هبانی نظزی سیاست جنایی اسالم
در بزابز هفاسد اقتصادی
تاضید زضیافت96/1/23 :

تاضید تأییس96/4/25 :

______________________________________ هحود حسنی
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با گذضت نزدیک به دو دهه از ض یوع ک اببدد اط ح «مفاس ذ اتصا ادی» اف زو ب د ابم ار دب
معناضناخصی مفاسذ اتصاادی ،مبنای مبابزه با آ نیز به دبس صی تبی ین نط ذه اس ت .ای ندو نق
سبب ضذه تا سیاست جنایی مطخای دب بدابد این پذیذه مجدمانه وجود نذاضصه باضذ .آض فص ی،
پداکنذگی و عذر انسجار دب مقدبات کیف دی ،حکای ت از فق ذا سیاس ت جن ایی و اس صدات ی
مطخ دب بدابد مفاسذ اتصاادی دابد .نوضصاب پیصبو با بوش محالعه نمادی ب ا اباه ه تعدیف ی از
مفاسذ اتصاادی ،وجه تمایز آ با با عن وا ه ای مط ابه مط خ م یکن ذ و دب پ ی آ  ،مبن ای
سیاست جنایی اس ر و جمموبی اس می ایدا دب بدابد این ب زه با حفات ت از امنی ت اتصا ادی
معدفی میکنذ که تدکیبی از مؤلفهه ای گون اگو اتصا ادی و مح یط اتصا ادی مانن ذ ع ذالت
اتصا ادی و امنی ت تض ایی ب وده و اف زو ب د داض صن پط صوانه دین ی ،س ابقه دب اس ناد باسدس صی
جمموبی اس می ایدا با نیز دابد.
واژگاى کلیدی :مفاسذ اتصاادی ،اخ ل دب نظار اتصاادی ،امنیت اتصاادی ،ع ذالت اتصا ادی،
امنیت تضایی.

* .عً٘ ٛیئتعَْی پػٗٛكگيا ٙفطٖٛگو ٗ دٕسیكگ ٚدؾگمّی ٗ زدٕكگز٘ی زمتگطدی حقگ٘ میفگطی ٗ
رطُقٖاؾی زدٕكيا ٙعسدٍت (.)mo.hasani@yahoo.com
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هقدهه
الف) هفهومشناسی
سیاست جنایی
زض دٗدذط قطٓ ٛیزس ٗ ِٛزض آغاظ ُّطحقسٓ ؾیاؾت رٖایی ،یل ّفٜگُ٘ ًّگیق دظ آٓ
دضدئ ٚقس م ٚتطدؾاؼ آّٓ ،زْ٘ع ٚقی٘ٛٙای ؾطم٘بىطدٕ ٚم ٚزٍٗت تا تٚماضىیطی آٓٛگا
تا رطُ ّثاضظّ ٙیمٖس ؾیاؾت رٖایی ذ٘دٕسّ ٙیقس .دیٔ ّفًّ ُٜ٘یق دّگطٗظ ٙؾیاؾگت
میفطی ذ٘دٕسّ ٙیق٘ز ٕ ٚؾیاؾت رٖایی ٗ تٚعثاضت زیيط ؾیاؾت میفطی ْٛگآ تبثیگط
ًّیق دظ ؾیاؾت رٖایی زض ىصقت ٚت٘ز ٙدؾت.
84

دّا زض ؾاًٛای ٗدپؿیٔ دظ ؾ٘ی دٕسیكٗٚضدٓ دیگٔ قگاذ ٚدظ عَگِ حقگ٘  ،تفؿگیطی
ّ٘ؾع دظ ؾیاؾت رٖایی دضدئ ٚقس مّ ِٛ ٚتٍ٘یآ ٗ  ِٛقی٘ٛٙگای تگٚمگاض تگطزٙقگس ٙزض
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ّفًّ ُٜ٘یق ،تبْیِ یافت ٚدؾت؛ دظ دیگٔضٗ ّتگٍ٘ی ؾیاؾگت رٖگایی ّٖحهگط زض زٍٗگت
ٕیؿت ٗ قی٘ٛٙا ،فقٍ ٗدمٖفٛای میفطی پؿیٖی ْٕیتاقس .ت ٚدیٔ تطتیة ؾیاؾت رٖایی
زض ّفّ٘ ُٜ٘ؾع ،تّ ٚزْ٘ع ٚقی٘ٛٙگا ٗ ضٗـٛگایی ىفتگّ ٚگیقگ٘ز مگ ٚتگٗٚؾگیَ ٚآٓ،
ّزْ٘ع ٚزٍٗت ٗ راّبّ ٚسٕی پاؾدٛای میفطی ٗ غیطمیفطی ذ٘ز ضد ت ٚپسیسّ ٙزطّإگٚ
ؾاظّآزٛی ّیمٖس (زٍْاؼّاضتی ،1393 ،ل /103حؿیٖی ،1383 ،ل.)27

فساد اقتصادی
تا دیٔم ٚتیف دظ زٗ ز ،ٚٛدنُمح فؿاز دقتهازی زض دزتیات حق٘قی ٗ قًایی ٗ ٕیگع زض
مَْات ماضىعدضٓ تنطدض ّیق٘ز دّا زض قإ٘ٓٛا ،تبطیفی دظ آٓ دضدئٕ ٚكسّ ٗ ٙهسد ٛگای
آٓ ٕاّكرم ٗ تاٍتثع یل ؾیاؾت رٖایی ّكرم ٗ ماضآّس زض تطدتط دیٔ پسیگسٗ ٙرگ٘ز
ٕسدقت ٚدؾت؛ دٍثت ٚزض تطذگی ٕ٘قگتٛٚگای حقگ٘قی ،تحهگیٌ ذگاضد دظ يگ٘دتٍ دّگ٘دً،
دّنإات ٗ دّتیاظٛای زٍٗتی یا ترف عّْ٘ی دظ ؾ٘ی ٛگط قگرم تگّ ٚیگعدٓ مگمٓ تگا
ٕهاب ّبیّٔ ٗ ؾ٘ءدؾتفازّ ٙؿتقیِ یا غیطّؿتقیِ دظ دذتیاضٛاّ ،قاُ ٗ ّ٘قبیت قغَی یل
قرم ّؿترسُ زض یل ٕٜاز زٍٗتی یا عّْ٘ی ضد ّفاؾس دقتهازی ىفتٚدٕگس (زدزذگسدیی،

 ،1390ل .)166دیٔ تبطیف زض حقیقت تؿگٍ ٗ ىؿگتطـ ّفٜگّ٘ی رگطُ فؿگاز ّگاٍی
ّیتاقس م ٚتا فؿاز دقتهازی ّتفاٗت دؾت م ٚت ٚآٓ دقاضّ ٙیق٘ز.
دتتسد زض قإ٘ٓ تبعیطدت حنّ٘تى (ّه٘ب ّ 1367زْع تكگریم ّهگَحت ٕمگاُ)
عٖ٘دٓ دذمً زض ٕماُ دقتهازی ُّطح قس؛ پؽ دظ آٓ قإ٘ٓ ّزاظدت دذمٍيطدٓ زض ٕمگاُ
دقتهازى مك٘ض زض ؾاً  1369ت ٚته٘یة ضؾیس ٗ ْٛآىٕ٘گ ٚمگ ٚزض ٕمطیگ-7 /8607 ٚ
 1383 /11 /17دزدض ٙحق٘قی ق٘ ٙقًائی ٚتهطیح قس ،ٙزض دیٔ قإ٘ٓ تبطیفی دظ دیٔ رگطُ
دضدئٕ ٚكس ٗ ٙفقٍ ت ٚتیآ تطذی دظ ّهسد ٛای آٓ پطزدذت ٚقس ٙدؾت .زض ّگاز ٙزٗ دیگٔ
قإ٘ٓ ،دذمً زض ٕماُ دقتهازی زض ن٘ضتی م ٚت ٚقهگس يگطتٚظزٓ تگٕ ٚمگاُ رْٜگ٘ضی
دؾمّی تاقس یا تا آىاٛی تط دحطىصدضی آٓ زض ّقاتَ ٚتا ٕماُ تاقس دظ ّهگسد ٛگای افساد
فٖاالزض قْطز ٙقگس ٙدؾگت .ؾگطدٕزاُ زض ّگاز 286 ٙقگإ٘ٓ ّزگاظدت دؾگمّی افساد
فٖاالزض تٚن٘ضت ّث ِٜتبطیگف ٗ دذگمً زض ٕمگاُ دقتهگازی دظ ّهگسد ٛگای افساد

ّهسد ٛای دفؿاز ت ٚدحطدظ قهس ّطتنة دظ ؾ٘ی زدزىا ٌّٖ٘ ٙقس ٗ ٙزض عْگٌ مگاضدیی
دیٔ ّاز ٙضد ؾَة مطز ٙدؾت .تطدی زؾتیاتی ت ٚیل تبطیف قاتٌ قثً٘ ،دتتسد الظُ دؾگت
ّبٖای فؿاز ،دقتهازٕ ،ماُ دقتهازی ٗ دذمً زض آٓ تَ٘ٚض درْاٍی ُّاٍب ٚق٘ز تگا ظّیٖگٚ
تطدی ضؾیسٓ ت ٚتبطیف فؿاز دقتهازی فطد ِٛق٘ز.
 .1فساد
تگگا زقگگت زض ّبگگإی ىٕ٘گگاى٘ٓ دیگٔ مَْگگ( ٚزٛرگگسد ،1373 ،د ،11ل /17150ظتیگسی،
 ، 1414د ،2ل /453دتّٖٔم٘ض ، 1414 ،د ،10ل ،)268دیٔ ٕنت ٚضٗقٔ ّیق٘ز مٚ
 ْٚٛدیٔ ّبإی زض یل ّبٖای راّع ٗ مَی دقتطدك زدضٕس ،تٚعثگاضت زیيگط ٛگط یگل دظ
ّبإی تیآقسّ ،ٙهسدقی دظ ّف ُٜ٘مَی فؿاز ٛؿتٖس .دیٔ ّبٖای رگاّع عثگاضت دؾگت دظ
ذطٗد دظ حاٍت دعتسدً ٗ حهً٘ دذتمً زض ٕمِ یل صیع ّیتاقس م ٚدیٔ ذگاضدقگسٓ
ّْنٔ دؾت دٕسك یا ظیاز تاقس ٗ ّیت٘دٕس زض ٕفؽ دٕؿآ یا زض دقیای تیطٕٗگی ،زض ٕمگاُ
تن٘یٖی یا تكطیبی ّإٖس دذمً زض دحناُ ،قإ٘ٓٛا ٗ آییٕٔاّٛٚای دؾگمّی؛ تگطٗظ مٖگس
(ضدغة ، 1412 ،لّ /637هُف٘ی ،1360 ،د ،9ل.)85
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فٖاالزض قطدض زدز ٙقس ٙدؾت .زض تثهط ٙدیٔ ّاز ٙدذمً زض ٕماُ دقتهگازی ّإٖگس زیيگط
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ّزْ٘ع ٚتطٕاّٛٚای تكطیبی دؾمُ تطدی دنمح دذم ٗ تگأّیٔ ؾگبازت زٕیگ٘ی ٗ
دذطٗی دٕؿآ دؾت م ٚدٕؿآٛا ٗ راّب ٚتكطیت زض دحط عٌْ ت ٚدیٔ تطٕاّٛٚا ٗ تایگسٛا ٗ
ٕثایسٛا ،حاٍتی ّبتسً پیسد ّیمٖس ٗ ٛط ىّٕ٘ ٚراٍفت تگا دیگٔ تطٕاّگٛٚگای دعگمُقگس،ٙ
ذطٗد دظ حاٍت دعتسدً ٗ تیطٗٓضفتٔ دظ ضد ٙحق ذ٘دٛس ت٘ز ٗ عٌْ تیآقگس ٙتگٚعٖگ٘دٓ
فؿاز ت٘نیف ّیق٘ز (َثاَثایی ، 1417 ،د ،2ل.)97
زض ظتآ دٕيیؿی ٕیع ٗدغ »Corruption« ٙدؾگِ ٗ تگّ ٚبٖگای فؿگاز تگ٘ز ٗ ٙفبگٌ آٓ
« »Corruptدؾت م ٚزض دنٌ تّ ٚبٖای دظ حاٍت ذ٘ب ت ٚحاٍت تس زض آّگسٓ ّگیتاقگس
(آضیآپ٘ض ،1380،د ،1ل .)1138دیٔ ٗدغ ٙدظ ضیك ٚالتیٖی « »Corrumpereت٘ز ٙمگ ٚتگٚ
ّبٖای قنؿتٔ یا ٕقىمطزٓ دؾت ( ٗ )Simpson,1991, 3, p973آٓ صیگع قنؿگت ٚیگا
ٕقىقسّ ٙیت٘دٕس قإ٘ٓٛا ٗ آییٕٔاّٛٚا تاقس (تإعی ،1378 ،ل.)182
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ّبٖای ٍغ٘ی فؿاز تا ّف ُٜ٘دنُمحی آٓ ّطتثٍ ٗ ؾاظىاض دؾت؛ دٍثت ٚتا دیٔ ت٘يیح
مٛ ٚط ىا ٙدیٔ ٗدغ ٙت ٚمَْ ٚزیيطی ديافّ ٚیق٘ز ّبٖگای دٕحگطد

ٗ ذگطٗد دظ حاٍگت
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دعتسدً ،تط حؿة ًّا دٍیّ ،ٚتفاٗت قسّ ٗ ٙبإی ىٕ٘اىٕ٘ی ضد پیسد ّیمٖس؛ ّإٖس فؿاز
ّاٍی ،فؿاز رٖؿی ،فؿاز دقتهازی ٗ....

 .2نظام اقتصادی
دقتهاز قاذٚدی دظ عَُ٘ درتْاعی دؾت ٗ ضؾاٍتف ُّاٍب ٚزضتاض ٙدفگطدز ٗ ؾگاظّآٛگای
دؾت م ٚت ٚتٍ٘یس ٗ ّثازٍّ ٗ ٚهط

ماالٛا ٗ ذسّات ّكغً٘ ٛؿتٖس دّا تطدی تؿٜیٌ زض

تحَیٌٛای دقتهازی ،تحجٛای دقتهاز ضد دظ ٕمط ّ٘ي٘عی زض زٗ ترگف یبٖگی دقتهگاز
ذطز ٗ دقتهاز مگمٓ تطضؾگی ّگیمٖٖگس .زض دقتهگاز ذگطز ،ضفتگاض دقتهگازی ٗ دٕفگطدزی
ٗدحسٛای تهْیِىیطٕسّ ٙإٖس ذإ٘دضٛا ٗ تٖياٛٙای دقتهازی ُّاٍبّ ٚگیقگ٘ز .تگَٚگ٘ض
مَی زض پی دیٔ پطؾف دؾت مٚ؛ دٗالًّ ،سیطیت ٗ ترهیم ّٖاتع ّإٖگس ٗقگت ٗ زضآّگس
تایس ص ٚؾاظٗماضی زدقت ٚتاقس؛ حإیاً ،دیٔ ّٖاتع صيٕ٘ٛ ٚعیٖ ٚق٘ز تا زؾتطؾی تگ ٚؾگ٘ز
تیكتط فطد ِٛق٘ز دّا زض دقتهاز ممٓ ّؿائٌ مَی دقتهاز ّإٖس زضآّگس ،ضقگس ٗ تٍ٘یگس ٗ
دضتثاٌ ّتقاتٌ ترفٛای ىٕ٘اى٘ٓ دقتهاز تطضؾی ّیق٘ز ٗ تا تحَیٌ ٗ ُّاٍبگ ٚضفتگاض ٗ
عَْنطز عّْ٘ی ٗ مَی دقتهاز زض پی ت٘ؾب ٚؾیاؾتٛایی زض رٜت ماؾتٔ دظ ّكنمتی

ّإٖس ت٘ضُ ،تیناضی ٗ دتم

ّٖاتع زض ؾُح َّی دؾت (ضٗظتٜآ ،1380 ،ل.)7

ٗدغٕ« ٙماُ» م ٚزض ضقتٛٚای ىٕ٘اى٘ٓ عَُ٘ ماضتطز زدضز ،ؾ ٚضمٔ درگعدٛ ،گس ٛگا ٗ
ضدتُ ٚدرعد تا ینسیيط زض رٜت ٛس ٛای ٕٜفت ٚدؾتٕ .ماُ تطدؾاؼ ٕ٘ع درعدٛ ،س ٛگا
ٗ ٕ٘ع دضتثاٌ تیٔ درعد ت ٚدٕ٘دع ىٕ٘اىٕ٘ی ّإٖس ٕماُ حق٘قیٕ ،ماُ ضفتگاضی یگا دقتهگازی
قاتٌ تقؿیِ دؾت .دظ ٕماُ دقتهازی تبطیفٛای ىٕ٘اىٕ٘ی دضدئ ٚقس ٙمگ ٚدذگتم

آٓٛگا

تَ٘ٚض عْس ٙت ٚتبییٔ درعد ٗ ٛس ٛای ٕماُ دقتهازی تطىكت زدضزٕ .مگاُ دقتهگازی تگا
ت٘ر ٚتٕ ٚماُ ٗ دقتهاز صٖیٔ تبطیف قس ٙدؾت:
ٕماُ دقتهازی عثاضت دظ دؾت دظ ّزْ٘عٚدی دظ دٍي٘ٛای ضفتاضی ٗ ضٗدتٍ دقتهازی مگٚ
قطمت مٖٖسىآ زض ٕماُ ضد ت ٚینسیيط ٗ ت ٚدّ٘دً ٗ ّٖگاتع پیٕ٘گس ّگیزٛگس ٗ تطدؾگاؼ
ّثإی تیٖكی ٗ دضظقی ّكرم ،زض رٜت ّقانس ّبیّٖگی تگٚنگ٘ضت ْٛاٖٛگو ؾگاّآ
یافت ٚدؾت.

تط دؾاؼ دیٔ تبطیفٕ ،ماُ دقتهازی یل ٕماُ ضفتاضی دؾت ٗ عٖانگط آٓ ضفتاضٛگا ٗ
ّهط  ،ؾطّایٚىصدضی ،تٍ٘یس ٗ ضٗدتُی ّإٖس ذطیسٗفطٗـّ ،كاضمت ٗ ...دؾت مگ ٚزض
دضتثاٌ تا ّٖاتع دقتهازی ٗ دّ٘دً قنٌ ّیىیطز (ّیطّبعی ،1389 ،ل.)33-39

 .3اخالل در نظام
زض ّتٔٛای فقٜی دنُمح ذانی زضتاض ٙدذمً یا دذگتمً ٕگسدضز ٗ ّٖمگ٘ض فقیٜگآ زض
ماضتطز دیٔ ٗدغىآّ ،بإی عطفی آٓٛاؾت ٗ تیكتط زض تطدتط حفظ ٕماُ دظ تبثیط دذمً تٚ
ٕماُ دؾتفازّ ٙیمٖٖس؛ تٖاتطدیٔ دذمً تّ ٚبٖای دٕزاُ ضفتاض ٗ تطك ضفتاضٛایی دؾت م ٚتگا
ّهاٍح عاُ دنُناك زدقت ٗ ٚتاعج ٕازیسٙىطفتٔ آییٕٔاّٛٚای حامِ تط آٓ ٕماُ ّیق٘ز
(عَیزٗؾت ،1388 ،ل.)126
تگگا ت٘رگگ ٚتگگ ٚتبطی گف ٗ ّفٜگگُ٘ ٗدغىگگآ یازقگگس ،ٙفؿگگاز دقتهگگازی عثگگاضت دظ
ؾ٘ءدؾتفاز ٙدظ قسضت دّگإی ٗ دذگمً زض ٕمگاُ دقتهگازی یبٖگی ضفتاضٛگا ٗ ضٗدتگٍ
دقتهازی زض ٛط ؾ ٚح٘ظ ٙتٍ٘یس ،ت٘ظیع ٗ ّهط  ،زض ؾگُح مكگ٘ض دؾگت .زض دیگٔ
تبطیف ٗیػىی ٛای صٖسی ٕٜفت ٚدؾت:
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ضٗدتٍ دضدزی دٕؿآ ٛا زض ؾ ٚحگ٘ظ ٙتٍ٘یگس ،ت٘ظیگع ٗ ّهگط

دؾگت؛ ضفتاضٛگای ّإٖگس
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 .1ؾ٘ءدؾتفاز ٗ ٙدٕزاُ فبٌ یا تطك فبٌ تطذم

آییٕٔاّٛٚا؛

 .2ؾ٘ءدؾتفاز ٙمٖٖس ٙدظ قسضت ت ٚدّإت تگطزٙقگس ٙتطذگ٘ضزدض دؾگت مگ ٚقگاٌّ فؿگاز
دقتهازی زض ٛط زٗ ترف ذه٘نی ٗ زٍٗتی دؾت؛
 .3دٕيیع ٗ ٙقهس دذمً زض ٕمگاُ دقتهگازی زض تحقگق فؿگاز دقتهگازی ٕقكگی ٕگسدضز.
ْٛآَ٘ض م ٚزض ّثٖای ّثاضظ ٙتا دیٔ رطُ تیگآ ذ٘دٛگس قگس ،دٛتْگاُ قگاضع تگط دّٖیگت
دقتهازی فاضغ دظ قهس ٗ دٕيیع ٙدذمً دؾت ٗ نط

دذمً زض دّٖیت دقتهگازی ّگ٘ضز

ٕٜی قاضع دؾت.
 .4رٜت ؾ٘ءدؾتفاز ،ٙزض تحقق فؿاز دقتهازی دحطی ٕسدضز؛ تٖاتطدیٔ ّْنٔ دؾگت زض رٜگت
ّٖفبت ذ٘یف تاقس یا دقرال زیيط حقیقی ،حق٘قی ،ىطٗٛٙا یا رطیآٛای ؾیاؾی.
 .5فؿاز دقتهازی  ِٛتا تحجٛای دقتهاز ذطز ٗ  ِٛدقتهاز ممٓ دضتثاٌ پیسد ّگیمٖگس.
آٓص ِّٜ ٚدؾت دیٔ ّیتاقس م ٚدذمً زض ٕماُ دقتهازی مك٘ض دحطىصدض تاقگس مگ ٚدیگٔ
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دّط زض دحط ضفتاض دقرال حقیقی یا حق٘قی قنٌ ّیىیطز ٗ ضفتاض دقرال ٗ تٖياٛٙای
دقتهازی دظ تحجٛای دقتهاز ذطز دؾت ٗ ٕتیز ٚدیٔ ضفتاض م ٚدذمً زض ٕماُ دقتهگازی
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ّیتاقس دظ تحجٛای دقتهاز ممٓ دؾت.

تفکیک فساد اقتصادی اس فساد هالی ،جرزاین اقتصرادی ،جرزاین
هالی و جزاین یقه سفیدی
پؽ دظ ضٗقٔقسٓ ّف ُٜ٘فؿاز دقتهازی ،ت ٚتْایع آٓ تا فؿگاز ّگاٍی ،رگطدیِ دقتهگازی،
رطدیِ ّاٍی ٗ رطدیِ یق ٚؾفیسی دقاضّ ٙیق٘ز.

 .1فساد اقتصادی و فساد هالی
زض دنُمح تبطیفٛای ىٕ٘اىٕ٘ی دظ فؿاز ّاٍی ُّطح قس ٙم ٚتِّٜ ٚتطیٔ آٓٛا دقگاضٙ
ّیق٘زٛ .ط صٖس ذ٘ز ٗدغ ٙفؿاز ت ٚتٖٜایی یگل دنگُمح حقگ٘قی قگْطزٕ ٙكگس ٗ ٙزض
آییٕٔاّٛٚای رْٜ٘ضی دؾمّی دیطدٓ تٚعٖ٘دٓ یگل رگطُ ّبطفگی ٕكگس ٙدؾگت (ٕزفگی،
 ،1391ل )1989دّا ٗدغ »Corruption« ٙزض ٕ٘قتٛٚای حق٘قی زض ّف ُٜ٘فؿاز ّطتگٌ٘
تّ ٚاً تٚماض تطز ٙقس ٙدؾت .فؿاز زض ّبطٗ تطیٔ تبطیگف ،تگ ٚؾ٘ءدؾگتفاز ٙدظ قگسضت
عّْ٘ی تطدی دٕتفاع قرهی تبطیف قس ٗ ٙدیٔ تبطیف دظ ؾ٘ی تإل رٜإی ٕیع دؾتفازٙ

قس ٙدؾت دّا تطذی تاٗض زدضٕس مٕ ٚثایس دظ دیٔ تبطیفٕ ،تیز ٚىطفت مگ ٚزض فباٍیگتٛگای
ترف ذه٘نی تٗٚیػ ٙزض ترفٛای ذه٘نی تعضه فؿاز ُّطح ْٕیقگ٘زٛ .گِصٖگیٔ
يطٗضتی ٕسدضز فؿاز تطدی ٕفع ذ٘ز قرم تاقس تَنّْ ٚنٔ دؾت تطدی دٕتفگاع تؿگتيآ،
زٗؾتآ ٗ آقٖایآ ٗ دفطدز زیيط ن٘ضت ىیطز؛ دٍثت ٚزض تؿیاضی دظ مك٘ضٛا تبًی دظ ع٘دیگس
فؿاز ت ٚقگسضتٛگای ؾیاؾگی آٓ مكگ٘ض تطىكگت زدضز ( .)Tanzi, 1998, p8زض تبطیگف
ؾاظّآ قفافیت رٜإی زض ؾاً  1393ت ٚرای قسضت عّْ٘ی دظ عثاضت قسضت دّگإتی دؾگتفازٙ
قس ٙدؾت؛ تٖاتطدیٔ فؿاز ت ٚؾ٘ءدؾتفاز ٙدظ قسضت ت ٚدّإت تطز ٙقس ٙتطدی ّٖافع قرهگی ىفتگٚ
ّیق٘ز م ٚقاٌّ فؿاز زض ترف ذه٘نی ٗ زٍٗتی دؾت (زدزذسدیی ،1390 ،ل.)53
تا ت٘ر ٚت ٚتبطیف ّكٜ٘ض دظ فؿاز ّاٍی ،دیٔ رگطُ فقگٍ تگ ٚؾ٘ءدؾگتفاز ٙدظ قگسضت
عّْ٘ی ٗ قسضت دّإتی زض رٜت مؿة ّٖفبت ذ٘یف دَم ّیق٘ز م ٚزض دیٔ رٜت
فؿاز ّاٍی ٗ فؿاز دقتهازی ٛگِپ٘قگإی زدضٕگس؛ دّگا زض رگطُ فؿگاز ّگاٍی تگ ٚدحگط دیگٔ
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ؾ٘ءدؾتفاز ٙزض پسیسؾاذتٔ دذمً زض ٕماُ دقتهگازی پافكگاضی ٕكگس ٙدؾگت .تگطذم

 .2فساد اقتصادی و جزاین اقتصادی و هالی
رطدیِ دقتهازی یل تبطیف پصیطفتگٚقگسٕ ٙگسدضز ٗ تطدؾگاؼ دذگتم

زض ٕمطیگٛٚگای

دقتهازی تبطیفٛای ىٕ٘اىٕ٘ی تطدی آٓ دضدئ ٚقس ٙدؾگت (ٕگ٘ضظدز ،1389 ،ل)42؛ دّگا
تطذی ،ضفتاض ّزطّإٚدی ضد رطُ دقتهازی ىفتٚدٕس م ٚتا دٕيیع ٙتٚزؾگت آٗضزٓ ؾگ٘ز یگا
دّتیاظ ّازی زض تؿتط ٕماُ دقتهازی (تٍ٘یسی ،ت٘ظیبی ،پٍ٘ی ،دضظی ،ىْطمی ،حْگٌٕٗقگٌ
ٗ ّهط ) ٗ عَیٕ ٚماُ دقتهازی دضتناب ّگییاتگس ٗ تاعگج دذگمً زض صطذگٕ ٚمگاُ ٗ
فباٍیتٛای دقتهازی ّیق٘ز (ّٜسٗیپ٘ض ،1390 ،ل.)39
رطدیِ دقتهازی تا رطدیِ ّاٍی ٕیع تفاٗت زدضز ٗ دظ رٜت ّ٘يگ٘عّ ،طتنگة رگطُ،
تعٙزیس ،ٙيْإت درطد ٗ ؾیاؾت رٖایی زض تطدتط آٓ ٗ ٕیع دظ رٜت دحثات ّتْایع ٛؿتٖس.
فؿاز دقتهازی زض دیٔ ٗیػىیٛا تا رطُ دقتهازی ّكتطك دؾت ٗ تا ت٘ر ٚت ٚتبطیگف
فؿاز دقتهازی تفاٗتكآ زض دیٔ ّیتاقس م ٚزض فؿگاز دقتهگازی ؾ٘ءدؾگتفاز ٙدظ قگسضت
عّْ٘ی ٗ دّإتی دظ دضمآ ّ ِٜزض تحقق دیٔ رطُ دؾت.
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فؿاز دقتهازی م ٚینی دظ ٗیػىیٛای ّ ِٜآٓ دذمً زض ٕماُ دقتهازی دؾت.

 .3فساد اقتصادی و جزم یقه سفیدی
زضتاض ٙرطُ یق ٚؾفیسی زٗ تبثیط ٗر٘ز زدضز :دٍف) رطدیِ یق ٚؾفیسدٓ؛ ب) رگطدیِ یقگٚ
ؾفیسی .تٖاتطدیٔ تا دیٔ پطؾف ضٗتٚضٗ ّیق٘یِ م ٚمسدُیگل دظ دیگٔزٗ عٖگ٘دٓ نگحیح
دؾت؟ دیٔ دذتم ٕمط ٕاقی دذتم

زض دیٔ دؾگت مگّ ٚگمك زض تبطیگف دیگٔ رگطُ،

قرهیت ّزطُ دؾت یا ّاٛیت ذ٘ز رطُ؟ تٚعثاضت زیيط تیٔ عاّمٓ ٗ دعْاً یگا تگیٔ
ٖٛزاضقنٖآ ٗ ٖٛزاض تفاٗت ٗر٘ز زدضز ٗ تایس زیس مسدُیگل دظ آٓٛگا ّگمك تبطیگف
قطدض ّیىیطز.
پػٗٛكيطدٓ رطُ یق ٚؾفیسی ْٛیك ٚتا ّكنٌ تبطیف زقیگق دظ دیگٔ رگطُ ضٗتگٚضٗ
ت٘زٙدٕس ٗ دیٔ دقناً دظ ظّآ ذ٘ز ؾاتطٍٖس آغاظ قس ٙدؾت؛ صطد مٗ ٚی ىاٛی رطدیِ یقٚ
ؾفیسی ضد رطدیِ دفطدزی مّ٘ ٚقبیت تاالی درتْاعی زدضٕسّ ،بطفی ّیمٖس؛ زض حاٍی مگٚ
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زض رای زیيط تّ ٚاٛیت رطُ دقاض ٙمطز ٙدؾت؛ تٖاتطدیٔ دیٔ رطُ ضد ت ٚرطدیْگی دَگم
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مطز ٙم ٚزض ئْ قغٌ ٗ حطف ٚیل فطز ٗدقع ّیق٘ز (.)Weisburd, 2004, p8-9
زض زیسىإ ٙرؿت ،تبطیف پػٗٛكيطدٓ تط ّح٘ض قرهیت تعٛناضدٓ قنٌ ىطفتٗ ٚ
تطضؾی دیٔ رطُ ،تَ٘ٚض زقیق زض فباٍیتٛای ٕرثيآ ٗ دعًای قسضتْٖس راّبّ ٚتْطمگع
دؾت؛ تٖاتطدیٔ رطُ یق ٚؾفیسی عثاضت دؾت دظ ؾ٘ءدؾتفاز ٙدظ قسضت تگٗٚؾگیَ ٚدفگطدزی
م ٚزض رایيا ٙتاالی قطدض زدضٕس رایی م ٚفطنگت صٖگیٔ ؾ٘ءدؾگتفازٙدی ضد تگطدی آٓٛگا
فطدّ ِٛیؾاظز ( .)Geis, 1992, p47تطدؾاؼ دیٔ ٕيطـ رطدیِ یقگ ٚؾگفیسدٓ تبْگیِ
زدضز ٗ قاٌّ تْاُ رطدیِ دضتناتی دعگِ دظ ّگاٍی ٗ رٖگایی ٗ ...دظ ؾگ٘ی دیگٔ قثیگٌ
دقرال ّی ق٘ز.
زض زیسىا ٙزُٗ ،رطُ یق ٚؾفیسی تّ٘ ٚقبیتٛای درتْاعی ّزطّگآ دقگاضٕ ٙگسدضز،
تَن ٚتگ ٚظّیٖگٛٚگای دضتنگاب رگطدیِ یقگ ٚؾگفیسی یگا ضٗـٛگای ّگ٘ضز دؾگتفاز ٙزض
ّاّ٘ضیتقآ تؿتيی زدضز .زض ضٗینطز زُٗ ،رطُ یق ٚؾفیسی یل عٌْ غیطقگإٕ٘ی یگا
ّزْ٘ع ٚدظ دقسدُ ٛای غیطقإٕ٘ی م ٚتا دؾتفاز ٙدظ دتعدض غیطفیعینی ٗ دظ ضد ٙپٖٜآ مگاضی
یا فطیة تطدی ت ٚزؾت آٗضزٓ پً٘ یا دّ٘دً ،تطدی پطٛیع دظ پطزدذگت یگا دظ زؾگتزدزٓ
پً٘ یا دّ٘دً یا تطدی ت ٚزؾت آٗضزٓ مؿةٗماض یا ّٖفبگت قرهگی دٕزگاُ ّگیىیگطز
(.)Edelhertz, 1970, p3

تا ت٘ر ٚت ٚتبطیف پػٗٛكيطدٓ دظ رطدیِ یق ٚؾفیسی ،دیٔ رگطُ تگا فؿگاز دقتهگازی
ّتفاٗ ت دؾت ٗ فقٍ تطدؾاؼ تبطیفٛای م ٚزض رٜت زیسىا ٙزُٗ ؾاّآ یافتگ ٚدؾگت
آٓ  ِٛزض ّ٘دضزی م ٚدذمً زض ضفتاضٛا ٗ ضٗدتٍ دقتهازی زض ٛط ؾ ٚح٘ظ ٙتٍ٘یس ،ت٘ظیع
ٗ ّهط

زض ؾُح مك٘ض ن٘ضت ىطفت ٚتاقس ،تفاٗتی تا فؿاز دقتهازی ٕر٘دٛس زدقت.

ب) حفاظت اس اهنیت اقتصادی
فؿاز دقتهازی ،دّٖیت دقتهازی ضد ٛس

قطدض زدز ٗ ٙتگا دذگمً زض ٕمگاُ دقتهگازی ٗ زض

ؾای ٚفقسدٓ دّٖیت ،ىؿتطـ ّییاتس .آحاض ؾ٘ء دیٔ دذمً ،تْاُ راّب ٚضد ت ٚؾگ٘ی فؿگاز
ؾ٘ ّیٛسٛ .یش فؿازی ت ٚدٕسدظ ٙفؿاز دقتهگازی راّبگ ٚضد تٜسیگس ْٕگیمٖگس ٗ ْٛگٚ
تعٙماضیٛا ،تسیٛا ،رٖایتٛا ٗ تبسیٛای ّطتثٍ ت ٚدّ٘دً ٗ ّاٍنیت تگ ٚفقگط ّفگطٌ یگا
حطٗتْٖسى ّفطٌ ّطتٌ٘ ّیق٘ز مٛ ٚط زٗ ّفؿس ٙدظ دذتمً حگامِ تگط ٕمگاُ دقتهگازی
ّاً ٗ ىطزآٗضى آٓ ،دحناُ ٗيعقس ٙتگطدى ّاٍنیگت ،تْیعىگصدضى ّیگآ ذگ٘ضزٓ ّگاً
تٚن٘ضت حمً یا حطدُ تبْیِ ّییاتس (َثاَثایی ، 1417 ،د ،9ل.)248
زض فًای آمٖس ٙدظ فؿاز دقتهازیٕٚ ،تٖٜا ت ٚزضؾتی زیٔ دالٛگی زض عَْنطزٛگا زیگسٙ
ْٕی ق٘ز؛ تَن ٚزیٔ ٗؾیَ ٚمؿة ّبیكت ّیق٘ز .زض ممّی دظ پیگاّثط ىطدّگی دؾگمُ

آّس ٙدؾت م« :ٚالْؤؤْهِيَ إِذَا لَنٕ ٗٓىُيْ لَِٔ حِسْفٌَٔ ٗٓعِ٘شٔ بِدٌِِِٗ؛ ٛطىاّ ٙإّٔ قگغَی ٕسدقگت ٚتاقگس
زیٔ ذ٘ز ضد ّای ٚمؿةٗماض ذ٘ز ّیمٖس» (ٕ٘ضی ، 1408 ،د ،2ل.)415
تطدی زؾتیاتی تّ ٚثإی ؾیاؾت رٖایی دؾمُ زض تطدتط ّفاؾگس دقتهگازی دتتگسد الظُ
دؾت ٛس ٛای ٕماُ دقتهازی دؾمُ ّكرم ق٘ز؛ صطد مگ ٚتگستیطٛای ىطفتگٚقگس ٙزض
تطدتط ٛط ضفتاضی ،تؿتيی ت ٚدیٔ زدضز م ٚدیٔ ضفتاض مسدُیل دظ دضظـٛای پصیطفتٚقس ٙزض
ٕماُ حق٘قی دؾمُ ضد ٕقى مطز ٙدؾت.
ٕماُ دقتهازی دؾمُ زض پی تحقق ٛس ٛای عاٍی یبٖی ضؾگإسٓ فگطز ٗ راّبگ ٚتگٚ
ؾبازت دؾگت ٗ آٓ ضد دظ ضد ٙپسیسؾگاذتٔ ظّیٖگٛٚگای ضفگا ٙعْگّ٘ی ٗ ظٕگسىی ىگ٘دضد
دّنآ پصیط ّیؾاظز (ّیطّبعی ،1389 ،ل .)152زض ؾایٗ ٚر٘ز دّٖیت دقتهازی ّیت٘دٓ
ت ٚدیٔ ٛس ٛا زؾت یافت .پسیسؾاذتٔ ،حفاظگت ٗ ت٘ؾگب ٚدّٖیگت دقتهگازی ٕیاظّٖگس
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ٕاقی ّیق٘ز .تا دیٔ دذتمً ،آقفتيى ٗ فؿاز ىؿتطـ یافت ٗ ٚتط ٕماُ حامِ تط تحهیٌ

91

ؾیاؾت رٖایی ّكرهی دؾت تا تا ىطفتٔ تستیطٛای میفطی ٗ غیطمیفگطی زض ّثگاضظ ٙتگا
ٕقى دیٔ دضظـ ٗ ىؿتطـ ّفاؾس دقتهازی ماّیاتی حانٌ ق٘ز.
زضتاض ٙدّٖیت دقتهازی تحجٛای ىٕ٘اىٕ٘ی ٗر٘ز زدضز .پطؾف ٕرؿت دیٔ دؾت مٚ
ّقه٘ز دظ دّٖیت دقتهازی صیؿت؟ ص ٚرایيگاٛی تگطدی دّٖیگت دقتهگازی زض ؾیاؾگت
رٖایی دؾمُ ٗ رْٜ٘ضی دؾمّی دیگطدٓ ٗرگ٘ز زدضز؟ دذگمً زض ٕمگاُ دقتهگازی دظ ضدٙ
ٕازیسٙىطفتٔ ّإٍفٛٚای تكنیٌزٖٛس ٙدّٖیت دقتهازی قنٌ ّیىیطز؛ تٖگاتطدیٔ تایگس زیگس
دّٖیت دقتهازی دظ مسدُ ّإٍفٛٚا تطمیة یافت ٚدؾت؟

هفهوم اهنیت اقتصادی
دیٔ دنُمح دظ زٗ ٗدغ ٙدقتهاز ٗ دّٖیت تطمیة یافت ٗ ٚدّٖیت تّ ٚبٖای فقگسدٓ ذگ٘
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ٗ

تیِ دؾت (زٛرسد ،1377 ،د ،3ل .)3377ضیك ٚدیٔ مَْ« ٚدّٔ» تّ ٚبٖای آضدّگف زً ٗ
فقسدٓ ذ٘

ٗ ديُطدب دؾگت (دتگٔفگاضؼ ، 1404 ،د ،1لّ /133هگُف٘ی،1360 ،
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د ،1ل .)150تطذی دظ ٍغتقٖاؾآ آٓ ضد ت ٚعسُ دٕتماض دّط ٕاذ٘قایٖس زض آیٖس ٙتفؿگیط
مطزٙدٕس (رطرإی ،1387 ،د ،1ل )55م ٚزض حقیقگت الظّگّ ٚبٖگای ٍغگ٘ی دؾگت .زض
دٕيَیؿی ٕیع ٗدغ »Security« ٙتّ ٚبٖای ذاَط رْبی ،تیٛطدؾگی فقگسدٓ ٕيطدٕگی دؾگت
(آضیآپ٘ض ،1380 ،د ،5ل .)4585تّ ٚبٖای دقتهاز ٕیع پیفتط دقاض ٙقس.
ٛط صٖس ت ٚتاٗض تطذی تبطیف صٖسدٓ ّكرم ٗ ى٘یایی دظ دّٖیگت دقتهگازی دضدئگٚ
ٕكس ٙدؾت (ّعدق٘ ،1387 ،د ،1ل)18؛ دّا تا ت٘ر ٚتّ ٚبإی ٗدغٛٙای دّٖیت ٗ دقتهگاز
تبطیفٛای ىٕ٘اىٕ٘ی دضدئ ٚقس ٙدؾت .دفعٗٓ تط دحطىصدضی ّبإی ٍغگ٘ی دیگٔ دنگُمح،
ىاٛی دذتم

تبطیفٛا تٚعَت ٕياّ ٙتفاٗت تّ ٚتبَق دّٖیت دقتهازی دؾت ،زض دقتهاز

ٕماُ ؾطّایٚزدضی ،دّٖیت دقتهازی ّتطدز

دّٖیت ؾطّای ٚت٘ز ٗ ٙتبطیفٛا ت ٚدیٔ ؾگْت

ؾ٘ ّییاتس دّا زض زیسىا ٙؾ٘ؾیاٍیؿتی ت٘ر ٚإٓآ ت ٚؾ٘ی عاٌّ تٍ٘یگس ٗ ٕیگطٗی مگاض
ّبُ٘

ّیق٘ز.

زض تاٗض تطذی زض ّنتة دقتهازی دؾمُ ،دّٖیت دقتهازی عثاضت دظ فًا ٗ تؿتطی دظ
دضظـٛا ،قإ٘ٓٛا ٗ ؾیاؾتٛای زٍٗت دؾت م ٚپیكطفت دقتهازی ٗ عگسدٍت دقتهگازی
ضد زض ی گل ٕمگگاُ دقتهگگازی پسیگگسآٗضز ٗ ٙپی٘ؾگگت ٚدضتقگگا ّ گیتركگگس (رٜإی گآ،1391 ،

نم .)202 ٗ 194زض دیٔ تبطیف تط ٕقگف ٗ تق٘یگت تاٗضٛگای دعتقگازی ٗ دذمقگی ٗ
ؾپؽ ضؾ٘خ آٓ زض ؾُح ٕٜازٛای درتْاعی پافكگاضی قگس ٗ ٙآٓ ضد ظّیٖگٚؾگاظ تگأّیٔ
دّٖیت دقتهازی قْطز ٙدؾت .تطذی ٕیع ٕ٘قتٚدٕس م ٚدّٖیت دقتهازی عثاضت دظ ٗيگبیتی
دؾت مَ ٚی آٓ ؾطّایٚىصدض زض ؾای ٚدقتهاز ؾاٍِ ،زغسغگٚدی زض تاظىكگت ؾگطّای ٚتگٚ
ْٛطد ٙحسدقَی ؾ٘ز ٕر٘دٛس زدقت (ّحثی ،1390،ل .)209تبًی ٛگِ ّیگعدٓ حفگظ ٗ
دضتقای قی٘ ٙظٕسىی ّطزُ یل راّبگ ٚدظ ضد ٙتگأّیٔ ماالٛگا ٗ ذگسّاتٛ ،گِ دظ ّزگطدی
عَْنطز زدذَی ٗ  ِٛحً٘ض زض تاظدضٛای تیٔدٍََْی ضد دّٖیت دقتهازی ىفتٚدٕس (ؾگیف،
 ،1389ل .)10زض ٕمط تبًی ٕیگع دّٖیگت دقتهگازی عثگاضت دظ حثگات ٗ عگسُ ذُگط ٗ
ضیؿل زض فباٍیتٛای دقتهازی زض ؾ ٚح٘ظ ٙتٍ٘یگس ،ت٘ظیگع ٗ ّهگط

زض ترگفٛگای

زٍٗتی ٗ ذه٘نی ٗ زض تُبسٛای زدذَی ٗ ذاضری دؾت (ّیط ّبعی ،1389 ،ل.)181
ِٛصٖیٔ زض تاٗض تطذی دظ دٕسیكٗٚضدٓ عَِ دقتهاز ،دّٖیت دقتهازی عثاضت دؾگت دظ
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آظدزی دظ ٛط ٕ٘ع تطؼ ،قل ٗ دتٜاُ زضتاض ٙدرطد ٕكسٓ تبٜگسٛا ٗ ُّاٍثگٛٚگا ْٛگطد ٙتگا
ّهط

آٓ ن٘ضت ّیىیطز (صیٖی ،1382 ،ل.)10

زض تبطیف تطذی دظ حق٘ زدٕآ ،دّٖیت دقتهازی تّ ٚبٖای ّه٘ٓت٘زٓ فباٍیگتٛگای
دقتهازی ٗ دظ رَْ ٚؾطّای ٗ ٚؾطّایٚىصدضی دظ ٛط ىٕ٘گ ٚتبگطو ٕانگ٘دب ٗ ّغگایط تگا
قإ٘ٓ ٗ عسدٍت ٗ دنً٘ پصیطفت ٗ ٚتخثیت قس ٙزض فباٍیتٛای دقتهازی دؾت (ّیطّحْس
نازقی ،1382 ،ل.)107
زض تطذی دظ تبطیفٛای یازقس ،ٙفقسدٓ ضیؿل ٗ دَْیٖگآ ٕكگآىگط ٗرگ٘ز دّٖیگت
دقتهازی ّبطفی قس ٙدؾت؛ زض حاٍی م ٚتیٔ ٕادّٖی دقتهازی تا ضیؿگل تفگاٗت ٗرگ٘ز
زدضز؛ صطد م ٚدّٖیت دقتهازی تا ضیؿل ٕاؾاظىاض ٕیؿت ٗ مؿإی م ٚت ٚفباٍیت دقتهازی
ّیپطزدظٕس تا ؾٖزف دحتْاًٛای ىٕ٘اى٘ٓ زضتاضٛ ٙعیٖ ٗ ٚؾ٘ز فباٍیگت ذگ٘یف دقگسدُ
ّیمٖس؛ دٍثت ٚفًای عسُ دَْیٖآ تا قطدیٍ ضیؿل ،دٕسمی تفگاٗت زدضز .زض فًگای عگسُ
دَْیٖآ فباً دقتهازی تا ىعیٖٛٚایی م ٚضٗتٚضٗ دؾگت دحتْگاً ماّیگاتی (ؾگ٘زآٗضی) ٗ
قنؿت (ظیآزٛی) زض آٓٛا ّكرم ٕیؿت ّيط دیٔم ٚزٍٗگت آٓ ضد تًگْیٔ مٖگس یگا
دیٔم ٚتطذ٘ضزدض دظ دٕحهاضٛای ٗیػ ٙتاقس یگا دیگٔمگ ٚتطدؾگاؼ دیگسئٍ٘٘غی ذگال تگط
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حهً٘ دَْیٖآ دظ تطذ٘ضزدضی دظ حْطٛای فباٍیتٛایی م ٚزضتاض ٙتٍ٘یس حطٗت ،ت٘ظیگع ٗ

فباٍیت دقتهگازی دقگسدُ مٖگس (ّإؾؿگ ٚتحقیقگاتی تگستیط دقتهگاز ،1387 ،د ،1ل.)55
ِٛصٖیٔ زض تطذی دظ تبطیفٛا تط حثات دقتهازی زض ق٘دُ دّٖیت دقتهازی پافكاضی قگسٙ
دؾت ٗ ّطدز دظ حثات دقتهازی تطىطفتٔ ؾیاؾتٛای ممٓ قفا

ٗ زقیق دظ ؾ٘ی زٍٗت

زض تاظدضٛا ٗ پایتٖسی ت ٚدیگٔ ؾیاؾگتٛگا ٗ عگسُ تغییگط ٕاىٜگإی ؾیاؾگتٛگای مگمٓ
دقتهازی ّإٖس ؾیاؾت ٛای دضظی ،پٍ٘یّ ،اٍی ٗ تاظضىإی ّگیتاقگس (ّیطّبگعی،1390 ،
ل .)196تٖاتطدیٔ زض ٗيبیت حثات دقتهازی ،فباالٓ دقتهازی دظ قل ٗ تطزیگس زضتگاضٙ
تبٜسٛا ٗ ُّاٍثگٛٚگا ضٛگایی زدضٕگس ٗ ؾگطّایٚىگصدضی ذگ٘ز ضد تگا دَْیٖگآ دظ حْطٛگای
فباٍیتٛای دقتهازی ذ٘ز دٕزاُ ّیزٖٛس.
دظ تبطیفٛای یازقسّ ،ٙبإی دّٖیت ٗ دقتهاز ّیت٘دٓ ت ٚدیٔ ٕتیز ٚزؾت یافگت مگٚ
دّٖیت دقتهازی عثاضت دظ حثات ٗ ضٛگایی دظ تگطؼ ،دتٜگاُ ٗ ديگُطدب زض فباٍیگتٛگای
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دقتهازی زض ح٘ظٛٙای تٍ٘یس ،ت٘ظیع ٗ ّهط

زض ترفٛای زٍٗتی ٗ ذه٘نی دؾت.
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اهویت و جایگاه اهنیت اقتصادی
فباالٓ دقتهازی تا تٜطّٖٙسی دظ دّٖیت دقتهازی تطدی ٛس ٛای قاتگٌ پگیفتیٖگی ذگ٘ز،
تطٕاّٚضیعی ّیمٖٖس دّا تا فقسدٓ دّٖیت دقتهازی ٕگٚتٖٜگا دظ فطنگت پگیفتیٖگی تگیتٜگطٙ
ٛؿتٖس تَن ٚتْاُ ت٘دٓ ذ٘ز ضد نط

ّقاتَ ٚتا پیاّسٛای ٕادّٖی دقتهازی ّیمٖٖس.

ٕماُ درتْاعی دظ ؾ ٚدنٌ ّ ِٜحفظ دعطدو ،حفظ دّگ٘دً ٗ حفگظ ٕفگ٘ؼ تطمیگة
یافت ٚدؾت ٗ دٗدّط ٗ ٕ٘دٛی دالٛی زض رٜت حفظ دیٔ ٕماُٛای ؾٚىإٗ ٚدضز قگس ٗ ٙتگا
ٛط ىٕ٘گ ٚدذگمً زض ٛگط یگل دظ آٓ ٛگا ّثگاضظ ٙقگس ٙدؾگت (ؾگثعٗدضی ، 1409 ،د،8
ل .)108ت ٚدیٔ ؾ ٚدنٌ مَی زض ممُ پیاّثط دمطُ ت٘ر ٚقگس ٙدؾگت .دظ آٓ حًگطت
ٕقٌ قس ٙم ٚفطّ٘ز« :الْؤؤْهِيُ حٓسَامٌ وُلُِّٔ عِسْضُِٔ ٍٓ هٓدلُِٔ ٍٓ ٓهِٔٔ؛ ٛط آٓص ٚتگّ ٚگإّٔ تبَگق زدضز
یبٖی آتطٗ ،رآ ٗ ّاً ٗی زدضدی دحتطدُ دؾت» (دتٔقبث ٚحطدٕی ،1363 ،ل.)57
زض ضٗدیت زیيطی حطّت ّاً ّإّٔ ضد ِٛؾآ دحتطدُ ت ٚرآ دٕؿآ ّیزدٕس (مَیٖی،
 ، 1407د ،2لٛ .)360ط صٖس زض دیٔ مَْات ٗدغّ ٙگاً تگٚماضضفتگ ٚدؾگت دّگا قگاٌّ
قئٕ٘ات ىٕ٘اى٘ٓ ّاً ّیق٘ز.
دٍتث ٚدحتطدُ ّاً زیيطی ،یل دنٌ عقمیی ت٘ز ٙمّ٘ ٚضز دًّای قگطع ّقگسؼ قگطدض

ىطفت ٚدؾتٛ .ط ىا ٙىفتّ ٚیق٘ز مّ ٚاً یا رآ ّحتطُ ّیتاقگس تگ ٚدیگٔ ّبٖاؾگت مگٚ
دّٖیتزدقتٔ آٓ يطٗضی دؾت ٗ ٛیشمؽ ْٕیت٘دٕس ٕؿثت ت ٚآٓ تبطو ٗ تبگسی مٖگس.
دظ ؾ٘ی زیيط ٗقتی مّ ٚاً یل قرمّ ،حتطُ قْطزّ ٙیق٘ز ّاٍل ٕؿثت ت ٚآٓ حگق
دذتهانی پیسد مطز ٗ ٙدظ حق٘ ذانی تٜگطّٖٙگس ّگیقگ٘ز ٗ دظ تگاب ّمظّگ ٚحگق ٗ
تنَیف زیيطدٓ زض تطدتط آٓ تنَیف پیسد ّیمٖٖس .دظ دیٔضٗ دؾت م ٚدحتطدُ ّاً ،ظّیٖگ ٚضد
تطدی تطقطدضی دّٖیت دقتهازی فطدّ ِٛیؾاظز.
زض ضٗدیت زیيطی دظ دّاُ ناز  دّٖیت دظ دّ٘ض يطٗضی ّبطفی ّیق٘ز« :ثَلَدثَُٔ أَشْا٘ٓدَٓ
ٗٓحٕتَدجٔ الٌَّدسٔ طُسّاً إِلَْٕ٘ٓاد الْامَهٕيُ ٍٓ الْعٓادٕوُ ٍٓ الِْْ ٕا ٔ (حطدٕگی ،1363 ،ل)320؛ دّگاُ نگاز 

فطّ٘ز ٙدؾت مّ ْٚٛ ٚطزُ ت ٚؾ ٚصیع ٕیاظ زدضٕس ٗ تایس دیٔ ٕیاظٛا تأّیٔ ق٘ز م ٚعثاضت
ٛؿتٖس دظ دّٖیت ،عسدٍت ٗ ضفا ٙعّْ٘ى» .زض دیٔ ضٗدیت ؾرٔ دظ دّٖیت دؾت م ٚدَگم
زدضز ٗ قاٌّ تْاُ تُبسٛا دظ رَْ ٚدّٖیت دقتهازی ّیق٘ز.
ِٛصٖیٔ دظ دّاُ ناز ٕ قٌ قس ٙمّ ٚیفطّایس:
صِحلُٔ الْبٓدٓىِ ٍٓ الثَّدًُِ٘ٓٔ الْمَهٕيُ ٍٓ الثَّدلِثَُٔ السلعُٓٔ فِٖ السِّشٕقِ ٍٓ السَّابِعُٓٔ الْامًَِ٘سٔ الْؤَٓافِاكُ لُلْا ٔ ٍٓ هٓاد
الْمًَِ٘سٔ الْؤَٓافِكُ لَدوَ الصٍَّٕجُٓٔ ال لدلِحُٓٔ ٍٓ الَْٓلَدٔ ال لدلِحٔ ٍٓ الْجٓلِ٘سٔ ال لادلِحٔ ٍٓ الَْْدهِسٓأُ ٍٓ ِّآٖ
تَجٕوٓعٔ ّٓرُِِ الِْْ ٓدوَ الدلعُٓٔ (حطّ عاَّی ، 1409 ،د ،20ل)51؛ دّاُ ناز  فطّگ٘ز :پگٖذ
ٗیػىی دؾت مٛ ٚط مؽ ینى دظ دیٔٛا ضد ٕسدقت ٚتاقس ْٛیك ٚظٕسىیدـ ْ٘ٛدض ٙتا ٕقم
ٗ ماؾتی ضٗتٚضٗ دؾت .ذطزـ ؾطىكت ٗ ٚشٖٛف زدئِ ّكگغً٘ دؾگت .دٍٗگی تٖسضؾگتی،
زّٗى دّٖیت ،ؾّ٘ى ىكایف ضٗظى ٗ صٜاضّى ْٛسُ ؾگاظىاض دؾگت .ضٗدی ّگیى٘یگس دظ
دّاُ پطؾیسُّٕ٘ :ؽ ْٛاٖٛو صیؿت؟ حًطت فطّگ٘ز :ظٓ قایؿگت ٗ ٚفطظٕگس قایؿگتٗ ٚ
ضفیق قایؿت ٗ ٚپٖزْى م ٚراّع تْاُ دیٔ ٗیػىیٛاؾت آؾایف ٗ ضدحتى دؾت».

ٕنت ِّٜ ٚزض دیٔ ضٗدیت دیٔ دؾت مٗ ٚیػىی پٖزِ ّح٘ض ىطزآٗضی زیيط ٗیػىیٛگا
ّبطفی قس ٗ ٙتگ ٚدیگٔ ّبٖاؾگت مگٗ ٚرگ٘ز آضدّگف ٗ آؾگایف ٕكگإيط ٗرگ٘ز زیيگط
ٗیػىیٛای یازقسّ ٙیتاقس.
دّٖیت دقتهازی ینی دظ دضمآ دنَی زض ح٘ظ ٙدّٖیت َّی زض ٛط مك٘ضی دؾگت صگطد
م ٚدّٖیت َّی یل ٕٜاز ّثتٖی تگط ؾگّ ٚإٍفگ ٚدّٖیگت ؾیاؾگی ،دّٖیگت ٕمگاّی ٗ دّٖیگت
دقتهازی ّیتاقسٛ .گط مگسدُ دظ دیگٔ ّإٍفگٛٚگا ،تگط حؿگة قگطدیٍ ّتٖاؾگة ذگ٘ز تگٚ
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« خَوٕسٔ خِ ٓدوٍ هٓيْ فَمَدٓ ٍٓاحِدًٓٓ هٌِْْٔيَّ لَنٕ ٗٓصَوْ ًَدلِصٓ الْعٕٓ٘شِ شٓائِلَ الْعٓمْلِ هٓشْغَُوَ الْمَلْا ِ فَمٍَللُْٓاد
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حْایتٛای میفطی ٕیاظّٖس ٛؿتٖس .زض دیٔرا دیٔ پطؾف تٖیگازیٔ ُّگطح دؾگت مگ ٚزض
حْایتٛای میفطی دظ دیٔ تُبسٛای ىٕ٘اى٘ٓ مسدُ تُبس ٕؿثت ت ٚتُبسٛای زیيگط ضرحگآ
زدضزٛ .ط صٖس ٛط ؾ ٚضمٔ دّٖیت زض دؾتحناُ حامْیت ٕقف دحطىصدضی ضد تاظی ّیمٖٖگس
ٗ ٛط ىٕ٘ ٚغفَت دظ ؾیاؾتىصدضی زض قَْگطٗ ٛگط مگسدُ دظ آٓٛگا آؾگیةٛگای رثگطدٓ
ٕاپصیطی ضد ّت٘ر ٚحامْیت ّیؾاظز ٗ يطٗضت حْایتٛای میفطی دظ دّٖیت ؾیاؾگی ٗ
ٕماّی زض تخثیت ٗ حفظ ؾاذتاضٛای حامِ زض ٛگط مكگ٘ضی ٗرگ٘ز زدضز؛ دّگا زض عهگط
مٖٕ٘ی دْٛیت ٗ دحطىصدضی دّٖیت دقتهازی ٗ تحتدٍكباع قطدض زدزٓ دّٖیگت ؾیاؾگی تگط
مؿی پ٘قیسٕ ٙیؿت دّطٗظ ٙزض ٛعدض ٙؾُ٘ ٗ تٗٚیػ ٙزض عطن ٚتیٔدٍََْی ٗ ضٕٗس فعدیٖسٙ
ٛزْٛ ٚای دقتهازی ،دّٖیت دقتهازی ٕؿثت ت ٚزیيط ٗر٘ ٙدّٖیت یبٖی دّٖیت ؾیاؾگی ٗ
ٕماّی رایيا ٙتاالتطی زدضز (م٘قا ،1390 ،ل.)869
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زض آیٚدی دظ قطآٓ مطیِ تا دذمً زض دّٖیت دقتهازی ّثاضظ ٙقس ٙدؾت:
« ٗد أَُّْٗٓد الَّرِٗيَ آهٌَُٓا ال تَمْوُلَُا أَهَٕالَىُنٕ بٌَٕٓ٘ىُنٕ بِدلْبدطِلِ إِلَّد أَىْ تَىَُىَ تِجدزًٓٓ عٓيْ تَساضٍ هِاٌْىُنٕ ٍٓ
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ال تَمْتُلَُا أًَْفُسٓىُن (ٕؿاء)29 ،؛ دى مؿإى م ٚدیْآ آٗضزٙدیس ،دّ٘دً ینگسیيط ضد تگٕ ٚگاحق
ّر٘ضیسّ ،يط آٓم ٚتزاضتى تاقس مٛ ٚط زٗ َط

ت ٚآٓ ضيایت زدز ٙتاقیس ٗ ذ٘زتگآ

ضد ٕنكیسٛ .ط آیٖ ٚذسدٕٗس ّتباً تا قْا ّٜطتآ دؾت».

ذسدٕٗس ّتباً زض دیٔ آیّ ٚإّٖآ ضد ت ٚحفظ حق٘ ّاٍی فطد ّگیذ٘دٕگس ٛگط صٖگس
ؾیا آی ٚت ٚقنٌ ٕٜی تنَیفی دؾت دّا ّفاز آٓ دّگط تگط حفگظ حقگ٘ ّگاٍی دؾگت .دظ
دیٔضٗ تیإيط دیٔ دؾت مّ ٚاً زیيطدٓ ضد ّحتطُ قْاضیس.
زض دیٔ آیٗ ٚدغ« ٙال تدولَا» تبثیط مٖایی ٗ ٕٜی دظ تؿٍَ تط ٛگط ىٕ٘گّ ٚگاٍی ذگاضد دظ
يگگ٘دتٍ تیگگآ ٗ ّكگگرم تگگ٘زّ ٗ ٙگگطدز دظ «تاَگگٌ» تْگگاُ دتعدضٛگگای تؿگگٍَ تگگطذم
آییٕٔاّٛٚاؾت.
آی ٚیازقس ،ٙزٗ ّ٘ي٘ع ضد ّ٘ضز ت٘ر ٚقطدض زدز ٙدؾگت .ینگی ّطتگٌ٘ تگ ٚتزگاٗظ دظ
حسٗز دالٛی زض تطدتط دّ٘دً ٗ زیيطی تزاٗظ تط رآ ٗ حیگات دٕؿگآٛاؾگت .تگ ٚتبثیگط
تطذی ّفؿطدٓ ،زض دیٔ آی ٚتط زٗ پای ٚدرتْاع دٕؿإی دقاض ٙقس ٙدؾت ینی دّٖیت دٕؿگآ
ّی تاقس م ٚدظ ضد ٙدحتطدُ ت ٚحیات ٗ رآ دٕؿآٛا حانگٌ ّگیقگ٘ز ٗ زیيگطی دّٖیگت
دقتهازی دؾت م ٚتا دحتطدُ ت ٚدّ٘دً ٗ ّاٍنیت ّطزُ تٚزؾت ّیآیس (فًگٌدهلل، 1419 ،

د ،7لٛ .)204ط ىا ٙزض ینی دظ دیٔزٗ ّ٘ي٘ع ،دذمً ٗ فؿاز ٗ دٕحطد

دظ ضد ٙزضؾگت

پسیس آیس ٕماُ درتْاعی زصاض دذتمً ّیق٘ز ٗ دىگط راّبگٚدی دظ ٕبْگت دّٖیگت دٕؿگإی
درتْاعی ٗ دّٖیت دقتهازی تطذ٘ضزدض تاقس ت٘دظٓ ٗ حثات زض راّب ٚدزدّ ٚذ٘دٛس یافت.
ِٛصٖیٔ تطدؾاؼ آی« ٚأَهَٕالَىُنٔ الَّتِٖ جٓعٓلَ اللَِّٔ لَىُنٕ لِ٘دهدً (ٕؿاء)5 ،؛ ذسدٕٗس ّتباًّ ،اً
ضد ٗؾیَ ٚق٘دُ ٗ تطقطدضی ظٕسىی ٗ درتْاع ٗ ّای ٚتطپایى ظٕسىى ٗ ؾاّآیاتى دٕؿگآٛگا
زض ظٕسىى قطدض زدز ٙدؾت»ٛ .ط ىٕ٘ ٚدذتمً زض دیٔ ؾاّآؾاظی ،دذگتمً زض ّبیكگت ٗ
ظٕسىی ّطزُ ضد زض پی ذ٘دٛس زدقت ٗ دذتمً زض ّباـ تاعج دذتمً زض تاٗض تّ ٚبگاز
ذ٘دٛس قس (ؾثعٗدضی ، 1409 ،د ،7ل.)266
تط پای ٚممّی دظ دّاُ ضيا ینی دظ عَتٛای ّ ِٜحطّت ّگاً یتگیِ ،پگیفىیگطی دظ
ؾقٌ٘ ٗی زض پطتياٛٙای فقط دؾت (حنیْی ،1374 ،د ،4ل.)417
حًطت عَی زض ّٖك٘ض ماضىعدضدٓ تّ ٚاٍل دقتط ،زضتاض ٙفبگاالٓ دقتهگازی تگ ٚدیگٔ
ٓ)53؛ تایس تٚىٕ٘ٚدی تستیط مٖی م ٚفباٍیت فباالٓ دقتهازی تا ٗيگع ضٗدٕگی ٗ زض حگاً
دٕثؿاٌ ٗ تا ّ٘دظیٔ عسدٍت ن٘ضت ىیطز» (ربفطی ،1373 ،ل .)478ؾْح زض ٍغت تگٚ
ّبٖای آؾإی ماض دؾت م ٚتسٗٓ قطدض ىطفتٔ زض تٖيٖا ،حگطد ٗ ؾگرتی ٗدقگع ّگیقگ٘ز
(َطیحی ،1375 ،د ،2ل )374یا تّ ٚبٖای صیعی دؾت مُّ ٚاتق تگا پگیفتیٖگی دٕزگاُ
ّیىیطز (فیّ٘ی ، 1405 ،د ،2ل .)288تیٜقی زض تفؿیط دیٔ فگطدظ دظ مگمُ دّگاُ عَگی

ّقه٘ز دظ آٓ ضد ٗيبیتی ّیزدٕس م ٚقرم ذ٘ز ضد تیٕیاظ دظ دٕزاُ فباٍیت ْٕگیتیٖگس ٗ
ٕقم ٗ ذؿطدٓ زض آٓ ٕسدضز (تیٜقی ،1367 ،ل)388؛ تٖاتطدیٔ ّقه٘ز دظ دیٔ ممُ دیگٔ
دؾت م ٚقرم ّتْایٌ تط دٕزاُ فباٍیت دقتهازی ت٘زٕ ٗ ٙيطدٕی تطٗظ ٕقم زض ؾگطّایٚ
ذ٘ز ضد ٕسدضز.
ٛط صٖس تبثیط آٓ حًطت زضتاض ٙذطیسٗفطٗـ دؾت دّگا ْٛگآَگ٘ض مگ ٚتطذگی دظ
قاضحآ نهجالبالغه تاٗض زدضٕس دیٔ ت٘نی ٚزضتاض ٙتْاُ فباٍیتٛای دقتهازی رطیگآ زدضز
(ق٘قتطی ،1376 ،د ،8ل.)582
فقسدٓ دّٖیت دقتهازی تاعج ّیق٘ز مٕٚ ٚتٖٜا ؾطّایٚىصدضدٓ ذگاضری ضغثتگی تگطدی
فباٍیت ٕكآ ٕسٖٛس تَن ٚؾثة ذطٗد ؾطّایٛٚای زدذَی ٕیع ّیق٘ز.

حقوق اسالهی /هبانی نظری سیاست جنایی اسالم در برابر هفاسذ اقتصادی

ّؿئَ ِّٜ ٚدقاض ٗ ٙپافكاضی قس ٙدؾت ٍٓ« :لْ٘ٓىُيِ الْبٕٓ٘عٔ بٕٓ٘عدً سٓوٕحدً بِوَٓٓاشِٗيِ عٓدٕوٍ (ٕٜذدٍثمغگ،ٚ
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زض ؾٖسٛای ّطتٌ٘ ت ٚؾیاؾتٛای مَی ٕماُ رْٜ٘ضی دؾگمّی دیگطدٓ ٕیگع تگ ٚدیگٔ
ّ٘ي٘ع ت٘ر ٚقس ٙدؾت .زض ؾاً  1379زض ئْ دتمغ ؾیاؾتٛگای مَگی ٕمگاُ تگطدی
تطٕاّٚضیعی ق٘دی ؾٚىإ ٚدظ ؾ٘ی ضٛثطی ،ؾیاؾتٛای مَگی ٕمگاُ ،دّٖیگت دقتهگازی دظ
دٍٗ٘یتزدضتطیٔ ؾیاؾتٛای مَی ٗ تَٖسّست رْٜ٘ضی دؾمّی دیطدٓ تبییٔ قس ٙدؾت.
زض تثهطّ ٙاز ٗ 76 ٙتٖس «ب» ّاز 205 ٙتطٕاّ ٚپٖزِ ت٘ؾب ٚتطدؾاؼ ؾٖس صكِدٕگسدظ
تیؿتؾاٍ ٚرْٜ٘ضی دؾمّی دیطدٓ زض دفق  ، 1404تط ّثاضظ ٗ ٙپیفىیطی دظ دذتمً زض
دّٖیت دقتهازی پافكاضی قس ٙدؾتِٛ .صٖیٔ زض تٖس  45ؾیاؾتٛای مَی تطٕاّ ٚصٜگاضُ
ت٘ؾب ،ٚتخثیت فًای دَْیٖآ ترف تطدی فباالٓ دقتهازی دظ رَْ ٚؾیاؾتٛای مَگی زض
ح٘ظ ٙدقتهازی قْطز ٙقس ٙدؾت.
زض مٖاض دؾٖاز َّی ،دؾٖاز تیٔدٍََْی ٕیع ٗر٘ز زدضز دّا فطدیٖس ْٛناضیٛای تیٔدٍََْی
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زض ّثاضظ ٙفؿاز ت ٚؾاّآ ٕطؾگیس ٙدؾگت .مٖ٘دٕؿگی٘ٓ ّطیگسد زض ؾگاً  ُ2003تگٗٚؾگیَٚ
ؾاظّآ ٌَّ ّتحس ّه٘ب قس ٗ ٙزض ؾاً  )ُ2009( 1387زض دیطدٓ ت ٚتهگ٘یة ّزَگؽ
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ق٘ضدی دؾمّی ضؾیس ٙدؾت .ضٗقٔ دؾت م ٚدؾٖاز تگیٔدٍََْگی تگا تهگ٘یة زض ّطدرگع
قإٕ٘ی ،زض حنِ ق٘دٕیٔ زدذَگی ٗ الظُدالرطدؾگت .زض دیگٔ مٖ٘دٕؿگی٘ٓ رطدیْگی مگ ٚدظ
ّهسد ٛای فؿاز دؾت پیفتیٖی قس ٙدّا میفط دیٔ رطدیِ تا ت٘ر ٚرایيا ٙقإ٘ٓ دؾاؾگی
مك٘ضٛا ت ٚذ٘ز مك٘ضٛای ىٕ٘اى٘ٓ ٗدىصدض قس ٙتا تط حؿة قإ٘ٓٛگای زدذَگی ذگ٘ز
میفطٛا ضد تبییٔ مٖٖس؛ صطد مگ ٚتبیگیٔ ّزگاظدت ،حگق حگامْیتی مك٘ضٛاؾگت دٍثتگ ٚزض
رْٜ٘ضی دؾمّی دیطدٓ دیٔ مٖ٘دٕؿی٘ٓ پصیطفت ٚقس ٙتگسٗٓ دیگٔمگّ ٚزگاظدت رگطدیِ ضد
ّكرم قس ٙتاقس.

هؤلفههای اهنیت اقتصادی
تطدی قنٌىیطی یل ؾیاؾگت رٖگایی ماّیگاب زض ّثگاضظ ٙتگا ّفاؾگس دقتهگازی ،ضنگس
ّإٍفٛٚای دّٖیت دقتهازی يطٗض دؾتّ .إٍفٛٚای دّٖیتی ىاٛی زض تُبگس دقتهگاز ذگطز ٗ
ىاٛی زض تُبس دقتهاز ممٓ ُّطح ّیق٘ز .زض دقتهاز ذطز ،دّٖیت دقتهازی ٗقتی حانٌ
دؾت م ٚدّ٘دً قإٕ٘ی ّتبَق ت ٚیل قرم دظ ذُط تبسی زیيطدٓ یا زٍٗت ّه٘ٓ تاقس
دّا دّٖیت دقتهازی زض دقتهاز مگمٓ تگّ ٚبٖگای ٗرگ٘ز حثگات ٗ عگسُ ذُگط ٕؿگثت تگٚ

فباٍیتٛای دقتهازی ،دّ٘دً ٗ حطٗتٛای راّبّ ٚیتاقس؛ تٖاتطدیٔ ّْنٔ دؾت عَتٛای
ٕادّٖی زدذَی یا ذاضری تاقسٗ .قتی م ٚؾیاؾتٛای دقتهازی زٍٗت یگا عگسُ قگفافیت
آٓ ،دّ٘دً ٗ فباٍیتٛای دقتهازی ضد زض ّبطو تٜسیگس ٗ تبگطو قگطدض ّگیزٛگس ،عَگٌ
ٕادّٖی دقتهازی زدذَی دؾت ٗ دىط فباٍیتٛای دقتهازی دظ ؾ٘ی زیيگط مكگ٘ضٛا ّگ٘ضز
تبطو قطدض ىیطز عٌَ ٕادّٖی ذاضری دؾت.
زض تطضؾ گی ّإٍفگگٛ ٚگگای دّٖی گت دقتهگگازی الظُ دؾگگت تگگ ٚآؾ گیة ٛگگا دظ رَْگگٚ
غئ٘پَتینی ت٘زٓ دیطدٓ زض پسیس آّسٓ ّفاؾس دقتهازی ٗ تطٗظ تطذی ّفاؾگس دقتهگازی
ّإٖس پً٘ ق٘یی ت٘ر ٚق٘ز صطد مگْٛ ٚؿگایيی تگا مكگ٘ضٛای ّإٖگس دفغإؿگتآ زض
ىؿتطـ آٓ رطُ قاتٌ دٕناض ٕیؿت ِٛ .صٖیٔ زض دحهای دیٔ ّإٍفٛ ٚگا تگ ٚدیگٔ دّگط
يطٗضی تایس ت٘ر ٚق٘ز م ٚدظ دذتمٌ دّٖیت دقتهازی تا دّٖیگت ؾیاؾگی ٗ ٕمگاّی
پطٛیع ق٘ز ٗ تَن ٚت ٚدّٖیت دقتهازی ت ٚعٖ٘دٓ یل دضظـ ّؿتقٌ زض تسٗیٔ ؾیاؾت
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رٖایی ت٘ر ٚق٘ز (م٘قا ،1390 ،ل 872گ.)870
دقتهاز دّٖیتی م ٚقایس تتگ٘دٓ مكگ٘ضٛای ؾ٘ؾیاٍیؿگتی ظّگآ رٖگو ؾگطز ٗ تطذگی دظ
مك٘ضٛای پازقاٛی دظ دیٔ قثیٌ قْطز ،فقٍ یل فباً دقتهازی ٗر٘ز زدضز ٗ آٓ ٕٜگازی
دؾت مّٖ ٚاتع ّاٍی فطدٗدٕی زض دذتیاض زدضز ٗ تط ٕیطٗٛای درطدیی ،قإ٘ٓىصدضی ٗ قًایی
مك٘ض تؿٍَ زدضز ٗ زض حقیقت دقتهاز مك٘ض زض دذتیاض َیف ذانی دظ َثقگ ٚحگامِ ٗ
دفطدز ّٖؿ٘ب ت ٚذإسدٓ حنّ٘تی ّإٖس غاٍة مكگ٘ضٛای پازقگاٛی عطتگی قگطدض ىطفتگٚ
دؾت (عُ٘فی ،1395 ،ل.)20
تطدؾاؼ ُّاٍبٛٚای نٖسٗ تیٔدٍََْی پً٘ ( )IMFم ٚینی دظ ٕٜازٛای تیٔدٍََْی ٗ
فباً زض دقتهاز رٜإی زضتاض ٙدّٖیت دقتهازی دؾت ،عاٌّٛای غیطدقتهازی ّثٖای تگأحیط
تط دّٖیت دقتهازی ّبطفی قس ٙمّ ٚیت٘دٓ ت ٚتأحیط تثبیًات ٕگػدزی زض ضقگس دقتهگازی،
ؾطّایٚىصدضی دظ ضد ٙفؿازٕ ،ماُ قًایی ٗ تكگطیفات دزدضی ظدیگس ،عگسُ حثگات ؾیاؾگی،
دذمً زض آظدزیٛای قٜطٕٗسدٓ ٗ حق٘ ؾیاؾی دقاض ٙمطز (ىطری ،1386 ،ل.)60
زض ٕمط تطذی حثات ؾیاؾی ،ت٘ظیع عازالٕ ،ٚقفافیت قإ٘ٓٛإ ،ماضت ماٌّ تط درطدی
قإ٘ٓٛا ،فقسدٓ ٕقهآ زض ٕماُ قًایی ،حثگات دقتهگازی ،عگسُ تهگسیىگطی زٍٗگت دظ
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دّٖیت دقتهازی تا ْٛآ يطٗضتی مگ ٚزدضز تگا دقتهگاز دّٖیتگی زض تٖگاقى دؾگت .زض

ّإٍفٛٚای دّٖیت دقتهازی دؾت (ّیطّبعی ،1390 ،ل.)195
تٖاتطدیٔ ضٗقٔ ّیق٘ز م ٚپسیسآّسٓ یل ّحیٍ دّٔ تطدی ت٘ؾب ٗ ٚضقگس دقتهگازی
دظ ضد ٙقإ٘ٓٛای ّتٖاؾة تا فباٍیتٛای دقتهازی ،دظ ّیآ تطزدقتٔ تثبیى تگطدی فبگاالٓ
دقتهازی زض تْاُ عطنٛٚای تٍ٘یس ،ت٘ظیعّ ،هگط

ٗ پسیسؾگاذتٔ قگطدیٍ تٜگطّٖٙگسی

عازالٕ ٚتطدی فباٍیتٛای دقتهازی دظ ظّیٖٛٚای ّ ِٜتطدی ضؾیسٓ ت ٚعسدٍت دقتهگازی ٗ
دظ ّإٍفٛٚای ّ ِٜزض تأّیٔ دّٖیت دقتهازی قْطزّ ٙیق٘ز.
ّإٍفٛٚای دّٖیت دقتهازی ّٖحهط زض عاٌّٛای ّحیُی یا زض عاّگٌٛگای دقتهگازی
ٕیؿت تَن ٚعاٌّٛای پسیسآٗضٕس ٙدّٖیت دقتهازی دظ ٛگط زٗ ّإٍفگ ٚدقتهگازی ٗ ّحگیٍ
دقتهازی قنٌ ّیىیطز .زٍیٌ تطمیثیت٘زٓ عاٌّٛا دیٔ دؾت مگ ٚتگا ٗرگ٘ز ّإٍفگٛٚگای
ّحیُی ّْنٔ دؾت دقتهازی ٕاماضآّگس ٗرگ٘ز زدقگت ٚتاقگس یگا تگا ٗرگ٘ز ّإٍفگٛٚگای
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دقتهازی زض فًایی دؾتثسدزی ،دٕحهاضىطدٕ ،ٚفقسدٓ تٜطّٖٙگسی دظ حقگ٘ دؾاؾگی ضقگس
دقتهازی قنٌ ىیطزّ .إٍفٛٚای غیطدقتهازی عثاضت دؾت دظ:

حقوق اسالهی /هحوذ حسنی

 .1دحؿاؼ آظدزی عٌْ زض صاضص٘ب قإ٘ٓ؛
 .2دحؿاؼ دّٖیتذاَط ٕعز فباالٓ دقتهازی؛
 .3دعتْاز ت ٚفباٍیتٛای زٍٗت.

ّإٍفٛٚای دقتهازی دحطىصدض زض عَْنطز فباالٓ دقتهازی زض ؾُح ممٓ عثاضت دؾت دظ:
 .1حثات دقتهازی (پاییٔت٘زٓ ّیعدٓ ٕ٘ؾآٛا)؛
 .2ت٘ظیع عازالٕ ٚزضآّسٛا؛
 .3تطذ٘ضزدضی دظ ضقس دقتهازی (ىطری ،1386 ،ل.)62-63

زض ؾاً  1379زض ئْ دتمغ ؾیاؾتٛای مَی ٕماُ تطدی تطٕاّٚضیعی ق٘دی ؾٚىإگٚ
دظ ؾ٘ی ضٛثطی ت ٚؾیاؾتٛای مَی ٕماُ زضتاض ٙدّٖیت دقتهازی زض پگٖذ تٖگس پافكگاضی
قس ٙدؾت .زض ٕرؿتیٔ ّزْ٘ع ٚدظ ؾیاؾتٛگای مَگی ٗ تَٖسّگست رْٜگ٘ضی دؾگمّی
دّٖیت دقتهازی دظ دٍٗ٘یتزدضتطیٔ ّ٘ي٘عٛای تبییٔ قس ٗ ٙت ٚقطح شیگٌّ ،إٍفگٛٚگای
دّٖیت دقتهازی تیآ قس ٙدؾت:
 .1حْایت دظ پسیسؾاذتٔ دضظـ دفعٗز ٗ ٙؾطّایٚىصدضی ٗ ماضآفطیٖی دظ ضدٛٙای قإٕ٘ی
ٗ ّكطٗع؛
ٛ .2گس

دظ دّٖیگت ؾگطّایٚىگصدضی ،پسیسؾگاذتٔ ضفگا ٙعْگّ٘ی ٗ ضٕٗگق دقتهگازی ٗ

ظّیٖٚؾاظی تطدی عسدٍت دقتهازی ٗ دظ تیٔتطزٓ فقط زض مك٘ض دؾتٗ .يگع قگإ٘ٓٛگا ٗ
آییٕٔاّٛٚای ّطتٌ٘ تّ ٚاٍیات ٗ زیيط دّ٘ضی م ٚت ٚآٓ ٛگس

مْگل ّگیمٖگسٗ ،ظیفگٚ

دٍعدّی زٍٗت ٗ ّزَؽ دؾت؛
 .3قإ٘ٓٛا ٗ ؾیاؾتٛای درطدیگی ٗ آیگیٕٔاّگٛٚگا تایگس ؾگاظىاضی ،حثگات ،قگفافیت ٗ
ْٛاٖٛيی زدقت ٚتاقٖس.
ٕ .4ماضت ٗ ضؾیسىی ٗ قًاٗت زضتاض ٙرطدیِ ٗ ّؿایٌ دقتهازی تایس زقیق ٗ ضٗقٔ ٗ
ترههی تاقس.
 .5قطدیٍ فباٍیت دقتهگازی (زؾتطؾگی تگ ٚدَمعگاتّ ،كگاضمت آظدزدٕگ ٚدقگرال زض
فباٍیتٛای دقتهازی ٗ تطذگ٘ضزدضی دظ دّتیاظٛگای قگإٕ٘ی) تگطدی ترگفٛگای زٍٗتگی،
تبإٗی ٗ ذه٘نی ،زض قطدیٍ عازی تایس ینؿآ ٗ عازالٕ ٚتاقس.

تا ت٘ر ٚت ٚقطدیٍ حامِ تط تگأّیٔ ،دؾگتْطدض ٗ ىؿگتطـ دّٖیگت دقتهگازی ّگیتگ٘دٓ تگٚ
ّزْ٘عٚدی دظ ّإٍفٛٚای شیٌ زؾت یافت م ٚتسٗٓ آٓٛا دّٖیت دقتهازی حانٌ ْٕیق٘ز:
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 .1عسدٍت دقتهازی ٗ عسُ تثبیى ّیآ فبگاالٓ دقتهگازی (قگطدیٍ فباٍیگت دقتهگازی،
دظ دّتیاظٛای قإٕ٘ی) تطدی ترفٛای زٍٗتی ،تبإٗی ٗ ذه٘نی ،زض قطدیٍ عازی تایس
ینؿآ ٗ عازالٕ ٚتاقس.
 .2عسُ تهسیىطی زٍٗت ٗ پطٛیع دظ دقتهاز دّٖیتی؛
 .3دحؿاؼ آظدزی عٌْ زض صاضص٘ب قإ٘ٓ؛
 .4دحؿاؼ دّٖیتذاَط ٕعز فباالٓ دقتهازی؛
 .5دعتْاز ت ٚفباٍیتٛای زٍٗت ٗ عسُ ذُط ٕؿثت ت ٚفباٍیتٛای دقتهازی؛
ٕ .6ماضت تط درطدی قإ٘ٓٛا ٗ تاظضؾی زقیق؛
 .7حثات دقتهازی ٗ پاییٔت٘زٓ ّیعدٓ ٕ٘ؾآٛا؛
 .8تطذ٘ضزدضی دظ ضقس دقتهازی؛
 .9ؾاظىاضی ،حثات ،قفافیت ٗ ْٛاٖٛيی زض قإ٘ٓٛا ٗ آییٕٔاّٛٚا؛
 .10ؾاظىاضی ،حثات ،قفافیت ٗ ْٛاٖٛيی زض ؾیاؾتٛای درطدیی زضتاض ٙفباٍیتٛای دقتهازی؛
 .11دنمح ؾاذتاضٛا ٗ ٕماُٛای دقتهازی؛
 .12عسدٍت قًایی ٗ ضؾیسىی ترههی تط فؿاز دقتهازی؛
 .13عاٌّٛای ّحیُی دّٖیت دقتهازی ّإٖگس ؾگطّایٚىگصدضی دظ ضد ٙفؿگازٕ ،مگاُ قًگایی ٗ
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زؾتطؾی ت ٚدَمعاتّ ،كاضمت آظدزدٕ ٚدقرال زض فباٍیتٛای دقتهازی ٗ تطذ٘ضزدضی

تكطیفات دزدضی ظدیس ،عسُ حثات ؾیاؾی ،دذمً زض آظدزیٛای قٜطٕٗسدٓ ٗ حق٘ ؾیاؾی.

ٛط صٖس دیٔ ّإٍفٛٚا ّطتٌ٘ ت ٚتنَیف زٍٗت حامِ دؾت دّا دظ زٗ رٜگت زض ّثٖگای
ؾیاؾت رٖایی ّثاضظ ٙتا فؿاز دحطىصدض دؾت؛ دٗالً ،زض ؾیاؾت رٖایی ماضآّس زض ّثاضظ ٙتا
ّفاؾس دقتهازی ،تأّیٔ ّإٍفٛٚای دّٖیت دقتهازی تٜتطیٔ تستیطٛای پگیفىیطدٕگ ٚدظ دیگٔ
رطُ دؾت ٗ فقسدٓ دیٔ ّإٍفٛٚا ظّیٖ ٚضد تطدی تطٗظ دیٔ ّفاؾس فطدّ ِٛگیمٖگس .دظ ؾگ٘ی
زیيط ّفؿسدٓ دقتهازی تا دضتناب ضفتاضٛای ٕاقى دیٔ ّإٍفٛٚا تاعگج دذگمً زض ٕمگاُ
دقتهازی ّیقٕ٘س .زض شیٌ ت ٚزٗ ّ٘ضز دظ ّإٍفٛٚای ّحیٍ دقتهازی دقاضّ ٙیق٘ز م ٚدظ
دحطىصدضی فطدٗدٕی ٕؿثت ت ٚزیيط ّإٍفٛٚا تطذ٘ضزدض دؾگت ٗ دظ ؾگ٘ی زیيگط پافكگاضی
تیكتطی دظ ؾ٘ی ّثإی زیٖی ّت٘ر ٚآٓ دؾت.
 .1عدالت اقتصادی
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دّٖیت دقتهازی ّإٍفٛٚای ىٕ٘اىٕ٘ی زدضز م ٚعسدٍت دقتهازی دظ ِّٜتگطیٔ آٓٛاؾگت ٗ
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حتی دیٔزٗ ضدتُ ٗ ٚتأحیط ّتقاتٌ زدقتٛ ٗ ٚط مگسدُ زض تگأّیٔ ٗ دفگعدیف زیيگطی ٕقگف
دؾاؾی زدضز؛ تٚىٕ٘ٚدی م ٚضؾیسٓ ت ٚعسدٍت دقتهازی تگطدی تگأّیٔ دّٖیگت دقتهگازی ٗ
دفعدیف دّٖیت دقتهازی زض تاضٗض ؾاذتٔ عسدٍت دقتهازی دحطىصدض دؾت.
عسدٍت زض آیٛٚای ىٕ٘اى٘ٓ قطآٓ مطیِ ّ٘ضز پافكاضی قطدض ىطفت ٗ ٚزض فقّ٘ ،ٚيگ٘ع
دحناُ فطدٗدٕی ٗدقع قس ٙدؾت ٗ دظ دضمآ ّقانگس قگطیبت قگْطزّ ٙگیقگ٘ز .دْٛیگت
دحطىصدضی آٓ زض فق ٚزض حسی دؾت م ٚفٕ ِٜه٘ل قطعی تایس تٚنگ٘ضت يگاتُّٖٚگس
ّثتٖی تط آٓ قنٌ پصیطز (عَیزٗؾت ،1388 ،ل .)98تبطیفٛای ىٕ٘اىٕ٘ی دظ عگسدٍت
تط حؿة ٕيطـٛا ٗ عَُ٘ ىٕ٘اى٘ٓ دضدئ ٚقس ٙدؾت .زض تبثیط راّبی زضتاض ٙعگسدٍت دظ
دّیط ّإّٖآ عَیٕ قٌ قس ٙمّ ٚیفطّایس« :الْعٓدٕوُ ٗٓضَعٔ الْمُهَٔزٓ هَٓٓاضِعْٓٓد (ٕٜذدٍثمغگ ،ٚح)437؛
تّ ٚبٖای عسً ٛط دّطی ضد زض رای ذ٘یف ّیٕٜس».
زض ممّی دظ پیاّثط دمطُٕ یع آّس ٙم ٚینی دظ تنَیفٛای ٗدٍی راّب« ٚإعطادَ والّ ذٕ

حكّ حمِّ (تطٗرطزی ،1386 ،د ،22ل)636؛ یبٖی زدزٓ حق ٛط ناحة حقی تٗ ٚی ّبٖگا
قس ٙدؾت» .تطذی دظ قاضحآ دیٔزٗ رَْ ٚضد ّ ِٛبٖا قْطزٙدٕس ٗ ٛگط مگسدُ ضد ّفؿگط آٓ
زیيطی (ّ٘ؾ٘یذ٘یی ، 1400 ،د ،16لَ /46ثاَثایی ، 1417 ،د ،1ل.)371

صٖآص ٚفطنتٛا تطدی فباٍیتٛای فباالٓ دقتهازی تگٚنگ٘ضت عازالٕگ ٚزض دذتیگاض
إٓآ قطدض زدزٕ ٙك٘ز ظّیٖ ٚتطدی ماضتؿت قی٘ٛٙا ٗ ضدٛٙگای دٕحطدفگی ٗ دذگمًىطدٕگ ٚزض
ٕماُ دقتهازی فطدّ ِٛیق٘ز؛ تَ٘ٚض ّخاً ،زض قَْطٗ ّفاؾس دقتهازی ٛط ىا ٙظّیٖگٛٚگا ٗ
ضیكٛٚای دیٔ قثیٌ رطدیِ ّإٖس عسُ قفافیت ٗر٘ز زدقت ٚتاقس ،تٜگطّٖٙگسی عازالٕگ ٚدظ
فطنتٛای دقتهازی زض ّثازٍٛٚای دقتهازی ٗر٘ز ٕر٘دٛس زدقت ٗ ت ٚرٜگت دیگٔمگٚ
دیٔ فباالٓ تَ٘ٚض َثیبی زض پی ؾ٘ز ٗ ّٖفبت ذ٘یف ٛؿتٖس؛ ت ٚؾْت قإ٘ٓىطیگعی ٗ
دضتناب رطُ ٗ فؿاز ؾ٘ زدزّ ٙیقٕ٘س.
حًطت عَی پؽ دظ آٓم ٚت ٚذمفت ضؾیس زض ٕاّٚدی ت ٚفطّإسٛآ دیٔىٕٕ٘٘ ٚقت
م:ٚ
«أَهلد بٓعٕدٔ فَئًَِّوٓد إَّٔلَهٓ هٓيْ وَدىَ لَبٕلَىُنٕ -أًََّْٔنٕ هٌَٓعَٔا الٌَّدسٓ الْحٓكَّ فَدشْاتَسٍَُٕٔ؛ پگیف دظ قگْا ٕیگع
مؿإی ت٘زٕس م ٚحامِ ت٘زٕس دّا حنّ٘تكآ تٛ ٚمك ىطدییس ینی دظ زالیٌ ٛممت إٓآ
تاظزدقتٔ ّطزُ دظ زؾتیاتی ت ٚحق٘ ذ٘ز ت٘ز م ٚزض پی آّٓ ،طزُ دظ ضدٛٙای دٕحطدفگی

تٖاتطدیٔ الظُ دؾت ٛط ىٕ٘ ٚتثبیى ّیآ فباالٓ دقتهگازی زض تٜگطّٖٙگسی دظ قگطدیٍ
فباٍیت دقتهازی  ،زؾتطؾی ت ٚدَمعات ّ ،كگاضمت آظدزدٕگ ٚدقگرال ٗ تطذگ٘ضزدضی دظ
دّتیاظدت قإٕ٘ی دظ تیٔ تطز ٙق٘ز ٗ تطدی تْاُ فباالٓ دقتهازی دعِ دظ ترفٛای زٍٗتگی،
تبإٗی ٗ ذه٘نی تایس ینؿآ ،عازالْٕٛ ٗ ٚطد ٙتا قفافیت تاقگس .دفگعٗٓ تگط قگفافیت
ؾیاؾتٛای درطدیی زضتاض ٙفباٍیتٛای دقتهازی عسُ تهگسیىگطی زٍٗگت ٗ پطٛیگع دظ
دقتهاز دّٖیتی الظّٗ ٚر٘ز عسدٍت دقتهازی دؾت.
 .2اهنیت قضایی
ینی دظ ٕنتٛ ٚای ّ ِٜزض ّثاضظ ٗ ٙمٖتطً فؿاز دقتهازی يطٗضت دٕؿزاُ زض ؾیاؾت
رٖایی ٕاظط تط آٓ دؾت .دىط دقسدُ ٛای ٛط مسدُ دظ ق٘دی درطدیگی ،تقٖیٖگی ٗ قًگایی
تسٗٓ دضتثاٌ تا  ٗ ِٛتسٗٓ ت٘ر ٚت ٚدّنإات ٗ ضدٛثطزٛای زیيطی تاقس ٕٚ ،تٖٜگا زض
عٌْ ماّیاتی مٖتطً ّفاؾس ت ٚزؾت ٕر٘دٛس آّگس تَنگ ٚتاعگج ىؿگتطـ دیگٔ رگطُ
ذ٘دٛس ت٘ز صطد مٗ ٚر٘ز ىطیعىگاٛ ٙگای دضتنگاب رگطُ زض ؾگای ٚعگسُ دٕؿگزاُ زض
ؾیاؾت رٖایی دّط حتْی دؾت.

حقوق اسالهی /هبانی نظری سیاست جنایی اسالم در برابر هفاسذ اقتصادی

تطدی ضؾیسٓ ت ٚحق حطمت مطزٕس» (ٕٜذدٍثمغ.)79ٓ ،ٚ
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دظ دیٔضٗ دفعٗٓ تط ٕقف دؾاؾی قّ٘ ٙزطی ٚزض تسٗیٔ ٗ درگطدی تگسدتیط غیگط میفگطی
پیفىیطدٕٕ ٗ ٚقف ق٘ ٙقإ٘ٓىصدضی زض ضنس ٗ ته٘یة قإ٘ٓٛای راّع ٗ ْٛگٚؾگٕ٘يط
ٗ ْٛطد ٙتا دٕؿزاُ تستیطٛای پیفتیٖی قس ،ٙرایيا ٙق٘ ٙقًائی ٚتٚعٖ٘دٓ یل پگیفقگطٌ
زض تأّیٔ دّٖیت دقتهازی تطدی فباالٓ دقتهازی قْطزّ ٙیق٘ز.
دحؿاؼ آظدزی عٌْ زض صاضص٘ب قإ٘ٓ ،دعتْاز ت ٚفباٍیتٛای زٍٗت ٗ عگسُ ذُگط
ٕؿثت ت ٚفباٍیتٛای دقتهازی زض ؾای ٚدّٖیت قًایی حانٌ ّیق٘ز .دّٖیگت قًگایی دظ
ضدٕ ٙماضت ٗ تاظضؾی زقیق ٗ ضؾیسىی ترههی ٗ عازالٕ ٚتط فؿاز دقتهگازی ٗ تبٜگسٛا
ٗ ُّاٍثٛ ٚای فباالٓ دقتهازی ،تًْیٔمٖٖس ٙدّٖیت دقتهازی دؾگت (ّیطّحْگس نگازقی،
 ،1382ل.)110
فقسدٓ تثبیى زض ضؾیسىی تّ ٚفاؾس دقتهازی تگیٔ ّٖتؿگثآ تگ ٚحامْیگت ٗ تگٚ
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دنُمح یق ٚؾفیسدٓ ٗ فباالٓ دقتهازی عازیَ ،طدحی ضٕٗس ضؾگیسىی ٛگِ ظّگآ تگا
ؾطعت ٗ درطدی ْٛطد ٙتا قاَبیت میفطٛا ،دّٖیت دقتهازی ضد تطدی فباالٓ دقتهگازی

حقوق اسالهی /هحوذ حسنی

فطدّ ِٛی مٖس.
زض مٖاض تْطمع ضؾیسىیٛا زض ق٘ ٙقًائی ٗ ٚماٛف ضؾیسىیٛای غیطقًایی ٗ تگأّیٔ
ّاٍی ،دؾتقمً ٗ ترهم قًات ضؾیسىیمٖٖس ٙتط ّفاؾس دقهگازی ،دحؿگاؼ دّٖیگت ٗ
دَْیٖآ ضد زض دذتیاض فباالٓ عطن ٚدقتهاز قطدض ّیزٛس.
زی٘دٓ عسدٍت دزدضی ینی دظ ٕٜازٛای پیفتیٖگی قگس ٙزض دنگٌ  173قگإ٘ٓ دؾاؾگی
دؾت ٕٜاز ّْٜی م ٚق٘ ٙقًائی ٚزض تأّیٔ دّٖیت دقتهازی زض دذتیگاض زدضزّْ .نگٔ دؾگت
زض دحط ذأل یا ٕقم قإ٘ٓٛا ّطتثٍ تا دقتهازّ ،ه٘تٛٚگای ٗ آیگیٕٔاّگ ٗ ٚتركگٖاّٛٚگای
ٕاِٛؾ٘ تا ؾیاؾت رٖایی ّثاضظ ٙتا ّفاؾس دقتهازی نازض ق٘ز م ٚدیٔ دّط صٚتؿا ظّیٖگٚ
دضتناب دیٔ رطُ ضد فطدّ ِٛیؾگاظز .زیگ٘دٓ عگسدٍت دزدضی دىگط تطدؾگاؼ ٗظیفگٛٚگای
ذ٘یف عٌْ مٖس ّیت٘دٕس یل ٕٜاز ّ ِٜزض رٜت دٕؿزاُتركی ت ٚؾیاؾگت رٖگایی زض
ّثاضظ ٙتا ّفاؾس دقتهازی تاقس.
ٛط صٖس زی٘دٓ دظ ٕمط آییٕٔاّٛٚا ٗ قطدیٍ حگامِ تگط آٓ نگمحیت تطضؾگی ٗ ٗضٗز
تسٗٓ قنایت ضد ٕسدضز دّا ٕٜازٛای زیيطی زض دیٔتاضٗ ٙر٘ز زدضز مّ ٚیت٘دٕٖس تگا ضنگس
آییٕٔاّٛٚای ٕاقى دّٖیت دقتهازی تطدی فباالٓ عطن ٚدقتهاز ٗ آییٕٔاّگٛٚگای ّرگاٍف

تا ؾیاؾت رٖایی ّثاضظ ٙتا ّفاؾس دقتهازی ،ظّیٖ ٚضد تط دٕؿزاُ زض دیگٔ ؾیاؾگت رٖگایی
فطد ِٛؾاظز.
ؾاظّآ تاظضؾی ٕٜازی دؾت م ٚتط حؿة قإ٘ٓ دؾاؾی ٗ زض رٜت حُؿٔ رطیگآ ٗ
درطدی نحیح قإ٘ٓٛا ٕٚتٖٜا ٕقف ّح٘ضی زض دیٔ ّثاضظ ٙضد ت ٚعٜس ٙزدضز تَنّ ٚیت٘دٕگس
ظّیٖ ٚضد تطدی دٕؿزاُتركی ت ٚؾیاؾت رٖایی ّثاضظ ٙتا فؿاز فطد ِٛؾاظز .دیگٔ ؾگاظّآ
تط پای ٚدنٌ  174قإ٘ٓ دؾاؾگی ینگی دظ ٕٜازٛگای ٗدتؿگت ٚتگ ٚقگ٘ ٙقًگائی ٚدؾگت؛ دّگا
عَْنطزٛای تكطیفاتی ؾاظّآ تاظضؾی مك٘ض تا ٗر٘ز پافكاضیٛای ّثإی زیٖی تٗٚیگػٙ
تیآٛای ّثاضك حًطت عَگی زضتاض ٙتاظضؾیٕ ،ماُ تاظضؾگی ٕاماضآّگسی ضد تگْٕ ٚگایف
ىصدضز ٙدؾت.
زض دیٔ ّیآ ٗيبیت ؾتاز ّثاضظ ٙتا ّفاؾس دقتهازی  ِٛدظ رٜت ؾاذتاضی ٗ ٛگِ دظ
حیج عَْنطز ،ته٘یطی ّغایط تا ٛس ٛای تكنیٌ آٓ ضد ٕكآ ّیزٛس.
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تطدؾاؼ تٖس زٗ فطّآ ّقاُ ّبمِ ضٛثطی زض ؾاً ّ 1380ثٖی تگط ّثگاضظ ٙتگا ّفاؾگس
دقتهازی تاعج دّٖیت فًای دقتهازی ٗ دَْیٖآ مؿإی دؾت مگّ ٚگیذ٘دٖٛگس فباٍیگت
ؾاٍِ دقتهازی زدقت ٚتاقٖس.
دقناً ؾاذتاضی م ٚزضتاض ٙدیٔ ؾتاز ٗر٘ز زدضز دیٔ دؾت مگٕ ٚگ ٚزض ّیگآ دعًگای
حق٘قی حاتت آٓ ٗ ٕ ٚزض تیٔ دعًای ّبطفیقس ٙدظ ؾ٘ی ّزَگؽ ،دظ ّترههگآ عَگُ٘
رٖایی زض ضقتٛٚای ىٕ٘اى٘ٓ آٓ زیسْٕ ٙیق٘ز؛ تٖاتطدیٔ زض دیگٔ ؾگتاز ٛگیش دؾگتطدتػی
تطدی ّقاتَ ٚتا ّفاؾس دقتهازی تبطیف ٕكس ٙدؾت .دیٔ ٕقم زض ؾاذتاض تگٗ ٚيگ٘ح زض
عَْنطز دیٔ ؾتاز ّثاضظ ٙتا ّفاؾس دقتهازی پسیسدض دؾگت؛ تگَٚگ٘ض ْٕٕ٘گْٛ ،ٚایكگی زض
ّ٘ضذٛ ٚفس ِٛآشض  1393تا عٖ٘دٓ «ْٛگایف َّگی دضتقگای ؾگمّت دزدضی ٗ ّثگاضظ ٙتگا
فؿاز» تطىعدض قس .زض دیٔ ْٛگایف یگلضٗظ ،ٙتطمیگة ؾگرٖطدٕآ ّإٖگس ضؤؾگای قگ٘دی
ؾٚىإ ٗ ٚتطذی دظ ّبإٗآ تیإيط ّحت٘دی قباضىٕ٘ ٚآٓ ت٘ز.

جوعبندی و نتیجهگیزی
 .1فؿاز دقتهازی تایس تٚن٘ضت زقیق تٗٚؾیَ ٚقإ٘ٓ تبطیف ق٘ز .دىط دیٔ رطُ دظ قثیگٌ
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دقتهازی ،تأّیٔ دّٖیت دقتهگازی ینگی دظ ٛگس ٛگای ؾگتاز تگ٘زّ ٗ ٙثگاضظ ٙتگا ّفاؾگس

افسد فٖاالزض قْطز ٙق٘ز دحهای ّهسد ٛای آٓ يطٗضت زدضز؛ دٍثت ٚزض دیٔ دّگط تگٚ
رٜت تیٔضقتٚدی ت٘زٓ دّٖیت دقتهازیٕ ،مطٛای ٛط زٗ ىطّٗ ٙترهم دظ عَُ٘ رٖایی
ٗ دقتهاز يطٗضت زدضز.
 .2زض تبطیف پیكٖٜازی دیٔ تطضؾی ،فؿاز دقتهازی عثاضت دظ ؾ٘ءدؾتفاز ٙدظ قگسضت
دّإی ٗ دذمً زض ٕماُ دقتهازی یبٖی ضفتاضٛا ٗ ضٗدتٍ دقتهازی زض ٛط ؾ ٚح٘ظ ٙتٍ٘یس،
ت٘ظیع ٗ ّهط  ،زض ؾُح مك٘ض دؾت.
 .3حفاظت دظ دّٖیت دقتهازی ّثٖای ّثاضظ ٙتا ّفاؾگس دقتهگازی زض ؾیاؾگت رٖگایی
دؾمُ دؾت م ٚزض دؾٖاز تاالزؾتی رْٜ٘ضی دؾمّی دیطدٓ ٕیع ت ٚآٓ پافكاضی قس ٙدؾت.
 .4دّٖیت دقتهازی مّ٘ ٚضز حْایگت ؾیاؾگت رٖگایی دؾگمُ دؾگت دظ ّإٍفگٛٚگای
ىٕ٘اى٘ٓ دقتهازی ٗ ّحیٍ دقتهازی تكنیٌ یافت ٚمگّ ٚإٍفگٛٚگای عگسدٍت دقتهگازی ٗ
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دّٖیت قًایی دْٛیت تیكتطی زدضز م ٚدٍٗی ضد قّ٘ ٙزطی ٗ ٚزّٗگی ضد قگ٘ ٙقًگائی ٚتایگس
تأّیٔ ٗ حفاظت مطز ٗ ٙزض رٜت دؾتْطدض آٓ تطٕاّٚضیعی ٗ دقسدُ مٖٖس.

حقوق اسالهی /هحوذ حسنی

هنابرع و هآخذ
وهجالثالغه؛ تحقیق :نثحی ناٍح؛ س ،1قِٛ :زطت،
 .1ؾیسضيیّ ،حْستٔحؿیٔ؛ 
. 1414
 .2آضیآپ٘ض ماقإیّٖ٘ ،صٜط ٗ تٜطدُ زًىكایی؛ فرهنگ جاهع پیشرو آریاىپور
انگلیسی -فارسی؛ تٜطدٕٓ :كط دٍنتطٕٗینی ٗ دَمعضؾإی رٜآ ضدیإ.1380،ٚ
 .3دتٔقبث ٚحطدٕى ،حؿٔتٔعَى؛ تحف العقًل عه آل الرسًل؛ س ،2قِ :راّبٚ
ّسضؾیٔ.1363 ،
 .4دتٔفاضؼ ،دحْستٔفاضؼ؛ معجممقاییس اللغه؛ تحقیق :عثسدٍؿمُ ّحْس ٛاضٗٓ؛
قِ :هىت االعالم االسالهٖ. 1404 ،
 .5دتّٖٔم٘ضّ ،حْستّٔنطُ؛ لسانالعرب؛ تیطٗت :زدضدٍفنط. 1414 ،
 .6تطٗرطزى ،آقاحؿیٔ؛ جامع أحادیث الشیعة؛ س ،1تٜطدٓ :دٕتكاضدت فطٖٛو
ؾثع.1386 ،

معارجوهجالثالغه؛ تحقیقّ :حْستقی زدٕفپػٗٙ؛ قِ:

 .7تیٜقی عَیتٔظیس دتٔفٖس ؛
متاترإّ ٚطعكیٕزفی.1367 ،

 .8تإعیٗ ،یت٘؛ «ّؿئَ ٚفؿاز ،فباٍیتٛای زٍٗتی ٗ تاظدض آظدز»؛ تطرْ :ٚتْٜٔ
آقایی؛ هجله اطالعات سیاسی -اقتصادی ،ـ.1387 ،149-150
 .9رطرإی ،عَیتّٔحْستٔعَی؛ التعریفات؛ تحقیق :دتطدٛیِ دالتیاضی؛ تیطٗت:
زدضدٍنتاب دٍبطتی. 1405 ،
 .10ربفطی ّ ،حْستق ی؛ حکوت اصول س یاسی اسالم ؛ تٜطدٓ :تٖیاز
ٕٜذ دٍثمغ.1373 ،ٚ
 .11رٜإیإٓ ،انط؛ «تبطیف ٗ رایيا ٙدّٖیت دقتهازی زض دؾمُ»؛ فصلناهه اقتصاد
و بانکذاری اسالهی ،ؼ ،1ـ.1391 ،1
 .12صیٖی ،حثیة؛ «دّنإاتّ ،حسٗزیتٛا ،فطنتٛا ٗ تٜسیسدت زض تطدتط دّٖیت
دقتهازی»؛ هجووعه هقاالت هوایش راهکارهای توسعه اهنیت اقتصادی،
 .13حؿیٖی ،ؾیسّحْس؛ سیاست جنایی در اسالم و جوهوری اسالهی ایراى؛
تٜطدٓ :ؾْت.1383 ،
 .14حنیْىّ ،حْسضيا؛ حنیْىّ ،حْس ٗ عَی حنیْى؛ الحیاة؛ تٜطدٓ :زفتط ٕكط
فطٖٛو دؾمّى.1368 ،
 .15ذ٘ییّ ،یطظدحثیةدهلل ٛاقْی؛ مىهاج الثراعة فی شرح وهجالثالغه؛ تحقیق:
ؾیسدتطدٛیِ ّیإزی؛ تٜطدٓ :الوىتبٔ االساله٘ٔ. 1400 ،
 .16زدزذسدییٍ ،یم؛ فساد هالی ـ اداری و سیاست جنایی هقابله با آى با تکیه بر
کنوانسیوى سازهاى هلل هتحذ برای هبارزه با فساد؛ تٜطدٕٓ :كط ّیعدٓ.1390 ،
 .17زٍْاؼ ّاضتیّ ،یضی؛ نظامهای بسرگ سیاست جنایی؛ تطرْ :ٚعَیحؿیٔ
ٕزفی دتطٕسآتازی؛ س ،2تٜطدٓ :تٖیاز حق٘قی ّیعدٓ.1393 ،
 .18زٛرسد ،عَیدمثط ٗ زیيطدٓ؛ لغتناهه دهخذا؛ تٜطدّٓ :إؾؿٍ ٚغتٕاّ ٚزٛرسد ٗ
زدٕكيا ٙتٜطدٓ.1377 ،
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تٜطدّٓ :إؾؿُّ ٚاٍبات ٗ پػٗٛفٛای تاظضىإی.1382 ،
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 .19ضدغةدنفٜإی ،حؿیٔتّٔحْس؛ مفردات الفاظ القرآن؛ تحقیق :نف٘دٓ
عسٕآزدٗٗزی؛ تیطٗت :زدضدٍقَِ. 1412 ،
 .20ضٗظتٜآّ ،حْ٘ز؛ هبانی علن اقتصاد؛ تٜطدّٓ :طمع ٕكط زدٕكياٛی.1380 ،
 .21ظتیسی ،ؾیسّحْس ّطتًیحؿیٖی؛ تاجالعريسمهجًاهرالقامًس؛ تحقیق :عَی
قیطی؛ تیطٗت :زدضدٍفنط. 1414 ،
 .22ؾثعٗدضى ،ؾیسعثسدالعَى ّ٘ؾ٘ى؛ مًاهةالرحمانفیتفسیرالقرآن؛ س ،2تیطٗت:
ّإؾؿ ٚد ٌٛتیت. 1409 ،

 .23ؾیف ،دهللّطدز؛ «ّفُٜ٘قٖاؾی دّٖیت دقتهازی»؛ فصلناهه آفاق اهنیت ،ؼ،3
ـ.1389 ،9
 .24ق٘قتطیّ ،حْستقی؛ تهجالصثاغهفیشرحوهجالثالغه؛ تٜطدّٓ :إؾؿ ٚدٕتكاضدت
دّیط مثیط.1376 ،
108

َ .25ثاَثایی ،ؾیسّحْسحؿیٔ؛ المیزانفیتفسیرالقرآن؛ قِٕ :كط دؾمّی. 1417 ،
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َ .26طیحی ،فرطدٍسیٔ؛ مجمع الثحریه؛ تحقیق :ؾیسدحْس حؿیٖی؛ تٜطدٓ :الوىتبٔ
الوستضَٗٔ.1375 ،
 .27عُ٘فی غمُضيا ٗ حْیسضيا راٗیسدٓ زدضٗىط؛ «دْٛیت ٗ رایيا ٙدّٖیت
دقتهازی زض ت٘ؾب ٚپایسدض دقتهازی»؛ هجله علوی تخصصی پژوهش هلل،
زٗض ٙدًٗ ،ـ.1395 ،6
 .28عَیزٗؾت ،دت٘دٍقاؾِ؛ فقه و هصلحت؛ تٜطدٓ :پػٗٛكيا ٙفطٖٛو ٗ دٕسیكٚ
دؾمّی.1388 ،
 .29فًٌدهلل ،ؾیسّحْسحؿیٔ؛ تفسیر مه يحى القرآن؛ س ،2تیطٗت :از الوالن
للطبدعٔ ٍ الٌشس. 1419 ،
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