازاه قراهدادهای آتی ها عقالری جلو  دهد. گر معاملهتوارد تصمیم  می رد،گیر می

لوازم کاهکردی مهمای قاراه    تأثیر زکرهمچنین کاهآکی و عقالریت قراهدادهای آتی 

اهزکاری تصمیم وهود راه قراهدادهاای آتای،     ررایداهرد. دو تكنیب تحلیلی قارل استفاد  
فاکد  اسات. اگار راا فارض ثباات      ا   و تكنیب هیکنه هفته ازدستتكنیب هیکنه فرصت 

از مناافعی راشاد کاه    تار   کم معامله ده رازاه آتی هفته ازدستر شراکط، هیکنه فرصت دکگ

هاای   راشای از اتخااذ موقعیات   های  آوهد و کا هیکنه می از اکن ههگذه ره دست گر ملهمعا
شاود، وهود راه راازاه     مای  از مناافعی راشاد کاه عاکاد وی    تر  کم تعهدی خرکد و فروش

 قراهدادهای آتی توجیه اقتصادی خواهد داشت.

« هیکناه مبادلاه  »و « آثااه خااهجی  »، هس دسات دو شاخصه اهزکاری مهم دکگارِ ده  
توارد آثاه خاهجی منفی ره  میها  آن هستند. هرچند وهود ره رازاه قراهدادهای آتی و هور 

کردن آثاه  . را دهوریاست دربال داشته راشد؛ اما ده عین حال داهای آثاه خاهجی مثبت ریی

راشد. از رارف   تر ریشهسد آثاه خاهجی مثبت قراهدادهای آتی  می خاهجی منفی، ره رظر
ه هیکنه مبادله، اگر هیکنه مبادله وهود ره رازاه معامالت آتی که تحت دکگر رب  شاخص

ی ره ارالعات موهد ریاز اسات رااال   هس دستعوامل متعددی همچون ررس توهم کا  تأثیر

تاوان   رمای  پاس رخواهد رود.  یراشد، تصمیم وهود ره اکن رازاه تصمیم اقتصادی کاهآمد
اکست موضوع ها حسب ر می مد توصیف رمود؛ رلكهاکن رازاه ها ره تنهاکی کاهآمد کا راکاهآ

از عوامل دهرظر گرفت. ردکن ترتیب عواملی که سابب  ای  هگرفتن مجموعموهد را دهرظر

شورد، رر دکگر قراهدادها و اریاههاای ماالی    می افیاکش هیکنه مبادله ده قراهدادهای آتی
اهآماد کاا غیرکاهآماد راشاد     توارد ک رمی گذاهرد. رنارراکن رفس قراهداد می تأثیرممتقه هم 

 از عوامل است.ای  همجموع تأثیررلكه همواه  تحت 
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 ی از قاچاق کاال و ارزگیر پیشفرانهادی به  کردروی
 )در پرتو قانون قاچاق کاال و ارز(

 1مختار معروفی
 

 چکیده

و اهز، قارون مجاازات مرتكباان قاچااق مصاوب      آخرکن قارون مباهز  را قاچاق کاال

دکاد پاس از هماتاد ساال همچناان      ج، قاارون  رود  است که تا قبل از تصاوکب  1312

ده  ؛ی از وقاوع جارم اسات   گیار  پایش کن راوآوهی اکان قاارون    تار  مهم. االجرا رود الزم
تبصار    78مااد  و   77ده اکان قاارون    ولای  شدد  رمیدکی گیر پیش پیمین های نوقار

 .گیری اختصاص داد  شد  است تبصر  فقط ره رحث پیش 16ماد  و  13د داهد که وجو

هاای مختلاف کااالی مجااز، کااالی مماروط، کااالی        جراکم ده اکن قارون ره قسمت
از  پیشتا  ارد.ای تفكیب شد کافته، قاچاقچی حرفه ، کاالی ممنوع، جرم سازمانیا کاهاره

شاد و قاچااقچی    مای  مجاز کا کاالی ممنوع کسی که مرتكب قاچاق کاالی ،اکن قارون

ها  آن نمیاشدرد و تفاوتی  می کافته رود، همه ره کب صوهت مجازات کا سازمانای  هحرف
کافتاه خیلای    ها ده کاالهای ممنوع کا ساازمان تمجازا ،اکن قارون رراررربود ده حالی که 

قارورمناد و   و  شدکد شد  است و ده عوض ده کاالی مجاز مجازات کمای تعادکل شاد   

اکان  های  رحث مجازات حامالن کاالی قاچاق کكی از دکگر روآوهی .متناسب شد  است
 .که هکسب حمل کاالی قاچاق ها افیاکش داد  است قارون است

ی و ره راوه  گیر پیشقارون جدکد از حیث های  ره ررهسی روآوهی ،ده ری اکن مقاله

 و اهز پرداخته خواهد شد. ی از قاچاق کاالگیر پیشچندرهادی ره هوکكرد خاص 
 
 

                                                           

 . شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و جرم کیفری دانشجوی دوره دکتری حقوق .1
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 واژگان کلیدی
 شناسی، رهادهای مرتبط ی، قاچاق کاال و اهز، آسیبگیر پیش ،چندرهادی كردهوک

 
 مقدمه

شناسی )ره صوهت سانتی(، از لحااظ رظاری و اجتمااعی،     ده علوم اجتماعی و جرم

راه   جرم پرداخته شد  است تا های هوشنگری علتشناسی جرم و  ره مسئله علت تر ریش
ی از جارم. فالسافه حقاوق ریای، ده مقاکساه راا       گیر پیشو  شیمطالعه و ررهسی ارواع و 

دکگر  سویارد. از  م عالقه رمان داد ی از جرگیر پیشره موضوع تر  کم فالسفه مجازات،

هاای سارکورگراره اساتفاد     از مجازات و هوش تر ریشجوامع رمری ررای مقارله را جرم 
و گساترش   2گراکاراه مادکرکتی   عمال هوکكرد میالدی، را آغاز  60ولی از دهه  1ارد. کرد 

ی از جارم ده مفهاومی   گیار  پایش میالدی،  70و  60شناسی ارتقادی ده رول دهه  جرم

 3کاهکردی موهد توجه جدی قراه گرفت.
ی از جرم، که از ررک  رظام عدالت کیفری و واکنش راه  گیر پیشسنتی ده  كردهوک

ی از جارم  گیر پیشی رسیاه محدود است. ررای کرد هوید، گیر می واسطه مجازات ارجام

ن رهادهاای مختلاف و جامعاه    میاا ممااهکت   راا تری ریاز است کاه   گسترد هوکكرد ره 
 ی از جرم ره کب وظیفه همگااری تبادکل  گیر پیش، کرد هویشود. ده اکن  می پذکر امكان

م رر کنترل حاک الگوی( ره همین علت است که 351،ص 1388)قوهچی ریگی، شود. می

کند. کعنی تمرکی از مجرم، علت جرم و دهمان مجارم   می میالدی تغییر 80جرم از دهه 
 ,Crawfordکارااد. ) ماای ی از جاارم تغییاارگیاار پاایشرااه جاارم، پیاماادهای جاارم و 

2007:p855) 

 یگیر پیشفرانهادی به رویکرد سابقه و کارکرد   .1
مایالدی، ده قالاب اجارای     80هه ی از جرم، ارتدا از دگیر پیشفرارهادی ره  هوکكرد

(، 1989) 80ی شاد. ده اواخار دهاه     ، ده ارگلساتان آغااز  4مدکرکتیهای  و پروژ ها  ررح

                                                           

1. Hughes, 1998:p4 

2 . administrative pragmatic approaches 

3 . Gilling,1994:p232 

4 .managerialismض مبتنای اسات کاه    بار ایان فار    وها است  ای از عقاید و رویه ؛ مجموعه
هاای مناسا  بارای طیا  وسایعی از مساایل        حال  مدیریت مناس  موج  بهبود و ارتقای راه

 اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.
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ی از جارم از ررکا    گیار  پایش گیاهش موهگان )را عنوان جوامع امن؛ تفاوکض محلای   

( رر مماهکت جامعاه و واکانش   morgan report,1989:p213رهادی( )چندهوکكرد 

توساط وزاهت کماوه شاروع     1988کند. اکن پروژ  ده ساال   می تأکیدم فرارهادی ره جر
ی داورلباراه و  هاا  گارو  را رماکندگاری از حكومت محلی، پلیس، ای  هشد  و ده آن کمیت

ها ها مماخص، تعامال و   رماکندگان تجاهی ده هر پروژ  تمكیل شد. اکن کمیته اولوکت

 کند. می آسانن رهادهای محلی ها میااهتباط 
قاااروری جدکاادی ها راارای هااای  (، چهاااهچوب1998) 1رظماای ون جاارم و راایقااار

-gilling, op-cit,p:235) کناد  می گران، فراهمکنم همههساردن مماهکت  حداکثر ره

ی از جارم، راه جواماع محلای، راا      گیار  پایش ( اکن پروژ  متضمن تفوکض محلی .239
های وکاه کسبمحلی(،  ن رهادهای قاروری )مارند پلیس و مقاماتمیامماهکت فرارهادی 

خصوصی و اجرای همیمان اقدامات عمومی )مارند ررح رظاهت محله( رود  اسات. اکان   

هاکی که مسئول کاا قااده کاا     داهد که رهادها، عوامل و سازمان رر اکن اصل تكیههوکكرد 
متحاد   دکگار  کاب زا هستند راکد را آهماری ممترک را گذاهی رر عوامل جرمتأثیرصالح رر 

ها خنثای رساازرد.    دکگار  کاب ای که را اهداف و اقدامات متضاد، کاههای ه گورهشورد، ر

(Hope & show,1988:p13 اکن )ی، مداخله چند رهاد )رهادهاای اجتمااع  گیر پیش 
ل اجتماعی ده شد  ده ررارر جرم است. امروز  کنتر اصلی( را واکنمی هماهنن و رراحی

 .داهدفرارهادی  یجوامع صنعتی ماهیت

اکجاد شد  است، که را هوکكرد ده دو دهه گذشته، شالود  و زکررناکی ده اکن  دهواقع
هاای  کند. اکن شاالود ، اهاداف و اولوکات    می متفاوتی ررخوهد  وشیرظمی ره  جرم و ری

و کااهش تارس،    زکاان ی و امنیت، کاهش صدمه، کااهش  گیر پیشخاصی ها، از جمله 

ی تعقیب، مجازات و عدالت کیفاری اسات.   کند و کامال  متفاوت از اهداف سنتدربال می
(Shepherd,1998:p354 ) فرارهادی، ترکیبی از اکدئولوژی، ارتظاهات، هوکكرد ماهیت

 غیرهسامی های هسمی و متخصصان و منارع رهادهای مختلف است، که ره اکجاد شبكه

 .دارجام می
 وضاعیت محاوه، جاامعوی و     ی از ساه حاوز  گیر پیشهای موجود ده حوز  كردهوک

هاکی که هر کب را هاهبردهاکی خاص ره دربال کااهش  کرد هویهشدمداه خاهج ریستند. 

ی از جرم مدلی است کاه از ررکا  آن   گیر پیشفرارهادی ره هوکكرد وقوع جرم هستند. 
                                                           

1. crime and disorder act 
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توان را واکانش هماهنان و راا اساتفاد  از چناد رهااد و ده عاین حاال راا ترکیاب           می

 & .Goris, p)  ی دسات زد. گیار  شپای کااد شاد ، راه امار      گاراه  ساه هاهبردهاای  

walter,1999:p233) 
رخمای مناساب و    عااملی )رهاادی( اثار    ی تبگیر پیشتجرره ثارت کرد  است که 

تواراد جارم ها کااهش دهاد. هاهبردهاای       رمی مطلوری رداهد و هیچ سازماری ره تنهاکی

جارم،  ده وقاوع   ماؤثر ی از جرم راکد رر شراکط و عوامل متفااوت  گیر پیشمناسب ررای 
کاردن و متمرکیکاردن    ی از جرم راا کكای  گیر پیشچندرهادی ره هوکكرد متمرکی راشد. 

ها ره اکجااد هوارطای داورلباراه، ساودمند )راه راوه متقارال( و        ها  آن ها، افراد و سازمان

 ها ده هدف ممترک است؛ و مارناد کرد هویر دکگرا هوکكرد کند. اکن  می روآوهاره تموک 
هوکكارد  و افایاکش اکمنای سااکنان جواماع اسات. دهواقاع،        ده پی کااهش جارم  ها  آن

 هکماه ی از جرم ده مقاکسه را مداخله کب رهاادی از اکان ركتاه    گیر پیشچندرهادی ره 

گیرد که آموزش و پروهش، اشتغال، فعالیت اجتماعی، خادمات هفااهی و رهداشاتی،     می
هوکكارد  اهراد.  ی از جرم رقاش د گیر پیشها، همگی ده زرجیر  وسیع وکاه کسبپلیس و 

نادی متخصصاان و رهادهاا،    ر کردن، شابكه  کعنی جمع -ی از جرمگیر پیشفرارهادی ده 

 -ی از جارم گیر پیشی و مدکرکت گیر تصمیمفكری، دهگیرکردن جامعه ده  تمرکب، هم
ی گیار  پیشگذاهی کموهها ده زمینه  ه عنوان کكی از اهکان اصلی سیاستمدت زکادی ر

 (Walter,1996:p234از جرم مطرح رود  است. )

رهاادی،   عان داشات، مفااهیم فرارهاادی، میاان    مراتب کادشد  راکد اذ سازی آماد را 
-ها و گفتماناصلی سیاستهای  مماهکت، همكاهی، هماهنگی و تعامل، کكی از وکژگی

هوکكارد  ( اکان  13،ص1388 ی از جرم ده چند دهاه اخیار اسات.)فرجیها،   گیر پیشهای 

ی از جرم از کب رهاد مارند پلیس کا دستگا  قضااکی راه   یرگ پیشراعث توزکع مسئولیت 
( و راا  5،ص1385)فرجیهاا،  ی از جرم خواهد شدگیر پیشتمام رهادهای دهگیر ده زمینه 

ن اقادامات اکان رهادهاا راعاث     میاا استفاد  از امكارات اکن رهادها و را اکجاد هماهنگی 

استا اکجاد کب فرارهاد ره عنوان اره خواهد شد. ده اکن هگیر پیشافیاکش کاهآمدی تداریر 
ها و ارالعات رهادهای مختلاف راشاد ضاروهت    کب رهاد فراگیر که محل تبادل اردکمه

 مسائله کند. اکان فرارهااد کاه متماكل از اعضاای رهادهاای دهگیار ده زمیناه         پیدا می

هسمی ررخاوهداه راشاد.   کا غیر توارد از کب ساختاه هسمی وی از جرم است، میگیر پیش
قاروری ررخوهداه راشاد از دوام و اساتمراه    یاکن فرارهاد از جاکگا  و ساختاه اگر گمان ری
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توساط   شاد   های گرفتاه  و  اجرای تصمیمشیرر  توارد رهترررخوهداه رود  و می یتر ریش

 (Brown,2008:p115رهادها رظاهت کند.)

رارای   راعاث اکجااد رهااد ملای    « فرارهادیهوکكرد »ده اکران ریی ضروهت توجه ره 
اره شد  است. راه موجاب قاوارین و    گیر پیشگذاهی و هماهنگی ده ارجام تداریر سیاست

شوهای »، «شوهای عالی ارقالب فرهنگی»مقرهات حقوقی اکران امروز  رهادهاکی چون 

ساتاد  »، «ستاد مبااهز  راا ماواد مخاده    »، «شوهای اجتماعی کموه»، «عالی امنیت ملی
شوهای عاالی  »و « ستاد مباهز  را مفاسد اقتصادی»، «اهز مرکیی مباهز  را قاچاق کاال و

ی گیار  پیشگذاهی ده زمینه فرارهادی و ده قالب سیاستهوکكرد را « کیشو پولمباهز  را 

 .1کنند می از جراکم فعالیت
ی از جرم و دهماان  گیر پیشکنگر   1990رامه  همچنین، سازمان ملل متحد ده قطع

سوکردن  کردن و کب رامه کكی د  است. هدف اکن قطعکر تأکیدهوکكرد اکن رر  ،مجرمان

هکیی و اهتقای اموه مرروط ره خارواد ، رهداشت، اشاتغال،   کساری است که مسئول رررامه
مرروط ره اوقات فراغت، مدهسه، پلایس و  های  ترریت، مسكن، خدمات اجتماعی، فعالیت

 رظام عدالت کیفری هستند.

(united nations congress onthe prevention of crime and the 

treatment of offenders resolution, 1990). 

 
 مفهوم و انواع قاچاق کاال و ارز  .1
 مفهوم قاچاق  .2-1

راماه کاا    گوراگون قاچاق و قاچاق کاال رخست ره چند لغات  های تعرکفررای کافتن 

 کنیم: ها عینا  رقل میها  آن فرهنن فاهسی معتبر مراجعه و متن
آن از ررف دولت ممنوع  هررد ، هرود ، آرچه وهود آن ره کموه و کا معامل»ا قاچاق: 

 2«است

کاهی ررخالف قارون که پنهاری ارجام شود، متاعی که معامله کا وهود آن »ا قاچاق: 
 3«ره کموه ممنوع است

                                                           

 گیری از جرایم نیست. منحصر به مقو ه پی، هاکرد برخی از این نهاد ا بته عمل .1
، 1373تشارات و چاپ انتشارات دانشگاه تهاران، بهاار   نامه، موسسه ان ،  رتاکبر علی ،. دهلدا2

 مدخل قاچاق

 ، مدخل قاچاق1373فرهنگ فارسی، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر،  ،محمد . معین،3
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تردستی، کاهی که پنهاری و راا تردساتی ارجاام شاود، خرکاد و فاروش       »ا قاچاق: 

کردن ممناوع راشاد، واهد کاا صااده    هاا   آن هکه ده ارحصاه دولت رود  کا معاملکاالهاکی 

 1«ممنوع استها  آن کاالهاکی که وهود کا صدوه
راه معنای از گمارک    (smuggleا ده فرهنن ارگلیسی ا فاهسی آهکاارپوه فصال )   

 Contrabandکردن آمد  است، همچناین  کردن، قاچاق خاهج کا واهد گرکیاردن، قاچاق

کردن، جنس  گری ا ممنوع، قاچاقچی کا قاچاقچیی کاالی قاچاق تجاهت قاچاق کره معنا
 2کردن آمد  است. قدغن و کردن کردن، ممنوع قاچاق معامله

ا قاچاق )رر اساس کنوارسیون راکروری( تخلفی گمرکی است شامل جارجااکی کااال   

 3ده رول مرزی گمرکی ره هوش مخفیاره و ره منظوه فراه از رظاهت گمرکی
شاود   قاچاق ده مفهوم اصطالح امروزی؛ معموال  ره آن دسته از کاالهاکی ارالق می

 شناساان  واژ شود. را توجه ره معناکی کاه از   که خاهج از مقرهات دولتی واهد کا خاهج می

  دو معنای متفاوت را هام داهد کاه   واژشود که اکن  قاچاق ذکر شد معلوم می واژ ررای 
شاود. قاچااق ده    ره کاه ررد  می اریاهصوهت اسم ه و زماری رگاهی ده حالت اسم مصده 

ی، تجساس و  گیر پیشهای متقارل اداهی ره منظوه  المللی کمب کنوارسیون رین همصور

االجرا از  های گمرکی، الزم شوهای همكاهی 1977گمرکی مصوب ژوئن  جراکممقارله را 
اهت از تقلب گمرکای  عباصطالح قاچاق »چنین توصیف شد  است  1980 می تاهکخ اول

  «هاردن مخفیاره کاال ره هر ررکقی از مرزهای گمرکی راشد.ذاست که شامل گ

شاود و   ده قوارین کیفاری اکاران تعرکاف صارکح و شافافی از قاچااق کافات رمای        
آن از دکگار    کنناد  ی جامع و ماارع از قاچااق و متمااکی   ان ره جای اهائه تعرکفگذاه قارون

ص از اعمال مجرماره ها قاچاق تلقی کارد  و ده واقاع فعال    ممخ هم، اهتكاب دستکجرا

ارد. ره هر صوهت قاچاق فعلی ارساری است و راکد  آن ریان کرد  های قداقاچاق ها را مص
 تعرکفی ممخص و شفاف از آن ردست داد.

 

 

                                                           

 ، مدخل قاچاق1355موسسه انتشارات امیرکبیر،  فرهنگ عیيد،حسن  . عمید،1

، شارکت چااپ و نشار    4 ، چمقاررات گیرکای و تارخيا کااال    با  آشنایی ،رضا . بنایی،2
 .76، ص 1377بازرگانی، 

، تهاران،  8جلاد( چ   2) فرهنگ دانشاگاهی انگليسای ا فارسای    پور کاشانی،  . عبا  آریان3
 smuggle، ذیل 1368امیرکبیر، 
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 انواع قاچاق .2-2
ه توان ره قاچاق کاالی ممناوع کعنای کاالهااکی کا     می قاچاق ها ره لحاظ روع کاال

ماواد مخاده اسالحه و     مارناد ممنوعیت شرعی و قاروری داهد ها  آن صادهات و کا واهدات
ممرورات الكلی و قاچاق کاالهای مجاز و مجاز ممروط کعنی کاالهاکی کاه صاادهات و   

را هعاکت ضوارط قاروری امكان پذکر رود  اما راه دلیال عادم هعاکات اکان      ها  آن واهدات

 وکژ التجاه  تنها  ، تقسیم رندی کرد. کاالهای ممنوعشورد می ضوارط قاروری قاچاق تلقی
آن  مذهبی جامعه اسالمی، دامنه شمولاکران ریست رلكه رر مبنای فرهنن و اعتقادات 

کاالهاکی مارند مواد مخاده   رمورهوهها تفاوت داشته راشد، ررای ممكن است را دکگر کم

 د.آک می ده اغلب کموههای جهان، کاالی ممنوعه ره حساب
 قاچاق پنهان و نشکار. 1ت2ت2

قاروری کاال از مرزهای کموه است. اکان  قاچاق پنهان دهررگیررد  وهود و خروج غیر

قااروری و  غیرهاا   آن دهند  کاالهاکی است که خرکد و فروش پوشش تر ریشگوره قاچاق 
هاای   گاردان، روشایدری   ی مارند مواد مخده، داهوهاای هوان . قاچاق کاالهاکاست ممنوع

 د.گیر می .. ده اکن دسته جای.كلی وال

قااروری و راا   هاای   از قاچاق اسات کاه ده آن کااال از وهودی   ای  هقاچاق آشكاه گور
شاود. اکان هوش ده    می کاهی مستندات ره کموه واهد پیروی از هوال جاهی، اما را دست

ی که سازی کاالهای قاچاق از دکد رازهسان است. قاچاق آشكاه ررای کاالهاک هانواقع پن

هود. هدف اصلی اکن شیو  از قاچاق، فاراه از   می قاروری است ره کاهها  آن وهود و خروج
و  پرداختی گمرکی اسات. ده قاچااق آشاكاه معماوال  از سندساازی     های  حقوق و تعرفه

قاچاق آشكاه ها  توان می روه کلی ره 1شود می آوهدن اهزش کاال ده گمرک استفاد  پاکین

 دادن کاالهاای واهداتای   اهزش رماان  زرای و کاا کام    کم ا1ی کرد رند ره سه شیو  دسته
تبااری و اساتفاد  از    اا 3کااال  رادهسات ده شارح   هاای   جازری کا استفاد  از ممخصه ا2

 .2گمرکهای  رندی رادهست ررای جلوگیری از پرداخت تعرفه ربقه

 

                                                           

1. cavana, r and tobias, m (2008) targeted system dynamics: analysis of policy 

option for tobacco control in new Zealand. Victoria university of wellington. 

P 22 

های مجلاس   قاچاق کاال در ایران، دفتر مطا عات اقتصادی مرکز پووه، 1387مراد  سی ، ا ه .2
 .22-20ص  ،شورای اسالمی
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 چاق صادراتی و قاچاق وارداتیقا  .2ت2ت2

گرفتن تمرکفات گمرکی و  شود که ردون ارجام یم قاچاق صادهاتی رر کاالکی ارالق

ردون پرداخت حقوق و عواهض گمرکی از کموه خاهج شود. البته مییان اکن روع قاچااق  
ده حیطه مواد رفتی )رنایکن، گازوئیال    تر ریشاز قاچاق واهداتی است و تر  کم کاال رسیاه

گیارد.   مای  که صوهت..( و ره دلیل تفاوت قیمت آن ده داخل کموه را کموههای همسا.و

دن مراحال قااروری و پرداخات    گذهارا  یشود که ر می قاچاق واهداتی رر کاالهاکی ارالق
دهصد کاالهای قاچاق واهداتی است که راه   97شود. حدود  می حقوق مالیاتی واهد کموه

 شود. صوهت آشكاه و پنهان واهد کموه می

شورد که هکساب و   می اهجکاالهای قاچاق معموال از منارقی واهد کموه کا از آن خ
هیکنه کمتری ررای قاچاقچیان ده پای داشاته راشاد. ده اکان راین مرزهاای دهکااکی و        

کوهستاری از مهم ترکن مبادی وهود کا خروج کااال و اهز قاچااق از کماوه هساتند کاه      

هرمیگان، سیستان و رلوچستان، روشهر، خوزستان، آذهراکجان غرری های  مرزهای استان
 گیرد. می ده رر و کردستان ها

ای قاچاقچیان ده مرزهای دهکاکی ره علت گستردگی و ریدکكی هکسب کمتری ها رر

اشاه  شد دهکای خیه گذشته از مساحت و اهمیات آن از   تر پیشکه  گوره پی داهد. همان
آرجا که ره عنوان کب دهکاچه مطرح است از شمول گفتااه حاضار خااهج اسات و الزم     

ره آن پرداختاه شاود. مناار  آزاد تجااهی و صانعتی ریای از       است ده پژوهمی جداگاره 

ی جنوری کموه قراه اده مرزهها  آن ترکن م وهود کاالی قاچاق هستند که مهممبادی مه
علی ده جنوب خلیج فاهس از مبادی مهم قاچاق کااال   اهرد؛ رنده دری و منطقه آزاد جبلد

 داخل کموه هستند.ره 

پرورد  را  8381مظنون ره قاچاق های  کل پرورد  تعداد 1392ه ماهه اول سال سده 
میلیون هکال رود  که ده مقاکسه را مدت مماره ساال   1559518، 56رهای قیمت اموال 

دهصد افایاکش   166،95دهصد و از رظر رهای مال، حدود  0،95قبل از رظر تعداد، حدود 

تماكله قاچااق،   مهاای   کن تعاداد پروراد   تار  ریشکموه های  داشته است. ده رین استان
دهصاد   18،12دل پرورد  و ساهمی معاا   1519مرروط ره استان سیستان و رلوچستان را 

دهصاد   8،20دهصاد و کردساتان راا     11،19ی خراسان هضاوی راا   ها رود  است. استان

پروراد    90هوزاره تقرکبا   دوم و سوم ها ره خود اختصاص داد  ارد. ده اکن مدتهای  هتبه
%  3% استان خوزستان  61/6ثبت شد  است. استان هرمیگان  قاچاق ده گمرکات کموه
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تمكیل شد  ررای قاچااق کااال ها راه خاود     های  % از کل پرورد  79/1و استان روشهر 

ی شاود کاه قاچااق کااال ده     گیار  رتیجاه . شاکد از اکن آماه اکن گوره 1اختصاص داد  ارد

. را اکن حاال عادم کماف    از دکگر رقاط مرزی راشدتر  کم مرزهای دهکاکی جنوری کموه
مبااهز  راا   هاای   توارد رمارگر اکن مطلب ریی راشد که مییان موفقیت دساتگا   می قاچاق

رود  است، که خاود حااکی   تر  کم قاچاق کاال و اهز ده مرزهای دهکاکی ره دالکل مختلف

 از هکسب پاکین قاچاق ده مرزهای دهکاکی است.
التجااه  و راه عبااهتی     هاای ممناوع  گسترش حجم و اهزش کاال شد  ریارگرکادآماه 

های  پولی و مالی دولت همچون ررس تعرفه و پروسههای  قاچاق پنهان است که سیاست

است چراکه خرکد و فروش اکن کاالها )ممارورات الكلای،    تأثیر واهدات قاروری ده آن ری
ی و ..( رناا راه قاوارین و سااختاه فرهنگای، اجتمااع      .گردان، مواد مخده و داهوهای هوان

. هشد مییان قاچاق کاالهاای مجازالتجااه    است مذهبی کموه تحت هر شراکطی ممنوع

هاای   ره عباهتی قاچاق آشكاه راشی از وجود رازاه مصارف داخلای و همچناین سیاسات    
سات. اماا هشاد قاچااق کاالهاای      واهدات قاروری ا فرآکندو ها  دولت ده زمینه ررس تعرفه

هان رماارگر وجاود راازاه مصارف داخلای اسات کاه        التجاه  ره عباهتی قاچاق پن ممنوع

از مباادی مجااز و رخمای    رلبد. رخمی از حجم قاچاق کاالها  می هاهبردی فرهنگی ها
شاورد. همچناین رخاش عماد       می مجاز واهد کموه کا از آن خاهجهای غیرزدکگر از مر

علات   شورد زکرا قاچاقچیان راه  می کاالهای قاچاق از ررک  مرزهای دهکاکی واهد کموه

کنند ره همین دلیل اکثر کاالهای قاچاق از مرزهای  رمی اصلی استفاد ی ها ها کنترل از 
شورد. مباادی وهودی و خروجای    می واهد کا خاهجگذه  سختهای  دهکاکی و کا کوهستان

هرمیگان، سیستان و رلوچستان و روشاهر و  های  مرزهای استان تر ریشکاالهای قاچاق 

راه  آزاد اسات و خاروج آن ریای    ها  آن که وهود کاال ره است یمنار  آزاد تجاهی صنعت
گیرد. لوازم ررقای، صاوتی و تصاوکری     می تر صوهت دلیل وسعت مرزهای دهکاکی آسان

تندهو حمل و ده ساواحل  های  شورد. اکن کاالها را قاک  می معموال  از منار  آزاد قاچاق

 .2شورد می نار  خاهججنوب تخلیه شد  و ره صوهت راه همرا  مسافر از اکن م
 

                                                           

 نامه آماری، انتشارات گمرک. ، سال1389گمرک جمهوری اسالمی ایران،  .1
های مجلاس    در ایران، دفتر مطا عات اقتصادی مرکز پووه،قاچاق کاال 1387مراد  سی ، ا ه .2
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 های مسئول منارزه با قاچاق کاال و ارز سازمان .3
ترکن مرجاع مساتقل   گمرک ده رسیاهی از کموههای پیمرفته رر اساس قارون عالی

ررای مباهز  را قاچاق و مسائل مرتبط را آن است و اصوال  کاهکنان گمرک اکن کماوهها  
رماکند و حتی پرسنل گمرک ده رعضای   ه میرا عنوان مرزراران واقعی اقتصاد ارجام وظیف

و رر اساس قاارون   ارد می داهای دهجه و هتبه و رماناز اکن کموهها مارند ریروهای ارتظا
هاای دولتای    از اختیاهات وسیعی ررای رازهسی و مرزرااری ررخوهداهراد و دکگار ساازمان    

مارک اکاران ده   اراد. گ  مكلف ره همكاهی، اهائه ارالعات و پیگیری عملیات واگذاه شد 
گذشته از چنین اختیاهاتی ررخوهداه رود ولی اکن اختیاهات ره تدهکج سلب شد و ره دکگار  

و ریروی ارتظامی واگذاه شد. ده حاال حاضار    هاری کمتیها چون سازمان رناده و  سازمان
ریروی ارتظامی جمهوهی اسالمی اکران مسئول مباهز  راا قاچااق کااال و اهز، ده ساطح     

گمرکاات راه کماوه       را قاچاق اقالمی است کاه از داه مباهزگمرک عهد  کموه است و
هاای دکگاری راه راوه ماوهدی      ساازمان  ،شورد. افیون رر اکنموه خاهج میواهد کا از ک

 ند که عباهتند از:هستداه مباهز  را رعضی از اقالم عهد 
 اه ملی؛فرهنگی و هنری و عتیقه و آث یاسازمان میراث فرهنگی ده موهد اشی .1»
 شرکت دخاریات ده مواد دخاری و سیگاه؛ .2
 ؛ها آنها و مراتع ده موهد دهختان و چوب سازمان جنگل .3
 1«های آن.ی شیالت ده موهد حیوارات آریی و فرآوهد اداه  .4
 
 1392ی اول سال  های قاچاق کاال و ارز طی شش ماهه نمار پرونده .3-1

شاود ده اکنجاا   میلیاهد داله تخمین زد  می 7دود حجم قاچاق واهداتی ده حال حاضر ح
 کنیم.توجه می 1392های کمف شد  قاچاق کاال ده شش ماهه اول سال ره آماه پرورد 

های قاچااق  تعداد پرورد  1392اول سال ه رر اساس آماه گمرک اکران، ری شش ماه
ه مقاکساه راا   میلیاهد هکال راود  کاه د   6/761پرورد  ره اهزش  34170کاالی کمف شد  
دهصاد کااهش و از رظار اهزش حادود      3/12از رظر تعاداد حادود    پیشمدت مماره سال 

های زکر د  میلیاون هکاال رای اکان مادت      دهصد افیاکش داشته است تعداد پرورد  8/18
راا مادت ممااره    ه میلیاهد هکال رود  که ده مقاکسا  2/120پرورد  ره اهزش حدود  29865

دهصاد   3/2دهصاد کااهش و از رظار اهزش حادود      7/13د از رظر تعاداد حادو   پیشسال 
دهصاد   4/87های قاچاق ده خالل اکن مدت حدود کاهش کافته است. از تعداد کل پرورد 

                                                           

 .  15، ص 158گمرک جمهوری اسالمی ایران، تأملی بر قاچاق کاال و مواد ملدر، گزارش ش  .1
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هاکی را اهزش زکر د  میلیون هکال راود  اسات ولای از رظار اهزش فقاط      مرروط ره پرورد 
ن هکال راود  اسات. ده   های زکر د  میلیودهصد از اهزش کل مرروط ره پرورد  8/15حدود 

میلیاهد هکال رود  که رسبت ره مدت ممااره   1/251 هفته ازدستهمین مدت اهزش کاالی 
 43661دهصد افیاکش داهد همچنین تعاداد متهماان ده مادت کادشاد       5سال قبل حدود 

دهصاد کااهش داشاته اشات.      5/9رفر رود  که رسبت ره مدت مماره ساال قبال، حادود    
قاچاق ده گمرکاات کماوه ثبات گردکاد        پرورد 190وزاره تقرکبا  همچنین ده اکن مدت ه

 است.
 91-92اول سال ه های قاچاق کاال طی شش ماهادول: نمار پرونده

 )اهقام اهزش میلیاهد هکال است(

 درصد تاییرات 1392سال  1391سال  موارد

 -3/12 34170 38973 ها )فقر (تعداد کل پرورد 

 8/18 6/761 3/641 اهد هکال(ها )میلیاهزش کل پرورد 

های زکار د  میلیاون   تعداد پرورد 
 هکال

34588 29865 7/13- 

های زکار د  میلیاون   اهزش پرورد 
 هکال )میلیاهد هکال(

1230 2/120 3/2- 

 8/479 5590 3/12 وصولی )میلیاهد هکال(ه کل جرکم

 7/2 6749 6571 شد  های تبرئهتعداد پرورد 

شااد   برئااههااای تاهزش پرورااد 
 )میلیاهد هکال(

5/53 8/94 770 

 -9/30 7224 10459 شد  های محكومتعداد پرورد 

شااد   هااای محكااومزش پرورااد اه
 )میلیاهد هکال(

9/96 8/89 2/7- 

 هفتاااه ازدساااتاهزش کاالهاااای 
 )میلیاهد هکال(

8/249 1/251 5/0 

 
 -5/9 43661 48226 تعداد متهمان

د شاد  )میلیااه   تعیاین ه کل جرکما 
 هکال(

5/1038 2/1027 1/1- 
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میلیااهد   7آن است که اگر واهدات قاچاق  راالآماه کمفیات جدول دهراه  ركته مهم 

صحت رداریم از رظر اهزش فقاط حادود کاب دهصاد از اکان       هر ریدکبداله ده سال ها 

کمف شد  است که سالیاره حدود دو دهصد خواهد رود کاه   92اول سال ه مییان ده ریم
  ن جای تأمل رسیاه داهد.اکن مییا

 
ی از قاچاق کاال و ارز گیر پیششناسی نهادهای دخیل در  سیبن .3-2

 در حوزه اارایی
شناختی رهادهای مسئول ده حاوز  تقنینای اشااه      پیمین ره ررهسی آسیب گفتاهده 

ی از گیار  پیشره ررهسی رقش و رقاط قوت و ضعف رهادهای مسئول  گفتاهده اکن  شد.
شناسی  سیبآد شد. ده اکن هاستا ارتدا ره اجراکی پرداخته خواه و اهز ده حوز قاچاق کاال 

هاای جباران آن ده رظاام    کاه ها شود و سپس رقااط ضاعف و    می رظام گمرکی پرداخته

 شود. می رظاهتی ررهسی
 شناسی نظام گمرکی نسیب .3-2-1

ه وهود و گمرک ده همه کموهها وظیفه اجرای قوارین و مقرهات رازهگاری مرروط را 

دادن وظااکف خاود از چاه     د  داهد. اکن که گمرک ررای ارجامخروج کاال از مرز ها رر عه
، کب مطلب است و است تمرکفات قاروری ها ررقراه کرد  کدامکند و  می ضوارطی پیروی

دهاد و چاه میایان     می اکن که ضوارط و تمرکفات قاروری ها را چه سرعت و دقتی ارجام

تار  موضوع دکگری است. هر چه اکن ضوارط و تمارکفات راوالری   ،کند می کاهآمد عمل
هاای   راشاد، ده واقاع، هیکناه   تار   کام  ها آن راشد و هر چه کاهآمدی گمرک ده عمل ره

کارد و اکن ره مفهوم افیاکش حاشایه ساود قاچااق     می صادهات و واهدات هسمی افیاکش

قوی ده تمدکد کا کااهش  ی غیرمستقیم اما تأثیر، اقدامات گمرکی پسکاال خواهد رود. 
شناسی رظاهت گمرکی ده کماوه   ده کموه داهد. ره همین سبب، آسیبحجم قاچاق کاال 

ضروهی است. ده اکنجا ره ررخای   ،ما که ده مقارله را قاچاق کاال موفقیت چنداری رداشته

 مواهد مرتبط خواهیم پرداخت.
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 ضعف در امکانات نیرویی و تجهیزات .3-2-1-1
کموههای پیمرفته از امكاراات و تجهیایات و اریاههاای جدکاد رارای      ده گمرکات 

توان ره مواهد  می رررد. از جمله اکن امكارات و تجهییات می رازهسی کاال و مسافران رهر 
 1زکر اشاه  کرد:

ررای کاافتن ماواد مخاده    ها  حساس رسبت ره مواد مخده، از اکن سنهای  سن .1

کنناد. ده   مای  سافری و ریی ردن مسافران اساتفاد  جاسازی شد  ده کاالهای تجاهی و م
کاه  هاا   حال حاضر گمرک اکران چنین سن هاکی ها ده اختیاه رداهد کا ده ررخی گمرک

 ها داهد(.ها  آن . )ریروی ارتظامی جمهوهی اسالمی اکراناست هست رسیاه اردک

ا ده پرتو اکكس، ده حال حاضر، گمرک اکران چنین دستگا  هااکی ه های  دستگا  .2
ها رخرد. ده صاوهت تحقا  چناین اماری، عاالو  رار       ها  آن اختیاه رداهد، ولی قصد داهد

مباهز  را قاچاق، رر سرعت و دقت ده رازهسی و ترخیص کاال از گمرکات کماوه افایود    

 خواهد شد.
های گمت، کاهکنان گمرکاات ده کماوههای   های مجهی رازهسی و اتومبیلقاک  .3

 زرای اقادام   راه گمات  و مرزراران واقعی، ده مرزهای آری خاود   هفته، همارند پلیس پیش

 پردازرد. میها  آن گرفتن قبل از پهلوها  کنند و ده مواهد ممكوک، ره رازهسی کمتی می
گیارد. ده گذشاته   مای  ارجاام های گمات  اتومبیل راده مرزهای زمینی ریی اکن کاه 

رود ولی ره تدهکج اکن اختیااهات   گمرک اکران ریی از چنین اختیاهات و امكاراتی ررخوهداه

و ریای ریاروی    هاری کمتیهاکی چون سازمان رناده و  و ره سازمان گرفتهاز گمرک اکران 
 ارتظامی واگذاه شد  است.

ارواع سالح گرم، ریروهای گمت ده مرزهای آری و زمینی راه منظاوه تعقیاب و     .4

 شورد. مقارله را قاچاقچیان راکد ره ارواع سالح گرم و سبب مجهی
هفتاه   رسته، گمرک کموههای پیشریتوهکنن و دوهرین مداهارظاهتی مهای  هوش .5

 رظاهت داهرد.ها  وهود و خروج همهرا استفاد  از اکن اریاه رر 

شب و لوازم رازهسی جدکد کوچاب و قارال حمال رارای     دکدده وکژ های  دوهرین .6
 رازهسی کاال ردون ریاز ره راز کردن محموله ها.

حاضر، کاهکنان گمرک اکران و )ده ماواهدی ریاروی ارتظاامی ریای( چناین      ده حال 

 امكارات و تجهییاتی ها رداهرد.
                                                           

 .18-16، ص«تاملی بر قاچاق کاال و مواد ملدر»گمرک جمهوری اسالمی ایران،  .1
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 حیطه اختیارات گمرک .3-2-1-2
گرکباان   ره ران ده گذشته و حال را آن دستکه گمرک اکای   از جمله ممكالت عمد

 اشاه  کرد. هفته ازدستتوان ره موضوع حفظ اختیاهات موجود و احیای حقوق  می رود 
ترکن آن ضعف و تغییر و تحول رسبتا  زکاد ده مدکرکت  رناره دالکل خاصی، که عمد 

حقاوق و اختیااهات   گذشته راه تنهاا رتوارساته    های  گمرک است، گمرک اکران ده سال

ی خود کسب کناد، رلكاه رسایاهی از    الملل رینن و جاکگا  قاروری و أجدکدی رر اساس ش
تاوان راه    می ود ها ریی از دست داد  است. از جمله اکن مواهداختیاهات و حقوق موجود خ

اقتاداهی الزم   ره سازمان استارداهد، رای ها  آن ها از گمرک و واگذاهیتفكیب آزماکمگا 

ها  گمرک ده مبادی وهودی دهکاکی، زمینی، و هواکی، دخالت غیرقاروری ررخی از سازمان
.. رای زماان   .شد  قاچاق و اموال ضبط رداشتن گمرک ده فروشده تراریکت کاال، اختیاه

 اشاه  کرد.

مساتقیم و غیرمساتقیمی ده افایاکش     تاأثیر رازگرداردن اقتداه گمرک ده اکن مواهد 
مبادی وهودی، ممارعت از صدوه کا  همهدهآمد دولت و رهاکتا  گمرک از ررک  رظاهت رر 

اریکت، و ماواهدی  توسعه تر ها وهود کاالهای ممنوع و افیاکش دهآمد کموه و گمرک از 

مسائول، آمااه   غیرهاای   شاماه ساازمان   رای هاای   ره دلیل دخالت رمورهدکگر داهد. ررای 
تارکن   اشاته اسات. ده زکار راه ررخای از مهام      تراریکت ره مییان چمامگیری کااهش د  

 1ممكالت خواهیم پرداخت.

 ها درهای باند فرودگاه همهرکی در نظارت گم .3-2-1-3
شورد راکد مطار  قارون زکر رظار   می اهد کا از آن خاهجکاالهاکی که ره کموه و همه

ان گمرک اهزکاری شورد، زکرا اعمال رظاهت الزم و قاروری خروج کا وهود کاالهاای  مأموه

ها  گمارک از   رهاکات دهدهاد، و   مای  کند، دهآمد دولات ها افایاکش   می ممنوع جلوگیری
ده فرودگاا    15دود شاود. اماا ماثال  از حا     مای  حقوق و عواهض گمرکی تقوکات  گرفتن

ده دکگار   12کارد، گمرک فقط رر سه ده ح  رظاهت داهد و رر  می مهرآراد که ره رارد ها 

دکگار  هاای   رر عهاد  ساازمان  ها  آن رنا ره دالکل مختلف ح  رظاهت رداهد و رظاهت رر
 است.
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 مشکالت گمرک در منادی ورودی دریایی .3-2-1-4
هایچ   هاری کمتیان مستاجر سازمان رناده و گمرک ده مبادی وهودی دهکاکی ره عنو

، 45گوره اختیاهی ده اموه ارباهها و کاالهای واهداتی رداهد. ده صوهتی که ره استناد مواد 
مراحل وهود و تخلیه کااال تاا    همهاجراکی آن،  رامه آکینقارون اموه گمرکی و  58، و 46

 راشد.گمرکی راکد زکر رظر گمرک های  زمان خروج کاال از محوره

 مشکالت گمرک در منادی ورودی زمینی .3-2-1-5
منطقی و های  ره هغم حضوه روالری و مستمر گمرک ده مرزهای زمینی و مخالفت

مجموعاه وزاهت  ده زکرهاا   مدکرکت پاکارهای  هی عجوالرگیر تصمیممستدل گمرک، ری 

کد افیود ها  و ترارری تمكیل شد  که ممكلی رر دکگر ممكالت گمرک افیود  است. را
 که گمرک اکران ده حالی از اعماال اهاد  دولات ده مباادی وهودی و خروجای محاروم     

گمرکی، وظیفاه اعاالم وضاعیت     قارون اموه 26شود که، ره استناد تبصر  کب ماد   می

 مجاز رر عهد  گمرک است.ی ها ها ها، و  و فرودگا ها  ها، رندهگا  اسكله
شتده   روش کاالهای ضتنط ر از گمرک برای فسلب اختیا .3-2-1-6
 قاچاق

اختیااه آن راه    شد  قاچاق سلب اختیاه شد  و از گمرک ررای فروش کاالهای ضبط
شاد  کاه    داد « آوهی و فروش اموال تملیكی سازمان جمع»ی ره رام تأسیس تاز سازمان 

ره علت رداشتن ارباههای کافی رسیاهی از ارباههای گمرک ها اشغال کرد  است. از سوی 

الفساد رالفاصله  کاالی سرکع ،حتی زماری که فروش کاال ریی ده اختیاه گمرک روددکگر، 
هفت تا فاسد رمود و ره خیاره دولت زکان واهد ركند، ولی اکن سازمان تاز   می ره فروش

دولتی رر آن و ریی لیوم ی ها شرکتره دالکل مختلف )از جمله حاکمیت مقرهات  تأسیس

وال تملیكی( تواراکی فروش سرکع کاالهای فسادپذکر ها اخذ حكم قضاکی ررای فروش ام
 شود. می هجوع واهد ره دولت و حتی اهراب زکان رسیاهیرداهد و ره اکن ترتیب 

 افزایش ترانزیت خارای دربارهمشکالت مواود  .3-2-1-7
 وارستههای  و سازمانها  اقتداه راکافی گمرک ده تراریکت کاال و مداخله دکگر اهگان

ل مختلف آن، ره وکژ  مداخله ریروی ارتظاامی ده رازهسای کااال و فاب پلما       ده مراح

و تالش مسئوالن   کاالهای تراریکتی و ررهسی مجدد محتوکات آن، مسیر اکران ها راامن

 دهد.  می کند و زمان تراریکت ها افیاکش می ها لوث
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هتای  مسائل و مشکالت مترتب بتر تفکیتک نزمایشتگاه    .3-2-1-8
 گمرک

ره ساازمان اساتارداهد و تحقیقاات    ها  آن گمرک و واگذاهیهای  آزماکمگا تفكیب 
وظااکف فرعای ساازمان     ءجیها  صنعتی، را توجه ره اکن حقیقت که اداه  اکن آزماکمگا 

 هاای گمارک اهتماامی   شود و اکن سازمان ده تجهیی آزماکماگا   می استارداهد محسوب

راه  ها  ده اعیام کاهمندان آزماکمگا  وهزد و همچنین ره سبب وجود ممكالت قاروری رمی
تخصصی سازمان جهاری گمرک، ره هیچ وجاه راه صاالح دولات جمهاوهی      های  دوه 

وساعه صاادهات غیررفتای )هضااکت     اسالمی اکران، گمرک، هضااکت اهرااب هجاوع، و ت   

 رخمد. رمی واهداتی ها سرعتهای  کنندگان( ریست و ترخیص محموله صاده
 ورهای همسایهناهماهنگی با کش .3-2-1-9
کماوههای همسااکه اسات، هناوز      تار  ریشکا مقصد کاالهای قاچاق  أمبد آن کهرا 

تالش جدی ررای جلب همكاهی اکن کموهها ره منظوه هماهنگی ده مقارله راا قاچااق   
درای عبااهتی راه اکان     هاای   کاال صوهت رگرفته است. مثال ، هوی شیمه ررخی از مغاز 

 شد  ها ده هر رقطه اکران تضمینی تحوکل کداهیون رصب شد  است که کاالی خرمضم

 دهند. می
رودن راا مسائوالن مبااهز  راا قاچااق کااالی کماوههای         راهماهنن ،همین شاهد

 رماکارد. می همساکه ده مباهز  را قاچاق ها خوب

 شناسی نظارت انتظامی و رویه قضایی نسیب .3-2-2
اچاق کاال و مقارله را آن است. جلوگیری از قهای  مقارله ارتظامی کكی دکگر از حلقه

قااروری قاچااق   دادن خطرهای فعالیات غیار   ظاهت و مقارله ارتظامی را افیاکشده واقع، ر

تجاهی ره مجاهی هسمی و قااروری داهد. رارعكس،   های  ی ده هداکت فعالیتمؤثررقش 
 اگر مقارله و رظاهت ارتظامی ضعیف راشد، را کاهش کافتن خطرها، قاچاق تمدکد خواهاد 

 شد.

مكارات ریروی ارتظاامی رارای   و اها  کرد که توجه ره ظرفیت تأکیدده اکن راه  راکد 
راه اکان ریارو     ازتاوان  خااهج است. تحمیال تكاالیف   کتش الزم مأموهدادن کاهآمد  ارجام

جی کاهش اقتداه ریروی ارتظامی و اکجاد جسااهت ده عوامال قاچااق رخواهاد     ای  هرتیج

پا ده قاچاق کاه   ردن ریروی ارتظامی را عوامل خرد کدهگیراشت. از اکن زاوکه، ره جای د
ارد، رهتر است ررخوهد را مواهد کالن و ده مبادی اصلی پذکر جامعه از اقماه آسیب تر ریش
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هفته مجهای کارد. ده    ها دستوه کاه ریروی ارتظامی قراهداد و اکن ریرو ها ره امكارات پیش

 پردازکم. می شناسی ررخی از اکن مواهد اکنجا ره آسیب

 1نیروی انتظامی و قاچاق کاال .3-2-2-1
 ریروی ارتظامی جمهوهی اسالمی وظیفه مباهز  را قاچاق ها ده کموه رر عهد  داهد.

واقعیت آن است که از لحاظ فییکكی، مباهز  را قاچاق راکد هنگام وهود ره مرزهاای  

کموه و از مجااهی   کالن از مرزهای آریهای  غیرمجاز کموه صوهت گیرد. عمد  قاچاق
گیرد. گساتردگی خاط مارزی ده حاشایه جناوب و وجاود        می و مبادی غیرمجاز صوهت

رداشاتن ریروهاای ارتظاامی ده رقطاه صافر      غیرمجاز و ریی حضوههای  خوهها و لنگرگا 

مرزی، مارع جلوگیری از وهود کاالهای خاهجی ره صوهت قاچاق ده سطح کالن اسات.  
کناد   می هاکی ها صرف ررخوهد را مسافران و گرو الشش ردکن ترتیب، ریروی ارتظامی ت

کنند. از آرجا که حمل کكجاا   می داخلی کموه حملهای  که کاالهای قاچاق ها ره استان

کاالن راچااه رعاد از وهود راه داخال کماوه ده       های  و عمد  کاالها ممكل است قاچاق
از ررکا  مساافران   شاورد و عمادتا     مای  شهرهای جنوری رگهداهیهای  رازاهها و مغاز 

هساند، ده حاال حاضار، فعالیات ریاروی       مای  عادی کا اجیری ره دکگر شهرهای کماوه 

 ارتظامی منحصرا  ررخوهد را حمل و رقل کاالهای قاچاق ده داخل کموه است.
 منارزه با قاچاق کاالرویکرد  .3-2-2-2

 اکان  تار  رایش ساازد کاه    مای  کمف شد  قاچاق کاال آشاكاه های  مروهی رر پرورد 

شورد، اما هماان   می از د  میلیون هکال داهرد و قاچاق جیکی تلقیتر  کم اهزشیها  پرورد 
ساازمان  ای   قاچاق پدکاد »گوره که راالترکن مقامات دستگا  اجراکی کموه اعتقاد داهرد 

از ررفی، را توجه راه   2«.گیرد می کافته است وتوسط راردهای پرقدهت و مافیاکی صوهت

شاود، رباکاد    مای  میلیاهد داله ده سال ررآوهد 4تا  2ن میا کم دست حجم قاچاق کاال که
صیادی و چهاهپاکان و ره شاكل  های  تصوه کرد که اکن حجم از قاچاق کاال توسط قاک 

از تار   کام  تمكیل شد  ررای قاچاقهای  رخش عظیمی از پرورد  3ارفرادی صوهت گیرد.

                                                           

 .27 -23، ص 1390، آبان «بررسی قاچاق کاال و شیوه مقابله با آن» گزارش .1
 .1392رانی ریاست جمهوری، آقای روحانی در مراسم روز صنعت، تیرماه  سلن .2
کافی است به برخی از آمار کشفیات اخیار توجاه شاود: کشا  پانصاد تان چاای قاچااق          .3

(، 17/7/1392(، کش  دویست تن چای قاچااق )روزناماه شارق،    15/7/1392ه شرق، )روزنام
کش  شبکه قاچاق خروج روزانه یک میلیون  یتر بنازین در اساتان خراساان )روزناماه ایاران،      

 (و....13/9/1392
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هاای   ه و زمان زکادی از وقت سازماند  میلیون هکال اهزش داهرد و ره اکن ترتیب، هیکن

آن است که ریروهای ارتظاامی،   رهتر، پسشود.  می دهگیر صرف ررخوهد را قاچاق جیکی

اصلی اهتباط منار  مرزی، فعالیت اصلی و اساسی خود ی ها ها و ها  را استقراه ده گلوگا 
ص راه خصاو  ا   ها معطوف جلوگیری از وهود کاال ره صاوهت عماد  از مرزهاای کماوه    

و خوههاای  هاا   ده مناار  و لنگرگاا   ها  مرزهای آری سواحل جنوری کند و از تخلیه لنج

 د.رماکغیرمجاز ممارعت 
 ضعف در نظارت .3-2-2-3

رر شناوههای رواحی دهکاکی خلیج فاهس و دهکای عمان از  مؤثرربود رظاهت دقی  و 

هادف رارای   موجود ده رظاهت ارتظامی است. راواحی جناوری راواحی    های  جمله آسیب
شد  )ده گایاهش دریرخاراه ساتاد    شورد. رنارر آماههای منتمر می واهدات قاچاق محسوب

شد  ده اکان راحیاه    (، تعداد شناوههای شناساکی1391ل مباهز  را قاچاق کاال و اهز ده سا

 1ند از:عباهت
 تن؛ 10 -100شناوه و لنج صیادی را ظرفیت  2300ریش از  -

 تن؛ 20-300راهی را ظرفیت  شناوه و لنج 2600ریش از  -

 قاک  صیادی؛ 6800ریش از  -
راهی، تجااهی، و مساافری   های  عمدتا  رر کمتی هاری کمتیرظاهت سازماری رناده و 

هاای   گیرد. رنا رر ررآوهد رمی صیادی صوهتهای  و قاک ها  است و رظاهت چنداری رر لنج

 2جا کرد. ن تن کاال ها جارهد  میلیو کم دستتوان  می گرفته، را اکن شناوهها م ارجا
 شناسی برخورد قضایی نسیب .3-2-3

آسیب شناسی ررخوهد قضاکی آخرکن حلقه مهم اکن مبحث است. اگار رتیجاه ساه    

حلقه پیمین آن راشد که عامالن متهم ره قاچاق کاال ها ره قو  قضااکیه معرفای کنناد،    
مقارله  فرآکندده اهزکاری  ی مهمتأثیردقت و سرعت اقدام اکن قو  ده تكمیل آن اقدامات 

قضاکی ده ررخوهد های  را قاچاق کاال خواهد داشت. کقینا  کندی اقدامات و ریی تعدد هوش

را اکن معضل ره سود عوامل واقعی قاچاق و ره زکان مردمای تماام خواهاد شاد کاه ده      
ره  پراکند ، و رعضا  متضاد، خودهای  خواهند فعالیت کنند. وجود هوش می چاهچوب قارون

مقارله ها زکر سوال خواهد ررد.  فرآکندشود و کاهاکی کل  می ها  گرکی عوامل قاچاق مبدل

                                                           

 سایت اینترنتی گمرک. .1
 .213همان،ص .2
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هنگفت رر جامعه و ره راوه خااص رار    های  رتیجه کالن اکن ممكل ریی تحمیل هیکنه

موجاود ده ررخاوهد قضااکی    های  تجاهت و تولید کموه است. ده اکنجا ره ررخی از آسیب

 کنیم. می توجه
 ها دادگاهشکالت مواود در م .3-2-3-1

کنند  ره جراکم قاچاق اهمیت رسیاکی داهد.  هسیدگی های دادگا رقش قو  قضاکیه و 

واحادهای کماف و اداهات وصاول دهآمادهای     های  و فعالیتها  تالش همهده حقیقت، 
دولت ده کمف کاالی قاچاق و تمكیل پرورد  و اقدامات قاروری الزم علیاه قاچاقچیاان   

ریی، همسو و هماهنان راا تفكار کلای      وارسته های دادگا رمیند که  می ثمرهنگامی ره 

فنای و علمای   هاای   رظام، لیوم مبااهز  راا پدکاد  قاچااق ها جادی رگیرراد. پیچیادگی       
 اقتضاا « قاارون اماوه گمرکای   » 29موضوع ماد  های  قاچاق وکژ  رهقاچاق، های  پرورد 

هاای   توارااکی و صاالحیت  هاا   راد  کنند  ره اکان گوراه پرو   هسیدگی اضیانکند که ق می

جلب رظر  وکژ  رهامكان از اریاههای قاروری موجود تا حد صصی الزم ها داشته راشند و تخ
موقاع حقاوق دولات و     ه گمرکی و قاچاق )که موجب حفظ راه کاهشناسان هسمی ده امو

ی ده صدوه هاها  شود( استفاد  کنند. تجرره رمان داد  است هنگامی که دادگا  می مردم

ی راه اهتكااب رای     تار  ریشارد، قاچاقچیان را جساهت  هاکی غیرضروهی قائل شد  اهفاق
را قاچاقچیان موجب ها  و ررعكس، ررخوهد جدی و قاروری دادگا ارد   قاچاق مبادهت کرد

 دولت شد  است. دهآمدهایان وصول مأموهدلگرمی ضارطان و 

شاد  از  آهای صاده اه دهرا ده حال حاضر، را توجاه راه گساتردگی وسایع عملیاات،      
 شود. می زکادی مماهد های  ارقالب و شعب تعیکرات حكومتی راهماهنگیهای  دادگا 

 قاضایان اختالف ده اصول و آکین دادهسی اکن مراجاع و صاالحیت علمای و فنای     

مماره های  شود که ده آن مراجع قضاکی ره سبب ربود وحدت هوش، ده پرورد  می راعث
ده ای  هراه ررخوهدهاای سالیق   هاا   آن توان از می که ده حقیقت آهای متفاوتی صاده شود

راا توجاه راه     ررای رموره 1شد  رام ررد. مطرحهای  م را مواد قاروری و پرورد کتطبی  جرا

شد  توسط واحدهای کمف ریروهاای   ضوع که صوهت جلسه ردوی کمف تنظیماکن مو
اجراکی  رامه آکینكومتی و و  اعمال تعیکرات حشیظامی رب  مقرهات مرروط و قارون ارت

آن از اعتباه قاروری خاصی ررخوهداه است و اقدامات اداهی و قضاکی ریای راکاد راا حفاظ     

اره، ررخای از  متأساف اعتباه صوهت مجلس ردوی و گیاهش هسمی کمف صوهت گیارد،  
                                                           

 .85، گزارش ش «و فرهنگی آن قاچاق کاال و آثار اقتصادی»گمرک جمهوری اسالمی ایران، . 1
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گرفته ده مراحل  و مراجع قضاکی ردون دهرظرگرفتن اکن اصل و تحقیقات ارجام ها دادگا 

اگهان را تغییر هوش، اظهاهات و اقاهکر متهمان ها که عمادتا  راا واقعیاات امار و     کمف، ر

 هسمی پرورد  و تحقیقات قبلای ده تعااهض و تنااقض اسات ماالک قاراه      های  گیاهش
کنند. اکن شیو  دادهسی اساسا  مسئله مالكیت کاالی قاچااق ها   می دهند و های صاده می

 شاد  اکجااد   کمیت و کیفیت مالكیت کاالهای کمفقراه داد  کا تغییراتی ده  تأثیرتحت 

د و موجاب خاروج موضاوع کماف     رماک می اثر کافته قبلی ها ری کند که اقدامات ارجام می
و  اعمال تعیکرات حكومتی و تداخل ده مممول شیقارون  2پرورد  از شمول رند ب ماد  

 1شود. می کادشد رند الف ماد  

 اختالف نرای قضایی .3-2-3-2
ركردن نادگان کاالهاای وهود موقات راا اکفاا     کنگذشته رسیاهی از واهدهای  لده سا

ارد. سازمان گمارک راا اساتناد راه      رههای هنگفتی ره دولت واهد ساختهتعهدات خود ض

راه ررفیات    2قاارون اماوه گمرکای    29مااد    7شد  قو  قضاکیه و رناد  رامه صاده رخش
عوی کرد  و ده رسایاهی از ماواهد ریای    اقامه د ها دادگا کنندگان ده صاحبان کاال و واهد

، 1377حكم محكومیت جیاکی مرتكبان شاد  اسات. لایكن، ده ساال      گرفتنموف  ره 

 راماه  رخاش دادخواستی ره ررفیت گمرک جمهوهی اسالمی اکران راه خواساته ارطاال    
اره متأساف گمرک ره دلیل مغاکرت را مقرهات قاروری تقدکم دکوان عدالت اداهی شاد کاه   

د  ، را استناد ره ما20/8/78موهس  317ی اکن دکوان را صدوه دادرامه شماه  هیئت عموم

دهاد. راا صادوه اکان      مای  راماه  رخشی ره ارطال اکن أقارون دکوان عدالت اداهی ه 25

                                                           

: در مواردی که بهای کاال و ارز موضوع قاچااق معاادل ده میلیاون ریاال یاا      2بند ا   ماده  .1
ربط به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی ایان قاانون تعیاین     های ذی کمتر باشد، ادارات و سازمان

 کنند. خواهد شد فقط به ضبط کاال و ارز به نفع دو ت اکتفا می
: در مواردی که بهای کاال و ارز از ده میلیون ریال تجاوز کناد، چنانچاه ماتهم در    2بند ب ماده 

مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتسااب دو برابار بارای آن باه عناوان جازای       
نامه اجرایای ایان قاانون     نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کاال و ارز به ترتیبی که در آیین

آمد اقدام و از تعقی  کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صر  نظار  خواهد 
 شود. می

 شود: : موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می29ماده  .2
نکردن یا واردنکردن کاالیی که ورود یا صادور قطعای    قانون امور گمرکی: خارج 29ماده  7بند 

از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی  آن ممنوع یا مشروط باشد فر  مهلت مقرر
یا ورود موقت یا کابوتاژ یا خروج موقت یا مرجوعی افهار شده باشد جز در مواردی که ثابات  

 نیتی نبوده است. ءشود در عدم خروج یا ورود کاال سو
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دادرامه، ارجام کافتن تكالیف قاروری گمرکات ده استیفای حقوق دولت و دفااع از اعاالم   

هو  ی هوراه عب تعیکرات حكومتی را ممكل جدررح شد  ده مراجع قضاکی و شهای  جرم

شدکدی ره رظام اقتصادی و صادهاتی کموه واهد شد  و اکان   های آسیب دکدگا و از اکن 
هیئت عماومی اکان دکاوان ماوهد      اقتصادی دولت ده تعاهض است. هایهای  را سیاست

از  اره ررخای متأساف ررداهی راصواب قاچاقچیان کاالی وهود موقات قاراه گرفتاه و     رهر 

 ارد. یئت رظر ره ررائت قاچاقچیان داد ریی را استناد ره های هها  دادگا 
ارقااالب ده هااای  شااد  ررخاای از دادگااا صااالحیت صاده همچنااین قراههااای عاادم

قارون مقرهات صادهات و واهدات( را اکن  12)موضوع ماد   قاچاق وهود موقتهای  پرورد 

ده هاا   هسایدگی راه اکان پروراد      پس، منتفی است کادشد اعتقاد که جنبه جیاکی جرم 
کننادگان اکان گوراه    مطلوری ها ررای واهد آوکی دستاست، عمومی های  صالحیت دادگا 

 کاالها ده گرکختن از چنگال عدالت فراهم کرد  است.

هکاسات قاو     راماه  آکاین قاچااق تاارع   های  ده هسیدگی ره پرورد  آن کهرا توجه ره 
الماال راه سابب رباود      هسیدن ره ریات  زکان، ره دلیل قضاکیه آهای صاده  ریی قطعی رود

امكان تجدکدرظر خواهی گمرک از آهای صاده  علیه دولت، مراتب ره ارحای مختلف ره 

حی اصال رامه رخشقو  قضاکیه و دکگر مراجع ذی صالح منعكس شد که خوشبختاره را 
ل تجدکدرظر اعاالم  قاچاق ریی قارهای  پرورد دهراه  شد  هکاست قو  قضاکیه، آهای صاده

 گردکد.

رامه، عالو  رر هعاکت حقوق مردم، موجب حفظ ره موقاع حقاوق دولات     اکن رخش
 شد. می ریی

 قاضایان ره دلیل اعتاراض و تقادکم دادخواسات رعضای از      تازگی رهاره متأسفلیكن 

ی أعدالت اداهی، اکان هیئات راا صادوه ه    دادگا  ارقالب ممهد ره هیئت عمومی دکوان 
رودن، آهای قارال تجدکادرظر  الحی هکاست محترم قو  قضاکیه ها مبنی رار  اص رامه رخش

و  اعمال تعیکرات حكومتی دارساته و آن  شیقاچاق ها مغاکر قارون های  صاده  ده پرورد 

 ها رارل کرد  است.
مهم قاچاق، رنا ره دالکل مختلف، ررخی از شعب تعیکرات های  از آرجا که ده پرورد 

رودن اکن آها و سلب  رد، قطعیوهز می ره صدوه آهای ررائت مبادهت ارقالبهای  کا دادگا 

ح  تجدکدرظر خواهی گمرک از آهای موهد رحث موجب زکان فراوان ره دولت و تجری 
 شود. می قاچاقچیان عمد 
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 ضعف در برخورد قضایی .3-2-3-3
قو    دهراه زکر، مسائل دکگری ره شرح شداشاه  ها  عالو  رر مواهدی که پیمتر ردان

 1قضاکیه مطرح است.
هکاسات   راماه  آکاین ارقالب کا عمومی از مفااد  های  تخطی رعضی از شعب دادگا  -

 محترم قو  قضاکیه از جمله تخفیف ده جیای رقدی،

قاچااق ده مهلات کاب ماهاه     هاای   ارقالب ره پروراد  های  کردن دادگا  هسیدگی -
 هسیدگی(، )تطوکل

اکی اعام از عماومی و ارقاالب راا مساائل      سای مراجع قضا ؤراآشناکی رعضی از ه -

 مرروط ره قاچاق و اموه گمرکی،
ركااردن آن رااه و واهکیهااای  رعضاای از دادگااا  از سااویوصااول جااراکم قاچاااق  -

 قاروری،های  حساب

قاچاق را  جراکمکا دواکر اجرای احكام هنگام تقسیط ها  راهماهنگی ررخی از دادگا  -
 گمرکات مرروط، 

قاچااقی کاه رعاد از صادوه     هاای   مناساب و فاوهی پروراد     رمدن تكلیاف  تعیین -

هکاست محترم قو  قضاکیه ردون هسیدگی از شاعب تعیکارات اعااد  گردکاد       رامه رخش
 است، 

جعل اسناد اهائه شاد  راه   های  رمدن دقت و سرعت ده هسیدگی ره پرورد  هعاکت -

قضااکیه ده اکان   از قاو    راماه  رخشگمرک ررای ترخیص کا تراریکت کاال و لیوم صدوه 
 ، راه 

محتارم   قاضایان ربود ارگیی  الزم ده ررخاوهد راا متهماان قاچااق کااال توساط        -

 ، کنند هسیدگی
ذاتای مراجاع قضااکی    هاای   صاالحیت  دهرااه  رباودن مقارهات    ره علات شافاف   -

قاچاق، ده حال حاضر را توجه ره گستردگی وسیع عملیات، های  کنند  ره پرورد  هسیدگی

ارقاالب و شاعب تعیکارات حكاومتی     هاای   آهای صاده  از دادگاا   دهاری راهمارگی فراو
شود. اختالف ده اصول و آکین دادهسی اکن مراجع و صالحیت علمی و فنی  می مماهد 

هاای   پرورد  دهراه شود اکن مراجع قضاکی ره سبب ربود وحدت هوش  می راعث قاضیان

                                                           

 ، ص149، گازارش ش  «تاملی بر قاچاق کاال و مواد ملدر»گمرک جمهوری اسالمی ایران،  .1
51. 
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ده ای  هن ره عنوان ررخوهدهای سالیق توا میها  آن آهای متفاوتی صاده کنند که از ،مماره

 ررح شد  رام ررد.های  را مواد قاروری و پرورد  جراکمتطبی  

تقسیط جیای رقدی موهد حكم ردون مبنا و مستند قاروری و ردون همااهنگی راا    -
شادن غیرمنطقای    دولات راعاث راوالری    دهآمدهایکنند   شاکی و وصولهای  سازمان

 راا شد  است. از اکن هو، شاکسته اسات اکان امار     ستهواران مأموهوصول حقوق دولت و 

 دادهسان اجرای احكام تجدکدرظر شود. از سوی وکژ ضوارطی 
، ریش از دو هیاه پرورد  راا اهزش  91تا  89های  سال میارهمطار  آماه موجود ده  -

 میلیاهد هکال ده خصوص وهود موقت منتهی ره تخلف گردکاد  و پروراد    2500ریش از 

حكام  هاا   آن مراجع قضاکی اهسال شاد  اسات کاه رارای تعاداد محادودی از       رهها  آن
موقت ده جرکان هسیدگی و وهود های  دهصد پرورد  90محكومیت صاده شد  و ریش از 

 ارد. رالتكلیف

اکن مسئله توجاه کنناد و از   رنارراکن، شاکسته است مسئوالن محترم قو  قضاکیه ره 
 ممارعت ره عمل آوهرد. شدن غیرمنطقی وصول حقوق دولت روالری

مباهز  را قاچاق دهراه  را توجه ره آرچه هفت، راکد گفت که سیاست کیفری حاکم  -

قارون رحو  اعمال تعیکرات حكومتی هاجع راه قاچااق   »کاال سیاستی پذکرفتنی ریست و 
هساید   ، مصوب مجمع تمخیص مصحلت رظام چون ده مرجعی ره تصوکب «کاال و اهز

گذاهی رداهد و کاه مطالعاتی و تحقیقاتی الزم ررای تدوکن  ت قارونصالحیخود است که 

 اشكال است.است، قاروری خام و پر اکن قارون ها ارجام رداد 
دادگساتری،  های  رودن مراجع داوهی کا دادهسی ره ترتیب: دادگا متفاوت و متعدد -

هاای   ر، ررداشات تعیکرات که منجر ره صدوه آهای مغاکهای  ارقالب و دادگا های  دادگا 

 شود. می متفاوت و تلقی غیرواحد از قوارین و مقرهات توسط هر کب از اکن مراجع
 

 گیرینتیجه

متناوعی اسات   هاای   قاچاق کاال و اهز کب اصطالح همرا  را راه منفی ررای فعالیت
که هم اکنون ره صوهت کب واقعیت اقتصاد و جامعه اکراری ها دهگیر کرد  است. دهست 

ها  لیل است که مقارله را قاچاق کاال، ره هغم وفاق و اهاد  جمعی همه سازمانره همین د

تحلیال   ریازمناد کردن اکن گر  کاوه  تبدکل شد  است. رازای   رر سر آن ره مسئله پیچید
رار پیمااری   هاکی است که رمان قاچااق   ردی همه فعالیت دهست آن و تفكیب و سطح 
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هااکی کاه اکان     دهکافت کاه رسایاهی از فعالیات    توان می ررفاره خود داهد. را رگاهی ری

ررچسب منفی ها رر خود داهرد ده واقعیت فعالیتی اقتصادی و رازهگاری اسات کاه مارناد    

 سازد. می رازهگاری عرضه و تقاضا ها ره هم مرروطهای  دکگر فعالیت
. از اسات  و تناقض یکاه شد  دچاه موازی کنون، ده صحنه عمل اقدامات ارجامهم ا

 ساوی شاود. از   می و سعی رر مقارله را آن قاچاق استها  ریف وسیعی از فعالیت ی،سوک

را  مساافر،  هاکی مارند کااالی هما   گرکیگا ها  دکگر، رنا ره مصالحی، ررای همین فعالیت
 رار اکان   افیون. ارد پذکرفتهمرزرمین ها های  لنجی، گذه مرزی، و واهدات مجاز تعاوری ته

دی اصلی قاچاق کاال ره رحو اکمل وجود رداشته است و کا رناا  ریی، تواراکی رظاهت رر مبا

)ره دلیال  ره مالحظاتی وجود رداهد. رنارراکن، قاچاق ده حجم وسیع هم از مبادی هسمی 
پاا، راه دلیال     د رظاهت رر آن( و هم از ررق خارد  رودن واحاختیاه ریاهاد  و  راتواری و ری

ات منفی خود ها ده تولید و تأثیرکموه شد  و ها و مجوزهای قاروری، واهد  گرکیگا اکجاد 

اشتغال داخلی گذاشته است. دولت ریی، عالو  رر محرومیات از اخاذ عاواهض گمرکای،     
 را قاچاق کاال شد  است. مؤثرسنگینی ررای مقارله ره چندان های  متحمل هیکنه

د  و تموک  و عوامل اکجادکننها  رردن ارگیی  ره ازمیانمند ریازررای مقارله را قاچاق 

راودن   چاق که ره راوه عماد  هکماه ده ضاعیف    . عوامل اکجادکنند  قایمستهکنند  آن 
توارمندساازی   هاساتای اقادامات سااختاهی ده    ها ساختاه تولید ده کموه داهرد، فقاط از  

و افایاکش هقارات   ها  ند از: شناخت میکتها عباهتکاه ها اقتصاد ررررف خواهند شد. اکن 

های تولیدی جدکد، تموک  صناکع کوچاب و  فرآکندید داخل، توسعه پذکری کاالهای تول
جدکاد شاغلی، جاذب    هاای   متوسط کاهرردی غیردولتی، تحقی  و توسعه، اکجاد فرصات 

زداکای،   سازی، مقارهات  گیری از فناوهی ارالعات، خصوصی ان خاهجی، رهر گذاه سرماکه

هاا، ممااهکت    ت کاهاراه و تغییر هوش ده پرداخا ها  سازی قیمت آزادسازی تجاهی، شفاف
آوهدن محیط هقارات ررارگیای، اصاالح     گراکی، حذف ارحصاهها و فراهم تر ده منطقه فعال

کالن اقتصادی دولت، توجه و رظاهت کافی رر فعالیت منار  آزاد تجاهی و های  سیاست

دادن  تجاهت و حمل و رقل کاال و اولوکتهای  مرزی، توجه ره اصالح هوشهای  رازاهچه
 اد اشتغال ده منار  مرزی است.ره اکج

مدت اجراکی ریای الزم اسات.    مدت و کوتا  ختاهی، اقدامات میانده کناه اقدامات سا

مرتبط را قوارین تجاهی، مقرهات رازهگاری، اموه های  توان ده زکررخش می اکن اقدامات ها
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شاود   می کیدتأركته رر اکن  دوراه رندی کرد.  اموه ارتظامی، و اموه قضاکی دستهگمرکی، 

 .هستندشد  ده راال  جارمین( اقدامات ساختاهی ررشمرد ، مكمل )و ره  شد ریان که مواهد
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 منابع فهرست

 فارسییکا؛ 
قاچتاق   اترایا سیاست انایی تقنینی ایران در قلمترو  ، هضا علیآقازاد ،  .1

 .1381، چاپ رخست، پیب سبحان، گمرکی

ارتمااهات   ،شگاهی انگلیسی ت فارستی  فرهنگ دان ،پوه کاشاری، عباس آهکان .2
 .1368دوم، چاپ همتم، جلد  امیرکبیر،

 .1389، چاپ رخست، رمر مییان ،ارم قاچاقاحمدی، عبداهلل،  .3

، شارکت چااپ و رمار    مقررات گمرکی و تترخیص کتاال   ،رناکی، هضا، آشناکی .4
 .1377چاپ چهاهم،  رازهگاری،

چااپ  گانج داراش،    ه، کتارخارقوقیترمینولوژی حجعفری لنگرودی، محمدجعفر،  .5

 .1389 همتم،

، چاپ ات و چاپ ارتماهات دارمگا  تهرانه ارتماهمؤسس، نامه لات ،اکبر دهخدا، علی .6

 .1387دهم، 

نن بتر   تتأایر اناتی سیاسی و امنیت اقتصادی و بیاحمدعلی،  ،شاهیزاهع .7
ساوم شاماه     سال ،، رمرکه پژوهمكد  مطالعات هاهبردیعوامل تولید در ایران

 .2و  1

ی هاا  پژوهش، دفتر مطالعات اقتصادی مرکی قاچاق کاال در ایران ،مراد  سیف، اهلل .8
 .1387، چاپ رخست، مجلس شوهای اسالمی

طرح اامع منارزه با قاچاق کتاال و ارز در  شهدادی، علی و خواجه عسگری،  .9
 .1383 ،عاورت سیاسی و امنیتی استارداهی، رندهعباس، ماستان هرمزگان

 .1307، چاپ رخست، سیچاپخاره فردو، استقالل گمرکی ایرانریا، هضا، صفی .10

 .1355چاپ رهم، ، ه ارتماهات امیرکبیرمؤسس، فرهنگ عمیدعمید، حسن،  .11

، دفتار تحقیقاات معاورات    قاچاق کاال و اهمیت منتارزه بتا نن   ،ریا، امیرغفوه .12
 .1389، رازهسی و رظاهت سازمان رازهگاری

و هتا   ی از اترم، چتالش  گیر پیشچندنهادی به کردروی فرجیها، محمد، .13
چااپ   ، تهران، ریروی ارتظامی جمهوهی اسالمی اکران، معاورت آموزشی،هاکار راه

 . 1388رخست، 
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ی از گیتر  پتیش الیحته  »اظهار نظر کارشناسی دربتاره  ، ----------.14
 .1385، مجلس شوهای اسالمیی ها پژوهش، مرکی «وقوع ارم

ی از اترم، مفتاهیا،   گیر پیشنهادی به چندرویکرد  ریگی، مجید، قوهچی .15
ریروی ارتظامی جمهوهی اسالمی اکاران، معاورات آموزشای،     ،ها منانی و چالش

 .1388چاپ رخست، 

، مؤسساه تحقیقاات تادریر    های امنیت اقتصادی(قاچاق )از سری بررسی .16
 .1387، اقتصاد

  .1386 ، ارتماهات دارمگا  تهران،ارم شناسیریا، مهدی،  کی .17

 .1389، ، ارتماهات گمرکسالنامه نماریگمرک جمهوهی اسالمی اکران،  .18
، تأملی بتر قاچتاق کتاال و متواد مختدر     ، ----------------------.19

 .158شماه  گیاهش 

، تهاران،  ی رشتدمدار( گیتر  پتیش ی از ارم ) گیر پیشمهدوی، محماود،   .20
 .1390رخست، ارتماهات سمت، چاپ 

، چااپ ساوم،   ه ارتماهات امیرکبیار مؤسس، تهران، فرهنگ فارسیمعین، محمد،  .21

1373. 

های  های هدایت فعالیتکار راهبررسی قاچاق کاال و محمدی، خسارو،  روه .22
، ، جهااد دارماگاهی دارماگا  تهاران    قاچاق در مسیرهای قانونی و رستمی 

1383. 

انین و مقررات مربو  به ارایا قاچتاق  مجموعه قوروهکیوشارلوئی، جعفر،  .23
 .1382، ، رمر مییانکاال و ارز

بررستی واکتنش متقتارن    اررکممی، حمید و محسن مهارآها، راازلی هیبتای،     .24
، 3، شاماه   مجله تحقیقاات اقتصاادی   ،زمینی به تاییرات مالیاتاقتصاد زیر

1386. 

ای و  احیته رابطته متقابتل امنیتت ن   و ساید  زهارا موساوی،     جاواد  ،اراعت .25
، بتر سیستتان و بلوچستتان    تأکیدیافتگی فضاهای سیاسی با  توسعه

 .1390شماه  چهاهم، ژئوپلیتیب،  رامه فصل
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اقتصاد زیر زمینی، تخمین و ناار نن بر کسری بوداه ، راقری گرمااهودی  .26
، 1350-1374هتای   ی بختش خصوصتی طتی ستال    گذار سرمایهو 

 .1377، گا  شهید رهمتیکاهشناسی اهشد، دارم دوه  رامه پاکان
هتا در استتان   کار راهپیامدها و  ،علل ،بررسی قاچاق کاالموسی،  ،ریرامی .27

، دفتار  کردستان، مجموعه مقاالت و سخنرانی همتایش قاچتاق کتاال   

  .1389، چاپ رخست، تحقیقات کاهرردی فرماردهی ریروی ارتظامی استان کردستان
 راماه  ماا  ، ترجمه عیکی روسی، رنشینیو شه ارایای از گیر پیشپیكا، ژهژ،  .28

 .1376، چاپ رخست، دادهسی، سازمان قضاکی ریروهای مسلح

، ی از اترم گیتر  پیشهای  سنجش و ارزیابی انواع روش خالقی، سمیرا، .29
 .1379، شناسی، دارمگا  شهید رهمتی مه کاهشناسی اهشد حقوق جیا و جرمرا پاکان
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The role of supervisory and control institutions  

in prevention of administrative corruption 

Azam Mahdavipour
1 

Mohammad karimi
2
 

 

Corruption is an undeniable fact, and if it occurs anywhere, 

it will disrupt its core functions and then spread to other areas. 

The best way to combat corruption, is to  prevent it, and the 

most effective way of prevention is monitoring and control; in 

fact in this way, the organisations that are responsible for 

prevention, directly or indirectly, are active in the contexts that 

committing the crime is possible. The main objective of this 

paper is to examine the role of organisations in the prevention 

and control of corruption in Iran. The method employed is 

documentary method based on the study of books and works 

written in this regard. The results demonstrates that by the work 

of these administrative institutions the corruption rate has been 

decreased and they were successful in preventing of corruption. 

 

Keywords 

supervision and control, administrative corruption, 

prevention, criminology, criminal policy.  

                                                           

1. Assistant Professor of of  Kharazmi University. 

2. Assistant Professor of Ilam University. 



244  نامه مطالعات حقوق کیفری اقتصادی فصل 

 

 

 

Essentials of criminalization and prosecution of 

the offenders in economical activities law 

Mojtaba Dja’fari
1
 

 

Abstract 

Economical prosperity and development and strengths of 

every country is depends on the support of reproductive 

economical activities otherwise progress in other areas will be 

affected by the economical deficiency and political and social 

place of a country will be diminished. Naturally one of the most 

important factors in economical growth is to attract the assets of 

investors and businessmen to support production. Industry and 

entrepreneurship. As the matter of the fact as the extent of the 

investment increases the extent of production, entrepreneurship 

and industrial and scientific progress will be intensified. Despite 

this, to increase the investments there should be an environment 

in which the investors feel safe and supported by future possible 

harms that generated by acts of others and by this, the 

motivation among businessmen and traders inside and outside 

of the country increase. So this objective needs the 

policymaking in every aspects including judicial and criminal 

policy. Judicial policy must guarantees investors rights prior to 

the competitors and others who violate the professional 

regulations and everyone who wants to enter the economical 

sphere as an investor confides to the prosecution of the 
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violators. Such an environment is accessible by criminalization 

of some conducts in economy and markets which is analyzed 

and examined in this paper. 

Key words 

criminalization, ethics, economy, privatization, corruption  
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Droit pénal des affaires de l’environnement, de 

principes environnementales aux techniques pénales 

 

Amin Jafari
1
 

Zahra Tanhaee Moghadam
2
 

 

Résumé 

L'environnement est devenue l'une des principales 

préoccupations récentes de législateur et les pouvoirs exécutifs 

de l'Iran. La raison principale de ce phénomène est l’effet 

majeur de l’environnement sur la santé humaine. Bien que 

l'environnement soit dans le domaine de droit des affaires, mais 

il est bien évident que le droit pénal est intervenu directement 

sur ce terrain afin d’appliquer ses règles. Car, l’environnement 

est devenue comme étant une valeur fondamentale, ce qui 

nécessite la protection du droit pénal. 

 

C’est dans cette perspective que le droit pénal des affaires 

dans le but de régulariser le domaine d’environnement est 

émergé et utilises ses propres techniques. Dans cette étude nous 

tentons d’étudier la politique criminelle iranienne en la matière 

pour arriver à répondre à cette question de savoir quelles 

mesures et techniques sont utilisées par la politique criminelle 

iranienne pour mieux régulariser les activités touchant 

l’environnement. 
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Mots clés  

Environnement, Droit pénal des affaires, Protection pénale, 

Prévention, Techniques protectives. 
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Mu'minin (peace be upon him) 
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1
 

 

Abstract 

Corruption is now one of the most important and most 

fundamental challenges of many countries and so many efforts 

have been  made to prevent and suppress it. One of the 

successful experiences in fighting against corruption is the 

government of Amir al-Mu'minin (peace be upon him) that in a 

short period of time controlled and uprooted corruption. The 

present paper, which is an analytic-descriptive research, dealt 

with the topic of corruption in his tradition and found  that he 

simultaneously utilized two types of measures, e.g. 

"preventive" and "suppressive" to fight against this unsavory 

phenomenon. Be that as it may, from his perspective, the 

priority was with social and situational preventive measures and 

suppressive measures were adopted as the last resort. Beside 

this hybrid strategy, the prominent characteristic of his 

government period was his decision and willingness to fight 

against corruption and his determination in dealing with it, 

regardless of the political and social status and the position of 

the perpetrators; this prominent characteristic in both preventive 

and suppressive measures is very obvious. 
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Amir al-Mu'minin (peace be upon him), corruption, crime 

prevention, preventive measures, economic crimes. 
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Abstract 

The smuggling is multi-dimensional phenomenon in Iran 

and many countries that face the increasing rate of smuggling. 

Smuggling has endemic and special causes that several studies 

have been done on each of them. This paper examines the 

causes of smuggling, in Iranian border towns, in the light of 

Criminal Subcultures Theory, represents a comprehensive 

subcultural theory in relation to smuggling and finally 

introduces the elements and assumptions of this theory. 

Subcultural theories examine the behavior and actions of 

various groups within society which they rejected or departed 

from the traditional and conventional values and norms of the 

majority. This theory includes four elements: 1- Socio-

economic status 2- Relative deprivation 3- Functions of 

socializing institutes 4- Learning (of crime). This study explores 

the etiology of smuggling with consideration of these four 

elements.  

 Findings of the study lead us to adopt a subcultural outlook 

in the etiology and combating against smuggling. This 

subculture emerged because of existence of injustices, 
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deprivations and discriminations (structures) but it persists by 

differential integrations (processes) and associations. Such an 

outlook toward the etiology of smuggling certainly could be a 

start in selecting and applying appropriate methods and tools, in 

order to deal with this crime. 

 

Key Words 

Criminal Subculture, Smuggling, Relative Deprivation, 

Socio-Economic Status, Learning Crime, Socializing.  
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1
 

 

Abstract 
Trade in contemporary world causes the emergence of a new 

financial tool that is called "Futures Contract ". These contracts 

are one of the derivative contracts and they fulfill some of the 

commercial needs of the people. It is possible to claim that 

having the other derivative contracts such as Forwards, Options 

and Swaps, there will be no need to create and use a new 

financial tool called " Futures Contract" because the latter is not 

efficient at all and the said contracts can fully satisfy the same 

objectives. 

Keeping that in mind when a contract is created, the mere 

fulfillment of existing needs in commercial and economic 

activities doesn't amount to consider them as an acceptable 

contract from economic analysis point of view. Thereby it is 

necessary to analyze this kind of contract according to the two 

main factors i.e the Efficiency and Rationality factors and 

eventually the prerequisite components of them which are 

analytical technics and evaluation features. As a result so many 

factors affect on the futures contracts function, so we can not 

conclude primarily that the new financial tool is not efficient, 
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rather a set of conditions influence our decision that each one 

has significant importance.  

 

Key Words 

 Derivative contracts, economic analysis, efficiency, 

rationality, prerequisite components. 
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Abstract 

The Previous Smuggling Act Was enacted in 1933 and was 

called smugglers criminal act which was obligatory and 

functional for nearly eight decades. The most important 

innovation of 2013 smuggling act was the amendment of 

preventive Measures as an independent section of the Law.  

There were no specific regulatory preventive measures in any of 

Iran’s criminal laws before the smuggling act but in latter there 

were a wholesome of the 77 articles and 78 wavers in which 13 

articles and 16 waver of them are about prevention of crime. 

Smuggling act divided in different section: admissible goods, 

provisional Goods, subsidiary goods, Prohibited Goods, 

organized Crime and  professional Smuggler. Before the 

enactment of recent legislation everyone who committed 

smuggling of admissible or prohibited goods and was 

professional or organized smuggler had the same penalty but in 

recent changes in organized crime and prohibited goods the 

penalty has been intensified and in admissible goods it has been 

diminished. 2013 act also criminalized the act of carrying the 
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smuggle goods and increased the risk of committing such an 

act. 

Main objective of this paper is to examine the innovations of 

2013 smuggling act specially by focusing on prevention of the 

crime and approaches of the  institutions that are responsible in 

prevention of crime. 

 

Key words 

 multi-institutional approach, prevention, smuggling, 

pathology, relevant institution. 




