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   چكيده
 خشن ريغاستفاده از موقعيت و نفوذ اداري خود مرتكب جرايم سودآور هستند كه با سوء اشخاصيمجرمين يقه سفيد 

انگاري شده ولي تناسب الزم در مقام مقايسه بين مصاديق شوند. در ايران بيشتر مصاديق جرايم يقه سفيدي جرممي
حقوقي ايران  اگرچه برخي از رفتارهاي يقه سفيدي در نظام صورت نگرفته است. هاآنين جرم با توجه به آثار مختلف ا

 يهاهيتوصكه توجه به  هستجديد در اين حوزه  يهايانگاربا اين وجود نيازمند جرم  جرم انگاري شده است
كارساز باشد. همچنين به رغم  توانديمب رسيده، كه در اين رابطه به تصوي يافرا منطقهو  يامنطقه يهاونيكنوانس

و همچنين سازوكارهاي جانشين كه در مواجه با جرايم يقه سفيد مورد  هاآنبه  يبخشتنوعو  هاپاسختوسعه گستره 
 يهايژگيوجديد مورد توجه نظام حقوقي ايران قرار نگرفته كه با توجه به  يهاافتيره، اين رديگيماستفاده قرار 

در اين  ياژهيونيني ق، نيازمند تدابير تهاآنكاران يقه سفيد و عدم كارايي ضمانت اجراهاي كالسيك در برخورد با بزه
مجرمين يقه سفيد از منظر جرم  يهايژگيوكه با استفاده از روش توصيفي تحليلي به بررسي  ميباشيمخصوص 

اشاره شده  مقالهاين  دستاورد به عنوان باشديم اجراهاي مناسب در خصوص اين بزهكاران ضمانت شناختي و نبود
  است.

  
   واژگان كليدي:

  اجراها ضمانت يقه سفيد، جرم شناختي، ، بزهكارانجرايم يقه سفيد
  

  مقدمه 
قاچاق طال و قاچاق  ،، قاچاق ارزييشوپول ،يخواررانتارتشا،  ،در ميان بزهكاران مالي جرائمي مانند كالهبرداري، جعل

كه به اين نوع بزهكاران از حدود  باشديمد كه ارتكاب آن مستلزم نوعي تيزهوشي، تجربه و توانمندي نركاال وجود دا
را با توجه به درجات مالي به  هاآنشده است كه شايد بهتر باشد قبل، بزهكاران يقه سفيد اطالق ميچندين دهه 

از هوش بااليي برخوردارند به راحتي چم و  معموالًبزهكار يقه سفيد و بزهكار طاليي تفكيك كنيم. اين نوع بزهكاران 
. با ندينمايمو با شناخت قرباني اعم از فرد، نهاد عمومي يا خصوصي به راحتي كسب درآمد  ابندييمخم امور را در 

 دريافت كه آنان از هوش و نبوغ بااليي برخوردارند اما توانيماندكي دقت در خصوصيات مجرمان يقه سفيد به خوبي 
آنان  معموالًداريم كه  رسنديمدر اين ميان ما با نوعي بزهكاران جديد كه با زد و بند با نهاد زور و زر به ثروت بادآورده 
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و با توجه به ارتباط خود وارد رانت  اندارتباطبزهكار طاليي ناميد برخورد. اين بزهكاران با نهاد قدرت در  توانيمرا 
 					.)11ص ، 1383،(موسوي مجاب شونديمارتباطي 

جز نظريه فشار رابرت  توانيمرا  يطيمحستيزو يا جرايم  ياانهيرامجرمين يقه سفيد به خصوص مجرمين 
كه به  آورنديمو جرايم جديدي را پديد  زننديمهدف باال دارند و دست به نوآوري  هاآنمرتون آن هم از اين بعد كه 

راه انجام جرايمي است كه در قوانين كيفري جرم انگاري نشده  نيترراحتباشد و و پيگرد قانوني ن ييشناساقابلراحتي 
كه مجازات و ضمانت  رسديماز آن جا كه مجرمين يقه سفيد داراي شرايطي خاص و مخصوص هستند به نظر  .باشد

مجرم است اجراهاي كيفري در خصوص آنان قابليت اجرايي مناسب ندارد و هدف كيفر كه شامل اصالح و تنبيه 
از آن جهت كه مجرمين يقه سفيد در اكثر جرايم با پرداخت جزاي نقدي از محكوميت  كندينم نيتأمرا  شودينم

   															).6، ص 1394(دروگر،  كننديمحبس فرار 
 اصالًدر ايران از مجرمين با هوش باال يا به تعبيري فسفري در قوانين كيفري  به خصوص يشناسجرمدر 

و ميزان جرم انگاري اين جرايم  شوديماره نشده است و مشخص نيست كه به چه افراد و مجرميني يقه سفيد گفته اش
ديد كه آيا  ديبا و شدهيمعرفهم بسيار ناچيز و اندك آن هم در زمينه قوانين خاص و نه قانون مجازات اسالمي 

رويكرد مناسب و درستي در خصوص آنان  يشناسجرمو يا حتي در  شدهينيبشيپمجرمين يقه سفيد به طور خاص 
 اتخاذ شده است يا خير؟

 اندقرارگرفتهدر نظام عدالت كيفري ايران جرايم يقه سفيد به صورت جسته و گريخته مورد تجزيه و تحليل 
ود جرايم ولي دغدغه اصلي اين است كه آيا در قوانين كيفري ايران تدابيري براي ريشه كن كردن و يا به نوعي عدم وج

حقوق  گردديمبه بررسي علل و عوامل موثر در بزهكاري  يشناسجرمجا كه گرديده است لذا از آن ينيبشيپ يقه سفيد
و با جرم انگاري و گاه با مجازات مرتكبين جلوي ارتكاب  نهديمكيفري و نظام عدالت محور كيفري هم اين مهم را ارج 

 يشناسجرمص مجرمين يقه سفيد بايد ديد كه حقوق كيفري تا چه حد به و در خصو رديگيمو تكرار جرايم را هم 
  كمك كرده است.

  
  مباني جرم انگاري جرايم يقه سفيد ـ 1

توسط ساترلند تبيين  1949مباني جرم انگاري و سير تكوين نظريه جرم يقه سفيدها در كتابي با همين عنوان در سال 
آمار جنايي به روشني نشان  كنديمرسي وضعيت موجود آغاز و بيان شده است ساترلند طرح نظريه خود را با بر

اجتماعي پايين دارد و ميزان شيوع آن  -بروز بيشتري در طبقه اقتصادي فهمنديمكه همگان  گونههمانجرم  دهديم
كه عرفاً  نانچآناقتصادي  –. تمركز جرايم در طبقات پايين اجتماعي باشديماجتماي باال كمتر  –در طبقه اقتصادي 

  .)15ص ، 1392، زاده ريدب( شوديمبه وسيله دو نوع از مطالعات تحقيقي نشان داده  شوديماستنباط 
موردي تاريخي مجرمان و والدينشان است كه ظهور باالي فقر را در چنين مواردي  يهاليتحلاولين نوع، 

اطفال بوستون به اتهاماتشان رسيدگي شده  يهادگاهداهزاران جوان بزهكار را كه در  *. شلدن الينورگلكدهديمنشان 
بود مورد مطالعه قرار دادند كه پانصد نفر از آنان مرد بودند كه در اياالت ماساچوست مرتكب جرم شده بودند و پانصد 

ديگر زير  يامجموعهدرصد در  3/91درصد در يك مجموعه و  3/76زن كه در همين ايالت مرتكب جرم شده بودند 
قر قرار داشتند كه اين خط رفاه عبارت از در اختيار داشتن امكانات كافي جهت حفظ مستقل خانواده براي مدت خط ف

مجرمان  يهاخانوادهكه  دهديم. نتيجه ديگر در اين مطالعات نشان باشديمچهار ماه ايام بيكاري بدون تكيه به ديگران 

                                           
1_ Sheldon and Eleanor glueck glueck                                                                                                                                               
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ماهر يا نيمه ماهر والدين فاقد غير  يهاحرفهپدران داراي  ،د زاداراي درصد بااليي بيكاري، مادران داراي كار درآم
اوليه تحصيل براي پيدا  يهاسالآموزش رسمي هستند و همچنين براساس اين مطالعات نسبت باالي از مجرمان در 

كه اداره  ييهاليتحل) ساترلند همچنين به 82ص ، 1391ال بنسون، . (اندكردهكردن يك شغل درآمد زا مدرسه را رها 
 يهاكانونمركزي ايالتي و  يهازندانسرشماري آمريكا در مورد وضعيت اقتصادي و درآمدهاي مرتكبان جرايم در 

درصد زنان حاضر در  1/92درصد مردان و  1/60براساس امار  كنديماشاره  شدهارائه 1923اصالح و تربيت كه در سال 
دالر بوده است مدرك ديگر اين گزارش نيز اين نتيجه را  30متر از ك هاآندرآمد هفتگي قبلي  1923زندان در سال 

  .)p١٠٥,١٩٨٣,sutherland( دهديمكه ارتكاب جرم در طبقه پايين اقتصادي متمركز است مورد تأييد قرار 
اقتصادي پايين از  –ساترلند شيوه دوم براي نشان دادن تمركز ارتكاب جرايم به وسيله افراد طبقه اجتماعي 

اقامت  يهامحل، مالحظات آماري �شاو و مكي دهديممجرمان به دست  يهاگاهآماري مربوط به اقامت  يهاليتحل
از اين شهرها  كيهر . در انددادهرا در بيست شهر ايالت متحده مورد تحليل قرار  سالبزرگبزهكاران جوان و مجرمان 

  .اندشدهمجرمين در مناطق فقيرنشين متمركز 
مايلي وجود دارد.  89±1/0و محدوده  شانيهاخانوادهرتباط ميان موارد بزهكاري پسران و در شيكاگو ا

براي اقامت و همچنين  ناامنكلنگي  يهاساختمانبزهكاري پسران وابستگي مثبتي با ضريب باال بيكاري و زندگي در 
هكاري دختران و همچنين با بزهكاري دارد. همچنين بزهكاري پسران ارتباط بااليي با بز ينينشاجارهرابطه منفي با 

  مردان ميانسال و بزرگسال دارد.
آماري، مثل  يهادادهاز نظر  دهنديمهاي كلي در مورد رفتار مجرمان ارائه كه تئوري به نظر ساترلند مكاتبي

. از كنديمه شده انجام شده است استفاد يآورجمع يهادادهموارد باال و تحليل موردي تاريخي اشخاص كه در نتيجه 
هاي تحليلي رفتارهاي مجرمان اقتصادي پايين متمركز شده است، تئوري –آنجا كه اين موارد در طبقه اجتماعي 

تأكيد خود را بر موضوعي چون فقر به عنوان عامل مسبب جرم يا ديگر شرايط اجتماعي و خصوصيات  نيترشيب
اجتماعي بر فقر و موضوعات وابسته  يشناسبيآس اندنموده، دباشنيمبا فقر همبسته  شوديماجتماعي افراد كه فرض 

هاي يشناسبيآس. كنديمچون خانه فقيران، فقدان امكانات تفريحي، عدم آموزش و شكست در زندگي خانواده تأكيد 
بودند كه به  يشناختستيز يهايناهنجارشخصي كه به عنوان تفسير رفتار مجرمان پيشنهاد شده است در ابتدا 

  مطالعات تحقيقي در اعتبار اين مطالعات ترديد افكند. تفسير بعدي ضعف عقلي و نيز عدم ثبات رواني بوده است.
شخصي در نتيجه فقر به وجود آمدند و معلول فقر  يهابيآسبرخي از اين مكاتب بر اين باور بودند كه 

هاي به نظر ساترلند تئوري باشنديمسهيم اجتماعي مربوط  يهابيآسشخصي در دوام فقر و  يهابيآسهستند و اين 
ناكافي و غير  دهنديمكلي در مورد رفتار مجرمانه كه چنين اطالعاتي را در خصوص فقر و ديگر شرايط مرتبط ارائه 

ثانياً چنين مواردي كه اين رفتار مجرمانه ندارند و  يهادادهها تالزم كافي با د به دليل اينكه اوالً اين تئوريمعتبرن
نامناسب از تمام اقدامات مجرمانه هستند بدين معنا كه بسياري از  يهانمونه اندشدهمطرح  هاآنها براساس تئوري

مرتبط تفسير شوند؛ از جمله اين وقايع به  يهابيآسبه وسيله فقر و ديگر  توانندينموقايع مرتبط با رفتارهاي مجرمانه 
  :اشاره كرد توانيمموارد زير 

 85/0آمريكا قريب به  متحدهاالتياكه در زمان كنوني در  دهديماطفال نشان  يهادادگاهآماري  يهاداده )1
. پسران و دختران هر دو به شكل برابري باشنديمدرصد دختر  15/0 تنهاپسر بوده و  ،درصد جوانان محكوم شده

هوشمند و ثبات روحي  يهاذائقهبرابري نامناسب، فاقد تسهيالت تفريحي هستند و به ميزان  يهاخانهگرفتار فقر، 

                                           
1- Show and mackay                                                                                                                                                                   
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آشكارا  هاآنمبتني بر  يهاليتحلمرتبط و  يهابيآسدارند و تقريباً هر دو جنس از اين جهات باهم برابر هستند. فقر و 
  توضيحي در خصوص تفاوت نرخ ارتكاب جرم در اين دو جنس ارائه دهند. توانندينم

اين موضوع نرخ پاييني از بزهكاري اطفال و  رغميعلوسيعي بودند اما بينابين در فقر  هاگروهبسياري از  )2
  .اندداشتهرا  ساالنبزرگجرم 

 سالبزرگشهرها با فقر باال، داراي نرخ پايين بزهكاران جوان و  نيرنشيفق يهامحلهبسياري از ساكنين  )3
  چيني نشين وضوح بيشتري دارد. يهامحله، اين موضوع در باشديم

كه در آنجا نرخ بيشتري از جرم  اندكردهمعين مهاجر از اجتماعات كارگري در اروپا مهاجرت  يهاوهگر )4  
  شايد فقر كمتري در مقايسه با مناطق روستايي داشته باشند. كهيدرحالوجود دارد 
ن كه ارتباط معنادار يا خيلي روشني ميا دهديممطالعه ارتباط ميان نرخ جرم و چرخه مشاغل نشان ) 5

كه مالحظه اين نتايج و ارتباط جرم و چرخه  كنديمساترلند بيان  �محروميت و نرخ جرم به صورت كلي وجود ندارد.
كه چرا وقتي فقر در يك تحليل مكاني در نواحي  آورديممشاغل در رابطه با مطالعات زيست بومي اين سؤال را پيش 

مشاغل  يهاچرخهوقتي با  كهيدرحالبااليي با جرم است  ارتباط روشن و تالزم دهندهنشان شوديمشهري توزيع 
تالزمي كم اهميت و نامنسجم است. پاسخ اين است كه عامل  دهندهنشان شونديمبراساس تحليل زماني توزيع 

ا اما ارتباط اجتماعي ميان افراد جامعه كه گاهي اوقات با فقر گاهي ب باشدينمدر حوزه نياز اقتصادي فقر  جادكنندهيا
رفتار مجرمانه غير  يهاليتحلدوم در  . جهتمورد بررسي قرار گيرد توانديم باشديمثروت و گاهي با هر دو همبسته 

  . اين مسأله دو جنبه دارد؛باشديمآماري نادرست  يهادادهمبتني بر  چرا كهمعتبر است 
ين رو تا حد زيادي از دستگيري اشخاص طبقات اجتماعي باالتر قدرت سياسي يا مالي بيشتر داشته و از ا ـ1

استخدام  سازنهيزم توانديم. ثروت اشخاص كننديمو محكوم شدن در مقايسه با افرادي كه چنين قدرتي ندارند فرار 
ديگر در مقايسه با كساني كه از طبقات اجتماعي پايين تر هستند مديريت  يهاوهيشوكالي ماهري شده و همچنين به 

كه داراي قدرت سياسي يا مالي هستند  ياحرفهفع خودشان تحت تأثير قرار دهد. حتي مجرمين عدالت كيفري را به ن
از  باشنديمو اتفاقي كه داراي توان مالي و سياسي كمتري  يارحرفهيغبه صورت مؤثرتري به نسبت مجرمين 

 نظرنقطهمود زيادي در كه به نظر غيرقابل ترديد است ن �. اين تبعيضابندييمدستگيري يا محكوم شدن رهايي 
  تئوريك ندارد.

موضوع مهم تر در اين تبعيض درگير شدن مديريت عدالت كيفري به موجب قوانيني است كه به صورت  ـ2
. افرادي كه قوانين شوديمكه تنها در اختيار طبقات باالتر اجتماعي هستند اعمال  ييهاحرفهانحصاري در مشاغل و 

به وسيله پليس  كننديمداروها و غذاهاي خاص و ديگر اقدامات تجاري مشابه را نقض  تجارت، تبليغات، محدودكننده
و اقدامات غيرقانوني  شوندينمو در نتيجه به زندان محكوم  شوندينمو در محاكم كيفري محاكمه  شوندينمدستگير 

. به اين رديگيمقرار  كننديمل مدني يا انصاف را اعما يهاتيصالحصرفاً مورد توجه كميسيون هاي اداري كه  هاآن
اشخاصي كه مورد توجه مكاتب براي نگارش  يهاپروندهنه در آمارهاي جنايي و نه در  ييهاقانونداليل چنين نقض 

  )10، ص 1386شاپيرو،. (ديآينمبه حساب  رديگيمتئوري هايشان در خصوص رفتارهاي مجرمانه قرار 
از آنجا كه مشاغل و افراد  شوديمچنين تئوري هايي ارائه  هاآنطه رفتارهاي مجرمانه كه به واس گونهنيا

اين عدم توازن به  .ديآيمبه عنوان يك وضعيت اجتماعي اقتصادي ناموزون به حساب  كنديمرا مستثني  ياحرفه

                                           
                                                                                                                                         6sutherland.ibid.p._ 1
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بگيرند كه حدي روشن است كه مثالً مكاتب تنها مجرمين مو قرمز را براي مطالعه و تحقيق برگزينند و چنين نتيجه 
اقتصادي باال داراي  –اشخاص طبقه اجتماعي  كنديمساترلند به نحو واضحي بيان  موي قرمز علت ارتكاب جرم است.

اقتصادي پايين  –. اين رفتارهاي مجرمانه از رفتار مجرمانه طبقات اجتماعي باشنديمرفتارهاي مجرمانه بيشتري 
قانون را كه توسط  يهانقض. ساترلند اين شوديماين مجرمان نيز متفاوت  برخورد با يهاهيروو اصوالً  باشديممتفاوت 

و هدفش از ارائه  نامديم »جرايم يقه سفيد«براي سهولت امر  ابدييماجتماعي باال ارتكاب  –اشخاص طبقه اقتصادي 
كي نيا، . (رديگينم قرار يشناسجرماين مفهوم صرفاً براي جلب توجه به جرايمي است كه در حالت معمول در حوزه 

  )29ص ، 1376
  
  جرم شناختي بزهكاران يقه سفيد و بزه آنان يهايژگيو ـ 2

جرم يقه سفيدي جرمي است كه شخص قابل احترام و برخوردار از « :دارديمساترلند در تعريف جرم يقه سفيدي اظهار 
ديدگاه جرم  از .)p٦٥ ,١٩٨٣ ,sutherland( شوديمموقعيت عالي اجتماعي به اعتبار حوزه نفوذ خود مرتكب آن 

دقيق نيست و همين نكته تا حد زيادي مبين اين واقعيت  چنانآنكه اين تعريف، مبهم است و  شدهثابتشناختي، 
 شدهارائهمعتقدند تعريف  شناسانجرماست كه چرا نظريه ساترلند از جهات مختلف مورد انتقاد واقع شده است. برخي 

اين مسئله كه آيا  **»اوبرت« . به گفتهسازديمخودي خود، مشكالت و مسائل زيادي را مطرح از سوي ساترلند به 
با توجه به ضرورت تعريف و تبيين قانوني آن واقعاً جرم است و اينكه گستره موضوعي آن تا چه  -يقه سفيدي - جرم

  حد است، مستلزم تشخيص خصوصيات ويژه جرم شناختي است.
آن ظهارات راجع به يقه سفيدي به ابهام مفهومي و مصداقي فراواني انجاميده است. تعريف نسبي ساترلند و ا

قطعاً مستحق دريافت آن به  داشتيماگر ساترلند استحقاق دريافت اين جايزه را « كنديمبيان  ��»نلكن«كه  گونه
دي، قابليت احترام، همچون جرم، يقه سفي ييهادواژهيكل »جهت وضوح، سودمندي و قوام علمي تعريف نبوده است

كه  شوديماز حوزه اعتبار و اقتدار، تماماً منتهي به بروز مشكالتي  سوءاستفادهبرخورداري از موقعيت عالي اجتماعي، 
. اينكه مجرمين يقه سفيد سازديممواجه  ييهايدشوارتشخيص و انطباق مصاديق مختلف موجود در حوزه جرايم را با 

يد در وضعيت مناسب قرار داشته باشند و صرف تظاهر و يا توان بالقوه نيز براي احراز اين لزوماً و به شكل بالفعل با
  حتي طبق نظر ساترلند با ابهام رو برو است. كنديمعنوان كفايت 

بسياري را به سوي خود جذب كرده است.  شناسانجرمايرادهاي راجع به بهبود و اصالح تعريف، يقه سفيد 
ترديد  هر حالدر مجموع به موقعيت بيشتري از راهكارهاي ساترلند منتهي نشده است. به  هاآن يهاتالشهرچند 

 هاآنخصيصه مميزه  نيترمهمچنداني نيست كه ساترلند، موقعيت اجتماعي آبرومندانه بزهكاران يقه سفيد را به عنوان 
 يشكنقانوناين اصطالح معموالً مبين  از ساير مجرمين مورد توجه قرار داده است. در فرهنگ حقوقي (بلك) آمده است

از جمله كالهبرداري،  شونديم) اعتماد و اطمينان و حرفه مشخص مجرم، انجام سوءاستفادههايي است كه به اعتبار (
  .)Block, 1990, p65( هستند بارخشونتاختالس و ساخت و باختهاي پولي كه فاقد وصف 

  
  يشناختجرم ويژگي مجرمين يقه سفيد از منظر  ـ 1ـ  2

                                           
2_ obert                                                                                                                                                                                 

  
3_ nelken                                                                                                                                                                                  
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، جامعه را به »تبهكاران نيترخطرناك«، خطر جدي و ويرانگري از سوي بزهكاران يقه سفيد يا شناسانجرماز نظر 
اي  العادهفوقو از استعداد بزهكاري  اندياخالق. اين دسته از بزهكاران، فاقد وجدان كنديمسقوط و نابودي تهديد 

و در سايه  ظاهرخوشاجتماعي آنان نيز در حد اعلي است. اين جماعت  برخوردارند. سازگاري يا قابليت انطباق
رنگ  هاآنو ظاهر اعمال  اندقرارگرفته، مقبوليت عامه دارند و در سنگر قانون هايدلسوز، هايسازگار، هاياريهوش

و  كننديم يبرداربهره وسيع و پيچيده خود يهاسازماندر حدي است كه از تمام امكانات و  هاآنقانوني دارد توانايي 
و گاه كنار  نديآرايمو  دهنديمو بازي  نوازنديم. چپ و راست را آورنديمنيروي روشنفكر را نيز به خدمت در 

دستيابي به يك  ...رسديمكالن آنان به ارقام نجومي  يهاسوءاستفاده فروشنديمو  خرنديم. زمين و زمان را گذارنديم
. مخاطرات آينده آنان شوم تر از آثار نكبت باري است كه بر پرسنل جوان سازنديم رممكنيغاقتصاد دموكراتيك را 

ص ، 1376 ،كي نياسازد (يم تفاوتيببي باور و  ميخوانيمسايه افكنده و اينان را نسبت به هر آنچه انسان و انسانيت 
55(.   

به عنوان يك عامل انسجام  –د و اطمينان را در واقع بزهكاران يقه سفيد بيشتر از هر نوع جرمي، اساس اعتما
از اعتبار و اقتدار ناشي از اختيارات موجود، حس اعتماد عمومي  هاآن سوءاستفاده شكننديمدر هم  –بخش در جامعه 

را به شدت تحت تأثير قرار خواهد داد و آثار مطلوبي در پي خواهد داشت اصوالً بزهكاران يقه سفيد جزء طبقه مرفه 
نقض يا با تقلب و جعل اسناد، جرايم مختلفي را مرتكب  خود راشغلي  يهاتيفعالاع هستند و قوانين مربوط به اجتم

در بين  هاآنو تعداد  شونديمكه در ارتكاب جرايم مذكور دارند كمتر دستگير  يبامهارتبزهكاران  گونهنيا. شونديم
  .)mel kon, 2002, p68( جمعيت كيفري (زندانيان) بسيار اندك است

  
  مجرمين يقه سفيد يشناسپيت ـ 3
  اندرسن يشناسپيت ـ 1ـ  3

است كه مسائل بسيار  يپزشكرواناين نظريه مبتني بر تشخيص شخصيت جنايي و بزهكاري بر اثر ناهنجاري از لحاظ 
  .كنديممتفاوتي را مطرح 

  :سازديمزير محدود  يهاگروهرا به  يشناسجرماندرسن قلمرو حقيقي 
كه در برابر جهان بيروني، يكپارچگي شخصيت خود را حفظ كرده و دنيا او را  »غيرجنايي يهاتيشخص«. 1

از  »بزهكاران يقه سفيد«كه  رسديمو به نظر  سازدينمو به عالوه چنين شخصيتي خود را گرفتار  شناسدينمبزهكار 
  اين دسته هستند.

  .زنندينمت به تكرار جرم كه دس ييهاآنيا  »جنايي موقت يهاتيشخص«. 2
(بزهكاران  كننديمكه در فعاليت بزهكاري، قواعد گروه خود را تبعيت  »جنايي كاذب يهاتيشخص«. 3

  سياسي، انقالبي و غيره)
به  هاتيجنا نيترخالصهستند زيرا  هاتيشخصترين  توجهقابل گمانيب »جنايي حقيقي يهاتيشخص«. 4

  اين گروه تعلق دارند.
 هاستآنفقط مبين يكي از رفتارهاي نابهنجار  هاآندر آن حدي كه بزهكاري  »نابهنجار يهاتيخصش«. 5

  ممكن است چندان خصوصيتي نداشته باشد.
  
  پي ناتل يشناسپيت ـ 1ـ  3
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  :اين محقق بزهكاران را به دو گروه بزرگ تقسيم كرده است
  معيني هستند. يهاپيت. بزهكاراني كه در 1
  .باشنديممعين  يهاپيتكه خارج از  . بزهكاراني2

صفات  يلهيوسبه  هاآنكه بزهكاري  شونديممعين هستند شامل كساني  يهاپيتبزهكاراني كه در قلمرو 
مبتاليان به اختالل  :از قبيل شناسديمرواني  يهايماريبرا جزء  هاآنكه پي ناتل  شونديمشخصيت توضيح داده 

  رواني، الكليك ها و معتادان مواد مخدر. نماندگاعقبمنش، انحرافات، 
 بزرگرا به دو گروه  هاآنمحقق  ؛ كهمعين هستند يپزشكروانكه از لحاظ  ييهاپيتخارج از  كارانتيجنا

  :كنديمتقسيم 
  .كننديمناسازگاري اجتماعي است و از فعاليت جنايي امرار معاش  هاآن يمشخصه :ها ياحرفه ـ1
سازگار هستند و در آغاز با دادگستري در  ييگراسنتاصي كه از لحاظ اجتماعي با رفتار اشخ :هاياتفاق ـ2

دي «كه  گونههمان هاآنگيري ندارند مگر در پي جمع آمدن اوضاع و احوال خاصي كه در اين صورت جا دارد از ميان 
، 1963پي ناتل، ( ي فرق گذاشته شودعمل كرده است بين بزهكاران كاذب و كريمي نالوئيدها و جنايتكاران عشق »توليو
  .)385ص 

  
  
  
  
  دهايسفگونه شناسي جرايم يقه  ـ 4
  كالهبرداري ـ 1ـ  4

. منظور كالهبرداري باشديمبه عنوان جرم يقه سفيد شناخته شود كالهبرداري  توانديمجرايمي كه  نيترمهميكي از 
همچنان كه از تعريف جرم كالهبرداري عمومي است.  از بخش عمومي با توسل به وسايل متقلبانه براي چپاول اموال

مرتكبين در مقايسه با متوسط ضريب هوش جامعه، از هوش بيشتري برخوردار است. چنين فردي نخست  ديآيبرم
  .)3ص ، 1381آزمايش، ( گسترانديمنيازهاي جامعه را به خوبي تشخيص داده و سپس دام 
ر از مجرمان از جمله سارقان عادي، عالوه بر توان هوش باالتر چه مرتكبان كالهبرداران برخالف بسياري ديگ

بسا از مناصب اجتماعي و اقتصادي برخوردار باشد. هوش و ذكاوت تحصيالت عاليه، برخورداري از مناصب اجتماعي 
  .باشديممجرمان براي به دام انداختن قربانيان خود  گونهنيااقتصادي از ابزارهاي 

  
  شوه به مقامات عموميپرداخت ر ـ 2ـ  4

. همچنان كه در تعريف جرايم يقه سفيد رديگيمرشوه نيز يكي از جرايمي است كه در زمره جرايم يقه سفيدها قرار 
 رديگيمشده صورت  دارعهدهعنوان شد اين جرايم در جريان يك فعاليت قانوني و در نتيجه تجاوز از حدود مسئوليت 

  ارزي دارد.اين موضوع در مورد رشوه وضوح ب
رشوه دادن و رشوه گرفتن از جرايم منجر به سلب اعتماد و اطمينان جامعه نسبت به نظام اجرايي و اداري، از 

كه وظايف  كننديم. اين مأموران بدين وسيله عادت شوديممأموران دولتي  فاسدشدنبين رفتن زمينه رقابت سالم و 
انجام ندهد. براي جلوگيري از فساد مترتب بر اين قبيل اقدامات  رجوعاربابخود را جز با دريافت ما به ازاء و پاداشي از 
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، 1392، يمحمدصادقمير ( اندرساندهتقريباً تمامي كشورهاي جهان قوانيني را براي مبارزه با اين پديده شوم به تصويب 
  .)275ص 

  
  و ديگر انحرافات مالي توسط مقامات دولتي ليومفيحاختالس،  ـ 3ـ  4

و ديگر انحرافات مالي توسط مقامات  ليومفيحيان جرايمي كه در زمره جرايم يقه سفيدي قرار دارد اختالس و در م
از  هاآناگر در جرايم ديگر همچون رشوه و كالهبرداري فرض ارتكاب  چرا كهبرخوردار است  ياژهيودولتي از جايگاه 

شغلي و اداري متصور بود، اختالس و  تيموقعبه اتكاي  هاآنب سوي افرادي غير از كارمندان و مقامات و نيز عدم ارتكا
  .رديپذيمتحقق  هاآنجرايم مربوطه صرفاً توسط كارمندان و مقامات عمومي آن هم به اتكاي موقعيت شغلي و اداري 

  
  اعمال نفوذ و تباني در معامالت دولتي ـ 4ـ  4

. استفاده از سازوكارهاي غيرقانوني در جهت رديگيمفيدي قرار كه ذيل جرايم يقه س يامجرمانهيكي ديگر از رفتارهاي 
  كسب منافع و امتيازات موضوع جرم انگاري صورت گرفته است.

جرم  ديآيمو به ويژه كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد مالي به دست  يالمللنيباسناد  بامالحظهآنچه كه 
و با اينكه مستقيم و  رديپذيمرا  شنهاديپ ديگري است كه وعده ياانگاري اقدامات مقام دولتي و يا هر شخص 

هر دو محور مورد توصيه، در قانون مذكور لحاظ شده است و از اين  رسديمكه به نظر  كنديمدرخواست  ميرمستقيغ
  .)480ص ، 1390زراعت، ( است يالمللنيبجهت قانون مربوطه مطابق با اسناد 

  
  
  
  يانونرقيغدارا شدن  ـ 5ـ  4

دارا شدن غير قانوني «توصيه شده است  يالمللنيبيكي ديگر از مصاديق جرم يقه سفيدي كه جرم انگاري آن در اسناد 
. نظر به اينكه مرتكبين اين رفتارهاي مجرمانه از مقامات عمومي و باشديم »از طريق توسل عمدي به طرق نامشروع

اختيارات و وظايف است يقه سفيدي بودن اين جرم بارز است. از  سوءاستفادهو محصول  شونديمدولتي محسوب 
كه وي  ياگونهاي در دارايي يك مقام دولتي است به  فراواننامشروع بنا به تعريف كنوانسيون مريدا، افزايش  يهاثروت

افزايش اين معنا كه در فرض اخير، صرف  . بهمطلقاً قادر به توجيه آن با توجه به دريافتي قانوني خود نباشد
. بديهي است تشخيص افزايش شوديمنامشروع وي تلقي  ياندوزثروتثروت مقام دولتي، دليل  هيتوجرقابليغ
  .باشديمايشان  يهاييداراو  هاثروتثروت مقامات منوط به رسيدگي و نظارت مستمر بر  هيتوجرقابليغ
  
  فساد مالي ـ 6ـ  4

هايي كه استفادهتر از ارتشا است. سوءوسيع» فساد مالي«ي دايره شمول است، ول» ارتشاء«بارزترين مصداق فساد مالي 
گيرد، همگي مشمول اين عنوان عمومي، اعطاي امتيازات و تسهيالت عمومي صورت مي يهامناقصهها و در مزايده

اري براي است. اعمال نفوذ بر مقامات سياسي و نمايندگان مجلس براي طرح يا تصويب موضوعي خاص كه منافع سرش
همچنين فساد مالي در معامالت  )500ص، 1390،زراعت. (گروهي خاص به همراه دارد، از ديگر مظاهر فساد مالي است

  .شوديمخارجي امر شايعي محسوب  يگذارهيسرماالمللي اعم از صادرات و واردات و بين
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  جرايم استخدامي ـ 7ـ  4

 واجد انيمتقاضخارج از ضوابط قانوني و محروم كردن  يهامنصبر در در اين زمينه استخدام و گماردن افراد مورد نظ
با مستخدمان و محروم كردن مستخدمين از حقوق قانوني خود، ابعاد  زيآمضيتبعشرايط از حق اشتغال و نيز رفتار 

انوني اعم از دهند. مجرمين يقه سفيد با شگردهاي به ظاهر قانوني، مستخدمان را از حقوق قمختلف قضيه را نشان مي
  كنند.سالمت و ايمني محيط كار و تضمينات شغلي محروم مي

  
  كنندگانمصرفجرايم مربوط به نقض حقوق  ـ 8 ـ 4

، شامل مراحل مختلف توليد، توزيع و فروش كاالها و خدمات كننديمرا نقض  كنندگانمصرفجرايمي كه حقوق دامنه 
گيرد و گاهي سط توليدكنندگان كاالها با عيوب پنهاني صورت ميشود. اين جرم برخي اوقات به صورت كالن تومي

توسط فروشندگان جزء به صورت ارائه كاالهاي معيوب و فاقد حداقل معيارهاي الزم يا ارائه كاال با برچسب غيرواقعي يا 
  .وندديپيم	با قيمت غيرواقعي به وقوع

  
  جرايم مربوط به مواد غذايي و دارويي ـ 9ـ  4

هاي گيرند؛ اما به خاطر اهميت آن نسبت به سالمت افراد و ويژگيماهيتاً در چارچوب عنوان قبلي قرار مي اين جرايم
كنندگان رود كه نهايتاً مصرفشوند. مواد غذايي نيز نوعي كاال به شمار ميبندي و بررسي ميخاص آن جداگانه دسته

اشت مواد غذايي از اهميت خاصي برخوردار است؛ از اين رو كنند. با اين حال، كيفيت و بهدجهت استفاده خريداري مي
در اغلب كشورها مقررات خاصي در اين زمينه تدوين شده است. عالوه بر نقض مقررات بهداشتي و كيفيت الزم و الصاق 

تعلق هاي خالف واقع، در كشوري نظير ايران كه به مايحتاج ضروري مردم و در رأس مواد غذايي يارانه دولتي برچسب
ها يكي از موارد بارز جرايم هاي اختصاص يافته و يا تحصيل خالف قانون اين يارانهاستفاده از يارانهگيرد، سوءمي

از كيفيت و  كنندهمصرفعدم آگاهي خريداران ). 44، ص 1394(دروگر،  شودارتكابي يقه سفيدها محسوب مي
منافع  طلبفرصتشود تا متخلفين ميزان عرضه آن موجب ميبهداشت مواد غذايي و دارويي و حساس بودن و فراواني 

  .زيادي را عايد خود كنند
  
  يطيمحستيزجرايم  ـ 10ـ  4

كنند كه منجر به اي اقدامات سودجويانه غيرمجاز ميسفيد با اعمال نفوذ در نظام حكومتي اقدام به پاره مجرمين يقه
اث كارخانجات خارج از استانداردهاي الزم و در اماكن شود. براي نمونه احدبشري مي ستيزطيمحصدمه به 

باقري ( باشد ازينتواند منجر به آلودگي هوا از طريق فعاليت كارخانه به خاطر عدم رعايت كيفيت مورد مي	غيرمجاز
كه  ستيزطيمحهمچنين آلودگي صوتي براي ساكنين و ريختن غيرمجاز ضايعات در  .)82، ص 1393زرين قبايي، 

هاي ديگري از جرايم ، نمونهشودها ميها، درياها و درياچههاي رودخانهموجب آلودگي محيط خشكي يا آب نهايتاً
  هستند. يطيمحستيز
  

  ياانهيراجرايم  ـ 11ـ  4
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براي  العادهو اينترنت در كنار فوايد فراوان علمي و اقتصادي، براي مجرمين يقه سفيد نيز امكاناتي فوقگسترش رايانه 
هاي متعلق به ساير اشخاص حقيقي و منافع غيرقانوني ايجاد كرده است. ورود غيرمجاز به بانك اطالعاتي رايانه كسب

هاي اعتباري ديگران از مصاديق بارز اين جرايم هستند. ترديدي استفاده از آن و همچنين تخليه كارتحقوقي و سوء
 سوءاستفادهارتكاب ساير جرايم از قبيل جعل و كالهبرداري مورد ، براي تسهيل نيبر انيست كه رايانه و اينترنت عالوه 

  .)20ص ، 1390عالي پور، ( گيرندقرار مي
  

  جرايم گمركي ـ 12ـ  4
داخلي و نيز ايجاد منبع درآمد براي دولت، كشورهاي مختلف  كنندگانمصرفو  دكنندگانيتولاز به منظور حمايت 

مبالغي  ييهر كاالتا براي ورود و صدور  اندكردهردات و صادرات كاال وضع هاي كلي خود مقرراتي براي واحسب سياست
 متيقگرانروند و دريافت گردد. اصوالً براي ورود كاالهاي لوكس و تزئيني كه مايحتاج ضروري مردم به شمار نمي

. رودصاعدي باال مي؛ در نتيجه قيمت اين كاالهاي وارداتي به صورت تشوديمهستند، عوارض گمركي بيشتري دريافت 
هايي بتوانند بدون پرداخت حقوق و عوارض قانوني اقدام به ورود اين كاالها بنابراين، اگر گروه )66، ص 1391 ،احمدي(

هاي خارج از نظام گمركي و نيز اعمال نفوذ و عدم ها و اسكلهكنند. ايجاد كانالنمايند، سود سرشاري نصيب خود مي
  .هاي بارز اين جرايم هستندونهپرداخت عوارض قانوني نم

  پول شويي ـ 13ـ  4
كردن  محرومبراي  ييهاراهاست كه در آن تعريف دقيقي از پول شويي ارائه و  يالمللنيباولين سند » پيمان نامه وين«

اين  و در نتيجه كاهش انگيزه آنان براي ادامه هاآنمجرمانه  يهاتيفعالقاچاق مواد مخدر از عوايد  يمتصداشخاص 
  و از طريق سازمان ملل متحده به امضاء رسيد. 1988دسامبر  19در تاريخ  نامهمانيپپيشنهاد شده است. اين  هاتيفعال

 ، پيمان شوراي اروپايي در سال ��تشكيل نيروي ويژه اقدام مالي ،1988در دسامبر  »كميته بال«بعد از آن اعالميه 
 يالمللنيب) قطعنامه سازمان 1991مريكا، دستورالعمل جامع اروپايي (آ يهاالتيا، الگوي تنظيمي سازمان �� 1990

است كه در مواجهه با پول شويي  يالمللنيب)، قانون نمونه سازمان ملل متحد از اقدامات 1992كميسيون اوراق بهادار (
  .)1382،29شايسته فر، ( است صورت گرفته
عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي پليس كيفري  يالمللنيبشويي طبق تعريف سازمان پول

  مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت عوايد نامشروع به طوري كه وانمود شود از منابع قانوني سرچشمه گرفته است.
مجرمانه، براي فرار از پيگردهاي قانوني توسط  يهاتيفعالشويي تغيير ظاهر عوايد غيرقانوني حاصل از هدف از پول
است كه مرحله اول  يامرحلهاز اين عوايد استفاده كنند. پول شويي يك فرآيند سه  خواهنديمت كه كساني اس

  مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه از آن حاصل شده است.
مرحله دوم مخفي كردن ردپاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله سوم بازگرداندن مجدد 

از آن جا كه بسياري از مراكز مالي  نباشد. يابيردقابلوجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن 

                                           
3_ The Finan Cial Action Task group                                                                                                                                        

  
4_ The Council of Europe conventi                                                                                                                                          
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، مجرمان به سوي كشورهايي كه داراي سازوكارهاي ضعيف اندگرفتهشيپدر دنيا تدابيري براي مبارزه با پول شويي در 
  .آورنديما پول شويي ندارند، هجوم هستند يا هيچ سازوكار اجتماعي براي مبارزه ب

مجرم قدرتمند ممكن است پيامدهاي اجتماعي فاجعه باري در پي داشته باشد. پول  يهاسازمان يهاتيفعال
تا عمليات خود را ادامه داده و به گسترش  دهديمشويي به قاچاقچيان، دالالن اسلحه و ديگر مجرمان امكان 

  د.مجرمانه خود بپردازن يهاتيفعال
و تهديد جوامع با خطرات  افتهيسازمانطي نيمه دوم قرن بيستم، با تغيير جهت جرايم فردي به سوي جرايم 

و تطهير عايدات حاصل از اين جرايم،  افتهيسازمانجديد، نگراني در مورد نبود قوانين مؤثر براي مبارزه با جرم 
ه عنوان يك جرم، به ويژه در مورد عوايد حاصل از قاچاق پديده پول شويي ب 1980برانگيخته شد، به نحوي كه در دهه 

مورد توجه كشورهاي غربي قرار گرفت. اين امر به دليل آگاهي كشورهاي مزبور از  گردانروانمواد مخدر و داروهاي 
كه درباره گسترش مصرف مواد مخدر در جوامع غربي بود  هاآنسودهاي كالن حاصل از اين فعاليت مجرمانه و نگراني 

از طريق تدوين مقرراتي كه قاچاقچيان را از عوايد غيرقانوني محروم كند، به  هادولتانگيزه مبارزه با مواد مخدر را براي 
اما به زودي دريافتند كه در ؛ وجود آورد. اگرچه اين كشورها ابتدا بر عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر تأكيد داشتند

در راستاي مبارزه با اين  يالمللنيبمربوط به همكاري  يهامانيپپول شويي و در  تدوين مقررات و قوانين مبارزه با
. ، كالهبرداري و... نيز مدنظر قرار گيرديخواررشوهپديده، بايد عوايد حاصل از جرايم مهم ديگري از قبيل اخاذي، 

  .)166ص ، 1382، وند رزايم(

  جرايم يقه سفيدي هب حقوقي نظام كيفري غيرضمانت اجراهاي كيفري و  ـ 5
كيفري ديگر تنها شيوه مبارزه عليه  پاسخو  رديگيممورد توجه قرار  هاپاسخاز  ياگستردهاگرچه در مقوله پاسخ، طيف 

بيش از همه در سياست  است و ماندهيباق، در عوض همچنان به عنوان هسته اصلي شوديمپديده مجرمانه محسوب 
آن و همچنين  يبخشتنوعحقوقي به توسعه گسترده مجازات ها و  يهانظامن جنايي قابل رويت است. در اين ميا

. در اين بخش به بررسي ضمانت اجراهاي كيفري كالسيك و متداول و همچنين اندكردهسازوكارهاي جانشين اقدام 
خواهيم  هندديمضمانت كيفري جديدي كه برخي نظام حقوقي براي مقابله با جرايم يقه سفيدي مورد استفاده قرار 

  پرداخت.

  اجراهاي كيفري كالسيك و متداول ضمانت ـ 1 ـ 5
، ارعاب انگيزي، سرزنش و يسزا دهبه نقش مجازات ها در  توانيمدر بيان اهداف كاركردهاي ضمانت اجراهاي كيفري 

ظيم و بايد طوري تن فري، كنقش عدالت عمومي يا دادگستري عمومي اشاره كرد. در تعيين يك استراتژي كيفري
و محاسباتي صورت گرفته، برهم  هاليتحلرا كه با  يامجرمانهانتخاب شود كه به عنوان يك اقدام متقابل، استراتژي 

. بارزترين اين اندپرداختهضمانت اجراهاي كيفري  ينيبشيپمجرمانه به  يهادهيپدحقوقي براي مقابله با  يهانظامزند. 
آزادي و مالي بوده است. اين طيف از ضمانت اجراها كه از گذشته رايج و متداول مجازات ها، مجازات هاي بدني، سالب 

بوده است، در مقابله با بزهكاري سنتي تا حدودي توانسته مؤثر و مفيد باشد ولي اينكه اين ضمانت اجراهاي سنتي تا 
اري نوين بيار گسترده است و در مقابل اشكال نوين بزهكاري مؤثر باشد محل تأمل است. دامنه بزهك توانديمچه حد 

) بزهكاران با پيشرفت 19ص ، 1381مارتي، . (مختلف زندگي بشري را تحت تأثير خود قرار داده است يهاحوزه
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را در مورد كارايي اين قبيل  نظرانصاحبتكنولوژي و صنعت، ابزارهاي جديدي را براي ارتكاب جرم در اختيار دارند و 
  .ابدييمبزهكاران يقه سفيد اهميت دو چندان  يهايژگيورده است. اين موضوع با توجه به ضمانت اجراها دچار ترديد ك

  :ميپردازيم شوديمدر اين جا به بيان برخي از اين ضمانت اجراهاي كيفري كه براي مجرمين يقه سفيد اعمال 
  

  زندان ـ 1 ـ 1 ـ 5
ت مجرمان شناخته شده است. اگرچه تولد واقعي كيفر مجازا نيترياساساز ديرباز كيفر حبس و سلب آزادي به عنوان 

ولي اين  داننديمحبس را در دنياي نوين تالش براي جايگزين ساختن كيفر سالب آزادي به جاي كيفرهاي بدني 
مجازات اكنون مورد انتقادات فراواني قرار دارد و برخي نويسندگان بيش از بيست و پنج ايراد عمده به آن وارد 

و امروزه پوشالي بودن اهداف آن حتي بر حاميان نخستينش نيز روشن و آشكار گشته است. زندان متأسفانه  اندساخته
كيفري ملي در بسياري از كشورهاي جهان است از يك طرف و با وجود محكمي  يهانظام ريگ بانيگراكنون 
را از  هاحكومتبيم آنارشيسم اجتماعي، كاري كرد و  توانينمو شرور  ختهيبرانگالغاگران، با مجرمان  يهااستدالل

الغاي آن (دست كم زمانه كنون) بازداشته است و از طرفي هنوز سازوكارهاي قانونگذارانه و اجرايي محدودسازي دامنه 
  )15ص ، 1383گودرزي، مقدادي، . (آن در كشورها فراهم نيست

زات براي مقابله با جرايم يقه سفيد نيز با با توجه به اين انتقادات كلي بر مجازات زندان، كاربرد اين مجا
. از جمله اين كه مجرميني كه از استعداد و توانايي بالقوه برخوردار باشديمو انتقاداتي ديگر مواجه  هاتيمحدود

به زندان فرستاده شوند.  هاآندر خدمت به جامعه استفاده كرد تا اين كه  هاييتواناهستند، مناسب است كه از اين 
  .باشديممديريتي و مالي برخي از اين مجرمان براي جامعه مفيد  يهارتمها

انتقاد ديگري كه به استفاده از مجازات زندان براي اين جرايم وارد شده است به مدت حبس براي مجرمان يقه سفيدي 
نظر گرفته شود با  . به عنوان مثال ممكن است حبسي كه براي جرم يقه سفيد درباشنديمدر مقايسه با مجرمان عادي 

مجازات سارقي كه براي رفع نيازهاي روزانه خود دست به سرقت زده باشد برابري و اين موضوع از نظر جامعه 
كه وجدان جامعه كه  باشد ياگونه. مجازات به شوديمو موجب بروز انتقاداتي در اين زمينه  رسديمغيرمنصفانه به نظر 

براي مجرمان يقه سفيد  گونهنياجراي آن مجازات تسكين يابد. اجراي حبس به از ارتكاب جرم آزرده شده است با ا
  )37ص ، 1391بخشي زاده، . ((كندينمچندان كه بايد اين هدف را تأمين 

موضوع ديگري كه بايد در اينجا مورد اشاره قرار گيرد اين است كه در بسياري از موارد، جرم يقه سفيدها به 
و در اين شرايط مجازات حبس به تعبيري سالبه به انتفاي موضوع است و موضوعيت  ابدييمارتكاب  هاشركتوسيله 

مورد مجازاتي قرار گيرند كه اين مجازات  يستيبايم شونديم. اشخاص حقوقي كه مرتكب جرم دهديمخود را از دست 
ل بر اشخاص حقوقي را ندارد و بتواند بر خود اشخاص حقوقي تحميل شود و مجازات زندان در اين ميان قابليت تحمي

  براي اجراي اين مجازات در مورد مجرمان يقه سفيد وجود دارد. ييهاتيمحدوداز اين نظر نيز 
  

  انفصال ـ 2ـ  1ـ  5
، انفصال است كه شامل قطع شدهينيبشيپحقوقي براي مقابله با جرم يقه سفيدها  يهانظاممجازات ديگري كه در 

. در توجيه انفصال به عنوان يك مجازات به طور كلي باشديمبا دولت به صورت موقت يا دايم رابطه استخدامي كارمند 
گفته شده است كه اين قبيل كيفرها، هم نظر طرفداران حقوق جزاي سنتي به لحاظ اثر ترذيلي آن كه محكوم چه از 

ني را به لحاظ نفع اجتماعي كه در و هم نظر طرفداران اقدامات تأمي كنديمنظر حيثيتي احساس  از نظر مالي و چه
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بولوك، . (مرتكب جرم شود، جلب نموده است هاآنكه بيم آن مي رود كه با پرداختن به  ييهاحرفهدور ساختن فرد از 
 يهاشهياندفعاليت شغلي، تضادهايي با جريان  محدودكنندهدر اين حال اجراي اين قبيل كيفرهاي  )69ص ، 1382

  رد.دفاع اجتماعي نوين دا
جهت است كه فعاليت شغلي راهي براي سازگار شدن دوباره بزهكار با زندگي اجتماعي  آناين موضوع از 

براي كيفر انفصال از  شدهمطرح يهايكاستو  هاتيمزفارغ از  است و ممنوعيت شغلي راه را بر اين سازگار خواهد بست.
است. استفاده از اين مجازات از آنجا كه  ياجداگانهسي خدمت، اجراي اين كيفر براي مجرمين يقه سفيد نيازمند برر

اثرات بازدارنده داشته باشد. ترس از  توانديم، شوديمموجب نگراني مجرمين يقه سفيد براي از دست دادن كارشان 
ثرات براي ارتكاب جرم يقه سفيد ا توانديملطمه به حيثيت اجتماعي كه ممكن است پيامد از دست دادن كار باشد نيز 

  بازدارنده داشته باشد.
و قابل  رديگيبرمبا اين وجود كيفر انفصال از خدمت تنها مجرمان يقه سفيدي را كه كارمند دولت باشد در 

مهمي است كه درباره  يهاتيمحدوداين يكي از  ؛ وباشدينمتسري به ساير مجرماني كه كارمندان دولت نيستند، 
  يقه سفيد وجود دارد. كيفر انفصال براي مجرمان ينيبشيپ

محدوديت ديگري كه بر اجراي كيفر انفصال براي مجرمين يقه سفيد وجود دارد عدم امكان استفاده از اين 
كه مرتكب جرايم يقه  ييهاشركتبه اين معنا كه اين مجازات در مورد  باشديمكيفر براي مجرمان شركتي و سازماني 

با توجه به كارايي  رسديمما به اين موضوع نپرداخته است. به نظر  گذارنونقاو  باشدينم اعمالقابل شونديمسفيد 
به نحوي كه بتواند همه  هاتيمحدودشغلي براي مجرمان يقه سفيد توسعه دامنه اين قبيل  محدودكنندهمجازات هاي 

ي در مقابله با مجرمان يقه مورد عنايت قانونگذار ايران يستيبايماست كه  يتوجهقابلمجرمين را در بربگيرد از نكات 
  .)12ص ، 1392عالي پور، ( سفيد قرار بگيرد

  

  جزاي نقدي ـ 3 ـ 1 ـ 5
شده است به تنهايي و  ينيبشيپكيفر جزاي نقدي به عنوان يكي از مجازات هايي كه براي مقابله با جرايم يقه سفيد، 

  يا همراه با ساير مجازات ها در قوانين گنجانده شده است.
كه  اندبرشمردهاي نقدي به عنوان پرداخت مبلغي وجه نقد به نفع دودلت، به طور كلي مزايا و عيوبي براي جز

، به عكس زندان كه قدرت ارعاب زديانگيبرنمگفت برخالف مجازات زندان، فساد و تباهي در رفتار بزهكار  توانيم
رار شود همچنان ارعاب انگيز است و موجب آزار ، جزاي نقدي، هرچند تكدهديمانگيزي خود را بعد از تكرار از دست 

و همچنين  باشديم. به عالوه امكان ايجاد تناسب ميان جرم و مجازات نقدي از هر مجازات ديگري آسان تر شوديمفرد 
بي هزينه بودن آن براي دولت به نسبت مجازات هايي همچون زندان و قدرت مقابله آن با جرايم عليه مالكيت كه 

  .)170ص ، 1383اردبيلي،( شوديممجازات نقدي محسوب  يهاتيمزسودجويي است به عنوان  هاآنانگيزه 
 كننديمهاي نقدي عيوبي همچون اثر اجراي كيفر نقدي به همه كساني كه از اين منبع رندگي براي مجازات

عليه افرادي كه توانايي مالي براي  برابر نبودن اثر آن بر افراد ثروتمند و تهيدست، غيرقابل استفاده و اعمال بودن آن
  .اندبرشمردهپرداخت ندارند، 

، نيازمند رديگيمبررسي جزاي نقدي به عنوان يك كيفر اصلي براي مجرمان يقه سفيد مورد استفاده قرار  ،با اين وجود
ه است پايين بودن است. يكي از انتقاداتي كه بر كيفر جزاي نقدي در مورد مجرمان يقه سفيد وارد شد ياژهيوتوجه 

كه اين مبالغ مجوزي براي شكستن  شدهگفتهو  باشديمبراي مجرمان يقه سفيد شخصي و شركتي  هامهيجرميزان اين 
سيلي زدن بر «با تعبير  هامهيجر. حتي اين در برداردقانون است چرا كه ترس كمي را در ارتباط با عواقب ارتكاب جرم 
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ميليون پوندي به نظر باال برسد ولي براي  5/1مثالً ممكن است كه جريمه  مورد تمسخر واقع شده است. »دست
و  رساندينمبه اين شركت آسيبي  وجهچيهبه  يامهيجرميليون پوند درآمد دارد چنين  300شركتي كه ساالنه 

  ).130ص ، 1392شامبياتي، ( اثر بازدارندگي مناسبي در اين زمينه داشته باشد تواندينم

  جديد در مجازات مجرمان يقه سفيد يهاتافيره ـ 6
اين گفتار در مواجهه با انتقاداتي كه نسبت به الگوهاي مجازات مجرمان يقه سفيد وجود دارد طيف وسيعي از مجازات 

در بحث از «كه  شوديم. به عنوان مثال مطرح دهديمدر مقابله با اين مجرمان اعمال كرد پيشنهاد  توانيمهايي را كه 
اجراهاي مربوط به شركت ها اين سؤال مورد توجه قرار مي گيرد كه چگونه مي توان تنوع بيشتري را در برنامه  ضمانت

. همچنين به ارتباط پويا ميان راهبردهاي متفاوت اشاره شده است كه اگر تعقيب شكست »مجازات ها ايجاد كرد
 كنندهمحرومشكست بخورد راهبردهاي  هانياو اگر  مورد استفاده قرار گيرد توانديمبخورد، راهبردهاي بازدارنده 

تركيبي از راهبردها را براي مقابله با جرايم يقه سفيد مورد استفاده  توانيممورد استفاده قرار گيرد. همچنين  توانديم
زارهاي منفي و توسعه بازدارندگي و استفاده از ابزارهاي بازدارنده به نسبت اب نظرانصاحبقرار داد و به نظر برخي از 

  .رديگيممورد بررسي قرار  هاافتيرهمثبت باشد. در ذيل برخي از اين  توانديم محدودكننده
  

  مجازات هاي مالي متناسب ـ 1 ـ 6
اتكاي زيادي بر مجازات هاي اقتصادي قرار گرفته است.  شونديمكه مرتكب جرايم يقه سفيد  ييهاشركتبراي مجازات 

كه بازدارنده باشند اما در جايي كه ماندگاري يك شركت مورد تهديد  رسديماه اول، به نظر مجازات هاي مالي در نگ
دانست. پيشنهاد مشخصي كه در اين زمينه وجود دارد  كنندهمحرومكيفري يا  توانيماين مجازات ها را  رديگيمقرار 

 يهاهيسرماكه اين مجازات ها متناسب با  اين است كه مجازات هاي مالي بايد به طور اساسي افزايش يابد. بهتر است
و سودهاي  درآمدهااين مجازات ها وقتي منصفانه هستند كه ارتباط اساسي با  هاحوزهدر برخي  و باشند هاشركت

  .)159ص ، 1387 گلدوزيان،( شركت داشته باشند
ندي را عليه يك پو 000/20در اسكاتلند، دادگاه عالي دادگستري يك جريمه  دنظريتجددر يك پرونده 

شركت، متعاقب مرگ يك كارگر تأييد كرد كه ميزان جريمه برابر با نصف سود ساالنه نهايي شركت بوده است. مأمور 
 ييهايكاستاجراي مجازات در اين زمينه گفته بود كه يك جريمه مالي اساسي، جهت بيان نارضايتي جامعه از چنين 

در  ييهاتيمحدودو شركت مقصر باشد الزم و ضروري است. البته  شونديم ريوممرگمنجر به  هاآنبه ويژه جايي كه 
مجرم  يهاهيسرمامجرم وجود دارد كه ناشي از مشكالت اثبات  يهاهيسرماو  هامهيجربرقراري ارتباط مستقيم ميان 

  .باشديم
صورت معمول  اگرچه مجرم، صورت كامل دارايي خود را در طي يك گزارش اجتماعي در برخي كشورها به

خيلي  هاشركتاين موضوع براي مجرمان سنتي و برخي مجرمان يقه سفيد صادق نيست. به ويژه آن كه  كنديمبيان 
تمايل دارند كه ادعا كنند كه از موقعيت مالي ضعيفي برخوردارند تا موجبات تخفيف مجازات خود را فراهم سازند. براي 

سايي منابع مالي با تهيه فرم گزارش تحقيق از شركت كه اطالعاتي را از رفع اين نقيصه پيشنهاد شده است كه شنا
قبيل سودها و درآمدهاي ساليانه كه طي آن ارتباط شركت با آژانس نظارتي يا ركورد عمومي ايمني و سالمت فراهم 

شكل تالش متهمان به طور نسبي بر م توانيممناسب،  يهاوهيشاست. با تهيه اين اطالعات به  ريپذامكان، سازديم
  .)120ص ، 1392ساوالني، ( براي دادگاه غلبه كرد يدسترسقابلبراي كنترل اطالعات 



ش  ن ھما ی   و د ی   و    دیارک    روی د      ژپو ی و  سا وم ا   ع
 
 
 

 15

  18/8/1394پذيرش: تاريخ 
  HN10108711024: مقاله دك

را از  هاشركتاين مجازات ها و خطري است كه  ريناپذجبرانمحدوديت ديگر مجازات هاي سنگين، اثرات 
وع بيان شده است كه سهامداران با . در پاسخ به اعتراضات ناشي از اين موضكنديمجهت از دست دادن كارشان تهديد 

. با وجود رسديم هاآنو به صورت غيرمستقيم سود حاصل از جرايم هم به  اندرفتهيپذ، خطري را يگذارهيسرما
 يهامهيجرمشكالتي كه در اجراي مجازات هاي مالي وجود دارد، براي اينكه مجازات ها به اندازه كافي بازدارنده باشند. 

محاسبه گران منطقي هستند با محاسبه عواقب ناشي از  هاشركترند چرا كه با فرض اين كه نجومي ضرورت دا
اثر بازدارنده بر ارتكاب اين جرايم داشته  توانديمو اين موضوع  كننديمشناسايي و تعقيب از ارتكاب جرايم خودداري 

از لحاظ  توانديمه حساب آيد. اين موضوع شانس پايين شناسايي و تعقيب ب يستيبايمنقدي  يهامهيجرباشد و ميزان 
نقدي بر مبناي چنين محاسباتي توسط كميسيون پيشنهاد  يهامهيجرپذيرش باشد. در آمريكا  رقابليغاساسي 

ص ، 1392سليمي، . (شوديم ينينشعقبصنفي وادار به  يهاگروهكه كميسيون معموالً در اثر فشار شديد  شوديم
123(.  

بزرگ و كوچك را تشديد كند چون كه  يهاشركتميان  يهاتفاوت توانديماال همچنين خيلي ب يهامهيجر
را  هامهيجربرآيند. اين موضوع اهميت متناسب بودن  هامهيجراز عهده پرداخت  تواننديمبزرگ به آساني  يهاشركت

رمان شخصي به وسيله ترس از آن چنان كه در مورد مج تواندينم هاشركت. به عالوه جريمه دهديمبه وضوح نشان 
  مورد حمايت قرار گيرد. شديمزندان، تضمين و پشتيباني 

  

  مجازات هاي جامعوي ـ 2 ـ 6
مباحث مربوط به استفاده بيشتر از مجازات هاي بازدارنده و ديگر مجازات ها منجر به معرفي تعليق مراقبتي و خدمات 

  ده است گرديد.كه با مجرمان يقه سفيد شركتي سازگار ش ياجامعه
عملي در شركت اثر  يهاهيروشركت را مورد هدف قرار دهد و بر  يهااستيس توانديماحكام تعليق مراقبتي 

 رغميعلكه  »افسران تعليق مراقبتي شركت«كند و اعتراضاتي كه در مورد استخدام يك شخص جديد با عنوان 
  تأمين شود. هاشركتتوسط  هانهيزهبا شرايطي اين  توانديمبازدارندگي ولي پرهزينه است 

را به استخدام كارمنداني كه به صورت ويژه مسئول كنترل رضايت  هاشركت تواننديم، همچنان هادادگاه
 هاشركتو در برخي پرونده  شوديممشتريان هستند ملزم كنند. در آمريكا تعليق شركت با ديگر مجازات ها همراهي 

  ) 85ص ، 1392،شمس ناتري و همكاران. (اندشده ياجامعه يهابرنامهبه كار كردن در ملزم به فرستادن مديران خود 
به طور گسترده براي مجرمان يقه سفيد فردي و شركتي مورد استفاده قرار نگرفته  المنفعهعاماگرچه خدمات 

ز استعداد و توانايي باال كه با سازگار كردن اين قبيل خدمات، به ويژه با مجرماني كه ا شدهمطرحاست، اين موضوع 
 هاآنبرخوردار هستند و بهتر است كه اين استعداد و توانايي در خدمت به جامعه مورد استفاده قرار گيرد در مورد 

است كه از زنداني كردن اين قبيل  ياجهينتدر خدمت به جامعه بهتر از  هاآناعمال شود و كاركرد استفاده و توانايي 
  .ديآيمافراد به دست 

 ستيزطيمح كنندهآلوده يهاشركتابتكاري از قبيل الزام  يهادهيابراي مجازات مجرمان يقه سفيد شركتي، 
كار داوطلبانه  انجام به اندكردهتوليد  ناامن يهالياتومباتومبيل كه  يهاشركتبه يافتن تسهيالت فراغت، الزام مديران 

هستند  ناامن يهايبازاسبابمتهم به تقلب در مواد غذايي و يا ساختن  كه ييهاشركتاورژانس و يا الزام  يهااتاقدر 
اين اقدامات تنوعي از  . انواعكودك، پيشنهاد شده است يهاخانهرايگان براي  يهايبازاسباببه فراهم كردن غذا و 

را بالقوه  هاآن وانتيمدر مورد مجرمان سنتي  المنفعهعامكه همچون خدمات  دهديممجازات را انعكاس  يهامنطق
كه در مورد جرم شركتي كه به جوامع آسيب  كننديمبه طور سمبليك اين ايده را بيان  هاآنبازدارنده دانست. به عالوه 
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بخشي از  تواننديم، اين مجازات ها از حداكثر علني بودن برخوردار هستند، ويژگي تنبيهي دارند و رساننديم
 .)Albonnatti, 2000, p303(. باشند رسواكنندهراهبردهاي 

با اين وجود عملي بودن اجراي چنين مجازات هايي مورد سؤال واقع شده است و همچنين چنين مجازات 
اداري بااليي داشته باشند. به عالوه ممكن است اين مجازات ها به عنوان اقداماتي ماليم  يهانهيهزهايي ممكن است 

  نتقاد واقع شوند.در مواجهه با مجرمان يقه سفيد مورد ا
  

  (شرمنده سازي)  رسواكنندهراهبردهاي  ـ 3 ـ 6
. با اين حال اين اندشدهدادهبراي پيشگيري از بسياري از جرايم سنتي غير مؤثر تشخيص  رسواكننده يهاافتيره
به  خواهندينمعظيمي در حيثيت دارند و  يگذارهيسرما هاآنچرا كه  باشديمبراي مجرمان يقه سفيد مؤثر  هاافتيره

و اشخاص يقه سفيد  هاشركتوارد شود و شواهدي وجود دارد كه  ياخدشه شانيعمومهر قيمتي كه شده به اعتبار 
كه  كننديمدرباره اثر اخطار عمومي نگران هستند و قادر به احساس شرمساري نيستند و با اين راهبردها، احساس 

  .)78 ص، 1370سليمي، ( نديبيمصدمه  هاآنحيثيت 
به صورت علني ساختن جرايم و اظهارات بزه ديدگاني كه صدمه وارده را مورد تأكيد  توانديماين راهبردها 

به درج  هاشركتباشد كه باعث افزايش احساسات شرمساري شود. به عالوه استفاده از احكام علني يا الزام  دهنديمقرار 
پيشنهاد شده است. اثر اين موضوع  كنديماصالح  انددادهبه مردم  هاشركتكه اطالعات نادرستي را كه اين  ييهايآگه
خاص از بين رود كه براي مقابله با اين امر پيشنهاد  يهاژورنالدر  هاشركتتبليغاتي  يهايآگهبه وسيله درج  توانديم

كوميت فوراً اعالم شده است كه احكام علني به عنوان يك ضمانت اجراي رسمي در كنفرانس هاي خبري، بعد از مح
  شود.

با اين وجود شرمسار كردن نبايد شامل تنزل رتبه دادن مجرمان باشد چرا كه اين موضوع منجر به گسترش 
 يهاجنبهقصد تأكيد بر  يستيبايم. اين مجازات ها شوديم هاشركتمخالفت در ميان اين  افتهيسازمان يهافرهنگ

جرايم يقه سفيد اين كاركردهاي تربيتي، اخالقي حقوق به  يهانمونهيشتر اخالقي حقوق را داشته باشند كه براي ب
شدت به وسيله سطوح نارسايي مجازات رسمي مورد غفلت قرار گرفته است كه با بيان شرمساري به هم پيوسته 

  .)89ص ، 1382بولك، ( دشويم
  

  (سلب توان بزهكاري) يسازناتوان ـ 4 ـ 6
، سلب توان هاآناساسي و مشهور است. در چنين مجازات هايي هدف از اجراي سلب توان بزهكاري يك مجازات 

راه براي انجام اين امر است و ديگر ضمانت اجراهاي  نيترگستردهكيفر مرگ  .باشديمبزهكاران براي ارتكاب جرم 
به  هااستيس گونهنيااست.  المدتليطوشامل سلب صالحيت رانندگان خطرناك يا استفاده از زندان  كنندهناتوان

 تكراركنندگانشامل مجرمان خطرناك و يا  هاآن چرا كهصورت گسترده در برابر مجرمان يقه سفيد اعمال نشده است 
به صورت كلي اعمال شود. با اين وجود بسياري از  هاآندر قبال  هااستيس گونهنياكه  پندارندينمجرم محسوب 

الهام و برهاني، ( در خصوص جرايم يقه سفيد در حال گسترش است شوديمكه باعث سلب توان بزهكاري  ييهاوهيش
  .)85ص ، 1392

همانند  هاآناز قراردادهاي دولتي و ممنوع كردن محصوالت  هاشركت، محروم كردن هاشركتاگرچه انحالل 
وجود بسياري از مردم  و سهامداران در پي دارد، با اين كنندگانمصرفسنگين، عواقبي را براي كارگران،  يهامهيجر
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سلب توان بزهكاري براي منافع عمومي ضروري و قابل  شوديموقتي كه ساير راهبردها منجر به شكست  كننديماظهار 
  توجيه است.

از زندان منجر شود. از جمله  شتريببه استفاده  توانديمرا به زندان فرستاد، تعقيب مديران  هاشركت توانينماگرچه 
 توانديمب توان بزهكاري، افزايش قدرت مجريان در زمينه اعطاي مجوز و سلب صالحيت كردن است كه راهبردهاي سل

ضروري  هاتيصالحكه مجوزها و ديگر  شوديمنظارتي را باال ببرد. اين اقدامات محدود به شرايطي  يهادستگاهقدرت 
 باشنديمشمار مشاغلي كه نيازمند مجوز  يستيبايمبنابراين در جهت اجراي راهبرد سلب توان بزهكاري ؛ باشنديم

، اخذ مجوز براي مشاغل غذايي، صدور مجوز هاشركتافزايش يابند. همچنين وضع مقرراتي در جهت ثبت دشوارتر 
  .)95ص ، 1392 ،زراعت( در اين راستا مفيد باشد توانديمبراي پانسيون دارها در اجاره ملك و ... 

به صورت تركيبي مورد استفاده  تواننديم هاآنياري از اين راهبردها دارند كه بس ييهاتيمحدود رغميعل
تازه و توسعه  يهانيگزيجابه عالوه ايجاد  ساماندهي شوند كه شدت بيشتري داشته باشند. ياگونهقرار گيرند و به 

  شود.افزوده  هادادگاهاي به تدابير فعلي  فراوانبه طور  توانديم توانديمديگر ابزارها 

  غير كيفري به جرايم يقه سفيدي يهاپاسخ ـ 5 ـ 6
كيفري به جرايم يقه سفيد كه در بخش قبل مورد بررسي قرار گرفت ضمانت اجراهاي ديگري مانند  يهاپاسخدر كنار 

با وصف پيشگيرانه و جبران و ترميم خسارت وجود دارند كه براي  ييهاپاسخضمانت اجراهاي اداري و انضباط و نيز 
  .شونديممقابله با اين جرايم اعمال 

به پديده  ييهاپاسخ هاآنكه هيأت اجتماع با توسل به  شوديم ييهاروشسياست جنايي شامل مجموعه 
فشار و تنش در  نيتريقو. بديهي است حقوق كيفري، همچون هسته اصلي يا محل بخشديممجرمانه را سازمان 

لكن كاربست هاي كيفري در قلمرو سياست جنايي ديگر تنها نيستند بلكه سياست جنايي حضور بسيار محسوسي دارد 
(مانند ضمانت اجراهاي اداري) غير سركوب گر (مانند  يفريك ريغديگر كنترل اجتماعي از نوع  يهاوهيش هاآنحول 

 يهااقدامي، خصوص ينظامشبهسركوب گر افراد  يهاوهيش( يردولتيغپيشگيري و جبران و ترميم خسارت) و گاه حتي 
انضباطي كه خود يادآور مفاد بعضي اساسنامه هاي مربوط  يهااقداميا  يالمللنيباعتراضي از نوع اقدامات سازمان عفو 

  )15ص ، 1381مارتي، . (و صنعتي است) وجود دارد ياحرفه يهاتشكلبه 
، پيشگيري و جبران غير كيفري در قالب ضمانت اجراهاي اداري يهاپاسخدر اين بخش به بررسي اين 

  .ميپردازيمخسارت 
  

  ضمانت اجراهاي اداري ـ 1 ـ 5 ـ 6
متغير اداري كه به پاسخ مراجع اداري و نه پاسخ قاضي كيفري به جرم مبتني است، مستلزم آن است كه يك سازمان 

  جرم باشد. اجرايي و رأي مشاركت با نظام كيفري داراي صالحيت اعمال ضمانت اجراي خاص خود به يك –اداري 
از پاسخ اداري به جرم كيفري نيز سخن به ميان آورد. در اين حالت،  توانيمبه تعبير ديگر در اين موارد 

 شوديمصالحيت مرجع اداري براي اعمال ضمانت اجراي خاص خود نسبت به مرتكب يك جرم به رسميت شناخته 
  .)89ص ، 1382الزرژ، (
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اداري از كيفري است به اين معنا كه چه معيارها و  يهاپاسخت تمايز موضوعي كه در اين ميان قابل توجه اس
در كشورها  شدهمشاهدهعملي  يهاهيروبه رغم تنوع « سازديمكيفري متفاوت  يهاپاسخاداري را از  يهاپاسخضوابطي 

قلمرو بهداشت و  اهاتيمالمختلف يك كشور معين (مثالً در فرانسه بخش  يهابخشمتفاوت در  يهاهيروو نيز وجود 
، بخش زيست، بخش راهنمايي و رانندگي و ترابري، قلمرو بورس، قلمرو ارتباطات، بخش اقتصادي) به نظر ستيزطيمح
كه تفاوت ميان متغير اداري و متغير كيفري بيشتر حول تفاوت در ميزان و درجه باشد تا در ماهيت تفاوت  رسديم

ضمني بين ميزان (درجه) شدت ضمانت اجرا و درجه تنظيم و تدوين قواعد  افتراق و بيشتر به وجود يك همبستگي و
منطبق است كه از نظر  ياشبكهاجراي اداري با  ضمانتماهوي و شكلي مبتني است بدين ترتيب است كه اندك شدت 

  حقوقي كمتر ساختارمند است
ع، برابر يا بيشتر از شدت با اين وجود ممكن است شدت ضمانت اجراهاي اداري براي يك جرم از همان نو

ضمانت اجراهاي كيفري باشد. به عنوان مثال در ضمانت اجراهاي مالي مانند جريمه كه مبلغ جريمه غالباً با ميزان 
و ممكن است مبالغ بسيار بااليي باشد ولي ضمانت اجراهاي غيرمالي سالب  شوديمتخلف يا با مبلغ سود بزهكار تعيين 

در حقوق جزا مانند ممنوعيت شغلي، ضبط و تعليق گواهينامه رانندگي يا  ييهامعادلداري حقوق، ا محدودكنندهيا 
  اقداماتي چون تعطيل مؤسسه يا تأسيسات مربوطه هستند.

مقابله با جرم يقه سفيدها  يهاراهاداري بايد گفت كه يكي از  يهاپاسخدر مورد  ذكرشدهبا توضيحات 
ري است. در فرانسه و براي مقابله با جرم يقه سفيدها در قلمرو اقتصادي و مالي در استفاده از اين ضمانت اجراهاي ادا

قانوني  نامهبيتصو، زرادخانه ضمانت اجراهاي اداري توسعه يافته است. از آن جمله ستيزطيمحقلمرو حفاظت از 
دستور و اجراي قهري آن زماني و رقابت، اختيارات استاندارد را براي  هامتيقدرباره آزادي  1986مصوب اول دسامبر 

كرده  ينيبشيپيافته شده  ارتكاب و غيره) ستيزطيمحشده (به منظور حمايت از  يبندطبقهكه جرمي عليه تأسيسات 
  است.

  جبران و ترميم خسارت بزه ديدگان جرايم يقه سفيد ـ 6 ـ 6
ارد، جبران و ترميم خسارت وارده به بزه و آثاري كه بر قربانيان اين جرايم د دهايسفبا توجه به ماهيت جرم يقه 

و  صيتشخقابلديدگان اين جرم ضروري است جرايم بزهكاران يقه سفيد جرايمي هستند كه قربانيان مشهود نداشته و 
خسارات  رغميعل هاشركت. در نتيجه با توسعه بزه ديده شناسي، بزهكاري اصناف و افراد متنفذ و باشدينملمس 

) انتقادي كه به بزه ديده شناسي وارد آمده، 22ص ، 1391غالمي، . (شونديمسيع به فراموشي سپرده اجتماعي بسيار و
از بزه شناسان  ياعدهجانبداري و همدلي كه «تبديل اين رشته مطالعاتي به يك جنبش ايدئولوژيك سياسي است. 

ودن اين رشته و نيز كيفيت علمي تحقيقات ، عيني بيطرفيب، دهنديمنسبت به بزه ديدگان و حقوق آنان از خود نشان 
مربوطه را در خطر انداخته است، بنابراين بزه ديده شناسي بيش از پيش به عنوان يك جنبش ايدئولوژيك تلقي 

سياسي نيز گردهمايي علمي  يهاتيفعالشاخص اين مبارزات و  نيترمهمتا يك رشته مطالعاتي دانشگاهي.  شوديم
و ارائه نتايج حاصل از تحقيقات مجني عليه شناختي  هاافتهيراي تبادل اطالعات، نظرات و است كه مجال مناسبي ب

شمول  هاآن. اين تحول ايدئولوژيك بزه ديده شناساني پيامدهاي منفي اي به دنبال داشته كه از جمله شوديمتلقي 
ات وارد بر بزه ديده شناسي در حوزه وجود ايراد ، بامجدد بر جرايم سنتي و ناديده گرفتن جرايم يقه سفيدها است

مستقيم و قابل رويت ندارد، مطالعات بزه ديده شناختي  يقربان جرايم يقه سفيد و در جايي كه جرم يقه سفيدها،
را نيز مورد مطالعه قرار نداده و در  دهايسفكه شايسته است بزه ديدگان مستقيم و قابل رويت جرايم يقه  چنانآن

  .)34، ص 1382پروين،( ين قبيل بزه ديدگان تالش چنداني نيامده استجهت جبران خسارت ا
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قرار گرفته است. از جمله در راستاي قادر  يالمللنيبموضوع جبران خسارت بزه ديدگان مورد توجه اسناد 
ه كه بايد سريع، منصفانه، كم هزين يررسميغساختن بزه ديدگان، جهت دريافت خسارت از طريق تشريفات رسمي و يا 

  و قابل هزينه باشد، ترتيبات قضايي و اداري الزم برقرار گردد.
ملي براي خسارت زدايي از بزه ديدگان بايد مورد تشويق قرار  يهامؤسسههمچنين تأسيس تقويت و توسعه 

) نيز ممكن است براي خسارت زدايي تأسيس شود. چنين يردولتيغگيرد. در موارد مقتضي، ساير مؤسسات (مؤسسات 
اتي به عنوان مثال در مواردي كه دولت متبوع در شرايطي نباشد كه از بزه ديده، خسارت زدايي كند، به اين مهم مؤسس

  .پردازديم
قرار گرفته است از جمله  يالمللنيببه عالوه جبران خسارت بزه ديدگان جرايم يقه سفيد نيز مورد توجه اسناد 

شرايطي را مقرر كنند كه اشخاصي كه در نتيجه فساد متحمل  كه در قانون داخلي اندشدهكشورهاي عضو ملزم 
  ***حق اقامه دعوا به منظور دريافت غرامت كامل چنين خساراتي را داشته باشد. اندشدهخساراتي 

باشد. به عالوه  يرماديغچنين جبران خسارتي ممكن است شامل خسارت مادي، عدم النفع و خسارت 
 يهانامهنييآعضو را به تدوين  يهادولت 25فراملي در ماده  افتهيسازمانا جرايم كنوانسيون ملل متحد براي بارزه ب

اجرايي مناسبي براي فراهم كردن امكان جبران خسارت قربانيان جرايم موضوع اين كنوانسيون و اعاده وضعيت سابق 
ين داخلي امكان طرح و عضو توصيه شده است كه با رعايت قوان يهادولترهنمون كرده است. همچنين به  هاآن

به حق  ياخدشهكه  ياوهيشقربانيان را در مراحل مناسب دادرسي كيفري عليه مجرمان به  يهاينگرانبررسي نظرات و 
خسارت مورد توجه كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد مالي نيز قرار  . جبرانوارد نياورد فراهم سازند هاآندفاع 

اين كنوانسيون به كشورهاي عضو توصيه نموده است كه تدابير الزم را با رعايت اصول حقوقي  35گرفته است. ماده 
مالي عليه عالمان ورود ضرر، به منظور  فساد زاخود براي تضمين حق دادخواهي مؤسسات و يا زيان ديدگان از اقدامات 

  دريافت خسارت اتخاذ نمايند.
بزه ديده شناسي به صورت رسمي،  يهاافتهيين است كه آنچه مسلم ا يالمللنيببا وجود رهنمودهاي 

اين دانست كه جبران  توانيمو علمي بر سياست جنايي تقنيني ايران تأثير نگذاشته است. علت اين امر را  افتهيسازمان
ه حقوق . مطالبه تأمين براي تأدييه ضرر و زيان ناشي از جرم و مالحظشوديمخسارت با اعالم شكايت بزه ديده شروع 

  بزه ديده ممكن است سبب در صورت صدور قرارهاي تعليق و آزادي مشروط شود.
با توجه به مطالب مطروحه، روشن است كه با وجود توجه قانونگذار به حقوق بزه ديده و در مواردي جبران 

مشخصي در  و سازوكارهاي رديگيبرنمخسارت ضرر و زيان اين موضوع به صورت مشخص جرايم يقه سفيدها را در 
  نشده است. ينيبشيپسياست جنايي تقنيني ايران براي جبران خسارت جرم يقه سفيدها 

كه برخي كشورها  شوديمبا نگاهي به تجربه كشورهاي ديگر در زمينه جبران خسارت ناشي از جرم مشاهده 
اظ شناخته نشدن مقصر همچون فرانسه در مواردي كه دعوي خصوصي به ويژه به سبب اعسار محكوم عليه يا به لح

ممكن است به نتيجه نرسد يك سيستم جبران از سوي صندوق تضمين خسارت قربانيان اعمال تروريستي و ديگر 
  شده است كه در واقع نوعي تأمين اجتماعي كيفري است. ينيبشيپجرايم 

ن آئين دادرسي قانو 706-16تا  706 - 3به عالوه كميسيون جبران خسارت بزه ديدگان جرايم كه در مواد 
كرده است كه هر شخصي كه متحمل خسارات ناشي از اعمال عمدي يا غير  ينيبشيپكيفري صالحيت آن احصاء شده 

  ترميم كامل خساراتي كه مربوط به لطمات عليه اشخاص است را به دست آورد. توانديمعمدي مجرمانه سايرين شود 

                                           
  كنوانسيون حقوق مدني درباره فساد مالي مصوب كميته وزيران اتحاديه اروپا. 3ماده  ***
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  هاپيشگيرانه به جرايم يقه سفيد يهاپاسخ ـ 7 ـ 6
پيشگيرانه به جرايم يقه سفيد را مورد مطالعه  يهاپاسخاداري و جبران خسارت، در اين گفتار  يهاپاسخبعد از بررسي 

  .ميدهيمقرار 
عليه جرم بوده و آن را كاهش  آنچه هرپيشگيري داراي دو مفهوم موسع و مضيق است. در مفهوم موسع 

يم خسارت مجني عليه و فردي كردن مجازات توسط قاضي، . لذا مجازات، ترمشودميدهد، پيشگيري محسوب 
را دربرمي گيرد. پيشگيري در مفهوم  كيفري غير. لذا طيف وسيعي از اقدامات كيفري و آيندميپيشگيري به شمار 

 - 1. دهدميمضيق مجموعه وسايل و ابزارهايي است كه دولت براي مهار بهتر بزهكاري از دو طريق مورد استفاده قرار 
از طريق اعمال مديريت مناسب نسبت به عوامل محيطي، فيزيكي و  - 2ز طريق حذف يا محدود كردن عوامل جرم زا ا

  .)737 ص، 1383ابراهيمي، ( كنندميمناسبي را براي ارتكاب جرم ايجاد  هايفرصتمحيط اجتماعي كه به نوبه خود 

  اصالح قوانين جرم زا ـ 1 ـ 7 ـ 6
نظارتي و محدود  يهاسازمانبه مواردي همچون كارآمدي نظام اداري، تقويت  توانيمسفيد در پيشگيري از جرايم يقه 

به  توانيم، انتشار اخبار مربوط به جرايم يقه سفيد هارسانه، تقويت نهادهاي دموكراتيك، تقويت هاآننمودن تعداد 
، تقويت نهادهاي هاآنودن تعداد نظارتي و محدود نم يهاسازمانمواردي همچون كارآمدي نظام اداري، تقويت 

، انتشار اخبار مربوط به جرايم يقه سفيد، كاهش انحصار بخش دولتي، ترميم حداقل حقوق هارسانهدموكراتيك، تقويت 
كارگران، كارمندان با توجه به سبد هزينه زندگي و تورم واقعي، كاهش اختيارات مديران دولتي و اعطاي امتيازهاي 

ضد انحصاري، ايجاد نهادهاي مدتي  يهااستيسخش خصوصي حذف مقررات انحصاري و پيگيري فراوان دولت به ب
براي اينكه نوعي نظارت كنترل دايمي فردي وجود داشته باشد. حسابرسي دقيق بر عملكرد مديران و مسئوالن قبل از 

  .)37، ص 1381علي پور، نمود (مسئوليت و بعد از مسئوليت اشاره 
  
  

  گيرينتيجه
 يهافرصتپيدا كردند كه  يروزافزونمياني جامعه رشد  يهاحهيالقرون اخير با تغيير در نوع قشربندي اجتماعي، در 

قوانين ايران در مبارزه با جرايم يقه سفيدي از اجتماعي بيشتري براي ارتكاب جرم پيدا نمودند اين در حالي است كه 
 ينيبشيپدر نظام اقتصادي كشور  كنندگاناخاللازات اعدام براي . در مواردي حتي مجبرنديمتشتت و ابهام زياد رنج 

به تصويب رسيد، به خاطر  	شده است، در مواردي مثل پولشويي كه بيش از پنج سال بعد از تنظيم اليحه اوليه آن،
م مال ، اثر چنداني نخواهد داشت؛ چون صرفاً جزاي نقدي معادل يك چهارشدهينيبشيپعدم تناسب ضمانت اجرايي 

هاي شديدتر است. با مقايسه اين مجازات با مجازات شدهينيبشيپموضوع پولشويي براي مرتكبين اين عمل مجرمانه 
در  ينظميبمقرر براي جرايم سنتي عليه اموال از قبيل سرقت، كالهبرداري، خيانت در امانت، تخريب و... اين تشتت و 

  شود. تر ميسياست كيفري روشن
ضرورت دارد از بزه ديدگان  ركوبگرانه كافي نيست؛ بلكهجرمين يقه سفيد صرفاً از طريق سياست سمبارزه با م

 ييجوانتقامجرايم يقه سفيدي حمايت كافي از جهات مختلف به عمل آيد تا عالوه بر جبران خسارات وارده، در قبال 
اي تقويت شود كه مردم از سالمت و گونه احتمالي مجرمين يقه سفيد در امان باشند. نظام پليسي و قضايي بايد به
  كفايت آن اطمينان داشته باشند و بدون دغدغه خاطر به آن متوسل شوند.
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بنابراين، وضع قوانين متناسب و شفاف و آموزش نيروي كار متخصص، اعم از قضايي، پليسي و اداري كارآمد 
رساني و آموزش عمومي براي مقابله با از طريق اطالع و نهايتاً تشويق عموم مردم به همكاري در مبارزه با اين جرايم

  مجرمين يقه سفيد اهميت اساسي دارد. 
 اين .شوديم واقع ويژه هاييتو موقع هافرصت از افراد برخي سوءاستفاده يجهنت در اصوالً سفيدي يقه جرم

 به سفيد يقه بزهكاران .است ارجح وي حقيقي شخصيت از مرتكب حقوقي شخصيت و است ممتازه طبقه جرم جرم،

 به پيرامون وقايع از مردم آگاهي عدم .است آنان اصلي يزهانگ سود، كسب و اندواقف خوبي به جزايي حسابگري اصل

 يماسخوش گران دسيسه ژرف گرداب در را هاآن است يافته شهرت سفيدي يقه جرايم هزارة به كه حاضر عصر در ويژه

 مواردي در ولي است، بخشيده اعتال بشريت زندگي سطح به كه حاليندرع علمي، ننوي هاييفناور رشد .است افكنده

 مطامع جز چيزيچه به غيرانساني سيرتي با شيادان، برخي .است نهاده سودجويان برخي خدمت در را سوءاستفاده ابزار

 و زد و با فريبنديم را يبسيار كه هستند سفيدي يقه بزهكاران همان هاينا .انديشندينم نفساني دواعي يا مالي
 اقدامات قالب در چه دولت نقش كه اينجاست در .نهندينم جاي بر خود از اثري يا ردي معموالً ،يچنانآن بندهاي

 .گردديم آشكار )جرم وقوع از بعد( واكنشي اقدامات قالب در چه و )جرم وقوع از قبل( كُنشي

 حادث، باريانز اقدامات از ناشي وقايع به عمومي افكار تنوير نيز و ديسفي يقه جرايم حدوث هايينهزم شناسايي امروزه

 جرايم، اين با مقابله يا پيشگيري قبال در راهبردي جامع برنامة تدوين بنابراين ؛است ضروري ،امر متوليان سوي از

 باعث دولتي يهارانت يتعبير به يا منصب و مقام از سوءاستفاده واقع در .است يافته ضرورت ديگري زمان هر از بيش

 چشم به بارهيندرا مدوني برنامة و جامع قانون متأسفانه كه است حالي در اين است؛ شده بسياري جرايم ارتكاب

 تبليغ دربارة ويژه به مطبوعاتي، و جمعي يهارسانه بر دقيق نظارتي سازوكارهاي وجود عدم همچون عواملي .خوردينم

 توان و قدرت ساية در جرايم ارتكاب آمار مركزي، ياطالعات يهاسامانه نبود و هاين رسا خدمت و محصوالت مصنوعات،

  .است داده افزايش را اقتصادي
 اجتماعي، پيشگيري سفيد، يقه بزهكاران با برخورد در جامعه آحاد ميان در ملي عزم ايجاد مجموع، در

 يك از سفيدي يقه جرايم به رسيدگي براي فتراقيا دادرسي آيين و جزايي قاطع اجراي ضمانت با خاص قانون تنصيص

  .داشت خواهد يادشده جرايم آمار كاهش در مؤثري نقش ديگر، سوي از ديني باورهاي تقويت ويژه به و سو

  

  پيشنهادات
، مانند جرايم يقه سفيدي در بخش خصوصي هاحوزهخالء هاي قانوني جرم انگارانه در برخي  پر كردنبا  -1

  .ميهستخارجي نيازمند وضع قوانين جديد  يا حوزه تجارت
تأسيس مراكز ملي مبارزه با جرايم يقه سفيد براي مقابله با آثار سوء اين جرايم، خصوصاً در جهت  -2

  پيشگيري از جرايم يقه سفيدي.
 يهاآموزهكه با توجه به پايبندي ايشان به  اجتماعي، براي مديريت امور شدهشناختهانتخاب افراد صالح و  -3

  عاملي در جهت پيشگيري از جرايم يقه سفيدي باشد. توانديمديني، 
  اقتصادي و مالي. يهابخشكوچك كردن دولت، خصوصاً در  -4
   اقتصادي (بخش خصوصي). يهابنگاهنظارت مستمر و ارزيابي مداوم از عملكرد مالي  -5
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