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چکیده
قاقاک کاو که از آهت ای ه سلار مخرّب در اقت صاد جنامع ا ست ،از عنامل گنناگننی
ناهی می هند .اهعاد سلاسی در کنار اهعاد هر نگی و اقتصادی از آن جم ه است .در این
نن هتار هعد از هر همردن عنامل سلا سی که هه گ سترش قاقاک کم

میکند ،هه پی

جنیی را کار ای هّ ی م ارزه ها این گننه عنامل پردااته هده است .عناصر هّ ی که
میزناند در این مجال هه کار آید هسلار گسترده است و در اینجا هه هرای از آن ا اهاره
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میهييند .زّنیت امنلت مرز اّ ،رمت زسي ّط هلگانگان هر هازار اسييیمی ،سروا زنسييعه
مکاری و ما نگی ها کشييينر ای مسيييایه هر پایه زعاون هر ه ّر و زّنا ،اّتراا هه
ماسکلت اصيينصييی و عدا ایجاد مانع هر سيير راه هعاسلت ای زنسلدی و زعللن عادونه
زعرهه ای گمرکی از جم ه را کار ای هّ ی م ارزه هه قاقاک است.
واژگان کلیدی :قاقاک ،هعاسلت اقتصييادی ،عنامل سييلاسييی قاقاک ،را کار ای هّ ی
م ارزه ها قاقاک
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مقدمه
کار و هعاسلت اقت صادی اگر هه صنرت ّیل صنرت پذیرد منرد زاکلد هراوان ا سیا
است .از دیدگاه هرای اندیشمندان اسیمی کار منشا اص ی کسب ثروت در اسیا است
(محمد هاقر صدر1030 ،ک  311-301و من1002 ،ک  )00-01و از ن ر هرای دیگر
ّلازت که ع ارت دیگری از مان کار است ،اا اوس اب اسمم که دانسته هده (ایروانی،
1003ک ج ،1ص .) 33زیرا ّلازت مناره هه صنرت م ستّلخ ا ست و اند هخ صی
که ّلازت میکند ماس

می هند که ها زیش و هعاسلت و هه ع ارزی کار مراه است .هه

زع لر دیگر م کلمت اس اب متهاوزی دارد مانند ارث و عّد و ّلازت و ...اما در این ملان
آننه س ب نخ ستلن و ا ص ی هه همار میرود ّلازت ا ست که هر ای ،عنامل دیگر
ق عا نلاز هه زیش و کنهش مستّلخ دارد و ع ت آن که ّلازت س ب اص ی است این
ا ست که نخ ستلن هار ه شر از طری این عامل ماس
هه ی

هده ا ست .در ر ّال ر دو ن ر

نّ ه ا هاره دارد و آن این ا ست که ه ترین روش هرای ک سب ثروت از دیدگاه

اسیا هعاسلت اقتصادی مستّلخ و ساسخ است که از آن هه کار زع لر میگردد.
ا سیا روی سرمایه و زنسلد ثروت نگاه ویژه ای دارد ،و ک شنر ای ا سیمی هرای
پلشيرهت انیش و ایهای نّشيی زاثلر گذار در عرصيه ای هلناسم ی ،هه این منضينع
هلشتر از منضنعات دیگر نلازمندند .ضعهی که اقتصاد ما در هراهر زحریخ ای ظاسمانه از
اند نشان مید د هه ننعی مع نل هعاسلت نامناسب در عرصه زنسلد است .از ّضرت
ع ی (ع له اس سیا) در هلانی نّل هده ا ست که هرمندند "زَعَرٌ ضُنا سَ تَّجَارَات ،هَإنٌ سَکُخ
هَل َا غَنَى عَمَّا هَی أیدَی اسناس و انٌ اس ٌهَ عَرٌ وَ جَلٌ یُحَبُّ اسمُحتَر ،األَملنَ .اسمَغ ُنن غَلر
مَحمُند وَ و مَأجُنرل"(ّرعام ی1009،ک ج12ص )11هه انناع داد و سييتد (و کسييب و
کار) هپردازید ،زیرا از این راه ،از مال و منال مردا هى نلاز مى هييينید ،اداوند هررگ،
صاّب ّرهه درستکار را دوست مىدارد ،مغ نن (کسى که در زندگى هریب انرده و
هراى اند زی هى نکرده ا ست) ،نکن لده ا ست و هى پاداش ا ست و نلر اماا صادک
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(ع له اس سیا) در این هاره میهرماید "مَن طَ َبَ استّجَارَةَ ا ستَغنَى عَن اسنٌاس .قَالَ اسرٌاوی
قُ تُ وَ ان کَانَ مُعل ًا قَالَ وَ ان کَانَ مُعَل ًا" (ک لنی1002،ک ج1ص )108کسيييى که هه
دن ال کسييب و کار رود ،از مردا هى نلاز میهييند( .راوى گنید ) گهتخ اگر قه علالوار
هاهد هرمند اگر قه علالوار هاهد.

هه این زرزلب این نکته که کار و هعاسلت اقتصييادی سيياسخ ارزش هراوانی دارد قاهل
انکار نلسييت .اما در کنار هعاسلت سيياسخ و مشييروع اقتصييادی که هه گسييترش عداست و
ن شاط اقت صادی جامعه کم

هایانی میکند ،طرک نام شروعی نلر هرای ک سب ثروت

وجند دارد که آثار مخرّب هراوانی هر اقت صاد جامعه دا هته و در کنار اقت صاد هه هر نگ
و امنلت و سلاست نلر آسلب میرساند.
دوماهنامه اقتصاد پنهان  سال دوم شماره ( )2و( )0خرداد تا مهر 7291

 .1قاچاق در لغت و اصطالح
 .1 1قاچاق در لغت
قاقاک اسييمی زرکی اسييت و هه معنای زردسييتی ،کاری که هه پن انی و زردسييتی انجاا
می هند .ارید و هروش کاو ایی که در انح صار دوست یا معام ه ها آن ا ممننع ا ست
وارد کردن یا صادر کردن کاو ایی که ورود یا صدور آن ا ممننع ا ست(.عملد1232 ،
)920
. 2 1قاچاق در اصطالح
قاقاک در اص یح ع ارت است از ورود ،صدورّ ،مل و نّل ،انتّال ،ارید و هروش،
صلد و نگ داری امنال ممننع اسنرود ،ممننع اس صمدور ،انح صاری یا من ضنع در آمد
دوست هرای ،مّررات قانننی و مصنهات دوست.

من نر از قاقاک کاو ،اریدّ ،مل و هروش غلر قانننی ی
است (ا ل لان)33 1280،
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کاو در ق مرو کشيينر

در قنانلن واردات و صييادرات ایران ،قاقاک کاو ع ارت اسييت از ورود و اروج
کاو اى منضيينع درآمد دوست(مجاز یا مشييروط) هدون پرداات ّّنک و عنارض
گمرکى و مراه ها عدا رعایت ضناهط کاو اى ممننع (ممننع قانننى و ممننع زن سط
دوست) در ق مرو ّاکملت جم نرى اسييیمى ایران .ط

قاننن نحنه اعمال زعریرات

ّکنمتى دراصنص قاقاک کاو و ارز (مصنب  13اردی شت  1280مجمع زشخلص
مص ي حت ن اا) اینگننه اعمال جرا محسيينب هييده و هراى آن مجازات زعللن هييده
است (.پژویان و مداح)02 1281،
پدیده مجرمانه کاو از جرایخ سازمانیاهتهای ا ست که از طری ارزکاب هرنامه ریری
هده اعمال ز کارانه هه انگلره کسب سند هه وقنع میپلنندد.
قاقاک از ن ر ما نی هه دو صنرت انجاا می هند.گا ی عنامل زجاری غلر قانننی،
کاویی را هه صنرت غلر ر سمی و مخهلانه و هدون پرداات ّّنک و عنارض گمرکی
و رعایت ضناهط قانننی زجاری وارد ک شنر کرده و یا از آن اارج مینمایند و گا ی
عنامل زجاری قانننی ،هعاسلت زجاری قانننی اند را هه عننان پنهييشييی هرای اهراا
اعمال متّ ّ انه در زجارت ،مانند د ستکاری در ا سناد زجاری قرار د ند که هه این ّاست
ه ه قاقاک گهته میهند.
هر این اساس میزنان از دو قسخ قاقاک ناا هرد
 .1قاقاک در زنسلد کاو
 .3قاقاک در زجارت کاو.
قاقاک در زنسلد کاو ،هامل هعاسلت ای ااص ضروری ا ست ،وسی این اقدامات
صنرت نمی گلرد یا هامل هعاسلت ایی است که در هرایط ممننع انجاا میهند.
قاقاک در زجارت کاو نلر هه دو هخش زجارت داا ی و زجارت اارجی قاهل
زّسلخ میهند
اسف) زجارت اارجی هه صنرت قاقاک ،مشاهه زنسلد هه صنرت قاقاک است ،یعنی
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هعاون این هخش یا اقداا هه ااذ مجنز ای وزا نمیکنند یا ّّنک و عنارض دوستی را
نمی پردازند و یا اقداا هه ارید و هروش کاو ای ممننع میکنند.
ب) زجارت اارجی که هامل صادرات و واردات کاو و ادمات می هند .این هخش
از قاقاک نلر منرد زنجه سلاستگذاران اقتصادی است (هادنلا.)21-20 1280،
 .2علل و عوامل موثر سیاسی قاچاق
در ی

زّ سلخ ک ی میزنان عنامل منثر در قاقاک را هه سه د سته زّ سلخ کرد .عنامل

اقتصادی ،عنامل هر نگی اجتماعی و عنامل سلاسی.
در این ننهتار هه هررسی عنامل سلاسی قاقاک کاو میپردازیخ.
دوماهنامه اقتصاد پنهان  سال دوم شماره ( )2و( )0خرداد تا مهر 7291

 .1 2عدم سیاستگباری مناسا در الگوی مصرف
یکی از م مترین زملنه پلدایش قاقاک کاو در ک شنر ما زمایل م صر،کنندگان و اسگنی
م صر ،در ایران زغللر کرده و کاو ای سنکف در س د م صر ،اانناده ّتی ها درآمد
پایلن نلر قرار گرهته اسييت .اما ج تگلری صيينعت هرای پاسييخگنیی هه این زغللرات
متحنمل نشده است.
عیوه هر زصي ينمر ارزانی کاو ای اارجی و یا هرزری آن ا در مناردی ناکاهی هندن
زنسلدات داا ی یا عدا زنسلد داا ی کاویی ااص منجب روی آوری مردا هه ارید
کاو ای اارجی میگردد که اس ته هخشی از این نلاز ها قاقاک کاو زأملن میهند.
 .2 2وضعیت کشورهای همسایه
یکی از ع ل عمده قاقاک وضعلت ناهسامان زجارت اارجی کشنر ای مسایه است.
پاک ستان زا کنیته مرکر ه نق ستان ّتی ایاست سند و پنجاب در د ست ع شایر ا ست و
ی
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ّکنمت متمرکر م ستحکخ وجند ندارد و مّامات مح ی نلر زنان کنترل واردات و

صادرات نس ت هه ایران را ندارند.
مردا اهغانسيييتان در پی هّر گسيييترده از مدت ا پلش هرای کار هه ایران م اجرت
کردهاند وسی هلشييتر هه قاقاک مناد مخدر میپردازند .کم ند سيينات و آرد قاقاک این
دو عامل را زشدید کرد از سنی دیگر کاویی هرای واردات ندارند که هه ایران هد ند و
زن ا قلنیآوت و قای را از طری مرز زا هل وارد ایران میکنند .ق ل از انّیب روزانه
هلن  10زا  110زانکر مناد نهتی از طر ،دوست ایران از راه مجاز هه اهغان ستان هه عننان
کم

ارسال میهد.
زرک له پلش از انّیب خ دارای جلره ه ندی هنرین هند .مردا خ مرز ها ایران در

زرکله هّلر و هلکار ستند و ه انهروز هه قاقاک سنات و آرد و دور میپردازند.
عراک که در رژیخ هعث هه ع ت زحریخ نهتی دقار کم ند مناد غذایی و دارو هند ،یکی
از ا دا ،قاقاقنلان هرای قاقاک مناد غذایی و هييلراشيي

هند و از آن سيينی ویدئن و

ز نیرینن و هرنج و قای و قند و هکر هه صنرت قاقاک هه ایران وارد میهد.
کشييينر ای عرب ّنزه ا لج هارس خ هه ع ت درآمد کین نهتی محدودیتی در
مناهع ارزی ندارند و ورود و اروج مه ننع کاو آزاد و ارز منرد نلاز مردا زأملن است
و ملن آزادی در واردات و صيييادرات آن ا را از زن لخ زجارت اارجی هینلاز کرده
اسييت و آننه از اجناس سنکف اسييت از امارات وارد کشيينر ما میهييند و هّط کاوی
سرمایهای ارزی معل هرش و زعهران و پسته وارد این کشنر ای کنق

می هند که ها

رهاه نسيي ی که دارند هه جر دوهی اند مصيير ،کننده این ننع کاو ا سييتند و نلازی
نلست که آن ا را هه اروپا ههرستند.
اوضاع امنلتی هرای از استان ای مرزی کشنر و زأثلرپذیری قاقاقنلان از اوضاع و
اّنال ّاکخ هر ک شنر ای م سایه و یا گروه ای سلا سی اارجی ،هه زداوا قاقاک
میانجامد .هرای معال ،سازمان ای اطیعازی هرای از ک شنر ای ّنزه ا لج هارس از
هييي که ای قا قاک در قا سب م ناهع جمع آوری اا ار ه رههرداری می کن ند یا در
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پنهش ای زجاری هه هعاسلت ای اطیعازی می پردازند.

زردمد مناهّان و ضدمانّیب از استان ای سلستان و ه نقستان و انزستان ساهّهای
دیرینه دارد .گروه ای سلاسی نلر که رواهط انهی ها ن اا جم نری اسیمی ندارند ،گاه
اهراز وجند میکنند .اهغانستان از قاقاکالرزرین کشنر ج ان -که ساسلان درازی است
ها ناامنی و هی ث ازی سييلاسييی دسييت و پنجه نرا میکند -نه زن ا هنای م ارزه جدی ها
قاقاک را ندارد ،ه که قتر ّمایتی اند را هر هيي که ای قاقاک گسييترانده اسييت.
(پژو شکده ع نا دهاعی استرازژی

)12-13 1228

هه این زرزلب میزنان گهت هرایط امنلتی و سلا سی ّاکخ هر ک شنر ای اطرا ،و
زغللرات پی در پی قدرت در جدار مرز ا و م ناط مرزی اارج ،زأثلرازی م خ هر
دوماهنامه اقتصاد پنهان  سال دوم شماره ( )2و( )0خرداد تا مهر 7291

سلا ست ا و د،گذاری ای این ک شنر ای ن س ت هه قاقاک و روش مناج ه ها آن
دارد .دهيييمنی و زحریخ ای اقتصيييادی آمریکا ها د ،س مه زدن هه امنلت و زنان
اقت صادی و سرمایه ای م ی ایران و ز س ط او هر هرای از دوست ای من ّه و هیث ازی
این دوست ا و نداهييتن عرا و اقتدار در م ارزه ها قاقاک کاو ،هرا خکننده هييرای ی
م ساعد هرای جنا کاو ای غلرمجاز از م ادی این ک شنر ا هه مّ صد ایران ا ست .این
در ّاسی اسيت که ننز مناهّتنامه ای م ارزه ها قاقاک کاو ها هسيلاری از کشينر ای
مسایه منعّد نشده است.
 .3 2بوروکراسی
هنروکرا سی آهتی ا ست که ن اا اداری ک شنر هه صنرت گ سترده از آن رنج میهرد .این
م ساسه در قاقاک نلر منثر ا ست .ملان گ سترش قاقاک و د هناری ای هراوان واردات و
زرالص کاو راه های مستّلخ وجند دارد .رگاه هنروکراسی زائد ،غاسب هند زملنه هرای
قاقاک سریع کاو هرا خ می هند .وجند سه عن صر سرعت ،س نست و صرهه در مه
م ادوت هازرگانی اارجی ضرورت دارد ،اما در م ادوت قاقاک این عنا صر د ستیاهتنی
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زر از هعاسلت ای قانننی است( .ننرمحمدی)122-1282 121 ،
 .4 2فساد اداری
نهنذ اّتماسی در هرای از ادارات س ب سست هدن امر م ارزه و زملنه ساز گسترش آن
انا د هييد .یکی از را ای نهنذ ،ارید اسييناد مع ته گمرکی از هازار آزاد از سيينی
قاقاقنی و زحنیل آن هه مأمنران انت امی یا گمرکی است .اگر این اسناد پذیرهته نشند،
آنان ها مراجعه هه دادگاه از آن رهع ظن میکنند و هدین و سل ه اند را از ض ط کاوی
قاقاک و پرداات جریمه ر ایی مید ند .در گذ هته واردات (قاقاک) هع ضی از کاو ا
در انحصار اهرادی هنده که ها وهی هه دست میآمده و هازار هروش این کاو ا ها اهرایش
زعرهه کاوی مشاهه یا اعیا ممننعلمت آنّ ،هظ می هده است .هدی ی است قاقاقنلان
مناره سعی میکنند ها وسنسه و ز ملع مأمنران ،را ی هرای هرار از مجازات پلدا کنند
(اقتصادیان)30 ،1282،
زخ هات اداری ،یکی از عنامل هسلار م خ گسترش قاقاک است .وزارت هازرگانی،
هرقراری ن امات کنترسی را ااسی از ه ساد نمیداند ،زیرا در ن ایت ،این اهراد ستند که
ن ارت را هرع ده دارند .ه ساد در ن اا اداری هه دریاهت ای نا م شروع از عنامل رواج
قاقاک زمایل نشان مید د و در آمد اندک و پایلن کارمندان نلر میزناند انگلرهای هرای
مکاری ها قاقاقنلان هه ّساب آید( .ننرمحمدی121 1282 ،ي)123
ّّنک و دسييتمرد اندک ،ضييعف آمنزش هازرسييان گمرک ،آسييلبپذیری مراکر
ن امی(انت امی) یاضعف قنه قضائله در مرز ا هر جریان ورود و اروج کاو مؤثر است
و رانت ایی کین هه وجند می آورد(.ر ر)322-323 1281،
 .5 2قاچاق دولتی
ز هل اقتصيياد دوستی ها قدرت سييلاسييی ،هه ویژه در ننع دیکتازنری آن ،زملنهسيياز
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هعاسلت ای غلررسمی است و هه سلاستمداران و دیگر منتّدان جامعه امکان مید د از
نهنذ سلا سی ،ن امی ،اقت صادی یا ّرهی اند سنء ا ستهاده کنند .قاقاقی که نخ گان
ّاکخ ،هن ساوران و در کل اجرای زشکلل د نده دوست و نردیکان آن مرزکب می هنند
گاه اهعادی وسلع دارد(هکل ایی و اّمدی)123 1228 ،
واردات هدون مجنز زن سط هرای از د ستگاه ا و ه شار و نهنذ آن ا هرای رانت جنیی،
زملنه ساز قاقاک می هند .گاه سازمان ای دوستی و غلردوستی که امکان ع نر و مرور آن ا از
مرز هدون اجازه گمرک ملسر است و امر واردات خ ارز اطی ها وظایف آنان ندارد هه زنزیع
محصنوت اارجی در هازار داال میپردازند( .هرینری)112 1281،
هه این زرزلب آملخته هدن مناهع سلا سی و اقت صادی سازمان ای دوستی ها قاقاک
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کاو و دااست ارگان ای غلراقتصادی (ه له هه قاقاک) هه پشتنانه ّمایت ای مخت ف،
ّاص ی جر زضعلف م ارزه ها عنامل قاقاک در پی نخنا د داهت.
 .6 2مشکالت قانونی
قنانلن مرز ط ها قاقاک کاو غاس اً در هرایط و زمان ایی ااص زدوین هده ا ست و در
ّال ّا ضر ،جناهگنی زغللرات ّا صل در هکل و محتنای قاقاک و نلاز ای کنننی
نل ست .هخ شی از متنن این قنانلن هه هک ی دقار سکنت ،نّص یا اه اا ا ست که
اّتمال گریر و سيينء اسييتهاده از آن هه ه انه زهسييلر ای هييخصييی وجند دارد .این
اهييکاوت سييااتاری ،نّایص ظا ری و عدا هييهاهلمت اسييت که قنانلن ّاکخ را در
هرانرد ها قاقاک امروزی ناکاهی و مترسرل می کند.
قاننن نحنه اعمال زعریرات ّکنمتی م صنمب  1220و قاننن امنر گمرکی م صنب
 1210از هااص زرین قنانلن وضع هده ایست که مرکر پژو ش ای مج ف هنرای
اسیمی ،نارسایی ای آن ا را اّصاء و اصیح کرده است.
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 .3پی جویی راهکار برای مبارزه با قاچاق در منابع فقهی
ها هررسييی مناهع و متنن هّ ی هه این نتلجه میرسييلخ که در هّه اسييیمی را کار ایی
هرای م ارزه ها قاقاک وجند داهته که هرای از آن ا در این ننهتار ذکر میگردد.
 .1 3تقویت امنیت مرزها
قنانکه گهته هييد یکی از عنامل منثر هر قاقاک ّهره ای امنلتی منجند در مناط مرزی
ا ست که س ب ورود هی سرو صدای ه سلاری از کاو ای قاقاک هه داال ک شنر میگردد.
زّنیت مرز و مرزداری در هّه اسیمی یکی از م خزرین امنری است که در ّنزه امنلت
ک شنر ا سیمی هدان زنجه ویژه م ذول هده ا ست .آننه که س ب ا تماا دین هه مرز ا
هده ا ست هه طنر ک ی م ساسه امنلت جامعه ا سیمی هنده ا ست قه در هراهر ز دید ای
ن امی و قه در هراهر ز دید ای اقت صادی .هناهراین ن اید ز صنر نمند که هّه هّط در هراهر
ز دید ن امی هه زّنیت امنلت مرز ای زن صله کرده ا ست .هه ع ارت دیگر عننان مراه ه
یا مرزداری در هّه ا سیمى ارز اطى ها م سأسه جنگ و ّاست زعرض ندارد و من نر از آن
زن ا نگ انى و ا ستعیا او ضاع مرزى ا ست (رک هلخ محمدّ سن نجهی1000 ،ک ،ج
 )28 31در اینجا هه هرای از م خزرین م انی مرزداری در هّه ا سیمی ا هاره میکنلخ .در
ّّلّت در این ن صنص خ امر هه مرزداری هده و خ ه ضل ت گران سنگ آن یاد آورد
گردیده است.
یکی از معرو،زرین آیات قرآنی در این هاره آیه  300آل عمران است که میهرماید
یا أَیُّ َا اسٌذینَ آمَنُنا اصْ رُوا وَ صاهرُوا وَ راه ُنا وَ ازٌُّنا اس ٌهَ سَعَ ٌکُخْ زُهْ َحُننَ.

زرجمه آیه « ای ک سانی که ایمان آوردهاید هکل ایی پل شه سازید و پایداری ورزید
و مرز ا را پاس هدارید و از مخاسهت ها دستنرات ادا پروا کنلد هاید رستگار هنید و
هه ه شت و نعمت ای جاودانه آن هرسلد»
در روایات هراوانی هضل ت مرزداری منرد گنهرد واقع هده است

752

«ی

روز مرزداری در راه ادا از دنلا و آننه در دنلاسيييت ه تر اسيييت» (هخاری،

 1221ش 1993 ،ا ،ج  ،0ص .)23

«ی

روز ّهاظت از مرز ای کشنر اسیمی ه تر است از پردااتن هه این منضنع،

رار روز در غلر مرز ا» ( مان).
ی

هب ّهاظت از مرز ای ک شنر ا سیمی ه تر ا ست از اینکه هخص در اانه

اند رار سييال روز ا روزه هگلرد و هيي ا هه هييب زندهداری و ز جد هپردازد» (اهی
داود 1221 ،ش ،ج  ،2ص )13
وَُّنطُنا قَنَاصَیَ اسْإسْ َاا أَسَا زَرَوْنَ اسَى ه َادَکُخْ زُغْرَى وَاسَى صَهَازَکُخْ زُرْمَى( .ن جاس یغه،
ا ه )328
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اماا ع ى (ع) از مرز اى دور اسييیا مرزهانى کنلد ،مگر نمىهلنلد که هه ه ي ر ازان
زاات و زاز مىهند و دژ ازان آماج زلر ا (ى دهمن) قرار مىگلرد
این روایات عیوه هر یادآورد هدن ه ضل ت مرزداری هه دوست زن له قلاا م س مانان
هه آن را نلر متذکر می هند و ن شانگر ا ملمت ّهظ امنلت مرز ای ا سیمی در هراهر ر
ننع ز دیدی میهاهييد .هی زردید امنلت اقتصييادی جامعه اسييیمی که قناا هخش ای
دیگر نلر می هاهيييد و آرامش را هر جامعه ّاکخ می گرداند نلازمند سيييامان د ی امر
مرزداری و زّنیت امنلت مرز است.
 .2 3قاعده نفی سبیل و حرمت تسلط بیگانگان بر بازار اسالمی
هیزردید یکی از پلامد ای هیهمار هلنع قاقاک ،زس ط کاو ای اارجی هر هازاری است
که های ستی در ااتلار زنسلدکنندگان م س مان جامعه ا سیمی ها هد .این م ساسه هه زّنیت
هلگانگان و دهمنان اسیا و زضعلف اقتصادی جامعه اسیمی و در گذر هه زمان نلازمندی
و واه ستگی ک شنر ا سیمی هه دوست ای هلگانه منجر می هند .در هّه ا سیمی ر آننه
منجب واه ستگی هه هلگانگان و غلرم س مانان و ز س ط آنان هر جامعه ا سیمی گردد هاید
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ری شهکن گردد .از این م ساسه زحت عننان قاعده نهی س لل که از آیه هریهه قرآن کریخ
ماانذ است ،یاد هده است .هر اساس این قاعده اداوند در قنانلن و هریعت اسیا لچ
گننه راه نهنذ و زسيي ّط کهّار هر مسيي ملن را هاز نگذارده و ر گننه راه زسيي ّط کاهران هر
م س مانان را ه سته ا ست .پف کاهر در لچ زملنهای هرعاً نمیزناند هر م س مانان م س ّط
هييند .ر گننه راه ه و اعماسی که منجر هه زهنک کاهران هر مسي مانان هاهييد ،انجاا آن هر
مس مانانّ ،راا میهاهد .ها قاطعلت میزنان گهت قاعدهی نهی س لل در رواهط اارجی
ا سیا و م س مانان هه ا ص یح ّ و زن دارد .اگر ی

قرارداد سلا سی و اقت صادی و

ن امی و ّتی هر نگی هه عننان مّدمه و زملنه زسي ي ّط کهّار هر مسي ي ملن ز ّی هيييند،
قاعدهی نهی س لل ،آن قرارداد و مّاوسه را هاطل می سازد .ادسّه گنناگننی هرای این قاعده
ذکر گردیده است.
یکی از م مترین این ادسّه آیه هریهه «و سن یجعل اهلل س کاهرین ع ی اسمنمنلن س لی»
(نساء )101
ها غض ن ر از م اّث مخت هی که درهاره این آیه م رح هده ا ست و در مه صمیت
منجند اسييت ،1این آیه در ن ایت از من ر هسييلاری از هّ ا هه عننان یکی از مسييتندات
ا ص ی قاعده نهی س لل پذیرهته هده ا ست و هر ا ساس آن ر قه منجب ننعی ز س ط
هلگانگان هر هید اسیمی گردد هاید منرد مّاه ه ّکنمت اسیمی قرار گلرد.
در منرد روایات خ هاید گهت ،روایات هراوانی دوست دارد که اسیا و مس مان از
کاهران هرزرند و کاهر نمی زناند هر مس مان زس ط و هرزری یاهد .این ن نی مش نر از آن
جم ه است:

اوسيييیا یع ن و و یع ی ع له و اسک هار همنر سي اسمنزی ویحج نن و و ینرثنن
(صدوک 1012 ،ک ج 0ص ّ 220ر عام ی 1009 ،ک ج  ،31ص )133

 .1رک اسّناعد اسهّ له ،ملرزا ّسن هجننردی ،ج  ،1صص.309-181
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اسييیا دین هرزر اسييت و قلری هر آن هرزری نمیگلرد و کاهران مانند هردگان اند
که نه مانع ارث میهنند و نه ارث میهرند.
این نکته را نلر هاید یادآور هييد که در هرای از نّل ا مانند آننه در من ویحضييره
اسهّله آمده است زن ا جم ه اوسیا یع ن و و یع ی ع له آمده است.
ملرهتاح مراغی درهاره دوست این روایت هر نهی سييي لل هلانی دارد ،که هشيييرده آن
قنلن است
اگر در دوست روایت هر قاعده نهی س ي لل ،هه ه خ هّ ا که هررگ زرین قرینه اسييت
هسنده هند هحعی نلست زیرا آنان در منارد هسلار هدون لچ اهکاسی هه دوست روایت
هر قاعده اسيييتدول میکنند .اگر خ هخنا لخ هر اسييياس قناعد ّاکخ هر اسهاظ سيييخن
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هگنیلخ ،هاید گهت متع

«او سیا یع ن» محذو ،ا ست و مراد از آن م

غلر ا سیا

ا ست و یا هه قرینه مّاه ه ا سیا ها کهاران ،زن ا کاهران مد ن ر ستند .در این صنرت،
جم ه اول هر ع نم اسیا هر کاهران دوست دارد .این جم ه مننلن هر عدا ع نم کاهران و
مسيياوی ن ندن اسييیا و کاهران دوست میکند .جم ه دوا نلر از ج تی زأکلد جم ه اول
اسيييت و از ج ت دیگر دوست هر این دارد که کاهران هر اسيييیا ع نم و هرزری ندارند.
هناهراین ،مدسنل هخش اول ع ارت است از ع نم اسیا و عدا ع نم کاهران هر اسیا .جرء
دوا نلر هر عدا ع نم کاهران و نلر عدا هراهری آنان ها اسیا دوست میکند .در نتلجه ع نم
اسیا هر غلر اندش زماا انا د هند(.مراغی1012،ک ج3ص)212
عیوه هر آیات و روایات خ اجماع هر مهاد این قاعده اقامه گردیده اسيييت و خ
عّل هدان ّکخ میکند .صاّب اسّناعد اسهّ لي میننیسد
اسعاسث ن اوجماع اسمح صل اسّ عی ع ی انه سلف ناک ّکخ مج نل هی او سیا
یکنن منج اً ست س ط اسکاهر ع ی اسم س خ هل جملع اوّکاا اسمجعنسي هله روعی هل ا ع ن
اسمس ملن ع ی غلر خ (هجننردی 1019 ،ک ج  ،1ص)192
زّریر ّکخ عّ ی نلر قنلن ا ست که هریعت ا سیمی هه عننان هریعت اازخ جامع و
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کام ترین هرایع ا ست و هر این ا ساس های ستی زمامی نلاز ای هرد و جامعه ا سیمی در آن
پلش هلنی و پا سخ داده هده ها هد .هناهراین هی ه

ر قه که منج ات ذسّت م س مان در

هراهر کاهر را منجب میگردد و س ب نلاز و د ست درازی جامعه ا سیمی که هاید پرقمدار
ا سیا ها هد و ندای ا سیا را هه مه جای عاسخ هر ساند ،در این هریعت مردود ا ست و از
ن ر اسیا هایستی در ج ت مّاه ه ها آن هرااست.
 .3 3لزوم توسعه همکاری و هماهنگی با کشورهای همسایه بر پایه تعاون بر بر و تقوا
هر ا ساس آننه در ع ل و عنامل سلا سی گ سترش قاقاک گهته هد یکی از این عنامل
وجند مسایگانی است که در این راه ه ها کشنر مکاری نمیکنند .اگر این کشنر ا
در زملنه م ارزه ها قاقاک مکاری کنند قه ه سا ه سلاری از راه ای نهنذ قاقاقنلان هه
داال ک شنر ه سته گردد و ّجخ کاوی قاقاک هه صنرت قاهل زنج ی کا ش انا د
یاهت .هر این اسييياس یکی از راه ای اسييياسيييی م ارزه ها قاقاک زنجه هه ظرهلت ای
منجند در آن سييينی مرز اسيييت .این م خ ا ت ماا گسيييترده دوستمردان و طراّی
را رد ای مشترک ها مسایگان را میط د.
در ن صنص دینی امر هه زعاون هر هرّ و زّنی هده ا ست .اداوند در آیه دوا سنره
مائده میهرماید زعاوننا ع ی اس رّ و استّنی و زعاوننا ع ی اوثخ و اسعدوان.
مخاطب این آیه هرد و دوست اسييیمی اسييت و دسل ی ندارد که آن را هّط ّمل هر
زنجله ا اب هه سنی هرد دانست .متع

زعاون در آیه هرّ و زّنی است .هه این زرزلب

ر قه که از م صادی هرّ و زّنی همرده هند هاید هر آن زعاون و مکاری گردد و ر
قه مصداک هرّ و زعاون م متر و ّلازی زر هاهد آیه هریهه ها هدت هلشتری هر آن زاکلد
می کند .این نکته نلر رو هن ا ست که مکاری ک شنر ای م س مان هرای ری شه کردن
مناهذ هسيياد و از آن جم ه قاقاک یکی از مصييادی م خ هرّ اسييت .سذا هاید کشيينر ای
مسييي مان هرای این مسييياسه هه طراّی هرنامه ای ه ند مدت و کنزاه مدت هپردازند و
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رو هن ا ست که هانه ااسی کردن از پردااتن هه این م ساسه ،از م صادی هارز زعاون هر
اثخ و عدوان است .رقند که این دیدگاه م تنی هر این است که اعانه هر اثخ هامل زرک
هعل نلر ها هد .زیرا در صنرزی که دوست ای م س مان هه وظلهه اند عمل نکنند زرک
هع ی محّ هده است که زملنه ساز هساد و قاقاک می هند .اگرقه دیدگاه صحلس آن
است که زرک هعل نلر میزناند از مصادی اعانه هر اثخ محسنب گردد.

1

 .4 3احترام به مالکیت خصوصی و عدم ایجاد مانع بر سر راه فعالیتهای تولیدی
قنانلن دسييت و پا گلر و هنروکراسييی ای هل نده اند از عنامل روی آوردن هه قاقاک
اسييت .در ّّلّت سييخت گلری هلش از ّد هرای راه اندازی و هعاسلت ای واّد ای
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زنسلدی و عدا ّمایت دوست از آن ا می زناند اهيييخاص را هه پردااتن هه قاقاک که
هعاسلتی ه سلار سندآور ها زّمتی ه سلار کمتر از زنسلد ا ست سنک د د .در هّه ا سیا
ماسکلت ا صن صی محترا همرده هده و ا هخاص میزنانند هه رگننه هعاسلت اقت صادی
مجاز و م شروع ها سرمایه اند هپردازند .ماسکلت ا صن صی در مناردی میزناند محدود
هند مانند آنکه ه ره هری از ماسکلت ا صن صی منجب زجاوز هه ّّنک دیگران هند .اما
نمی زنان هه ر دسل ی این ماسکلت را محدود سيياات .زمانی که هييخصييی هه راهاندازی
واّدی زنسلدی اقداا میکند ن اید ّ او را در این زملنه هلش از ّد محدود سيياات و ها
قنانلن و هنروکرا سی ایی که رون اقت صادی جامعه ا سیمی را مانع میگردد ،او را از این
ّ ط لعی انیش محدود ساات.
در هّه اسیمی از این مساسه ها عننان قاعده زس ط یا زس لط یاد گردیده است .مهاد
قاعده این اسيت که ر ماسکى ،نسي ت هه مال اند زسي ط کامل دارد و مىزناند در آن

 .1در مّاسهای زحت عننان وجنه اهتراک و اهتراک س ب و معلن در دو قاعده هّ ی اعانه هر اثخ و زس لب این
مساسه را ثاهت نمندهاا.
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ر گننه زص يرّهى اعخ از مادى و ّّنقى هکند ،و لچ کف نمىزناند او را هدون مجنز
هرعى از زصرّهات منع کند .هه ع ارت دیگر ،هه منجب این قاعده ،اصل هر آن است که
مه گننه ز صرّهات هراى ماس

مجاز ا ست ،مگر آن که هه منجب دسلل هرعى ای،

آن ثاهت گردد( .محّ داماد1003 ،ک ،ج ،1ص)332
این قاعده نلر دارای مسيتندات هراوانی اسيت و جای جای کتب هّ ی پر اسيت از
هروعازی که دوست روهنی هر مهاد آن دارند( .ملانجی1030 ،ک )111-39
 . 1هاید مش نرزرین مستند این قاعده کیمی هاهد که از رسنل ادا نّل هده است
«اسناس م س ّ نن ع ى امناس خ»(اهن اهی جم نر اّ سائی1001 ،ک ج1ص 012مج سی،
 1002ج 3ص  )323یعنى مردا هر امنال انیش مس ط ستند.
دوست این روایت هر مدسنل قاعده صریس است .اما مشکل اساسی سند آن است که
مر سل ا ست .اما قنان که در جای اند ثاهت هده ا ست صر ،اینکه روایتی از ننع
مرسل هند ن اید هاعث گردد هه ی

سن ن اده هند .قرا که امنری میزناند جاهر ضعف

آن هه هيييمار آید .یکی از این امنر عمل هّ ا و اسيييتناد آنان هه این ّدیث اسيييت که
مىزناند ج رانگر ضعف سند ها هد .عیوه هر این ارزکاز عّییی نلر منید مهاد این روایت
است .قرا که این ّدیث در پی زاسلف ی

اصل جدید نلست و نکته زازه و ناهنااته ای

را هلان نمی کند ه که مان قلری که ارزکاز عّییی هر آن اسييتنار اسييت و در ملان ملان
م ل و نحل مخت ف پذیرهته هييده اسييت را هلان میدارد و روهيين اسييت که در این منارد
داعی هرای جعل روایت وجند ندارد .در کنار این نکات هاید دانسيييت که مضيييمنن این
روایت در روایت دیگری خ آمده اسيييت و میزنان ادعا نمند زنازر معننی هر مهاد این
روایت وجند دارد.
از جم ه میزنان هه این دو روایت اهاره نمند
 .3سماعه از اماا صادک ع له اس سیا میپر سد آیا هخص صاّب اوود مىزناند
مال اند را هه انی شاوند [غلر وارث] اند واگذار کند ّ ضرت در پا سخ هرمندند
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« ن ماسه ،یصيينع ما هيياء هه اسى ان یأزله اسمنت»(ک لنی1002،ک ج2ص ،)8یعنى مال از
آن او ا ست ،و ماداا که زنده ا ست ر کارى که هخنا د مىزناند ها آن هکند .س ه و
ااتلار ماس

نس ت هه مال اند هه انهى از این روایت استن اط مىهند.

 .2اهنه صلر از اماا صادک ع له اس سیا نّل کرده ا ست «انّ س صاّب اسمال ان یعمل
هماسه ما هاء ماداا ّلما ،ان هاء و ه ،و ان هاء ز صدمک هه و ان هاء زرکه اسى ان یأزله
اسمنت» ( هلخ طن سی،ج9ص )188یعنى صاّب مال (ماس ) ماداا که زنده ا ست ر
کارى که هخنا د مىزناند ن س ت هه مال اند انجاا د د ،اگر هخنا د آن را ه مىکند
و اگر مایل هند آن را صدقه مىد د و اگر اناست آن را هه ّال اند ر ا مىکند زا آن
که مرگ هه سراغ او هلاید.
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این ادسّه در کنار ادسّه هراوان دیگری که خ در م اوی کتب هّ ی و خ در مسييتندات
قاعده زسيي ط در کتب قناعد هّ ی آمده اسييت لچ زردیدی هاقی نمیگذارد که ماسکلت
ا صن صی در ا سیا منرد اّتراا ا ست و محدودیت ای غلر ضروری که مانع ا ستهاده
زنسلدگران از ّ هرعی انیش است ،نا مشروع و ّراا است.
 .5 3تعیین عادالنه تعرفههای گمرکی
یکی دیگر امنری که هاعث هیانگلره هدن واردکنندگان هرای واردات از مجاری قانننی
و روی آوردن هه قاقاک میهند ،زعرهه ای هاوی گمرکی است که هعضا هر اساسی غلر
از عداست زعللن میهند.
ا صل وجند زعرهه ای گمرکی امری ضروری ا ست و میزناند هه اقت صاد داا ی
کم

هيایانی کند اما سيخن در نحنه زعللن این زعرهه اسيت که اگر عادونه وضيع و

زعللن هند م س ماً ه سلاری از ک سانی را که هه قاقاک کاو روی آورندهاند ،ز شنی هه
وارد کردن از گمرکات و هه هييکل قانننی میکند .و هاسعکف آنننانکه در ّال ّاضيير
میهلنلخ زعرهه ای هاو و غلر عادونه اهيييخاص را هه پذیرش ریسييي
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قاقاک و ا ر

کردن هرای کسب سند هسلار هلشتر وامی دارد.
در دوره معاصر زنجه هّ ا هه مساسه عدل هلش از پلش ج ب هده و ّتی در قامت
ی

قاعده هّ ی هسلار م خ و را گشا هدان نگریسته هده است.
ه لد م ری درهاره قاعده عداست میگنید
اصل عداست از مّلاس ای اسیا است که هاید دید قه قلری هر او من

میهند،

عداست در س س ه ع ل اّکاا است نه در س س ه مع نوت ،نه این است که آننه دین
گهت عدل است ،ه که آننه عدل است دین میگنید( .مرزضی م ری1009 ،ک )10
هه زع لر دیگر «عدل ّاکخ هر اّکاا است نه زاهع اّکاا ،عدل اسیمی نلست ه که
اسیا عادونه است(.ع داسکریخ سروش)02 1232،
اماا املنی نلر هه قاعده و معلار هندن عداست اهاره داهتهاند
...زیرا اجرای قنانلن هر معلار قسييط و عدل و ج نگلری از سييتمگران و ّکنمت
جائرانه و ه سط عداست هردی و اجتماعی و منع از ه ساد و هح شاء و انناع کجروی ا و
آزادی هر معلار عّل و عدل و ا ستّیل و اندکهایی و ج نگلری از ا ستعمار و ا ستعمار
و ا ستع اد و ّدود و ق صاص و زعریرات هر ملران عّل و عدل و ان صا ،،و صد ا از
این ق لل ،قلر ایی نلست که ها مرور زمان در طنل زاریخ هشر و زندگی اجتماعی ک نه
هند ،این دعنا مشاهه آن است که گهته هند قناعد عّ ی و ریاضی در قرن ّاضر هاید
عنض هيييند و هه جای آن قناعد دیگر نشيييانده هيييند(.اماا املنی ،صيييحلهه ننر،
ج31ص)122
ّّلّت آن ا ست که عداست ز شریعی ا ص ی ا سا سی و قاعدهای هراگلر ا ست و در
ن صنص دینی یکی از امنری ا ست که منرد زاکلد جدی قرار گرهته ا ست که هه هرای
از این مستندات اهاره میکنلخ.
اداوند در کتاهش اند را هرمان د نده هه عدل و اّسان همرده است
«ان اهلل یامر هاسعدل و اوّسان و ایتاء ذی اسّرهی» (نحل )90
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هه راستی که ادا هه دادگری و نلکنکاری و هخشش هه انیشاوندان دستنر مید د.
و نلر د ،از رساست ان لا را قلاا مردا هه قسط دانسته است
«انا ارسيي نا رسيي نا هاس لنات و انرسنا مع خ اسکتاب و اسملران سلّنا اسناس هاسّسيييط»
(ّدید )31
هه را ستی ما پلام ران اند را ها دویل آ هکار روانه کردیخ و ها آن ا کتاب و زرازو را
هرود آوردیخ زا مردا هه ان صا ،هرالرند .قلاا هه ق سط در صنرزی ّا صل ا ست که
زشریع و زدهلر هر پایه قسط هاهد و نلر منش زندگی مردا ،عادونه گردد.
در ر ی

از این سه عر صه ،اگر ا ی ّا صل هند ،دیگر قلاا هه ق سط صنرت

نمی پذیرد .اس ته رو هن ا ست که عر صه زّنلن و ز شریع قنن هه اداوند هرمی گردد،
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ق عاً ا ل ناپذیر اسييت .هناهراین زشييریع و زّنلن عادونه اسييت .در روایات نلر زاکلد
هراوانی هر معلار هندن عداست هده است
از پلام ر ادا نّل است که
اسعدل ملران اهلل هی اورض همن ااذه قاده اسی اسجني ومن زرکه سييياقه اسی اسنار.
(ملرزای ننری1008 ،ک ج 11ص)212
عداست ملران و زرازوی اداوند در زملن ا ست ،رکه آن را دریاهد هه ه شت او را
سنک د د ،و رکه آن را ر ا سازد هه دوزخ او را میکشاند.
از املراسمنمنلن ع له اسسیا نلر کیمی در این هاره نّل هده است
ان اسعدل ملران اهلل س حانه اسذی و ضعه هی اسخ

و ن ص ه وقامي اسح هی زخاسهه

هی ملرانه و و زعارضه هی س انه(.آمدی1233،ک )99
عداست ،زرازوی اداوند ا ست که هرای هندگان ن اد ،و هرای اقامه ّ آن را ن صب
کرد ،اداوند را در زرازویش ناهرمانی نکنلد و ها س نت او معارضه نکنلد.
این آیات و روایات ق رهای اسييت از دریا و نگا ی هه نصيينص دینی انسييان را هه این
نتلجه میرساند که اصل عدل از اصنل اساسی اسیا است که خ در اّکاا هّ ی من نر
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گردیده است و خ هّله میزناند ها رعایت ضناهط هّ ی هدان استناد کند.
هر این اسيياس میزنان ادعا نمند که زعللن زعرهه ای ناعادونه از ن ر هّه اسييیمی
مردود و ّراا اسيييت و دوست اسيييیمی هاید در راسيييتای رعایت عداست و زشييينی
واردکنندگان کاو هه روی آوردن هه واردات قانننی زعرهه ای گمرکی که را عادونه و
هر ا ساس ان صا ،زعللن کند زا خ واردکنندگان ضرر نکنند و خ م صر ،کنندگان هه
جای ارید کاو ای قاقاک کاویی ارزان که ها رعایت کامل ضناهط قانننی وارد ک شنر
هده است را هتنانند ز له کنند.
نتیجهگیری
قاقاک کاو عنامل هروانی دارد .هرای از این عنامل در زمره امنر سلا سی ا ست .ه ساد
اداری ،هنروکرا سی ،قاقاک دوستی ،و ضعلت نامنا سب ک شنر ای م سایه در م ارزه ها
قاقاک و عدا سلا ست گذاری صحلس در ا صیح اسگنی م صر ،از آن جم ه اند .هّه
اسييیمی که هّ ی پنیا هنده و هر اسيياس هاور ای کیمی هرای ر زمان و مکانی هرنامه
ای ویژه داهيييته و زنانایی کامل مرا ی ها زغللرات گسيييترده در طنل زمان را دارا
میهاهييد در این ّنزه نلر هی هرنامه ن نده و ها پی جنیی متنن و مناهع هّ ی میزنان هه
را کار ایی هّ ی در این زملنه دسيييت یاهت .مانگننه که گذهيييت قناعد هّ ی و
عمنمازی هراگلر در کتاب و سنت منجند ا ست که میزنان از آن هه عننان را رد ایی
هّ ی هرای م ارزه ها قاقاک کاو یاد کرد .در این ننهييتار زن ا هه هرای از این را کار ا
در ّد گنجایش ی

مّاسه ا هاره هد و ها زتّ ع هل شتر در مناهع ق عاً امنر دیگری که در

م ارزه ها قاقاک منثر هاهد قاهل دستلاهی است.
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 .12هکل ایی ،ع لر ضا و ع ی محمد اّمدی ،قاقاک کاو ع ل آثار و هااص ای اندازه
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گلری آن ،مجمنعه مّاوت سنملن مایش پدیده قاقاک کاو و راه ای پل شگلری از
آن ،دانشگاه زرهلت مدرس ،ز ران.
 .18صدر ،سلد محمد هاقر ،اقتصادنا ،مرکر اوهحاث و اسدراسات استخصصله س ش لد اسصدر،
1030ک ،قخ.
 ،____________ .19اوسیا یّند اسحلاه ،وزارة اورهاد اوسیمی1002 ،ک ،ط ران
 .30صدوک ،محمد هن ع ی ،من و یح ضره اسهّله ،دهتر ز لغات ا سیمی واه سته هه ّنزه
ع مله قخ1000 ،ک ،قخ.
 .31طنسی ،محمد هن ّسن ،ز ذیب اوّکاا ،دار اسکتب اوسیمله1002،ک ،ز ران.
 .33عام ی،هلخ ّر ،وسائل اسشلعه ،منسسه آل اس لت ع ل خ اسسیا1009،ک ،قخ.
 .32عملدّ ،سن ،هر نگ عملد ،سپ ر ،1232 ،هی جا.
 .30هرینری ،محمدر ضا ،هناات را کار ای اقت صادی م ارزه ها قاقاک ،مجمنعه مّاوت
مایش قاقاک کاو مؤسسه م اسعات و پژو ش ای هازرگانی ،1281،ز ران.
 .31ک لنی ،محمد هن یعّنب ،اسکاهی ،دار اسکتب اوسیمله1002 ،ک ،ز ران.
 .33مج سی ،محمد هاقر ،هحار اوننار ،دار اّلاء استراث اسعرهی1002 ،ک ،هلروت.
 .32محّ داماد ،مص هی ،قناعد هّه ،مرکر نشر ع نا اسیمی1003،ک ،ز ران.
 .38مراغی ،ملر ع داسهتاح ،اسعناوین اسهّ له ،دهتر انت شارات ا سیمی واه سته هه ّنزه ع مله
قخ1012 ،ک ،قخ.
 .39م ری ،مرزضی ،م انی اقتصاد اسیمی ،انتشارات ّکمت1009،ک ،ز ران.
 .20ملانجی ،ع ی اّمدی ،ماسکلت اصنصی در اسیا ،نشر دادگستر1030،ک ،ز ران.
 .21نجهی ،هلخ محمد ّ سن ،جنا ر اسکیا هی هرح هرائع او سیا ،دار اّلاء استراث
اسعرهی1000 ،ک ،هلروت.

 .23ننرمحمدی ،ا سرو ،هرر سی ای قاقاک کاو و را کار ای دایت هعال ز ای قاقاک
در مسلر ای قانننی و رسمی،ج اد دانشگا ی دانشگاه ز ران ،1282 ،ز ران.
 .22ننری ،ملرزا ّسلن ،مستدرک اسنسائل ،منسسه آل اس لت ع ل خ اسسیا1008 ،ک ،قخ.
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