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چرایی جرم انگاری در جرایم یقه سفید و راهکارهای پیشگیری از این جرائم از  

 شناسی  منظر جرم 
 

 میالد سپهوند  

 حقوق  ی کارشناس لیفارغ التحص

 

 چکیده 

يقه مجرمین  کار می اصطالح  به  افرادي  براي  داراي خصوصیات خاصی هستند.سفید  که  روش  رود  به  مقاله  -توصیفیدراين 

جرم انگاري در جرايم يقه سفید و راهکارهاي پیشگیري از اين جرائم از منظر    رآمده است به بررسی چرايیتحلیلی به نگارش د

اين مجرمان تخصص و تبحر خاصی در ارتکاب جرم دارند و هنر آنها    جرم شناسی پرداخته ايم و يافته ها حاکی از آن است که:

مر که  را  جرايمی  که  است  میاين  جلوه ،  شوند تکب  علمی  قانونی  با   یدهند  توأم  مجرمین  از  گروه  اين  ارتکابی  جرم  الظاهر 

و سیاسی ويژه اقتصادي  اجتماعی و  از جايگاه  آنها  توانايیخشونت نیست و  اين جايگاه  آنها  اي برخوردارند.  به  را  هايی خاصی 

توجه افکار عمومی  ديگرمی  ز جرايکمتر ا  باً بدون بزه ديده ون خشونت و غالجرايم يقه سفیدها به خاطر ماهیتی که بد  دهد. می

اين جرايم به خاطر پیچیدگی خاص خود و  ،  ولی در حال حاضر.  کرده استو به تبع آن توجه دولت مردان را به خود جلب می

مرتکبان بودن  نفوذ  نمی ،  صاحب  تعقیب  و  موارد کشف  بیشتر  عدالتدر  اجراي  روند  انحراف  به خاطر  يا  به سرانجامی    ،شوند 

است.ا  کهرسند.نمی شده  مجرمان  اين  به  نسبت  آنان  طلبی  عدالت  و  مردم  نارضايتی  سبب  ايران   ين  در  که  نیست  ترديدي 

فعالیت به  گسترده  بطور  سفید  يقه  حالمجرمین  اين  با  دارند.  اشتغال  مجرمانه  در  ،  هاي  زيادي  نظرهاي  اختالف  و  ابهامات 

بلکه در سطح جهانی وجود  ،  و دانشگاهی ملین مراجع قضايی  نه تنها در میا يقه سفید  خصوص مفهوم و دايره شمول مجرمین

باشد. .دارد عدالتی بین مردم جامعه می  اقتصادي و بی  اين جرايم آسیب هاي  انگاري  اصلی چرايی جرم  راهکارهاي    دلیل  از 

فرصت هاي مجرمانه و  نمود شناسايی موقعیت ها  اشااره  موارد  اين  به  توان  اين جرايم می  از  به عه  توس،  پیشگیري  بخشیدن 

برنامه هاي نظارتی ويژه و اتخاذ سیاست هاي راهبردي در قبال آنها کنترل و پیشگیري از وقوع جرايم يقه سفیدي قبل از هر  

 اسايی موقعیت هاي فرصت زا است.مستلزم شن، اقدام ديگري

 

 جرم شناسی ، پیشگیري، يقه سفید،  جرم انگاريهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه 

که .شونداستفاده از موقعیت و نفوذ اداري خود مرتکب جرايم سودآور غیرخشن مید که با سوءید کسانی هستنمجرمین يقه سف

  اه اجتماعی باال در دوره شغلیشان مرتکب می شوند جرايم يقه سفیدها جرايمی هستند که توسط يک شخص مسئول و پايگ 

از منظر ساترلند داراي،  بدين ترتیب فعالیت غیر قانونی در اجراي يک    دو ويژگی اساسی هستند  بزه کاري هاي يقه سفیدي 

سفیدها داراي برخی  تعلق مرتکبان به دسته اشخاص »قابل احترام و داراي پايگاه اجتماعی باال« غالبا يقه  . 2فعالیت حرفه اي؛  

هستند  ید جزء کسانی  بزهکار يقه سف،  يکی از متغیرهاي مزبور طبقه است. به زعم ساترلند،  ويژگی هاي جمعیت شناختی اند

اما مقررات حاکم بر فعالیت هاي حرفه اي خود را به شکل مکرر لل نقض  ،  که به دنیاي اجتماعی وسیاسی بااليی تعلق دارند

تان بیشتر در معرض بزهکارانیقه سفید قرار می گیرند. چون اين بزه کاران از هر فرصتی براي رسیدن  تهیدس،  می کنند برعکس

،  گرفته اند   -د سود می جويند و افراد تهیدست نیز چون از نظر اقتصادي و اجتماعی در سطح پايینی قرار  به خواسته هاي خو

  .دارايیهاي محدود خود را هم از دست میدهند  -در نهايت اموال و  بیشتر در معرض تدلیس اند و  ،  به امید رسیدن به سطوح باال 

 

 مفاهیم 

 جرم انگاری 

انگاري فرايندي است حقوق  قانون گجرم  با توجیه مبنايی خاص مثال حفظ ،  ذار يک کشوری و گزينشی که طی آن  را  رفتاري 

کرده و براي آن ضمانت اجراي کیفري تعیین می کند.  .. جرم تلقی  .نظم عمومی با مبانی اخالقی مذهبی و،  ارزش هاي اجتماعی

تغییر شکل می يابند.فرايند« است؛ چرا ،  ذاري يا آراء قضايیباورها و رفتارها به وسیله جرم و کیفر از طريق قانونگ ،  در اين فرايند

ی است. »گزينشی« است؛  که تصويب عنوانی مجرمانه نیازمند شور و مشورت و مالحظه ي بسیاري از جنبه هاي فردي و اجتماع 

از میان رفتارهاي ناقض هنجارهاي پذيرفته شده يا اخالل کننده در زندگی فردي و اجتماعی برخی را در دايره ي   ،زيرا دولت 

کیفري قرار می دهد و نه همه را. پايه ي اين گزينش گري آن مبانی و اصولی است که براي مداخله ي دولت وجود دارد.جرم  

از   يکی  است.انگاري  اجتماعی  انحرافات  و  بزهکاري  با  مقابله  مهم سیاست جنايی هر کشور در  مکانیسم هاي  و  دانش  )  ابزارها 

 ( 129ص، 1395، پژوهو همکاران

 

 جرم   -1

 . است شده  تعیین مجازات آن  براي در قانون که فعلی يا ترک هر فعل معناي به و حقوقی اصطالحی فقهی، جُرم 

  به  و وادار کردن  گناه  ارتکاب،  کردن  کسب،  کردن  حمل،  از درخت   میوه  چیدن،  کردن  قطع  معانی  به،  ر م  ج  ريشه عربیاز  ،  جرم 

،  1362،  ذيل ماده؛ طريحی،  ابن منظور  ؛1383اثیرابن  .119  ص،  6  ج،  1409،  بن احمد  خلیل  )   رفته است.  کار  ناپسند به  کاري

 ذيل ماده.( 

 

 جرم در لغت - ۲

 .دِعصیان و مَعصیت نیز تعبیر می شو، سَیِّئه، اِثم، بزه و خطا بوده و از جُرم به ذنب، جُرم در لغت به معناي گناه
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 جرم در اصطالح فقهی  - ۳

و يا  ديه و کفّاره  ،  قصاص،  تعزير،  همچون حدّ،  و داراي کیفر دنیوي،  در اصطالح عبارت است از هر نوع عملی که در شرع ممنوع

  همچون ضرب ،  مانند ترک نماز و روزه و نوشیدن شراب و يا در ارتباط با ديگري،  اخروي باشد؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد

 .جرم در اصطالح فقهی مرادف معصیت است،  بنابراين   .کشتن کسیو جرح و 

 

 جرم در اصطالح حقوقی  - ۴

تعريف  ،  قابل کیفر و يا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد ،  بر اساس قانونجرم در اصطالح حقوقی به فعل يا ترک عملی که  

 .شده است

 

 نسبت بین اصطالح فقهی و حقوقی  - ۵

جرم به ،  از قبیل ترک نماز از منظر فقهی،  بین تعريف فقهی و حقوقی عموم و خصوص من وجه است؛ زيرا برخی افعال،  ينبنابر ا

 ويکی فقه( ) .چنان که عکس آن نیز متصور است.شونداز منظر حقوقی جرم محسوب نمیروند؛ در حالی که شمار می

 

 یقه سفید 

يم سودآور غیرخشن می شوند. فاده از موقعیت و نفوذ اداري خود مرتکب جرامجرمین يقه سفید کسانی هستند که با سوء است

از:   عبارتند  سفید  يقه  مجرمین  ارتکابی  جرايم  مصاديق  ترين  مالی،  کالهبرداريمهم  ارتشا()  فساد  و  ،  شامل  کاري  جرايم 

جرايم  ،  جرايم زيست محیطی،  جرايم مربوط به مواد غذايی و دارويی ،  جرايم مربوط به نقض حقوق مصرف کنندگان،  استخدامی

د ولی به هر حال  رايانه اي و جرايم گمرکی. برخی از جرايم يقه سفیدي بزه ديده مستقیم دارند و برخی بزه ديده مستقیم ندارن

د و  کلیه افراد جامعه بايد تشويق به همکاري در مقابله با اين جرايم شون،  جامعه و اعضاي آن بزه ديده واقع می شوند. از اين رو

 ( 1387، سلیمی) .به اندازه کافی تحت حمايت قانونی واقع شوند

 

 تاریخچه 

ادوين ساترلند بار توسط  در يک    1939در سال    EdwinH.Sutherland )  1893  -  1950)  جرايم يقه سفیدي نخستین 

 - White «یدسپس وي مقاله اي تحت عنوان »جرايم يقه سف،  سخنرانی در »انجمن جامعه شناسی امريکا« مطرح گرديد

collar crimes) در مجله جامعه شناسی امريکا) ( The American Sociological Review)  2009) به چاپ رساند , 

Odum, 2009 (Kari 

آنها چنین تبیین هايی در مورد فجايع  ،  تبیین هاي روانشناسانه از جرم بود  1930يکی از مشخصه هاي دهه  ،  عالوه بر اين   

تأکید می کرد برخی  ،  ف تبیین هاي روانکاوانه  اي قبل از جنگ جهانی دوم به کار می بردند.ساترلند برخالنازي ها و جنايت ه

آمر هاي  شرکت  هاي  خالفکاري  دارداز  منشأطبقاتی  بلکه  ندارد  روانی  منشأ  همکاران)  يکايی  و  ساترلند،  سوتیل  از  نقل  ،  به 

،  سرقت،  ت تسلط و نفوذ نگرانی ناشی از جرايم خیابانی مانندحت،  جرم شناسی سنتی آن زمان،  به عالوه (.  233-234:  1383

به دلیل نگرانی  ،  1970و اوايل دهه    1960ضرر و زيان جزايی و... قرار داشت؛ اما پس از اواخر دهه  ،  ضرب و شتم،  سوء قصد
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گرايشی دوباره براي توجه به اين ،  از آثار اجتماعی زيان بار اين دسته فعالیت ها،  سیاستمداران و مردم،  بسیار زياد دانشگاهیان

 ( 134، 1390، محسنی)  ايجاد شد، نوع از جرايم

ا دارددر  نزديکی  ارتباط  مفاهیم  ساير  از  وسیعی  طیف  با  واژه  اين  شناسی  جرم  قدرتمندان،  دبیات  جرايم  انحراف  ،  1ازجمله 

و... نمونه هايی از اصطالحات مطرح   5غلی سوء استفاده از اعتماد ش،  4جرم نخبه گان ،  3جرم کسب و کار ،  2جرم شغلی ،  سازمانی 

 ( 14: 1391، و نجفی ابرند آبادي  216: 1385، سلیمی) هستندشده براي معرفی اين گونه جرايم  

افرادي انجام می گردد که در بخش هاي مرفه تر جامعه   از جرايم يقه سفیدها جرايمی هستند که به وسیله  منظور ساترلند 

سازگاري کامل با محیط خود حترام و منزلتند. افرادي که به جاي زندگی در حاشیه جامعه با  بوده و در سطح جامعه صاحب ا

و  ،  سطح زندگی نسبتأ مرفهی دارند ،  از مقام و عنوانی برخوردارند. معموال از آموزش هاي الزم بی بهره نیستند،  عمل می کنند

و به  و  گوناگون  هاي  شیوه  به  که  دارند  را  آن  توان  اساس  همین  ماديبر  قدرت  از  استفاده  با  خود  ،  يژه  کارانه  بزه  اعمال  بر 

 (. 266: 1390، هاشم بیکی ،  و نجفی ابرندآبادي  95-96: 1353، مظلومان) بگذارند سرپوش

 

 ویژگی جرایم یقه سفید 

 در مجموع اين جرايم از خصلتهاي زير برخوردارند

د پس سنجش آن ر در آمارهاي رسمی انعکاس می ياب کمتر گزارش می شود. در نتیجه کمت،  کمتر کشف يا علنی می شود.1

 .دشوارتر است

گرفتار می  ،  به ندرت،  توأم با نوعی بی توجهی و اهمال است تا آنجا که با اين بزهکاران،  برخورد دستگاههاي مسئول با آن .2

 .شوند و به زندان می روند

اقتص .3 توان  اجتماعی و زيرکی ها و هشیاري هاي خاص  محصول فعالیت يک طبقه ممتاز است و در سايه قدرت و  يا  ادي 

 .يا موقعیت هاي حرفه اي و تخصصی صورت می گیرد، باسوءاستفاده از موقعیت اجتماعی اين طبقات ، باال طبقات متوسط و 

 .هزينه اي به مراتب سنگین تر را بر جامعه تحمیل می کند،  نسبت به جرمهاي قشرهاي محروم جامعه .4

 .جامعه را قربانی خويش میسازدشمار بسیار بیشتري از افراد ، محروم جرمهاي قشرهاي در مقايسه با  .5

شود که آنان بتوانند به دفاع از خود   ۔مانع می،  کهتري يا برخوردار نبودن آسیب ديدگان اين جرمها از توان دفاعی مناسب .6

 .برخیزند

واقعی    تر نمايان است. اما درست به همان اندازهو تجاوز کمضرب و جرح  ،  نسبت به مواردي مانند قتل،  جنبه هاي خشن آن .7

ايمنی در ،  است و گاه نتايجی به مراتب وخیم تر را در پی دارد. مواردي مانند نقض آشکار مقررات بهداشتی در تهیه و ارائه دارو

 .يا آلودگی محیط زيست که می تواند باعث آسیب جسمی يا مرگ عده زيادي شود، محل کار

طرح  ،  با فاصله زمانی طوالنی پس از وقوع جرم،  شکايت ،  ينصورتال پس از ارتکاب جرم شاکی وجود ندارد و در غیر امومع .8

 ( 1390، و محسنی  171: 1388، احمدي) می گردد 

 

 
1 Crimes of the powerful 
2 Occupational crime 
3 Business crime 
4 Elite crimes 
5 Abuse of occupational trust 
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 چرایی جرم انگاری در جرایم یقه سفید 

مردم و رسانه هاي ،  حساسیت دولتمردان،  يبا توجه به گسترش کمی و کیفی اين جرايم و باال بودن رقم سیاه بزه کاري اقتصاد

و آسیب هاي    از اين جرايم نقش بسیار مهمی در جهت برقراري عدالت و امنیت اقتصادي در جامعه دارد  جرم انگاريگروهی  

 . اقتصادي فراوانی که اين جرايم در پی دارد

 

 جرم انگاری در جرایم یقه سفید

قه سفید می باشد. بدين ترتیب تا  ين جرايم اولین گام در جرم انگاري جرايم يشناخت دقیق جرايم يقه سفیدها شناخت دقیق ا

واکنش کورکورانه در مبارزه و کنترل ،  زمانی که فرق جرايم يقه سفید و تمايز ماهیت اين جرايم از جرايم خیابانی درک نگردد  

از  ،  که در اين رابطه پیش می آيد اين است  نین کیفري خواهد شد. البته بحث مهم ديگري  جرايم يقه سفیدها موجب تورم قوا

اغلب در فعالتهاي تجاري اعتماد در معمالت و تعهدات و به طور کلی  از  بر مبناي تخلف  بیشتر    آنجا که جرايم يقه سفیدي 

ق ،  اشخاص حقیقی و حقوقی( رخ می دهد ) انونی که مستلزم يک دعواي مدنی می  لذا تشخیص جرم بودن يا يک عمل غیر 

بیشتر سعی در  ،  بسیار مهم است شايان ذکر است که به بررسی موضوعات جرايم يقه سفید در قالب اخالقی می پردازند  ،  باشد  

می  بهره گیري از شیوه هاي قوانین کیفري دارند که نادرست بودن جرايم يقه سفید را مانند جرايم معمولی را مورد تأکید قرار  

،  ان بار چنین فعالیتهايی تأکید دارندد را بررسی کرده و بر محدود بودن عواقب زيدهند. اما بعضی که موضوع جرايم يقه سفی

گرايش بیشتري به سمت شیوه هاي قوانین مدنی دارند. جالب اينکه بیشتر جرايم يقه سفیدي به علت ناتوانی دستگاه قضايی يا  

ت ههاي مدنی که هدف از اين دعاوي جبران خسارسفیدها اغلب در قالب دعاوي مدنی در دادگا خال قانونی در تعقیب جرام يقه

شیوه جرم انگاري جرايم يقه سفید ها در قوانین کشور ايران در قانون :  2طرح می شود. بند  ،  و غرامت به زيانديده می باشد  

بندي  اساس موضوع جرم و انگیزه جرم مورد تقسیم    مجرمین بر،  مجازات اسالمی و اصوال در قوانین جزايی کشورهاي جهان

.. تقسیم می شوند. از از يکی دو قرن پیش قطع نظر از توصیف  . سیاسی و،  حیثیتی  ،  جانی،  قرار می گیرند و به مجرمین مالی

لومبروزو به سعی گرديده در قالب استانداردهاي علم جرم شناسی با عنايت به شرايط بزهکار تقسیمات جديدي از زمان  ،  جزايی

.. از آن جمله است. به تدريج انديشمندان ديگري مانند کر  . عشقی و،  ديوانه  ،  هیجانی  ،  ادتع  به،  عمل آيد که بزهکار اتفاقی

.. می تواند مورد  .شخصیت جنايی و،  پیناتل انواع ديگري از بزهکاران را مورد اشاره قرار دادند. شخصیت بزهکار،  چمر شلدون  

برده م  اشاره قرار گیرد. نام  از جرائمی  اخیر  اجتاما در سالهاي  اقتصادي و  ماعی جهان است.  ی شود که ثمره دگرگونی نظام 

سیاه تجارت  يافته  سازمان  مانند  ،  جرائم  جرائمی  مالی  بزهکاران  میان  در  آنهاست.  از  اي  نمونه  پولشويی  و  انسان  تجارت 

ه ارتکاب آن مستلزم نوعی  قاچاق طال و قاچاق کاال وجود دارد ک،  قاچاق ارز ،  پولشويی، رانت خواري ، ارتشا، جعل  ، کالهبرداري

بزهکاران يقه سفید اطالق شده است  ، تجربه و توانمندي می باشد که به اين نوع بزهکاران از حدود چندين دهه قبل، تیزهوشی

ر طاليی تفکیک کنیم. اين نوع بزهکاران معموال  که شايد بهتر باشد آنها را با توجه به درجات مالی به بزهکار يقه سفید و بزهکا

نهاد عمومی يا خصوصی به  ،  ا در می يابند و با شناخت قربانی اعم از فردهوش بااليی برخوردارند به راحتی چم و خم امور ر  از

از هوش و    راحتی کسب درآمد می نمايند. با اندکی دقت در خصوصیات مجرمان يقه سفید به خوبی می توان دريافت که آنان

نهاد زور و زر به ثروت باد آورده می رسند   ان ما با نوعی بزهکاران جديدي که با زد و بند با نبوغ بااليی برخوردارند اما در اين می

برخورد داريم که معموال آنان را می توان بزهکار طاليی نامید. اين بزهکاران با نهاد قدرت در ارتباطند و با توجه به ارتباط خود 

از لحاظ واکنش اجتماعی هر چند در  ...سو استفاده کنندگان از ارتباطات و  رد رانت ارتباطی می شوند مانند قاچاقچیان کاال ووا
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به ويژه آنانی که با سوء استفاده از رانت و احتکار با قاچاق در آمد هنگفتی به دست  ،  مجرمین يقه سفید  ،  بعد اخالق عمومی  

زالو صفت افراد  آورند  اکثخی،  می  در  اما معموال  قلمداد می شوند  فاسد  و  افکار  انتکار  نزد  در  ر کشورهاي جهان مجازاتها هم 

و هم در قوانین جزايی با نوعی اعمال تبعیض به نفع يقه طاليی ها و يقه سفیدها اعمال می گردد. در افکار عمومی  عمومی  

گیري می  رهگذر می شود يا جوانی که به علت نیاز مالی يقه  معموال جوانی که از راه استیصال مجبور به برخورد فیزيکی با يک  

توانی در کنترل رفتارها دست به ارتکاب جرائم خیابانی می زند معموال بیشتر مورد کند يا فردي به دلیل عصبیت و هیجان و نا

و در مقابل يقه سفیدها  شماتت و تنفر افکار عمومی قرار می گیرد به ويژه توسط افرادي عادي اين واکنش بسیار سطحی است  

ي اجتماعی و آراسته در جامعه حضور دارند و ار عايت نزاکت اجتماعی با ظاهري منطبق با ارزشهابه دلیل شرايط ظاهري که ب

هر چند مرتکب جرائم مالی بسیار مهمی شده باشند معموال واکنشها نسبت به آنها حائز جنبه تنفر عمومی و ،  ظاهر می شوند 

افراد    ده از روشها مال اندوزي می کنند معوال مورد تنفرنیست هر چند معموال ثروتمندان که به علت سواستفاانزجار عمومی  

فقیر جامعه می باشند. از لحاظ میزان خسارت و ضرر و زيان وارده به جرات می توان گفت که اثر منفی و مخرب رفتار مجرمانه 

اداري و اجتماعی خود می  اعتماد عمومی مبادرت به سوء استفاده از موقعیت    يک رانت خوار که با خیانت در امانت و خیانت به

هزاران برابر تبعات منفی بیشتري نسبت به جرائم يقه آبی ها دارد. يک محتکر با احتکار کاال و با  نمايد دهها صدها و شايد  

تغذيه سوء  موجب  فقر  شود  ،  ايجاد  می  مردم  میان  در  طبقاتی  شکاف  ايجاد  و  بیماريهابیکاري  به  زدن  دامن  مشکالت  ،  با 

اعتیاداعی زمینه هزاران مفسداقتصادي و اجتم و بیماري هاي روحی و جسمی در میان  ،  بیکاري،  طالق،  ه اجتماعی همچون 

مردم می گردد. اين در حالی است که قربانی جرائم يقه آبی ها از لحاظ تعداد محدودو از لحاظ اثرات به هیچ وجه گستردگی 

ند موضع  فري عمده کشورهاي جهان همانگونه که گفته شد هر چرائم يقه سفید ها را ندارد. در مورد واکنشهاي کیاثرات ج 

گیري و سمت و سوي ارعابی و سزادهی نسبت به اينگونه مجرمین دارند اما به ندرت کیفرهاي بسیار سخت و سنگین در مورد 

برخی ک میان  اين  در  اما  اعمال می کنند. هستند  اقتصاآنها  مفاسد  و چین که در خصوص  ايران  مانند  دي مجازاتهاي  شورها 

محاربه و افساد فی األرض مشاهده  ،  آن ها را به عناوين جزايی اختالل در نظام اقتصاديبسیار سنگین مقرر داشتند که نمونه  

نه پیش اداري چنین مجازاتهايی  رانت خواران و مجرمان  الوصف کماکان در مورد  نمائیم. مع  اعمال می    می  نه  بینی شده و 

اثر فقه بر مقررا  و   1375گذشته بیشتر بود و قانون تعزيرات  ت جزايی کشور ما محسوس است. اين حضور در سالهاي  گردد. 

در مواردي جاي خود را به موازين عرفی داده است. مسلما مباحثی  ،  قانون مجازات اسالمی در دست تايید نهايی شوراي نگهبان

اتهاي اسالمی  وس قواعد ما شده است. البته در بعد اخالقی مجازافساد فی األرض تحت تاثیر موازين فقهی وارد قام  ،مانند ارتداد

تا حدي مشابه است بحث لواط زنا و جرائم علیه عفت عمومی در اکثر مقررات جزايی اسالم مشابهت دارد اما در بحث جرائم  

امنیت در  ،  علیه  اقتصادي ظاهرا  ويژه جرائم  الوصف  به  دارد. مع  غلبه  اکثر کشورهاي جهان  به  نسبت  فقهی  ما ديدگاه  کشور 

بلکه اختالف ،  ستنباط از جرائم فقهی در میان فقها نمود يک اجماع و هماهنگی کامل را نداردفراموش نکنید که برداشت و ا

وابط و مقررات عرفی با توجه به نظر بسیار قابل لمس است. اما احساس می کنیم به ترديج تحت تاثیر شرايط عینی جامعه ض

ارز و مفاسد اداري جرائم  با قاچاق کاال و  مضرات زندگی شهري و اجتماعی نوين در بخش هاي مختلف جزايی مانند مبارزه 

اگر مقررات جزايی فعلی ما حتی در بخش کلیات و اصول  اقتصادي جاي خود را باز می کند به گونه اي که می توان گفت 

مقررات عرفی نشات گرفته و ساير موارد نیز اثر پذيرفته است. اصل قانونی بودن جرايم و مجازاتها اقتضا دارد    جزاي عمومی از

ابتدائا آن عمل جرم انگاري شده باشد يعنی به طور مشخص در قوانین مصوب عمل ،  که براي امکان تعقیب کیفري هر عملی

  -شده باشد. در نظام حقوقی ايران همچون بسیاري ديگر از کشورها    مجرمانه و ارکان متشکله آن تعريف و مجازات آن مشخص
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  قانون ،  بیشتر مصاديق جرايم يقه سفید جرم انگاري شده است. قانون تشديد مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداري

ارز به قاچاق کاال و  راجع  تعزيرات حکومتی  اعمال  ا،  نحوه  قانون مجازات ،  قتصادي کشورقانون مجازات اخالل گران در نظام 

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و  ،  قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع، اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونی

بهداشتی و  درمانی،  آرايشی  بهداشتی  و  بهداشتی  امور  حکومتی  تعزيرات  معامالت  ،  قانون  در  پورسانت  اخذ  ممنوعیت  قانون 

.. هر کدام يک يا چند مورد از مصاديق جرايم يقه سفید را جرم انگاري کرده اند. با اين وجود  .قانون مجازات اسالمی و،  خارجی

نوعی تشتت و پراکندگی در قوانین به چشم می خورد و در برخی موارد مجازات بعضی جرايم با توجه به آثار و عواقب آن و در 

نمی رسد. بکاريا بیش از دو قرن پیش به ضرورت تناسب میان جرايم و مجازاتها تأکید    به نظر  مقايسه با موارد مشابه متناسب 

به ندرت  ،  بلکه هر قدر زيان بیشتر به جامعه وارد آورد،  کرده است: » مصلحت عموم در اين است که جرم نه تنها ارتکاب نیابد 

ارد بايد به همان اندازه که اين جرايم مغاير با منفعت عموم  از می دموانعی که مردمان را از ارتکاب جرم ب،  اتفاق افتد. بنابراين

برخی از مصاديق  ،  بايد میان جرايم و مجازاتها تناسبی برقرار باشد،  است و شديدتر به آن آسیب می رساند قوي باشد. از اين رو

اليحه صورت گرفته ولی نتیجه    طرح يا  نیز به طور کلی جرم انگاري نشده اند. هر چند در مواردي اقدامات اولیه جهت تنظیم

جامه عمل نپوشیده است. چنانچه قوانین همگون و جامعی به تصويب رسد و اراده کافی  ،  نهايی که تصويب و اجراي قانون باشد

خصوصا در مواردي که شخصی دو  ،  قطعا موجب کاهش جرم می شود. ارتکاب جرايم يقه سفید،  بر انجام آنها وجود داشته باشد

از مصاديق اين جرم را مرتکب شده باشد چند مو  يا از عوامل  ،  تعدد مادي جرم()  رد  در قوانین و رويه قضايی برخی کشورها 

قوانین و ،  به خاطر آثار زيان بار گسترده که از ارتکاب جرايم يقه سفید به جامعه تحمیل می شود  .مشدده کیفر تلقی شده است

شدت عمل بیشتر با اين جرايم برخورد می کنند و طبع غیر خشن اين جرايم خیر با  رويه قضايی برخی کشورها در سال هاي ا

 مانع از اعمال مجازات نشده است.، و ظاهر موجه نماي مرتکبان

 

 راهکارهای پیشگیری از جرایم یقه سفید از منظر جرم شناسی

غیرقابل چشم پوشی است و  ،  ناي جامعهاد زيرباز آن جايی که اهمیت جرايم يقه سفیدي و دامنه تأثیرگذاري وسیع آنها بر ايج

گیري   کار  به  بنابراين  است.  ضروري  آنها  مجازات  و  جرايم  گونه  اين  مرتکبین  رفتار  بر  دقیق  ريزي  برنامه  و  جدي  تالش 

اعتبار و   از  افراد  از    اقتدار خود بايد راهکارهاي اصولی و نظام مند به منظور ايجاد مانع در مسیر سوء استفاده احتمالی برخی 

از وقوع جرايم يقه سفیدي،  مورد توجه مديران نظام عدالت کیفري قرار بگیرد. به همین دلیل گسترش و يا  ،  لزوم پیشگیري 

تکرار آنها بیشتر از گذشته اهمیت يافته است. در اين زمینه شاهد همکاري ها و تالش هاي مشترکی از سوي انديشمندان علوم 

راملی و بین المللی هستیم و با آموزه هاي جديد جرم شناختی در زمینه پیشگیري از  مختلف در عرصه فجنايی نظام هاي ملی  

از منظر جرم شناسی تقسیمات گوناگونی در زمینه پیشگیري مطرح ،  گسترش کیفی و کمی اين گونه جرايم مواجه هستیم. 

بر کنترل و رفع زمینه  ،  شکلی از پیشگیرير مهم می باشد.  حاکی از نگرش ويژه به اين ام ،  است که هر کدام از آنها به اعتباري

ناظر بر تمهید تدابیر و ايجاد بازدارنده هايی است تا از ،  هاي جرم زا مبتنی است که نشانگر پیشگیري اولیه است. گونه اي ديگر

ر اصطالح  یشگیري شود که دپ ،  وقوع جرم به وسیله کسانی که بالقوه در معرض آسیب هاي اجتماعی و ارتکاب جرم قرار دارند

پیشگیري ثانويه نام گرفته است. در مرحله سوم نیز پیشگیري از راه وضع قوانین مناسب و بازدارنده و برقراري ضمانت اجراي  

قطعی و مسلم صورت می گیرد تا از وقوع دوباره جرم با تشويق ديگران به ارتکاب جرم ممانعت به عمل آيد. اين نوع پیشگیري  

(. ديدگاه هاي مختلفی در اين زمینه مطرح است که به هر  55:  1380،  ابرند آبادي)  نام گرفته است  ح پیشگیري ثالثدر اصطال
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در جهت تبیین ضرورت ايجاد مانع در تحقق يا تکرار جرم هستند. جرم شناسان در زمینه پیشگیري از ارتکاب جرايم يقه  ،  حال

اي دولتی و حکومتی است. دوم اين که با وضع قوانین قطعی  جانبه دستگاه ه   اعمال نظارت همه،  سفیدي معتقدند که گام اول

ضمانت اجراي موثري پديد آيد. از سوي ديگر اطالع رسانی عمومی و ارتقاي سطح آگاهی هاي عموم افراد جامعه از  ،  و شديد

برخی جرم ،  قه سفیدياز تکرار جرم ي  در باال بودن ضريب اطمینان و امنیت موثر خواهد بود. درباره پیشگیري،  راه هاي مختلف

کوتاه و شديد ناشی از زندان هاي کوتاه مدت استفاده کرد. همچنین روشن است که  ،  شناسان معتقدند بهتر است از ضربه تند

ز با بزهکارانی روبرو هستیم که بیش ا،  نمی توان از بازپروري اجتماعی اين بزهکاران سخن به میان آورد. زيرا براساس تعريف

ی اند. ولی جنبش سیاست جنايی از يک سو در مقابل معافیت از مجازاتی که اين يقه سفیدان تاکنون از آن بهره  اندازه اجتماع 

خواهان استقرار آن چنان واکنش اجتماعی است که به ويژه با استفاده ار برخی  ،  مند شده اند قد علم می کند و از سوي ديگر

آزادي کننده  پ با  ،  تدابیر محدود  نظام  قبیل مجرمانايجاد يک  اين  و مجدد مدنی  بهتر  تربیت  عبارتی  به  يا  زمینه ،  یشگیري 

 (.  98: 1380، به نقل از دانش ، 1375،  آنسل) هماهنگی و انسجام هرچه بهتر آنان را با جامعه فراهم سازد

اسايی موقعیت ها و  بنابراين شن،  ردبرخی معتقدند از آنجا که جرم يقه سفیدي با جرم خیابانی تفاوت هاي عمده و تکنیکی دا

توسعه بخشیدن به برنامه هاي نظارتی ويژه و اتخاذ سیاست هاي راهبردي در قبال آنها ضروري است. در  ،  فرصت هاي مجرمانه

مستلزم شناسايی موقعیت هاي فرصت زا است. در  ، کنترل و پیشگیري از وقوع جرايم يقه سفیدي قبل از هر اقدام ديگري،  واقع

نظريه الگوپذيري جرم و نظريه پیشگیري وضعی جرم. هريک از نظريه  ،  يه مطرح است: نظريه فعالیت روزمرهن ارتباط سه نظراي

ارتباط با جرايم يقه سفیدي کمک می کند،  در تحلیل اساسی ساختار فرصت،  ها از ،  209،  سیمسون و ويسبورد)  در  به نقل 

 ( 63:  1383، کینیا

تحريک مجرم و  ،  قق شرايط الزم براي واقعه مجرمانه ضروري است: هدف جرمنصر اساسی در تحوجود سه ع ،  طبق نظريه اول

(.  54: 1387، به نقل از رحیمی، 1979، کوهن و فلسن) به منظور دسترسی مجرم به هدف ، مکانی مشترک با عمومی يا مجازي

اس نظريه الگوپذيري جرم نیز موثر واقع شود. براسممکن است جرم در نبود کنترل  ،  در صورتی که اين سه عنصر موجود باشند

از طريق اشتغال در مشاغل قانونی و مشروع بوده است. در حقیقت مجرمین تمايل دارند  ، آگاهی مجرمین از فرصت هاي جرم زا

ه مجرم تا هدف خود را در محیط هاي آشنا شناسايی کنند. بنابراين فرصت هاي مجرمانه منحصر و محدود در مناطقی است ک

 ت هاي روزمره خود از آنها عبور می کند. در طول فعالی

 

 نتیجه گیری 

شناسايی و تعقیب  ،  با توجه به ظاهر موجه و موقعیت اجتماعی و شغلی مرتکبین و همچنین طبع غیرخشن مجرمین يقه سفید

ارتکاب اين جراآنان با مشکالت بیشتر رو به رو می ه مرتکبان آن  يم نیز قدرت بیشتر ب شود. سازمان يافته و تشکیالتی بودن 

نهايت  ،  کند. با عنايت به اينکه مرتکبان اين جرايم از ناآگاهی مردم و مسؤولین با حسن نیتتر میداده و مبارزه با آن را مشکل

می را  قانوناستفاده  اجراي  مسؤولین  و  مردم  جهل  و  قوانین  در  ابهام  هرگونه  و  شفافیت  ،  برند  و  آگاهی  و  رونق  سبب عامل 

با اين جرايممهم،  از اين رو ،  مین يقه سفید استشکست فعالیت مجر رسانی و معرفی  اطالع،  ترين وسیله پیشگیري و مبارزه 

کلیه شهروندان بايد آگاه شوند که  ،  رسانیويژگی مجرمین يقه سفید و آثار اعمال مجرمانه آنها بر جامعه است. از طريق اطالع

هم از طريق رسانه هاي    شهروندان بايد ،  بنابراين  .رات زيان بار مستقیم داردندگی روزمره آنان اثارتکاب جرايم يقه سفیدي بر ز

عمومی و هم وضع قوانین متناسب خود را ذي نفع در مبارزه با مجرمین يقه سفید بدانند و تشويق به همکاري شوند. نحوه 
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روش همکاري مردم با مامورين آموزش  بايد به اطالع عموم برسد و  عمل اين مجرمین و چگونگی اثرگذاري اين اعمال مجرمانه  

با توجه به اين که جرايم رو به رشد يقه سفیدي از يک سو در نتیجه رفتار متظاهرانه برخی افراد بهره مند از سطح   وداده شود

ديگر از سوي  و  شوند  واقع می  باال  ماهیت،  هوشی  از  جرايم  قبیل  اين  ديدگان  بزه  آگاهی  هاي    سطح  شیوه  و  ارتکابی  رفتار 

پیاده نمودن برنامه هاي راهبردي از سوي کارگزاران نظام  ،  پايین است،  فريبکارانه مربوط افکار عمومی و  بنابراين آگاه کردن 

از پیش ضرورت می يابد.  ،  عدالت کیفري با توجه به گسترش کمی و کیفی اين جرايم و باال بودن رقم سیاه بزه کاري  بیش 

دولتمردان  ،اقتصادي و  ،  حساسیت  انگاريمردم  جرم  گروهی  هاي  برقراري   رسانه  در جهت  مهمی  بسیار  نقش  جرايم  اين  از 

بر کنترل  ، شکلی از پیشگیريعدالت و امنیت اقتصادي در جامعه دارد و آسیب هاي اقتصادي فراوانی که اين جرايم در پی دارد.

ناظر بر تمهید تدابیر و ايجاد بازدارنده  ،  ریري اولیه است. گونه اي ديگو رفع زمینه هاي جرم زا مبتنی است که نشانگر پیشگ

پیشگیري شود ،  هايی است تا از وقوع جرم به وسیله کسانی که بالقوه در معرض آسیب هاي اجتماعی و ارتکاب جرم قرار دارند

و برقراري   ع قوانین مناسب و بازدارنده که در اصطالح پیشگیري ثانويه نام گرفته است. در مرحله سوم نیز پیشگیري از راه وض

 د. ضمانت اجراي قطعی و مسلم صورت می گیرد تا از وقوع دوباره جرم با تشويق ديگران به ارتکاب جرم ممانعت به عمل آي
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