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 سیاست کیفری و اخلاقی سازمان تعزیرات حکومتی در قبال تخلفات اقتصادی
 

 3، دکتر علیرضا سایبانی2*، دکتر امیر حسن نیاز پور1احسان عبدلی نسب گروهی

 رانیقشم، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام واحد قشم، ،یو جرم شناس یفریحقوق ک یدکتر یدانشجو .1

 رانیتهران، ا ،یبهشت دی، دانشگاه شهدانشکده حقوق ،یحقوق جزا و جرم شناس گروه .2

 رانیبندرعباس، ا ،یدانشگاه آزاد اسلامواحد بندرعباس،  ،یحقوق جزا و جرم شناس گروه .3
 (52/20/0022، تاریخ پذیرش: 52/25/0022تاریخ دریافت: )

 

 

 

 سرآغاز

ی جوامع بشری در عرصه های مختلف امری مبرهن و پیشرفت روزمره
های مورد پذیرش در ابعاد این پیشرفت ها ارزشآشکار است. همراه با 

مختلف دائماً در حال تغییر هستند. این تغییر ارزش ها خود باعث تغییر 
از  1هنجار ها می شود و تغییر هنجار ها، تغییر دامنه ی حمایت حقوقی

آن ها را در بر دارد. در این میان برخی از ارزش های نو پدید چنان پر 
ار حمایت و تضمین با بهره گیری از ابزار های اهمیت اند که سزاو

که در پی حمایت کیفری از  -کیفری به شمار می روند. این رویکرد
بنیادی ترین ارزش های اخلاقی کلاسیک و جدید جامعه ی بشری 

 جنایی و بالتبع سیاست کیفری و توسعه ی قلمرو سیاست»به  -است
 (.  1انجامیده است )« 2اخلاقی

انون گذاری ایران، بخش بر اساس مجوزات قانونی صادر شده از مراجع ق
 ، که فاقد اوصاف کیفری بوده، وصف 3هایی در سیستم حقوقی ایران

 
 
 

 

 
ی به آن به ـکیفری گرفته و تشکیلات رسیدگی کننده و روند رسیدگ

صورت مفترق شده، داخل یا خارج از سیستم قضایی، مورد حمایت 
زه ی قرار گرفته است. افتراقی سازی های حو 4تخصصی حقوق کیفری

جرایم اقتصادی، جرم انگاری های قلمرو حقوق کار و تشکیلات شبه 
قضایی، از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، شوراهای حل اختلاف، 

 ی حمایت های حقوقی و کیفری است.میانجیگرها از نتایج این توسعه
به لحاظ این که سازمانی با  5در این میان، سازمان تعزیرات حکومتی

م و مستقل، خارج از سیستم قضایی، اموری قضاگونه را تشکیلات منسج
سرپرستی می نماید، نمونه ای خاص و ویژه از توسعه ی قضایی است. 
وضعیت این سازمان به گونه ای است که، هم به لحاظ ساختار، هم به 

توان آن را در حد پلیس لحاظ کارکرد و هم به لحاظ جایگاه، نه می
 اد صرفا سرکوبگر دانست. اداری تنزل داد و نه یک نه

 
 

 چکیده

شناسی در پیونـدی تنگاتنـق قـرار دارد. امـا امعهسیاست و از سویی با جارتباط اخلاق و سیاست موضوعی است که از یک سو با فلسفهزمینه: 
یابی به قـدرت گری تعلق دارد و سیاستمدار برای دستبسی دشوار است که این دو را در کنارهم قرارداد چرا که سیاست به حوزه قدرت و سلطه

شناسـان بـا حـرارت ابعـاد دانان و جرمحقوق کند. در شرایطی کهی اهداف او دست پا گیر است نمی چندان خود را درگیر مفاهیم اخلاقی که برا
بعضا از نمایند دهند و ابعاد مختلف آن را تحسین میها مورد بررسی و تحلیل قرار میرویجکشور را در پاسخدهی به جرایم و ک جناییسیاست 

در کنـار  حکـومتیسـازمان تعزیـراتاما این پژوهش ضمن تبیین عقلانی و منطقیِ جواز و الزام تحلیل سیاست اخلاقی سیاست اخلاقی غافل اند.
 ن در دل سیاستگذاری های مرتبط با این سازمان در پاسخدهی به تخلفات اقتصادی را مورد بررسی قرار داد.آسیاست کیفری 

هـایی گونه، پاسخی جرمسازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از مهمترین مراجع شبه قضایی کشور عمدتاً در خصوص اعمال: گیرینتیجه
داخلـی سـازمان تعزیـرات حکـومتی در قبـال تخلفـات اخلـاقیکیفری ودر تحلیل وضعیت سیاست کند.میکیفرگونه را در مسیری قضاگونه ارائه

های معطوف به کنترل و مقابله با تخلفات اقتصادی از سوی سـازمان تعزیـرات حکـومتی در دو گذاریاقتصادی مشخص شد که عمده سیاست
ی سـازمان کنشی یا سیاست پیشـگیرانهدهیی پاسخگذاری کیفری و اقدامات واکنشی و دوم عرصهی پاسخگردد. اول عرصهخلاصه می بخش

هـا سـازمان بـا ایجـاد بسـترهای مناسـب در ابعـاد گذاریتعزیرات حکومتی بود که هر چند در ابتدای این مسیر است اما مطابق با این سیاست
 های عملیاتی خود را آغاز نموده است و در این بخش بیشتر باید اهداف سیاست اخلاقی را مورد توجه قرار دهد. مختلف پیشگیری گام

 
 سیاست اخلاقی، سیاست کیفری، مراجع شبه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتیکلیدواژگان: 

 

 niazamir654@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
 



    امیرحسن نیازپور و همکاران: سیاست کیفری و اخلاقی سازمان تعزیرات حکومتی در قبال تخلفات اقتصادی دکتر
 

 32 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

انز
ش

ه 
مار

 ش
،

40 ،
00

44
 

ري
رو

 م
له

قا
م

 
 

 

ومتی، محلی است برای تظلم ــاما در هر حال سازمان تعزیرات حک
بخشی از بدنه ی جامعه، بنابراین  6احقاق حقوقخواهی، رسیدگی و 

کارکردی دادگستر مآب دارد، و همین امر اهمیت توجه به سیاست 
 اخلاقی این نهاد را دو چندان می کند. 

به آورده های علمی امری نیست  7ست گذاریمسئله ی وابستگی سیا
که کسی بتواند منکر آن شود. این مسئله در دو باب تحکیم می یابد اول 

ها و مسائلی است که از خلال کاربستِ خرد اینکه، جهان سرشاز از معما
(.  و دوم این که، حرمت و مقبولیت 2و داناییِ انسان حل می شود )

حدی هست که سیاست گذاران در عرصه  علوم و دانش ها نزد عامه، در
ی آورده های های مختلف، سیاست گذاری های خود را در پس پرده

 علمی ابراز نمایند تا مشروعیت و مقبولیت عامه را داشته باشند. 
در همین راستا، مسئله ی وابستگی سیاست گذاری در خصوص 

ی هبزهکاری های اقتصادی به پشتوانه ی دانش، از طرفی با مسئل
به این معنی که،  -همراه شده است 8جناییتحولات و توسعه ی علوم 

تحولات علوم اخلاقی از یک جنبه؛ ناظر به استفاده از آموزه های علمی 
متعدد است که بر این اساس، برای مثال شاخه های پیراحقوقی و 

ی دیگر، توسعه اند و از جنبهبینابین در قلمرو حقوق اخلاقی پدیدار شده 
ی آن از رهگذر، دریچه ی تحلیل جرم و مسائل مرتبط با آن است که 
در پرتو این زاویه، علوم اخلاقی به سمت افتراقی ساختن مطالعات اخلاقی 

و از طرف دیگر، با این واقعیت روبه رو است که، جرم  -پیش رفته است
ها و تخلفات اقتصادی، همواره از رفتار های آسیب زننده به فرآیند 

تصاد یعنی؛ تولید، پخش و مصرف است که با ارتکاب آن ها ارزشها و اق
نظم اقتصادی به چالش کشیده می شود. این بزهکاری ها در این زمانه 

ی شمار آن ها چنان است که می رو به افزایش بوده و روند فزآینده 
(. تلاقی این شرایط 3سخن راند)« 9بحران جرم های اقتصادی»توان از 

اقتصاد، لزوم سیاست گذاری مبتنی بر دانش و گسترشِ حوزه و نابسامان 
مطالعات دانش های علوم اخلاقی، تنها یک مسیر منطقی و معقول در 
پیش پای مراجع پاسخ ده به هنجاری های اقتصادی گذاشته و آن هم 
تمسک به قوه ی قاهره ی حقوقی و دانش های علوم اخلاقی است. اما 

طرح بحث می گردد و از زاویه ی آن  موضوعی که در این پژوهش
پاسخی برای پویش خواهد شد، این است که اولاً به صورت بحث 
مقدماتی با توجه ذات شبه قضاییِ یکی از مهمترین مراجع پاسخ ده به 
ناهنجاری های اقتصادی یعنی سازمان تعزیرات حکومتی، اساساً این 

لوم اخلاقی و سازمان تا چه حد مجوز بهره گیری از آورده های ع
مشخصاً دانش سیاست اخلاقی دارد و این دانش تا چه میزان در امور این 
سازمان مدخلیت دارد و پس از اثبات منطقی این جواز، وضعیت سیاست 
گذاری های سازمان تعزیرات حکومتی در سنجه ی سیاست اخلاقی به 
 چه سبک و سیاقی می باشد. لذا طی دو گفتار این مسائل پاسخ داده

 خواهد شد.

 

 سیاست اخلاقی
در نگاه ابتدایی، جمع اخلاق با سیاست ناممکن به نظر می رسد؛ زیرا 
اخلاق، از فضایل، صفات و افعال حسنه سخن می گوید، در حالی که 

سیاست، دغدغه قدرت و اعمال سلطه را در سر می پروراند. سیاست 
های مدار در پی کسب، حفظ و توسعه قدرت و نیز تامین خواست 

، با نگاه منفی به این 11نفسانی خویش است، در حالی که انسان اخلاقی
امور، در اندیشه کسب فضایل و زدودن رذایل نفسانی است. در نگاه 
ثانوی به این دو موضوع می توان دریافت که چنین اختلافی را نمی توان 

ری لزوما از ذاتیات این مبحث به شمار آورد، بلکه می توان با یک بازنگ
در تعریف سیاست، اخلاق را در کانون سیاست جای داد. از این رو، 

نام « سیاست اخلاقی»سیاستی که بر محور اخلاق سرو سامان می یابد، 

 .(4)دارد
ارزش گذاری های »، بدین شکل، که سیاست اخلاقی با عنایت به این

 عرفی، با تکیه بر آداب و رسوم و باور های معمول بین اعضای هر گروه
و افراد کل جامعه و ارزش گذاری رسمی در قالب قوانین و مقررات و 
مدیریت رعایت این ارزش ها و پاسخ ها به موارد نقض آن ها در هر 
گروه و جامعه انسانی چنانچه لباس تقنینی بپوشد و در چارچوب فرآیند 
بزه انگاری به ارزش های حقوقی اعم از کیفری، مدنی و انضباطی، 

داری تبدیل شود و قانون گذار همزمان برای تضمین آن ها انتظامی و ا
( تعریف شده است و همچنین 5«)دست به پاسخ گذاری متناسب بزند

کارکرد سیاست اخلاقی در سطح کلان و خرد، مطرح گردیده است، باید 
ی پاسخ دهی و صلاحیت سازمان تعزیرات مشخص گردد اولاً حوزه

در سیاستگذاری ردد آیا حکومتی مشخص گردد؟ دوماً مشخص گ
جنایی و بالتبع  ش سیاستنحوز مطالعات داسازمان تعزیرات حکومتی در 

قرار خواهد گرفت یا خیر و نهایتاً بستر های  سیاست کیفری و اخلاقی
مدخلیت دانش سیاست اخلاقی در امور سازمان تعزیرات تعیین گردد؟ 
جهت پاسخ به این سوالات طی سه قسمت: وضعیت ماهیتی تخلفات و 

تی و از زاویه ی بزهکاری های مورد صلاحیت سازمان تعزیرات حکوم
آن وضعیت یکسانی مراجع قضایی و شبه قضایی از منظر دانش سیاست 
اخلاقی و نهایتاً بسترهای مدخلیت این دانش در سازمان تعزیرات 

 جکومتی بررسی خواهد شد.
 

ناهنجاری ها، پاسخ ها و فرآیند پاسخ دهی سازمان 

 تعزیرات حکومتی 

است گذاری های اقتصادی در آنچه که قانون گذار ایرانی در پرتو سی
جهت کنترل ناهنجار های اقتصادی، بر عهده ی سازمان تعزیرات 
حکومتی نهاده است و آن را شایسته و صالح به سامان دهی در آن 
موضوعات  دانسته است، اموری در قالب تخلفات تعزیری از نوع 
حکومتی می باشد. ماهیت این تخلفات و شیوه ی پاسخ دهی و پاسخ 

ی قرار گرفتن یا نگرفتن ی اعطایی به این تخلفات، مشخص کنندههای
ی مطالعات دانش سیاست اخلاقی خواهد بود. این سازمان در حوزه

 بنابراین در سه قسمت مجزا تحلیل خواهند شد.

، به معنای واپس کشیدن، بازماندن، 11تخلفتخلف تعزیری: 

یعزّر به  -ریشه عزّراز(. و تعزیری)منتسب به تعزیر(، 6سرپیچی کردن )
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ضرب دون »همچنین( 7معنای؛ یاری رساندن منع کردن، ادب کردن، )
 ( بیان گردیده است.8، برای بازداشتن مرتکب از معصیت مجدد )«الحد

، جامعه ی حقوقی نوعی بی 12در باب تشریح و تبیین تخلفات تعزیری
و تفاوتی و بی رغبتی از خود نشان داده و آن را موضوعی بدیهی 

شناخته شده دانسته است. اما در واقع شناخت دقیق ماهیت تخلفات 
تعزیری و تطبیق آن با جرایم امری مهم و نتایج حاصل از آن، در 
سرنوشت سیاست گذاری های سازمان تعزیرات حکومتی نقش مهمی را 
ایفا می نماید که البته این امر هم چندان دشوار نیست و با یک مقدمه 

 منطقی قابل کشف است.  چینی و استدلال
هر رفتاری اعم از فعل یا »؛ 13اسلامیقانون مجازات  2بر اساس ماده 

ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب 
واکنش سرکوبنده اجتماعی با » و از آنجایی که مجازات،« د.می شو

ج آوری، هدف ترساندن، سزادادن، بازپروردن و ویژگی های بنیادی رن
( بسیاری از پاسخ 9می باشد )« رسوا کنندگی، معین بودن و قطعی بودن

های اعطایی به تخلفات تعزیری اعم از جزای نقدی و حبس واجد این 
قانون  18ی خصیصه می باشند. از سوی دیگر مطابق اطلاق ماده

تعزیر مجازاتی است که ... یا نقض مقررات »مجازات اسلامی؛ 
، بیانی عام و مطلق دارد که شامل 14مقررات حکومتی نقض« حکومتی...

تمام رفتار هایی است که حکومت نقض آن را منع نموده باشد و برای 
ضمانت آن مجازاتی تعیین کرده باشد، می شود. علاوه بر این، چنانچه 
به قوانین گذشته کیفری مراجعه ای داشته باشیم در می یابیم تخلفات 

قانون مجازات  7ماده  4خلافی مذکور در بند  تعزیری به مثابه جرایم
می باشد که ضعیف ترین نوع جرم و البته به هر  1314عمومی مصوب 

 حال جرم شناخته می شد.
بنابراین چنین استنتاج می گردد، اگر چه تخلفات تعزیری از جنبه شکلی 
و ساختاری به مناسبت جایگاه، مانند سایر انواع تخلف)اداری، انتظامی( 

ریشه مشترک دارد و  جرایمباشد، اما از جنبه ی ماهوی و ذاتی با  می
اساساً دارای اوصاف منحصر به فردی است که با هر دوی این ها 

 متفاوت است. این اوصاف به ترتیب ذیل می باشد:

تخلفات تعزیری حکومتی، تابع رابطه ی استخدامی به خصوصی  -1
نفی( و گاهی نیست و گاهی اوقات با کسب یک مجوز)تخلفات ص

اوقات بدون داشتن مجوز خاص و توسط عموم افراد قابل ارتکاب 
 است) تخلفات قاچاق کالا و ارز(.

مجازات های تخلفات تعزیری عموماً ضعیف)به جز موارد اندکی( و  -2
دارای مراتب مشدد در حالت تکرار، از رسته ی تخلف صورت 

 گرفته و عمدتاً مالی و اقتصادی می باشد.

دف کلی جرم انگاری و تخلف انگاری یکی است، ولی اگر چه ه -3
اهداف تخلفات تعزیراتی حکومتی به صورت تخصصی، تنظیم 
گری و بدست گرفتن زمام امور از کنترل خارج شده حکومتی 

 است.

لذا با توجه به این که مشخص شد، تخلفات تعزیری ماهیتاً جزو جرائم 
 ی به حساب می آیند.می باشد، بالتبع، بخشی از بدنه ی حقوق کیفر

همانطور که شیوه ی پاسخ دهی قضاگونه)شبه قضایی( :  -

است. « مرجعی شبه قضایی»بیان گردید، سازمان تعزیرات حکومتی 
بدین معنا که سازمانی دولتی است اما عملاً و ماهیتاً فعالیت حقوقی و 

 قضایی دارد. موارد متعددی وجود دارد که مبین این موضوع است:
ع نزاع و که عبارت از داوری کردن برای رفقضاوت ی اول، هدر وهل

های بزرگی است که از است، یکی از منصبن مردم در میاکشمکش 
وم معص امامانو صلی الله علیه و آله ی پیغمبر برا ب خداوند متعالجان

علیهم السلام و از جانب آنان برای فقیه جامع الشرایط تعیین شده است 
( لیکن این جهت گیری سخت گیرانه بعدها تعدیل گردید و شرایط 11)

تصدی منصب قضا تغییر کرد به گونه ای که قضاتی در دانشگاههای 
قضایی تربیت گردیدند و بخش عمده ای از نیاز به مناصب قضایی 

حصیلان حقوقی و فقهی تامین گردید. بنابراین، همانگونه توسط فارغ الت
که در تعریف قضاوت آمد، هر گونه رفع اختلافی که در محکمه آورده 
شود و نتیجه اش صدور حکمی الزام آور باشد در مفهوم عام قضاوت 
است. لذا شعب تعزیرات حکومتی که عملاً رسیدگی به تخلفات، رفع 

ند، عملی قضایی انجام می دهند، هرچند اختلاف و صدور حکم می نمای
که انتقاداتی به قانون گذار مربوطه، نسبت به کم اعتنایی به شرایط و 

 وضعیت رووسا و کارکنان شعب سازمان تعزیرات وارد است.
دوم اینکه، قانون گذار در تدوین قوانین مربوط به تعزیرات و آیین نامه 

حقوق جزا و کیفری را به ی سازمان تعزیرات حکومتی زبان حاکم بر 
، بدین نحو که: در فصل اول قانون تعزیرات حکومتی کار گرفته است

مربوطه، در « تخلفات و تعزیرات»از اصطلاح  23/12/1367مصوب 
استفاده کرده است. همچنین « جرایم و مجازات ها»مقابل اصطلاح رایج 

ست، مکرّرا ًدر علاوه بر واژه ی تعزیر که خود دارای بار جزایی و کیفری ا
و...از الفاظ جرائم، مجازات و کیفر  52، 51، 49، 48مواد مختلف از جمله 

استفاده کرده است. همچنین در سایر مقررات مربوطه از جمله تعزیرات 
حکومتی در امور بهداشتی و درمانی و قاچاق کالا و ارز، قانونگذار محترم 

داری قرار دارد و به به کلی فراموش نموده است که در قلمرو نظام ا
ی ( مورد سوم و مهمتر از همه11کرات الفاظ مذکور را به کار برده است)

این موارد، ساختار و بنیان سازمان تعزیرات حکومتی، اساساً ساختاری 
ی تعقیب، کشف تخلف، قضایی است، بدین نحو که از شروع پروسه

جدید نظر انجام تحقیقات، رسیدگی، صدور حکم، اعتراض به آراء، ت
نسبت به آراء بدوی، اجرای احکام صادره، و طرق فوق العاده رسیدگی 
همه و همه حاکی از طی شدن روند قضایی می باشد هر چند که جایگاه 
این پروسه، محلی خارج از دستگاه قضایی باشد. اوج این یکسانی و 

و  1392همانندی در دید قانون گذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 
اصلاحات بعدی آن، در جایی مشاهده می شود که قانون گذار سهم 
سازمان تعزیرات حکومتی را در انجام پیشگیری از جرایم موضوع این 
قانون، همسنق قوه ی قضاییه دانسته است و این سازمان را مکلف به 

 ایجاد تشکیلاتی مشابه با قوه قضاییه نموده است.
و مفاد آیین نامه ی سازمان تعزیرات چهارم این که، با تفقّد در مواد 

حکومتی، مبرهن و مشخص است که آیین دادرسی حاکم بر شعب این 
سازمان، همانندی ویژه ای با آیین دادرسی کیفری و مدنی دارد. شخص 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
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مخاطب شکایت، متهم است و همچون متهم با وی برخورد می گردد 
محکومیت  تا اینکه حکمی در خصوص اتهام وی صادر گردد. چنانچه

وی قطعی گردد، بایستی مجازات گردد و مجازات مورد حکم الزاما باید 
اجرا گردد، حتی اگر رای دادگاههای دادگستری متفاوت و مغایر با آن 

 باشد. 

پاسخ های اصداری از پاسخ های کیفری و شبه کیفری:  -

سازمان تعزیرات حکومتی در اموری که در حوزه ی صلاحیت آن می 
 دتاً دارای وصف کیفری و شبه کیفری است، چرا که: باشد، عم

اولاً، بنا به دو توجیه که مکرراً در مورد مجازات ارائه شده است، یعنی 
دهی و اثر تقلیل دهندگی واکنشی اجتماعی دارای خاصیت تنبیه و سزا»

های پاسخ دهی به تخلفات موضوع صلاحیت ابزار«. و کاهش دهندگی
ی ماهیت کیفری هستند. البته میزان خصیصهسازمان عمدتاً دارای 

ها متفاوت است و اگر آنها را بر روی یک محور قرار کیفری در این ابزار
دهیم از تذکر، اخطار، تعهد، )طبق تبصره یک ماده واحده اصلاح قانون 

حذف گردیده( توبیخ و درج در پرونده که جنبه ارشادی و  1373تعزیرات 
ست تا جریمه نقدی و حبس که جنبه ی پیش گیرانه ی آن غالب ا

 کیفری آن غالب است را در بر خواهد داشت.
ثانیاً و اساساً همان طور که سازمان تعزیرات حکومتی، که حتی از نامش 
هم شخص است، مرجعی متصدی امور تعزیری است و تعزیر، بنا به 
توصیفاتی که در قسمت قبل بیان گردید، در هر مرتبه و درجه ای، 

ای وصف کیفری است، لذا این که سازمانی برای مدیریت تعزیرات، دار
که منشاء شرعی هم برای آن تعریف نموده -از نوع تعزیرات حکومتی 

ایجاد شده است خود دلالت بر شبه  -اند و دارای توجیه مربوطه است
 کیفری بودن آن است.

عیت ثالثاً، بالاتراز پاسخ های کیفری، حتی این که نص صریحی بر تب
شعب سازمان تعزیرات حکومتی از اصول مسلم حقوقی دیده نمی شود، 
دلالت بر اختیار سازمان بر بکارگیری آنها نیست بلکه این اصول از جمله 

، اصولی هستند که عامیت دارد و 168، 167، 165، 37، 36اصل 
مخصوص قضات و دادگاههای دادگستری نمی باشد و قابل حمل بر 

 کومتی هم می باشد. سازمان تعزیرات ح
 

یکسانی مراجع  قضایی و شبه قضایی از منظر دانش 

 سیاست اخلاقی: 
با مقدمات ذکر شده در باب ماهیت و گستره ی فعالیت سیاست اخلاقی 

ی سازمان تعزیرات، باید گفت که از طرفی، سازمان و طرح بحث درباره
هیتاً سازمانی تعزیرات حکومتی چه از منظر اداری چه از منظر قضایی، ما

پاسخگو می باشد. بدین معنا که بر اساس صلاحیت های تعیین شده 
توسط قانون گذار، متصدی و مرجع پاسخگویی به نقض هنجار هایی 
است که قانونگذار نقض آنها را ممنوع گردانده و برای آنها ضمانت اجرا 
تعریف کرده است. از طرف دیگر، نقض هنجارهایی که پاسخ گویی به 

« تخلف»در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، اگر چه عنوان  آن
بر آن بار شده است اما بنا به توضیحات گذشته و بنا تعاریفی که در مواد 

قانون مجازات اسلامی از جرم و مجازات ارائه گردیده است  18و  2و 1
دارای ماهیتی بزه گونه است که البته حتی در فرض محال، اگر کسی در 

گونه بودن، نقض هنجار های در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بزه 
تردید کند، تردید در کیفری بودن اکثریت پاسخ های سازمان تعزیرات 
بلاوجه است، چرا که خصیصه های کیفر ولو اندک در این پاسخ ها 
نهفته است و در واقع کیفرهای افتراقیِ متناسب و سازگار با تخلفات 

هر چند که برخی متصدیان امر ماهیت این کیفر ها  اقتصادی می باشد.
 (. 12را تکمیلی و تبعی دانسته اند )

بنابراین همین میزان همپوشانی و یکسانی سازمان تعزیرات با مراجع 
قضایی مدخلیت دانش سیاست اخلاقی را به عرصه ی سیاست گذاری 

امانه این سازمان مجاز و حتی الزامی می نماید تا در سطوح مختلف، س
ی پاسخ دهی این سازمان را در تقابل با تخلفات و نقض هنجارهای 

 (. 5مرتبط را سامان بخشد)

 

سیاست کیفری سازمان تعزیرات حکومتی در قبال تخلفات 

 اقتصادی
ی همکاری و معاضدت علم جرم شناسی و حقوق جزا باعث نتیجه

خاب شده است که انت 15«سیاست کیفری»آفرینش علم دیگری به نام 
( در واقع، 13طریقه و روش صحیح مبارزه علیه بزهکاری می باشد )

کیفر به مثابه یک نهاد امضایی، عمری به درازای تمدن های بشری و 
چه بسا بیشتر دارد که با طی جلوه های طبیعی، حالت قراردادی به خود 
گرفته است. این نهاد همواره نقل محافل بزرگان حقوق کیفری بوده و 

ان و منتقدان خود را داشته است. در حالی که کلاسیک کاران، طرفدار
کیفر را مایع سعادت و خوشبختی می دانستند و اخلاق گراها آن را برای 
حفظ ارزش ها و هنجارهای اخلاقی جامعه لازم و ضروری می دانستند 

( تحقق گرایان با سردمداری افرادی همچون کین، انریکوفری و 14)
ی، کیفر را جرم زا، شنیع و مربوط به دوران بربریت سایر منتقدین بعد

ی این احوال، کیفر رکن جدایی ناپذیر سیاست ( با همه15می دانستند )
گذاری ها در پاسخ دهی به بزهکاری بوده است و بر اساس وجود یا 
عدم وجود کیفر، الگوهای سیاست اخلاقی متنوعی شکل گرفته است. 

کیفر به حدی بوده است که حتی دانشمندان و تحلیل گرایان  اهمیت
سیاست اخلاقی در بادی امر، ناخواسته سیاست کیفری را تبیین نموده 

، 1813بوده اند. علم و فن ِسیاست کیفری، برای اولین بار در سال 
که آن را « حقوق کیفری»آلمانی، در کتاب  توسط آنسلم فون فوئر باخ

سرکوب کننده که دولت بوسیله ی آن در  ی روش هایمجموعه»
تعریف کرد، ماهیت وجودی گرفت و « مقابل جرم واکنش نشان می دهد

پس از آن دانشمندانی چون؛ فون لیست، کوش، دندی یودووابرو.... 
دنبال بحث بر سر مفهوم سیاست اخلاقی، در واقع مفهوم سیاست 

فته شود، سیاست ( . بنابراین، این که گ16کیفری را بسط می دادند)
کیفری )به معنای سامان دادنِ پاسخ های ماهیتاً سرکوب گر در بهترین 
حالت، به پدیده ی بزهکاری(، پیش درآمد سیاست اخلاقی است، سخن 

 گزافی نیست. 
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معمولا اهداف کیفرگذاری عمومی، ارعاب، سزادهی و بازپروراندن بیان 
ی برای تخلفات ( اما با بررسی کیفر های اصدار9گردیده است )

اقتصادی متوجه می شویم رگه هایی باریک از این اهداف مستتر است و 
اهداف و سیاست قانونگذار از چینش چنین کیفر هایی ورای این اهداف 
می باشد. در واقع قانونگذار نگاه عمقی به علل ارتکاب این تخلفات و 

الی و درک این موضوع که تخلفات اقتصادی عمدتاً با انگیزه های م
اندوختن مال ارتکاب می یابد با ضد حمله به متخلفین، آمال و آرزو های 
ایشان را مورد هدف قرارداده است و از این طریق ضمن تلاش برای 
منصرف کردن ایشان با اعمال کیفر های مالی از طرفی و حذف اختلال 
کنندگان بازار و اقتصاد خرد در تلاش برای بازسازی صدمات و لطماتی 

 ست که در اثر ارتکاب تخلف به بطن اقتصاد وارد گردیده است.ا
 

تاکید بر پیشگیری به عنوان سیاست اخلاقی سازمان 

 تعزیرات حکومتی در رابطه با تخلفات اقتصادی 
یک پدیده اجتماعی در کلیه  صورت به شهرگرایی امروزه شهرنشینی و
دهد نیمی  می نشان شهری جمعیت به گذرا نگاهی جوامع مطرح است و

کنند؛ در این روند وجود آنچه به از جمعیت جهان در شهرها زندگی می
دهد گسترش  صورت یک حقیقت ناخوشایند در محیط شهری رخ می

 . است تخلفات بیش از پیش جرم و
های اخیر  نوین اعمال متخلفانه در دهه اشکال ظهور افزایش تخلفات و

 تخلفات و جرم وقوع از ترس و ناامنی احساس رفتن بالا آن موازات به و

های  نگرانی از یکی صورت به جرم و تخلف که است شده موجب

ها مطالعه، برنامه ریزی  حکومت آن پی در اساسی مردم در آید و

از این رو .  هندد تشخیص ضروری را قلمرو این در گذاری سیاست و

 دنبال به جامعه و فرد در اصلاحات و پیشگیری با ایجاد تغییرات

 درصدد پیشگیری. است همیشگی و پایدار صورت به تخلف از جلوگیری
 تنبیه و تشویق و تربیت و آموزش طریق از را جامعه اعضای که است آن

توانند از طریق می ها دولت . کند همنوا و آشنا اجتماعی قواعد با

 مسلم و بپردازند تخلف با پیشگیری راهکارهای متنوعی به مقابله و
تواند  ای می جامعه هر در تخلف از پیشگیری نهادهای وجود که است

های پیشگیری از تخلف مجموعه  نقش مؤثری را ایفا کند. برنامه

های مختلف جامعه در بر  ها را در بخش فعالیت ها و وسیعی از برنامه

تواند متولی آن در همه ابعاد باشد  نهاد خاصی نمی هیچ گیرد و می

رسمی جامعه از یک سو  نهادهای بین هماهنگی نوعی اساس براین و

ضروری  مهم این تحقق در دیگر سوی از مردمی نهادهای مشارکت و
باشد. باید همه شهروندان در پیشگیری از تخلف سهیم شوند یعنی  می

 مردم تمامی مشارکت بدون بدون آگاهی مردم از اهداف پیشگیری و
اساسی  . چرا که هدف ما تحقق دو اصل(19-17) گردد نمی عملی
 :است

یشگیری نه در سالم سازی بلکه در سالم نگه داشتن فرد و اجتماع نقش 
  کند ای را ایفا می سازنده

های آن به مراتب  تر از درمان بوده و هزینه پیشگیری به مراتب آسان

 . های درمان است کمتر از هزینه
و  پیشگیری از جرم، عنوانی است که در کلام بزرگانی از جمله، بکاریا

هر اقدامی اعم از کیفری و غیر کیفری »انریکوفری در مفهوم موسع، 
که برای مقابله با جرم و با هدف کاهش میزان ارتکاب جرم صورت می 

تعبیر شده است. اما رویکردی که اکثر جرم شناسان و نهاد های « گیرد
ملی و بین المللی ذی ربط، در تعریف پیشگیری مد نظر قرار داده اند، 

ی بر تعریف مضیق پیشگیری از جرم است. بر این اساس پیش مبتن
مجموعه وسایل و ابزار هایی که دولت از طریق آن، »گیری از جرم؛ 

حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا و یا اعمال مدیریت، نسبت به 
عوامل محیط فیزیکی و محیط اجتماعی که فرصت ارتکاب جرم را 

زهکاری مورد استفاده قرار می فراهم می آورد، برای مهار بهتر ب
(  البته این تعریف هم با ایراد عدم جامعیت مواجه است، چرا 21«)دهد

ی که علاوه بر کنشگران دولتی و نهاد ها، کنش گران برخاسته از جامعه
( 21مدنی نیز از جایگاه مهمی در قلمرو پیشگیری برخوردار می باشند )

قی است چرا که حق امنیت و پیشگیری از جرم رکن اساسی سیاست اخلا
( 22حق بر پیشگیری از جرم که ازجمله حقوق های بنیادی بشر هستند )

« قانون پیشگیری از وقوع جرم»در سطح قوانین عادی هم 
ی قانونی، با پیش بینی ، به عنوان مهمترین انگاره21/6/1394مصوب

ه، شورای عالی پیشگیری از جرم، متشکل از سران و نمایندگاه سه قو
گامی مهم در راستای حرکت قانونمند در راستای پیشگیری از جرم 

 برداشته است. 
ماهیت اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی به گونه است که اصولاً در 
باب واکنش باید از آن سخن به میان آورد لیکن نباید چنین انگاشت که 

ایفا  سازمان موصوف هیچ نقشی در روند پیشگیری از پدیده ی مجرمانه
( در واقع پیشگیری ازجرم در سازمان تعزیرات حکومتی با 23نمی کند )

وجود ضعف و کم توجهی در سیاست تقنینی، امری مغفول نبوده است و 
سعی بر آن شده تا پیشگیری به عنوان یک سیاست اخلاقی مورد توجه 
این سازمان قرار گیرد. تاکیدات اخیر متصدیان و مسئولان سازمان 

حکومتی، مبنی بر این که مأموریت اصلی سازمان سرزنش  تعزیرات
کیفری نیست؛ چرا که سرزنش کیفری همیشه راه حل نهایی است و 
زمانی به کار گرفته می شود که سایر روش ها نتواند احترام به ارزش ها 
و رعایت هنجارهای اخلاقی و اجتماعی را تضمین کند و اعلام این 

زمان تشویق کنشگران اقتصادی به موضوع که، هدف نخست این سا
رعایت مقرراتی است که از یک طرف سلامت اقتصاد و بازار و از طرف 
دیگر حقوق بنیادین مصرف کنندگان را تضمین می کنند بیانگر تحولاتی 
در این زمینه است. البته شایان ذکر است که مقنن به صورت پراکنده، 

رات حکومتی و به ویژه در پیشگیری از تخلفات را در روح قوانین تعزی
و اصلاحات  3/11/1392مصوب « قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»

بعدی، برای سازمان تعزیرات حکومتی مفروض دانسته و علاوه بر این 
، در اجرای پیشگیری از جرایم و تخلفات 11فرض کلی مطابق ماده 

قضاییه  موضوع  قانون مذکور سازمان تعزیرات حکومتی را همسنق قوه
دانسته. علاوه بر این سازمان تعزیرات حکومتی مطابق با سیاست گذاری 
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های داخلی خود برای ایفای نقش در زمینه ی دسترسی شهروندان به 
، با تهیه و تدوین 1394حق بر پیشگیری از جرم و تخلف، در سال 

(،پیشگیری از بروز تخلفات را 1396-1411برنامه راهبردی و عملیاتی )
خود قرار داده است. بر این اساس « بیانه ی مأموریت»مار در ش

پیشگیری کنشی از جرم و تخلف های اقتصادی، به عنوان یک موضوع 
راهبردی در مجموعه ی عملیاتی این سازمان پیش بینی شده است 

(. در همین راستا ایجاد زیر ساخت لازم با رویکردی علمی از 24)
سازمان تعزیرات حکومتی برای مهمترین جلوه های سیاست اخلاقی 

پیشگیری از تخلفات حوزه ی اقتصادی می باشد. این راهبرد با تاسیس 
عملی گردید. در واقع این « معاونت پیشگیری از تخلفات اقتصادی»

های نوین گیری از فناوریبه عنوان یک سازمان حمایتی با بهرهسازمان 
می در راستای پویا و نیروی انسانی با تاسیس معاونت مذکور گام مه

سازی، و حرکت از عملکرد منفعل و واکنشی به عملکرد فعال و کنشی 
ی این معاونت خرد گردیده و تحت برداشته است. زیرساخت پیشگیرانه

چهار اداره در حال پیگیری می باشد. این اداره ها که هر کدام تکه ای از 
دارد کل منسجم معاونت می باشند که هر کدام به نحوی تلاش 

رویکردهای مختلف پیشگیری را از جمله پیشگیری اجتماعی، پیشگیری 
جامعه مدار و پیشگیری وضعی را مبتنی بر داده های علمی اجرایی 

 نماید. 
 

 گیرینتیجه
مستخرج و مستنبط از پژوهش حاضر، بحث سیاست کیفـری و اخلـاقی 

ساسـاً ا سازمان تعزیرات حکومتی در دو وادی تحلیل گردیـد. از سـویی،
عرصه ی حقوق کیفری جولانگاه سیاست اخلاقی بوده است کـه امـروزه 
در حال گسترانیدن قلمرو خود در حمایـت از ارزش هـا و هنجـار هـای 

 جدید است. 
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از مهمترین مراجع شبه قضایی 

در  کشور عمدتاً در خصوص اعمالی جرم گونه، پاسخ هایی کیفر گونـه را
مسیری قضاگونه ارائه می کند. تحقیق حاضر با تبیینی علمی و منطقـی، 
بنا به ادله ی ذیل امکان بهره گیـری ایـن سـازمان از دانـش سیاسـت 

 کیفری و سیاست اخلاقی را اثبات نمود:
ی اول، مداقه در ماهیت ناهنجاری های موضوع صلاحیت ایـن در وهله 

آن به این این ناهنجار ها حاکی  سازمان، پاسخ ها و شیوه ی پاسخ دهی
از اوصاف حقوقی، قضایی و کیفری این سازمان دارد و ظاهر اداری ایـن 
سازمان نمی تواند بر ماهیت قضایی آن غلبه کند. در وهله ی دوم حوزه 
ی فعالیت و مطالعات دانش سیاست کیفری تا حدی گسترده اسـت کـه 

مل می شود، بنابراین در تمامی افعال ممنوعه ی پاسخ گذاری شده را شا
مدخلیت دانش سیاست کیفری در سیاست گذاری های سازمان تعزیرات 
حکومتی نه تنها شکی راه ندارد بلکه سیاست گذاران این عرصه چنانچه 
به دنبال سیاست گذاری مبتنی بر دانـش هسـتند الزامـاً بایـد از دانـش 

دی دو فـاکتور سیاست کیفری در این مسیر بهره ببرند. در این بهره منـ
باید ملحوظ نظر باشـد؛ اول: همگـونی و همسـانی و حرکـت در مسـیر 

سیاست کیفری کلان کشور و دوم: پاسخ دهـی تخصصـی در حـوزه ی 
 مفترق شده ی موضوع صلاحیت این سازمان. 

از سوی دیگر در تحلیـل وضـعیت سیاسـت اخلـاقی سـازمان تعزیـرات 
حاصل گردید که در کنـار  حکومتی در قبال تخلفات اقتصادی این نتیجه

سیاست کیفری سازمان کـه معطـوف بـه کنتـرل و مقابلـه بـا تخلفـات 
ی پاسخ گذاری کیفـری و اقـدامات واکنشـی اسـت، اقتصادی در عرصه

عرصه ی پاسخ دهی کنشی یا سیاست پیشگیرانه ی سـازمان تعزیـرات 
حکومتی دال بر سیاست اخلاقی این سازمان است که هر چند در ابتدای 

ین مسیر است اما مطابق با این سیاست گذاری ها سازمان برای نیل به ا
حق امنیت و حق بر پیشگیری حقوق بنیادین شهروندان کشور که همانا 

است با ایجاد بستر های مناسب در ابعاد مختلف پیش گیری گام  از جرم
 های عملیاتی خود را آغاز نموده است.

 

                 خالقیا یمالحظهها
در این پژوهش مروری با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخلاق امانت  

 داری علمی رعایت و حق معنوی مولفین آثار محترم شمرده شده است.
 

 هنام واژه
 Legal protection .1 حمایت حقوقی

 Ethical politics .2 سیاست اخلاقی

 Iranian legal system .3 سیستم حقوقی ایران

 Criminal Justice .4 حقوق کیفری

 Governmental penalties .5 تعزیرات حکومتی

 Realization of rights .6 احقاق حقوق

 Policy affiliation .7 وابستگی سیاست گذاری

 Criminal sciences .8 جناییعلوم 

 Economic crimes .9 جرم های اقتصادی

 Moral man .10 انسان اخلاقی

 Violation .11 تخلف

 Penal violations .12 تخلفات تعزیری

 Islamic Penal Code .13 قانون مجازات اسلامی

 Government regulations .14 مقررات حکومتی

 Penal policy .15 سیاست کیفری
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