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 چکیده  همقال اطالعات
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 08/06/1400 انتشار: تاریخ

ها مطرح های مختلف شئون زندگی انسانجهانی شدن به عنوان فرایندی که در حوزه هدف: و زمینه 

المللی، در حوزه علوم جنایی نیز به عنوان یک ضرورت شده، با توجه به توسعه بزهکاری در سطح بین

کند و در عین حال به را بر جامعه تحمیل میهای هنگفتی مفاسد اقتصادی هزینه. قابل طرح است

قاطعی را  جناییکشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست  این جرایملحاظ شکل پیچیده اغلب 

اقتصادی و با جرایم ایران در مقابله با مفاسد و  جناییطلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست می

گران در نظام اقتصادی مل رسیدگی به جرایم اخاللنامه و دستورالعجدید آیینتأکید بر مقررات 

 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است. 1399با اصالحات  1397مصوب 

ای تدوین یافته گیری از منابع کتابخانهحلیل با بهرهت - این مقاله به صورت توصیفی ها:روش و مواد

 است.

سال نامه آیینو   1392ن مجازات اسالمی مصوب ها حاکی از این است که در قانویافته ها:یافته

بینی شده است. با مجرمین اقتصادی پیش افتراقی لزوم برخورد 1399و اصالحات آن در سال  1397

تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است  "جرایم اقتصادی"با وجود استفاده از اصطالح 

 جرایمنخست را در مبارزه قاطع با  گاماین حیث قانون  اند و ازاحصا نشدهصراحتاً و این جرایم 

 109و  35،47توان با توجه به مجموع مواد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می

، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم 1392قانون مجازات اسالمی 

 شود.الهبرداری میجرم کنیز و  36فهرست شده در تبصره ماده 

 است. شده نگارشاین مقاله با تکیه بر اصول صداقت و امانتداری تهیه و  مالحظات اخالقی:

مدار در مبارزه با جرایم متوسط و کالن با در جنایی دشمن گذار با اتخاذ سیاستقانون گیری:نتیجه

د الزام به تشهیر مجرمین گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، ماننپیش گرفتن تدابیر کیفری سخت

اقتصادی کالن، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کالن از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و 

تالش نموده است تا بر حتمیت و و...  محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات

 أکید نماید.قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی ت
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 مقدمه. 1

م رایجهانی شدن بر تمام ابعاد زندگی بشر و خاصه بر روابط ج

ثیر گذاشته است. توسعه و أهای ملی و فراملی تدر عرصه

، گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات به موازات آثار مثبت

ساز طوری که زمینهپیامدهای منفی نیز به دنبال دارد، ب

ده شالمللی ارتکاب بسیاری از رفتارهای مجرمانه در سطح بین

است. حقوق کیفری با جهانی شدن معضل جرم تدابیر 

 المللی توصیهمتعددی را در سطح قوانین ملی و اسناد بین

اندیشه و خیر به أشناسی با چند دهه تنموده است، ولی جرم

 با عنایت به افزایش. ستفرآیند جهانی شدن توجه نموده ا

 های اقتصادی و فشارهای خارجی جبهه استکبار نسبتتحریم

م به جمهوری اسالمی ایران طی سالیان گذشته، ارتکاب جرای

ن قانو 286األرض ماده  اقتصادی کالن که موضوع افساد فی

م گیرند و سبب اخالل در نظاقرار می 1392مجازات اسالمی 

و ری دوچندان یافته است. از همین گردند اهمیتاقتصادی می

 در شرایط خاصی که از آن به عنوان 1397از تابستان سال 

 قوه قضاییه به اسبقگشت ریاست تعبیر می« جنگ اقتصادی»

امه نآیین»ای از مقام معظم رهبری با تصویب دنبال استجازه

ادی گران در نظام اقتصاجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخالل

و  راقیـوه رسیدگی افتـشی« 23/08/97وب صـشور مـک

ه ای را نسبت به مجرمین اقنصادی کالن به منصگیرانهسخت

، ذکورنامه مساله آیین ظهور گذاشتند و با توجه به اعتبار دو

هایی صالحات و جرح و تعدیلهم اکنون پس از کاربست ا

نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم عمده و کالن ینیآ»

کما « 08/07/99ان در نظام اقتصادی کشور مصوب گراخالل

 ه سابق را دنبالـگیرانبیش همان رویکرد افتراقی و سخت

سته دنماید. از این رو، با توجه به شیوع و افزایش این یـم

ظام نکارنامه  های مذکور درنامهجرایم و آثار مهمی که آیین

 ته وعدالت کیفری کشور و افکار عمومی از خود برجای گذاش

یل که تا کنون پژوهشی به واکاوی، تحلخواهند گذاشت و این

 جنایی کشورمان و نقد حقوقیِ این رویکرد خاص در سیاست

 نپرداخته است.

 

 

 . مالحظات اخالقی2

یم اودهای پایبند باصول اخالقی و حرفهدر نگارش این مقاله به 

 وت قول صداـقاله با پایبندی به اصـو از ابتدا تا انتهای م

 داری این مقاله تهیه و تدوین گردیده است.امانت

 

 ها. مواد و روش3

 دی وگیری از روش اسنااین مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره

 . دربرداری تهیه و تدوین گردیده استاستفاده از ابزار فیش

واقع زمانی که کتابی بعنوان مرجع مطالعه شده است از 

و به این روش اقدام به شده برداری های الزم فیشقسمت

 ایم.نگارش و تدوین مقاله نموده

 

 ها. یافته4

ز ی اها حاکیافته با مطالعاتی که در این زمینه صورت پذیرفت

ن اثیرات جبرأایران با توجه به ت جناییاین است که سیاست 

 رد درنظام اسالمی داجامعه و  ر، بناپذیری که جرایم اقتصادی

ن اینسبت به تری سختگیرانه افتراقی ورویکرد همین راستا 

فته در نظر گر 1399و سال  1397سال  نامهآییندر دو  جرایم

ه ب تا مجرمین کالن اقتصادی در اسرع وقت و بطور قاطعشده 

 در سطح جامعه به مردم معرفی شوند.و  مجازات محکوم اشد

ئم این دست جرا هب دهیپاسخنظام در  جناییدر واقع سیاست 

 باشد.مدار میسیاست جنایی دشمنع از نو

 

 . بحث5

 تحقیقپیشینه . 1-5

د تحت نامه کارشناسی ارشد خوروح اهلل کرامتی در پایان -1

 «ادیسیاست کیفری افتراقی ج.ا.ا در قبال جرایم اقتص»عنوان 

یده )ع( دفاع گرد در دانشگاه امام صادق 1396که در تابستان 

و باز شماری مصادیق  ضمن واکاوی مفهوم جرایم اقتصادی

ادی قتصاقانونی آن، تدابیر کیفری متمایز ج.ا.ا در قابل جرایم 

 را در ابعاد ماهیتی و شکلی بررسی نموده است.

آیین دادرسی » فرد و همکاران در مقالهحسین سلطانی -2

در  1397که پاییز سال « جرایم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل

)دانشگاه شیراز( انتشار  قوقیشماره سوم فصلنامه مطالعات ح
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ل بزه اقتصادی داشته و برخی یافته خوانشی بر هویت و استقال

های قواعد شکلی جرایم اقتصادی را بر شمرده و جلوه از

ضرورت رسیدگی افتراقی در چارچوب قانونی نسبت به این 

 اند.جرایم را یادآوری نموده

بررسی » مجتبی قهرمانی و علیرضا سایبانی در مقاله -3

 ن باهای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایراتطبیقی دادگاه

 1398که در تابستان « تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازات

نامه فصل 27بعد از تصویب پروپوزال این رساله( و در شماره )

ای تطبیقی پژوهش حقوق کیفری به چاپ رسیده است مطالعه

ا بو  هکشور گوناگون داشتهای ویژه اقتصادی در چند بر دادگاه

ادامه  ارائه مبانی و دالیل خود، ضمن ارائه پیشنهاداتی جزئی،

وجیه ـن شیوه رسیدگی افتراقی در کشور را تأیید و تـای

 اند.نموده

ت ای تحسید محمود میرخلیلی و مسعود حیدری در مقاله -4

 که در« بررسی مبانی فقهی اعدام مجرمان اقتصادی» عنوان

ر بعد از تصویب پروپوزال این رساله( د) 1398سال زمستان 

ا و بهمس دوفصلنامه علمی فقه مقارن انتشار یافته است ه شمار

 ناد، اعدام مجرمین اقتصادی به استنگارنده، از بُعد ماهوی

بر  األرض را فاقد پشتوانه فقهی محکمی دانسته و افساد فی

تأکید رایم اقتصادی ـلزوم رسیدگی افتراقی نسبت به ج

 اند. ورزیده

 "جرایم اقتصادی مبارزه با"گیسور در کتاب مجید شجاعی -5

، نیروی انتظامی که توسط اداره کل منابع متون درسی

 انتشار 1388جمهوری اسالمی ایران، معاونت آموزش ناجا، 

رار قلمی عهای مقابله با جرایم اقتصادی را مورد توجه یافته راه

ست بحث از مباحث قانونی و حقوقی ا داده است و در آن کمتر

 های پیشگیری و شناسایی تأکید شده است.و بیشتر بر راه

ای بر حقوق مقدمه"محمدصالح ولیدی در کتابی با عنوان -6

 1386که توسط انتشارات میزان در سال  "کیفری اقتصادی

ه ـظری را در باب جرایم اقتصادی ارائـانتشار یافته مبانی ن

کند. مالحظه ماید و به برخی کلیات در این باره اشاره مینمی

های پیش گفته اگرچه همگی به نوعی گردد که پژوهشمی

ه گفتمان ـباشند لکن از زاویرتبط با این تحقیق میـم

مدار به فرآیند رسیدگی به جرایم جنایی دشمنسیاست

 اند.االرض نپرداخته اقتصادی موضوع افساد فی

 

 ی تحقیق با عنایت به تحقیقات مشابهنوآور. 2-5

در  ای که ذکر گردید با توجه به اینکهبا عنایت به پیشینه

م رائتحقیقات انجام گرفته صرفاً به ارائه کلیاتی در خصوص ج

های انجام اقتصادی پرداخته شده است و مالک در پژوهش

ر باشد لذا نوآوری که دشده رسیدگی به جرایم اقتصادی می

ابعاد  اکثرق وجود دارد. این است که محقق به این تحقی

جهانی شدن تا کاربست  مقولهت و از سموضوع پرداخته ا

 مدار را در قبال جرایم اقتصادی موردجنایی دشمن سیاست

 مطالعه قرار داده است. 

 

 پژوهشاهمیت و ضرورت . 3-5

یکی از تحوالت اساسی که در زمینه جهانی شدن صورت 

ست. جرایم تا کنون بیشتر یک پدیده گرفته است، جرم ا

شدند. تلقی حقوق کیفری به سرزمینی در سطح ملی، تلقی می

های حقوق داخلی نیز ناظر به همین عنوان یکی از رشته

ها جهت رعایت خصوصیت پدیده مجرمانه است اگرچه دولت

نشینی و عدم مداخله را های افراد جامعه استراتژی عقبآزادی

انگاری و نحوه ی جرماند و در نوع و شیوهدر پیش گرفته

اند به نفع مجرم االمکان سعی کردهتنظیم قواعد دادرسی حتّی

که جرایم اقتصادی  یافتهباشد، اما در جرایم فراملّی و سازمان

های اخیر، تحوّالت اساسی در هه، در دنیز در زمره آنها هستند

ه اعمال ها در حوزکیفری رخ داده است که دولت حقوق

ضرربار امنیتی به خاطر ایجاد ثبات در نظم عمومی و حاکمیت 

طلبانه و تحدید انگاری حداکثری و توسعهسیاسی به جرم

تضمینات دادرسی نسبت به تهدیدکنندگان امنیت کشور روی 

اند. حال آنکه با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی آورده

شدن واداشته نیز  ها را به امنیتیارتکاب جرایمی که دولت

یابی به اهداف چهره جدیدی به خود گرفته که جهت دست

رو،  نـگیرند. از ایهره میـخود از فضای مجازی و اینترنت ب

 با شناخت بهتر مفهوم و ماهیت و دالیل امنیتیراه نیست بی
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کیفری، تبعات و آثار منفی ناشی از آن مورد  شدن حقوق

 .بررسی قرار گیرد

 

 های پژوهش دودیتمح. 5-4

ود ین بارو بودیم هایی که ما در این مقاله با آن روبهمحدودیت

ل جهت نگارش مقاله به منابع دسته اودر بسیاری موارد که 

ه م بدسترسی نداشتیم و به ناچار برای نگارش این مقاله اقدا

ها توانستیم به آنها در کتابخانهخرید کتبی نمودیم که می

 شیم.داشته با دسترسی

 

 تعاریف و مفاهیم . 5-5

 یتعریف جرم اقتصاد. 1-5-5

حث بوز ی دنیای امراز بزهکاری اقتصادی غالباً به عنوان مساله

به  بعد از گذشت چند دهه از پیدایش و ورود آن. (1) شودمی

دنیای علوم کیفری، هنوز هم دارای چارچوب و تعریف 

ناشی از پیشرفت و تحول  این مسأله مشخصی نیست که

ک یی علوم جدید در دنیای صنعتی و تجاری است. در فزاینده

 ایاند که برتعریف کلی جرایم اقتصادی را جرایمی دانسته

 .(2) یابندیابی به یک امتیاز مالی ارتکاب میدست

ب در تعریفی دیگر جرم اقتصادی را اعمال غیرقانونی ارتکا

ازات ای به منظور کسب امتیهای حرفهیافته در قلمرو فعالیت

 .(1) انداقتصادی تعریف نموده

در منابع داخلی به علت عدم ارائه تعریف مشخص از سوی 

را « جرایم اقتصادی»مقنن در خصوص این جرایم، برخی 

نی ای از جرائم با انگیزه مادی و با ماهیت اقتصادی، یعدسته

ده های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفافعالیت

 .(3) دانندخواری، میمجوز، ارتشاء و رانت از منابع، بدون

 

 شدن جهانی. 2-5-5

های تکنولوژیکی و داری، نوآوری)خِردگرایی(، سرمایه عقالنیت

شدن  های پیدایش جهانیعنوان زمینه قوانین و مقررات را به

برای این فرآیند یا پدیده یا پروژه با اینکه از  .(4) انددانسته

وارد متون تخصصی و عمومی شده است تاکنون  1980دهه 

شود تعریف واحدی ارائه نگردیده و بعنوان مفهومی شناخته می

ن زیگموند باومَ. (5) که همچنان نیز در جستجوی تعریف است

(Zigmunt Bauman) االصل، شناس لهستانیفیلسوف و جامعه

ی و هدایت خودکار امور جهان، سازمانهایی نظیر بیژگیـوی

ترین عنوان عمیق.. را بهبودن، فقدان مرکز ثقل و. مترقبهغیر

 آید نام برده استشدن برمی معانی که از درون ایده جهانی

(6).    

شناسی از مشاهیر جامعه(Anthony Giddens)  آنتونی گیدِنز 

 روابط داند که سبب درهم تنیدگیِرا فرآیندی می بریتانیا آن

 نقطه جهان شده بدین نحو که رویدادهایاجتماعی در نقطه

یر تأث ها فاصله دارندمحلی، از رویدادهایی که با آنها فرسنگ

به  توانن فرآیند را میپذیرند و بالعکس. از منظر وی ایمی

ا ر سان دیالکتیکی فرض نمود که رخدادهای محلی امکان این

یابند که در جهت عکسِ همان روابط دوردستی به حرکت می

 .(7) بخشنددرآیند که به آن شکل می

شناس جامعه دیگر (Roland Robertson)ن رولَند رابرتسو

 دفرآیندی دانسته که به سبب پیون را بریتانیایی نیز آن

ی های جهانی در پِی درهم فشردن جهان و تراکم آگاهدهنده

 .(8) باشدان بعنوان یک کل مینسبت به جه

 انیرغم تعاریف متعدد ارائه شده بهتر است جهدر مجموع علی

م دانیبرا با تمام محاسن و معایب، فرآیندی کارا و پویا  شدن

، آفرین نظیر جغرافیاز عوامل متکثر مرزپوشی اکه با چشم

سیاست و فرهنگ در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، 

 ازی(،سه یکسان)ن هاسیاسی، حقوقی... به تقریب و پیوند ایده

 .(9) راهبردها و عملکردها در سطح جهان منتج شده است

 بدیهی است که میزان سرعت و حیطه نفوذ این فرآیند خواه

ی ناورها و گسترش فناخواه با عواملی نظیر اراده سیاسی دولت

 .(10) اطالعات و ارتباطات  گره خورده است

 

 شده جرایم جهانی. 3-5-5

این دسته جرایم که مولود نامیمون و از ابعاد پنهان و تاریک 

های تازه بزهکاری، گردند بعنوان گونهجهانی شدن تلقی می

رم و ای نظیر: گستردگی ابعاد جدارای وجوه اشتراک عمده

 -یافته بودن، جنبه مالیت ناشی از آن، سازمانخسارا

سیاسی داشتن و ارتکاب توسط اشخاص چندملیتی  -اقتصادی
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مختلف جای  شده در سه شاخه جرایم جهانی. (11) باشندمی

شده سودجویانه و اقتصادی که  جرایم جهانی -1: گیرندمی

شده را از آن خود نموده و  جهانی بیشترین حجم جرایم

 .(12) شودگاه مجرمین جهانی محسوب مینخستین جوالن

-2. سخن ما در این نوشتار راجع به چنین جرایمی خواهد بود

 .بار نظیر تروریسمافکن و خشونتشده دِهشت هانیجرایم ج

شدن نظیر تظاهرات  گونه علیه جهانیهای اعتراضخشونت -3

های بار مخالفین جهانی شدن در واکنش به نشستخشونت

که دو شاخه آخر خارج  .(5) باشندجهانی می سازمان تجارت

 از موضوع بحث این تحقیق هستند.

 این ای نسبت به ابعاد و خصایص ذکر شده برایبا اندک مداقه

یم شودسته از اشکال نوین بزهکاری، به این نکته رهنمون می

حل مشده سایه منحوس خود را از  جهانی مکه ابر سیاه جرای

تی وقوع جرم فراتر نهاده و اقتصاد، سیاست، امنیت ملی و ح

 لذاصلح جهانی را نیز درگیر آثار و تبعات سوء خود نموده ف

گیری دهی مؤثرتر به این جرایم سبب شکلضرورت پاسخ

مندی و همگرایی در سطح جهان گردیده که موجی از دغدغه

ز جهانی به منصه ظهور رسیده و ا جنایی سیاستدر کالبد 

 .(13) باشدشدن می ثمرات جهانی

 

 جرایم اقتصادی. 4-5-5

 از دریچه علوم  (Economic Crimes)اصطالح جرایم اقتصادی

 سیاسی و اقتصادی و به موازات کلماتی نظیر فساد

(Corruption) یافته و جرایم سازمان((Organised Crimes ه ب

-که اسناد بینطُرفه آن. شناسی راه پیدا نمودمنظومه جرم

المللی و قوانین داخلی همچنان تعریف روشن و دقیقی از این 

ها دسته جرایم ارائه ننموده و بیشتر به ذکر مصادیق و مؤلفه

 های مختلفیحقوقدانان با شاقول .(13) انداهتمام ورزیده

تکب، شیوه ارتکاب جرم و...( )موضوع جرم، انگیزه، ویژگی مر

یک  اند که بازخوانی هراقدام به تعرفه این دسته جرایم نموده

از این تعاریف از حوصله این نوشتار خارج است. لکن جرایم 

شده نظیر:  جهانی اقتصادی موضوع بحث در این نوشتار جرایم

گیرد میپولشویی، قاچاق کاال و ارز و فساد اقتصادی را در بر

با انگیزه کسب سود و امتیاز مالی در بستر نظام اقتصادی و که 

 به بیان ساده جرایم اقتصادی جهانی .(14) باشدمی علیه آن

جرایمی که مرتکبان -1: گیرندشده در دو دسته کلی جای می

مستقیم درآمد کسب ها بطور مستقیم یا غیرانجام آن به دنبال

جرایمی که برای تطهیر درآمدهای نامشروع -2کنند. می

پذیرند. در حقیقت مکانیزم این جرایم دسته قبل انجام می

شده بدین صورت است که برخی  جهانی ایمدسته از جر

شوند و برخی دیگر نسبت به پاکسازی منبع و مرتکب جرم می

)پولشویی( از این جرایم  منشاء نامشروع درآمدهای کسب شده

 .(5) پردازندمی

 

 جنایی سیاست. 5-5-5

 Ludwig)«لودویگ فوئِرباخ»این اصطالح از منظر  

Feurebach) گرایانه دولت های سرکوبفیلسوف آلمانی، شیوه

شوند. یـم رفتهـکار گ است که در واکنش به بزهکاری به

حقوقدان  (Mireille Delmas Marty)« مارتیدلماس رِیمی»

را  برجسته فرانسوی، به توسیع تعریف فوئرباخ پرداخته و آن

داند که هیأت اجتماع از راه توسل به هایی میمجموعه روش

های گوناگون نسبت به پدیده جنایی را سازمان ها پاسخآن

دیگر  (Christine Lazerges) «کریستین الزرژ» .(4) بخشدمی

جنایی را راهبردی حقوقدان شهیر معاصر فرانسوی نیز سیاست

پندارد که چیزی غیر از سیاست اجتماعی یک دولت کلی می

باشد. این سیاست میها نای از دولتمعیّن یا مجموعه

اجتماعی قلمروهای مختلفی را در نوردیده و از راهبردهای 

پزشکی پیشگیرانه آغاز و تا ضمانت اجراهای کیفری نظیر 

 .(15) یابدزندان امتداد می

را مفهومی بدانیم که در معنای عام، به  در نهایت بهتر است آن

کاربست دانش تدبّر علمی و تدبیر عملی توسط هیأت اجتماع 

های مجرمانه پرداخته و در پِی گویی به پدیدهدر مقام پاسخ

دهی و به عبارتی مهندسی اجتماع در مدیریت، کنترل، سامان

نکته دیگری که نباید به  .(16) باشدمجرمانه میبرابر وقایع 

فراموشی سپرده شود ترابط عمیق و روشن میان ایدئولوژی 

جنایی است بدین معنا که ایدئولوژی  سیاسی و سیاست

جنایی تفوق و تقدم دارد. سیاست و  سیاسی بر سیاست

هاست و کننده ارزشدهنده و تنظیمسیاسی، شکلایدئولوژی 
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حال  .(17) هاستجنایی صیانت از این ارزش سیاست وظیفه

که مفاهیم اصلی این تحقیق بازشناسی شدند درک صحیح و 

نماید. در ادامه خوانشی بر گفتمان جامع نوشتار سهل می

 جنایی خواهیم داشت.مدار سیاستدشمن

 

 تحلیل جهانی شدن حقوق کیفری . 6-5

المللی سبب ل بینپیوستگی مسائ گسترش ارتباطات جهانی و

شدن،  شده است. جهانی« شدن جهانی»ی پیدایش پدیده

فکری های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تمام عرصه

 و« حقوق»ثیر قرار داده و در أجوامع بشری را به شدت تحت ت

تأسیس قواعد حقوقی نیز اثرات خود را نشان داده است. اما 

ها در جامعه جهانی و دولت همسویی و پیوستگی روابط افراد

المللی امنیت بین به روابط اقتصادی منحصر نشده بلکه صلح و

و نظم عمومی جهانی واجد چنان پیچیدگی است که فرآیند 

 جهانی شدن حقوق کیفری را نیز گریزناپذیر ساخته است

توان دو گرایش عمده در جریان جهانی به طور کلی می .(18)

گرا که خواستار شدن حقوق را برشمرد. نخست گرایشی آرمان

مقررات در همه کشورهاست. انتخاب  قوانین و« سازییکسان»

ها و موانع حاکمیت دولتاین استراتژی معموالٌ با مقاومت 

قوانین « سازیهماهنگ»پی  سیاسی روبروست. گرایش دوم در

است. در این استراتژی، قواعد حقوق داخلی در هر کشور 

البته بر مبنای قواعد مشترک جهانی  متناسب با نظام داخلی و

شود. این روش گرچه خطر چندپارگی مجدد ریزی میپایه

جستجوی هماهنگی، خود  وقواعد حقوقی را در پی دارد 

تلقی شود اما هر اختالفی نیز در « اختالف»یید أممکن است ت

این استراتژی پذیرفته نیست، اختالفات از مرز مشخصی فراتر 

رود و اصول، مشترک خواهد بود. بدین ترتیب یک نوع نمی

یک نظام و پذیرفته خواهد شد « حقوقی منظّم تکثّرگرایی»

ی ملی )و نه جانشین نظام ملی( هاجهانی متکی به نظام

آوری در های فنسازی و پیشرفتجهانی .(4) شودریزی میپی

تر اینترنت، کشورها را نزدیک زمینه ارتباطات از راه دور و بویژه

از پیش نموده است و در این میان، بویژه همکاری میان 

-در عصر جهانی المللی نیز تسهیل شده است.مجرمان بین

اندیشند و در سطح محلی عمل سازی، مجرمان نیز جهانی می

 اند.د، امری که بسیاری دول از آن غافلکننمی

جانبه و ی چندسازی را فرآیندتوان جهانیبه طور مجمل، می

تصادی، سیاسی، اجتماعی و تحوالت اق ناشی ازمتناقض 

های عصر ماست. نویسنده دانست که بیانگر ویژگیفرهنگی 

ای است که سازی، روند اجتماعی پیچیدهمعتقد است جهانی

یابد و های جغرافیایی کاهش میدودیتبواسطه آن، مح

گردد و بدین های سنتی محو میترتیبات فرهنگی و ارزش

 ای قرارطریق انسان جهانی زده در معرض تهاجم جرایم بیگانه

گیرد که مرز مکان و زمان را در نوردیده و در نشیمن می

دهند. نمونه بارز چنین اش، او را مورد هجوم قرار میخانه

های سرقت هویت از طریق رمزگشایی ایمیلجرایمی، 

اوی ـهای حامـرنت و ارسال پیغـتران اینـی کاربـصوصـخ

سازی، افزارهای جاسوسی است. البته، برخالف جهانیرمـن

پردازی در خصوص عوامل ای است که بدون نظریهجرم، پدیده

که  زا، قابل تعریف نیست. با تحوالت جهانی، تعریف جرمجرم

 های فرهنگی و مکانی بود، اکنونمبتنی بر پیشینه در گذشته

 معهناکارآمدی خود را اثبات نموده است و به همین دلیل، جا

جه ا توالمللی با اتخاذ اقداماتی سعی نموده است جرم را ببین

های مکانی و مرزی، سازی و کمرنگ شدن محدودیتبه جهانی

ه توان بر میباز تعریف نماید که از جمله اقدامات بارز مذکو

ا بپیرامون کنوانسیون مقابله  2000تشکیل کنفرانس پالرمو 

 .(4) جرایم سازمان یافته افراملی اشاره نمود

 

 جنایی مدار سیاستگفتمان دشمن. 7-5

 های اصالح و درمان مجرمان وافول آفتاب کارایِی سیاست

و رهای گریبازخوردهای منفی نسبت به آن به انضمام مطالبه

به تزاید شهروندان در خصوص تضمین امنیت و آسایش 

وز سو و اثبات ناکارامدی و به ر ها از یکعمومی از دولت

جنایی نسبت به خطرات ناشی از تحوالت  هاینبودن سیاست

ی گسترده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فناورانه و... از سو

 موارههگذاران جنایی را به این دغدغه رساند که دیگر، سیاست

 اتر شدنمنظور به روز ماندن و کار هایی بهیافتدر تکاپوی ره

 .(19) جنایی باشند ابزارهای کنترلی در سیاست
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ی، جنای در سیاست «امنیت»سرانجام، توجه افراطی به مقوله 

ز اتجلی یافت. صورتی « مدارجنایی امنیت سیاست»شکل  به

« امنیت»جنایی که ترجیع بند راهبردهای آن را  سیاست

یِی شدن و پدیدآ دهد. این رویکرد به دنبال جهانیتشکیل می

های حقوقی جرایم جهانی از جمله جرایم اقتصادی به نظام

به  لزوم صیانت از امنیتکشورهای گوناگون رسوخ و با توجیه 

جنایی را به سوی کاربست راهبردها و  ، سیاستهر بهایی

ظور گیرانه مقطعی و زودبازده به منهای افتراقی سختسیاست

. دهدمیهای مجرمانه سوق مدیریت، کنترل و مهندسیِ پدیده

ه شدقابل انکاری با اصول شناختههایی که تقابل غیرسیاست

 همانقوق دفاعی متالمللی در رابطه با کرامت انسانی و حبین

رفاً جنایی ص نباید فراموش نمود که سپهر سیاست .(20) دارند

قواعد ماهوی حقوق کیفری و تدابیر پیشگیرانه کنشی و 

گیرد بلکه نمیدر برواکنشی نسبت به انحراف و جرم را 

ی بخشی به فرآیندهاعملکرد نهادهای عدالت کیفری و سامان

 گیرددادرسی کیفری نیز تحت سیطره عملکرد آن قرار می

(20). 

 جنایی نیز یکی از موالید سیاست مدارِ سیاستگفتمان دشمن

بته مولودی که از والد خود دارای مدار است الجنایی امنیت

تر است! در حقیقت گیرانهتر و سختای به مراتب خشنچهره

مدار که خاستگاه آن از لحاظ نظری به اندیشه گفتمان دشمن

)استاد  پروفسور گونتر یاکوبس« حقوق کیفری دشمنان»

در عرصه عمل نیز  .(21) گرددباز می ممتاز دانشگاه بُن آلمان(

تامبر سپ11های دهشت افکن حقوق آمریکاییِ پس از عملیات

باشد، از طریق تزریق مفاهیم دوگانه مصداق بارز آن می 2001

کیفری و  جنایی و حقوق به سیاست« دشمن»و « شهروند»

تشبیه منظومه عدالت کیفری به صحنه مصاف میان جرم و 

های حقوق جنگ و باز تعریف جنگ گیری مؤلفهامنیت با وام

سازِی امیاز جرم در تکاپوی استحاله حقــوق کیفری و نظ

باید دانست این . (22) باشددهی به جرم میهای پاسخشیوه

گفتمان، خود، پاسخ شدیدیست به نُقصان و ناکارآمدی 

که با  مدرنیسم کیفری و چیدمان اجتماعیِ جامعه لیت مدرن

هایی که و منقلب نمودن ارزش عدول از قوانین هنجاربار

سعی دارد تا خالء . (23) اندشده قوانین روی آن بنا نهاده

سازی و حذف  ، خنثیکردی خود را جبران و از طریق جنگکار

)در این  شهروندان(، خارهای گلستان جهان)غیر دشمنان

االرض( را برچیند  تحقیق، مجرمین اقتصادی موضوع افساد فی

تماعی اج جنایی، تضمین امنیت چرا که رسالت غایی سیاست

در مقابل رفتارها و اعمال مغایر با هنجارهای حقوقی و 

های مشروع اعضای اجتماعی همراه با رعایت حقوق و آزادی

دار ـمه گفتمان دشمنـای کو نکته .(10) عه استـجام

دهی به جرم و مجرمان از آن جنایی در مسیر پاسخسیاست

گردیده غفلت از پاسداشت مفاهیم و الزاماتی نظیر کرامت غافل

های بشر، برابری مردم در برابر قانون، آزادی انسانی، حقوق

باشد و شاید به دلیل همین نات دادرسی و... میمشروع، تضمی

جنگ با »هاست که پارادایم عملی و مشهود انگارینادیده

آنچنان چرخشی یافته که امروزه از آن تحت عنوان  «جرم

یاد « جنگ علیه دستاوردهای حقوق بشری نظام کیفری»

 که در دوران کنونی متأثر از جهانیطُرفه آن. (24) گرددیـم

نظر از مدل سیاسی حاکم بر کشورها، کمتر نظام  شدن، صرف

مدارانه های دشمنتوان یافت که از اصابت جلوهحقوقی را می

 .(21) انده باشدبر پیکره خود در امان م

اقتصادی هر کشور در پرتو ماهیت و  که نظامو اما از آنجایی

گردد، سیاسی آن شکل گرفته و متحول می راهبرد کلی نظام

، اقتصادی جامعهتوان نتیجه گرفت که فراز و فرود امنیت می

سیاسی همان جامعه داشته ارتباطی مستقیم با ثبات و امنیت 

عنوان تهدید  بایستی به اقتصادی در نهایت و تهدید علیه نظام

باید دانست . (25) عمومی قلمداد شود علیه نظم و امنیت

ای که با ضربات های مجرمانهعنوان پدیده اقتصادی به جرایم

های دولتی یا عمومی و یا زیرساخت خود اصوالً پیکره مالکیت

مود ـدهد نرار میـورد اصابت قـجامعه را م بزرگ اقتصادی

دهی به جرایم در مسیر پاسخ یابند و نظام حقوقی کشورمانمی

مدار، کامالً بیگانه گرا و دشمناقتصادی نیز با رویکرد امنیت

بطور مثال قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، . نبوده است

گران در ، قانون مجازات اخالل1367ی اختالس و کالهبردار

، قانون تشدید مجازات جاعالن اسکناس 1369نظام اقتصادی 

کنندگان اسکناس کنندگان و مصرفگان، توزیعو واردکنند
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، برخی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 1369مجعول 

 اند.خصوص قابل اشاره در این ...و 1392

 صادیهای ظالمانه اقتدر این میان درگیری کشورمان با تحریم

 وضع شده توسط جبهه استکبار، شرایط خاصی را پدید آورده

، شود در نتیجهتعبیر می« جنگ اقتصادی»عنوان که از آن ب

 الخصوص مواردی کهدهی به جرایم اقتصادی علیشیوه پاسخ

رایم جگردند و آثار سوء این األرض تلقی می موضوع افساد فی

که سبب ظهور کاربست  اهمیتی دوچندان یافته تا جایی

گیرانه در نحوه رسیدگی به این رویکردی افتراقی و سخت

م نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایآیین»م در قالب جرای

 توسط« 23/08/97گران در نظام اقتصادی کشور مصوب اخالل

های ویژه جرایم رییس وقت قوه قضاییه و تأسیس دادگاه

یر: مدار نظجنایی دشمنهایی از سیاستاقتصادی گردید و رگه

در ها های خاص، عبور از اصل برابری سالحتأسیس دادگاه

نامه، محاکمات کیفری، عطف بماسبق شدن مقررات آیین

ع سرّها، ترویگردانی از اصل برائت و تشهیر متهمین در رسانه

در رسیدگی و صدور حکم، تحدید حقوق دفاعی متهمین از 

طریق محدودیت در انتخاب وکیل، ممنوعیت کاربست تخفیف 

ت ثبااألرض ا و تعلیق مجازات حتی در مواردی که افساد فی

 عدامگردید، قطعیت آراء صادره به استثنای محکومیت به انمی

در مورخه سرانجام . را از خود به منصه ظهور گذاشت و...

عنی ـدید یـنامه در کالبدی جن آیینـ، ای08/07/1399

نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم عمده و کالن ینیآ»

 فعلی قوه مصوب ریاست« گران در نظام اقتصادی کشوراخالل

نوز ههایی مواجه و ابالغ گردید لکن با جرح و تعدیلقضاییه 

ی نامه قبلی در حوزه عدالت کیفرها و آثار آیینهم چالش

ز نی نامه فعلیشکلی، ارزش مداقه و بررسی داشته و مفاد آیین

جنایی در  مداری سیاستهایی از دشمنبه جهت داشتن رگه

 گی نقد و پرداختن داردزمینه عدالت کیفری شکلی شایست

(25). 

 

 

 

یاست مداخله حقوق کیفری در اقتصاد و لزوم س. 5-8

 مدار با جرائم اقتصادی کیفری دشمن

کیفری از کیفری در اقتصاد با هدف حمایت  مداخله حقوق

نی و قانو تجاریِ هایهای اقتصادی و حراست از فعالیتارزش

و شناسایی  «اقتصادی کیفری حقوق»مشروع سبب ظهور 

ست اای شده های مجرمانهعنوان پدیده به« اقتصادی جرایم»

 و یا دولتی یا عمومیکه با ضربات خود اصوالً پیکره مالکیت 

 رارـورد اصابت قـجامعه را م های بزرگ اقتصادیزیرساخت

روزه از مهمترین ـواقعیت آن است که ام. (26) دهدیـم

های پیش روی جامعه ما ارتکاب جرایم و مفاسد چالش

 منظا قابل انکاری برسو آثار سوِء غیراقتصادی است که از یک

ردم به حاکمیت ـصادی وارد و نیز سبب سلب اعتماد مـاقت

عی اجتما هایرفتن سرمایه هت دیگر به هدرگردد و از جمی

ظام نجنایی و  وظیفه و دغدغه مهم سیاست انجامد لذا اینمی

 تدابیری برای مهندسی، کیفری است که به دنبال عدالت

 دهی نسبت به این جرایم باشد. درکنترل، مدیریت و پاسخ

تن سیاست جنایی به سوی ـکنار این چالش، گِرانش یاف

دهی ظور پاسخمن مداری، بهایی و به دنبال آن دشمنگرامنیت

خصوص الهای نوین جرایم جهانی علیه گونهبتر و مؤثرتر سریع

جرایم اقتصادی، سبب تولد تأسیسات و تشکیالت جدید و 

آفرینی در منظومه حقوق کیفری و سیاست جنایی چالش

اف که حتی به زعم برخی، برای نیل به اهد گردیده تا جایی

ظام های اراّبه نها و راهبردهایِ خود، ممکن است چرخسیاست

 .(27) روی نظام حقوق بشر نیز عبور دهد عدالت کیفری را از

مدار که یکی از موالید جنایی دشمن های سیاستمؤلفه

 باشد تالئُم مشهودی با الگویمدار میجنایی امنیت سیاست

دارند. در این الگو راهبرد اصلی، تأمین و « کنترل جرم»

عدول از موازین  تضمین امنیت از طریق شدت عمل کیفری و

باشد بنابراین قابل انتظار است که دادرسی منصفانه می

جنایی،  شدنِ سیاست مدار و امنیتیجنایی دشمن سیاست

و نه ماهوی به منصه « شکلی» رخ خود را بیشتر از جهتنیم

از همین رو، آسمان عدالت کیفری در یکی  .(28) ظهور گذارند

واعد آیین از قلمروهای خود، که همانا عدالت کیفری شکلی و ق
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 محسوسی میزبان سیاست طور بهباشد دادرسی کیفری می

 مدار گردیده است.جنایی دشمن

 از زاویه دیگر نیز با این واقعیت مواجه هستیم که آیین

دادرسی کیفری را بایستی به سان صحنه مصاف و تقابل دو 

و  (20)در نظر گرفته شده است « آزادی»و « قدرت»مفهوم 

 آیندگاه اصلی دادگری و نقطه اوج نمایش انسانیت در فرجلوه

ای هدادرسی بدانیم و با کنار هم نهادن این مطالب به چالش

بشریِ  پدیده آمده در مسیر رسیدگی  حقوقی و حتی حقوق

به برخی جرایم که در این تحقیق جرایم اقتصادی موضوع 

ر شایان ذک. (28) باشد پی خواهیم برداألرض می افساد فی

و جنایی در پرت است راهبردها و تدابیر این قسم از سیاست

 هبشهروندی  محورانه به مقوله امنیت و حقوقدیدگاه مصلحت

ظر ـوجه به نـضروری و م «منفعت عمومی»منظور حصول 

د و م دارنیز تالئُ «مدارسود»ا دیدگاه اخالقی آید و ظاهراً بمی

یبی عنوان رق به دیدگاه سودمدارشاید به همین دلیل است که 

 بشر معرفی شده است.ناهمگون با حقوق 

 بر جرایم اقتصادی موضوع افساد فیرسیدگی افتراقی حاکم 

های مقبول و متعارف آیین االرض و دور شدن از اصول و گزاره

نامه آیین»ی که طی دو سال گذشته مستند به دادرسی کیفر

گران در نظام اقتصادی اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخالل

از کاربست و اخیراً نیز پس « 23/08/97کشور مصوب 

نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم ینیآ»اصالحاتی، در کالبد 

گران در نظام اقتصادی کشور مصوب عمده و کالن اخالل

وه خاص و ـه سبب شیـمود یافته است بـن« 08/07/99

گیرانه رسیدگی، صدور احکام مجازات سنگین، بازنمایی سخت

، نقش پررنگی در مبارزه با ای از متهمین و مواردی دیگرسانهر

جرایم اقتصادی در کارنامه نظام عدالت کیفری کشور و افکار 

که در  دانانیعمومی از خود به یادگار گذاشته و در میان حقوق

ها اشاره خواهد شد موافقانی دارد ایشان طول تحقیق به آن

مواردی نظیر: افزایش حتمیّت اجرای مجازات، افزایش میزان 

های کیفری، وری قضایی از طریق تسریع در رسیدگیبهره

طرفی و نفوذ ایجاد یکپارچگی از راه ارتقاء استقالل، بی

نظام جمهوری  کننده، تحکیم رابطهناپذیری قضات رسیدگی

اسالمی با شهروندان و... را به عنوان محاسن و توجیهات 

ای کن نکتهیاند لضرورت وجود چنین رویکردی عنوان نموده

که نبایستی مغفول واقع شود این است که فلسفه وضع قواعد 

و تشریفات آیین دادرسی کیفری، عینیّت بخشیدن به عدالت و 

است و چنانچه به این قواعد  برابری عموم مردم در برابر قانون

دالت ـای و زائد که مانع اجرای عبه مثابه تشریفات حاشیه

آید با عدالت واقعی گردند نگریسته شود آنچه بدست میمی

 .(25) منطبق نخواهد بود

صرف نظر از سایر ایرادات و انتقاداتی که توسط سایر 

ر االرض د انگاری افساد فینسبت به ماهیت جرم حقوقدانان

ی ابراز گردیده است، جای خالی خوانشی علمجرایم اقتصادی 

ه و انتقادی نسبت به عدالت کیفری شکلی حاکم بر رسیدگی ب

ارد دمدار تالئم جنایی دشمناین دسته از جرایم که با سیاست

و اِعمال اصالحات مجددی در مسیر قانونی شدن این 

 رسد.نظر می ها ضروری بهرسیدگی

 

در فقه و حقوق  سازی مجرمین اقتصادیرسوا .9-5

 موضوعه  

 مین اقتصادی کالنهدف از تشهیر مجر. 1-9-5

 تشهیر مجرمین با هدف رسوا کردن آنان در میان اجتماع و

 د وشناسان دارتحقیر آنان موافقان و مخالفالی در میان جرم

انند دیهستند بسیاری از کسانی که آن را نه تنها بازدارنده نم

دن نما کرزنی و انگشتیق برچسببلکه عامل تکرار جرم از طر

 .(29) دانندمحکوم در اجتماع می

 23ماده  «س»و در بند  1392ی در قانون مجازات اسالم

انتشار حکم محکومیت قطعی مجرمین را به عنوان یک 

مجازات تکمیلی یا تبعی به رسمیت شناخته است. این 

مجازات در واقع همان تشهیر مجرمین است که با توجه به 

اینکه در خصوص مجرمین اقتصادی کالن الزام و تکلیف 

ف ـدارد باید آن را در ردی ودـمال آن وجونی به اعـقان

های تبعی قلمداد کرد و نه تکمیلی. تشهیر مصادیق جازاتـم

داندن در میان مردم مختلفی دارد و در رویه قضائی ایران از گر

آمیز در مورد مجرمین خشن که امنیت فضای به شکل تحقیر

اندازند تا تشهیر مجرمین عمومی جامعه را به خطر می

کالن که به قصد تنویر افکار عمومی و رسوایی  اقتصادی
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های محکومین و بازگرداندن اعتماد عمومی به دولت و فعالیت

 ریشهشود. البته تشهیر به عنوان یک مجازات دولت انجام می

دی نیز قائل به جواز فقهی دارد و در مورد مجرمین اقتصا

 اند.شرعی آن شده

 

قتصادی در مین کالن اتشهیر اجباری مجر. 2-9-5

 مجازات اسالمیقانون 

در خصوص تشهیر مجرمین اقتصادی پیشتر قانون اصالح 

ومی های عم( قانون آیین دادرسی دادگاه188( ماده )1تبصره )

ه الحاق سه تبصره ب و 1378و انقالب در امور کیفری مصوب 

موضوع انتشار حکم محکومیت قطعی  1385آن مصوب 

ه بینی نموده و مقرر داشتشمحکومین جرایم اقتصادی را پی

در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختالس، » بود:

، لتیارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معامالت دو

 به اخالل در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات

منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، 

یه کاال و ارز و به طور کلی جرم علجرایم مالیاتی، قاچاق 

حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی 

خالصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، 

 ینهجرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هز

ز اهای کثیراالنتشار و عنداللزوم یکی وی در یکی از روزنامه

های عمومی هی منتشر و در اختیار سایر رسانهای محلروزنامه

شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم گذاشته می

ن ( ریال یا بیشتر از آ100.000.000ارتکابی یکصدمیلیون )

 .«باشد

 36پیشتر در فصل اول اشاره کردیم که قانون در تبصره ماده 

دی علیه قانون مجازات اسالمی جدید که به نوعی جرایم اقتصا

حقوق مالی دولت را احصا نموده است و گفتیم که این ماده 

قانونی با قید به شرطی که موضوع جرم یک میلیارد ریال یا 

، متوسط و وعی این جرایم را به سه دسته خردبیشتر باشد به ن

مذکور را با  188کالن تقسیم نموده و حکم تبصره ماده 

تری از حیث جرایم تغییراتی در حدنصاب و به صورت منسجم

گردند آورده است. تبصره اقتصادی که مشمول این حکم می

حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر » دارد:این ماده مقرر می

( ریال 1.000.000.000کابی، یک میلیارد )که میزان جرم ارت

یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانة ملی یا یکی از 

 13و در ادامه « شودملی منتشر میکثیراالنتشار های روزنامه

شمارد که اغلب آنها همان مصادیق جرم اقتصادی را برمی

مرقوم هستند با این تفاوت که  188ماده  3مذکور در تبصره 

ت و اخذ پورسانت در معامالت داخلی مشمول این حکم نیس

گیرد. این در حالی است که میتنها معامالت خارجی را در بر

قانون  188پورسانت را به طور مطلق در ماده  گذار اخذقانون

آیین دادرسی کیفری آورده بود و در قانون ارتقا سالمت نظام 

اداری نیز اخذ پورسانت در معامالت داخلی و خارجی هر دو 

اند. با این اوصاف با توجه به مشمول عنوان فساد قرار گرفته

یگر است اینکه قانون مجازات اسالمی مؤخر بر قوانین مذکور د

لذا باید گفت قانون مجازات از این حیث مخصص محسوب 

 شود. می

 مرقوم جرایم اقتصادی 188ماده  3در عین حال حکم تبصره 

به » زآمیرا به طور تمثیلی ذکر کرده و در ادامه عبارت ابهام

که  را آورده در حالی« طور کلی جرایم علیه حقوق مالی دولت

یی زداجدید از این حکم ابهام قانون مجازات 35تبصره ماده 

 کرده و این نوع از جرایم را احصا نموده است.

جرم کالهبرداری نیز با موضوع جرمی  36البته در صدر ماده 

به همین میزان )یک میلیارد ریال یا بیشتر( مشمول الزام 

انتشار در جراید محلی قرار گرفته است. اینکه چرا جرم 

اقتصادی با جرایم موضوع  کالهبرداری به عنوان یک جرم

تبصره ماده مذکور از حیث اینکه در رسانه یا جراید ملی 

منتشر شود یا محلی متفاوت است را باید در این نکته دانست 

جرایم علیه حقوق مالی  35که جرایم مذکور در تبصره ماده 

دار شدن اعتماد عمومی به فعالیت دولت بوده و موجب خدشه

ی که جرایمی مانند کالهبرداری جرایم اند در حالدولت شده

گذار در جرایم علیه علیه حقوق مالی اشخاص هستند لذا قانون

حقوق مالی دولت در صدد برآمده است تا بدین ترتیب آرامش 

و اعتماد از دست رفته را بازگرداند در حالی که در جرایم علیه 

حقوق مالی اشخاص حقیقی تا اطرافیان و مرتبطین با این 

رمین اطالع یابند. برخی معتقدند این تکلیف قانونی نوعی مج

شود و حسوب میـمجازات تبعی برای اینگونه مجرمین م
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گذار از این طریق خواسته است هم آنها را رسوا نماید تا قانون

قربانیان احتمالی بعدی را از سابقه این افراد آگاه نماید و هم 

را شناسایی نمایند و  مالباختگان احتمالی دیگر بتوانند آنها

گذار رسوا کردن این افراد نزد بعالوه در واقع هدف اصلی قانون

اطرافیان و افرادی است که با این گونه افراد در ارتباطند تا 

بدین وسیله اقدام بزهکارانه آنان مخفی نماند و مورد سرزنش 

اجتماعی قرار گیرند. اما آیا واقعاً تشهیر مجرمین اقتصادی تنها 

پذیر شده و در ر خصوص بزهکاران اقتصادی کالن امکاند

د چنین شود؟ پاسخ البته منفی است. وارد نبایـر مـسای

انتشار حکم محکومیت را از باب  35گذار در تبصره ماده انونـق

یک نوع مجازات تبعی به قضات تحمیل کرده است و لذا جنبه 

جازات اسالمی قانون م 23تکلیفی دارد. اما از آنجا که در ماده 

فردی را که به حد، »جدید به قضات اجازه داده شده است تا  

یک تا درجه شش محکوم  قصاص یا مجازات تعزیری از درجه

کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با 

جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از 

انتشار »آن « س»ند محکوم نماید. در ب« های تکمیلیمجازات

های تکمیلی قابل را در ردیف مجازات« حکم محکومیت قطعی

اعمال آورده؛ لذا باید گفت در تمامی جرایم اقتصادی که 

مجازات آنها درجه شش و باالتر باشد این امکان وجود دارد که 

آنها را تشهیر نمود. منتها در خصوص جرایم کالن اقتصادی 

 .(30) ن اختیاری استآغیر در جرایم  تشهیر اجباری و

 

 ت تشهیر مجرمین اقتصادیمبنای فقهی مجازا. 3-9-5

ت ای است که مطابق مقررادهندهتشهیر، اقدام واکنشی آزار

جدید باید آن را نوعی مجازات تعزیری تکمیلی به شمار آورد 

که در خصوص مرتکبین جرایم اقتصادی کالن باید اعمال 

عنوانی ” تشهیر“گردد. تشهیر سابقه در فقه اسالمی دارد. واژه 

است که در فقه اسالمی در مورد اعالم و اعالن مجرمان و 

اعالم عمومی رود. یعنی مشهور کردن و مفسدان به کار می

مجرم به مردم و جامعه تا او را بشناسند و عبرتی برای دیگران 

شود که نصی سازی شمرده میتشهیر از لوازم شفاف .قرار گیرد

در خصوص آن وارد نشده اما مجازاتی است که اجماعی و 

باشد که فقها در تشهیر شاهد الاقل مورد شهرت فتوایی می

 .اندباطل به تبیین آن پرداخته

هین تو ابن فهد در تبیین مفهوم تشهیر آن را همراه با تحقیر و

ی ردناکدات دانسته بنابراین تشهیر این اثر را دارد که اوالً مجاز

برای مجرم است ثانیاً باعث دوری مردم از نیرنگ چنین 

شود و سوم اینکه چنین مجازاتی نقش تربیتی شخصی می

ین ن خاطراتی از چنهای بعدی دارد تا با داشتنسبت به نسل

گونه جرائم در همه عمر تبری های موهنی از اینمجازات

 در تطبیق مجازات” النفی و التغریب“صاحب کتاب  بجویند.

 کند کهتشهیر در قدیم و عصر حاضر به این مطلب اشاره می

یق تواند در عصر حاضر از طریق اعالم از طراین مجازات می

ر دون اعمال گردد و چه بسا جرائد و اخبار رادیو و تلویزی

ر وزگاهایی که در رروزگار حاضر این مجازات را نتوان از راه

سب قدیم متداول بوده مثل گرداندن در شهر و امثال آن متنا

 .(31) با اهداف آن اقامه نمود

د گوید: کسی را که شهادت دروغ داده است بایشیخ مفید می

دم ا مرتواند او را در شهر شهره سازد تمجازات کرد و حاکم می

د و شنر امان بااو را به این صفت بشناسند و در آینده از وی د

ین ر اشود ددوباره فریب او را نخورند. همانطور که مالحظه می

ای این مجازات نقش پیشگیرانه و عبارت مرحوم مفید بر

 .(32) مینی قائل استأت

مالی  ن اجرای تعهداتچنانکه در مورد شخص مفلس که توا

داند مینی را برای حاکم الزامی میأخود را ندارد همین اقدام ت

ایشان اعالم اسامی افراد مفلس و ورشکسته را که از نظر فقهی 

توانند در اموال خود تصرف کنند الزم مهجور هستند و نمی

داند تا کسی مدعی فریب خوردن از ناحیه او نباشد و می

م شود که با وی معامله نکنند.  در این جا حجت بر همگان تما

شود مجازات تشهیر برای جلوگیری از همانطور که مالحظه می

فریب مردم از شخص است. از این رو باید پذیرفت اعالم اسامی 

ای که از وقوع جرم همفسدان اقتصادی به دلیل نقش پیشگیران

ینی البته این مجازات تأم یید فقه خواهد بود.أدارد مورد ت

تواند اختصاص به شهادت زور ندارد و دیگر جرائم را نیز می

فقها با استناد به روایتی جنبه شامل شود و به این دلیل برخی 

مینی مجازات تشهیر را از شهادت باطل به جرائم دیگر نیز أت
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اند چون علت در همه یکسان است. تشهیر و تسری داده

ید برخوردار است که کأایی مجرم برای مردم تا آنجا از تشناس

کید بر این بوده که شخص مجرم باید ایستاده أحتی در فقه ت

مجازات شود و شالق بخورد تا مردم او را ببینند و بشناسند. 

گوید باید ایستاده صورت مجازات شالق را به این دلیل می

شود و خوب شناسانده پذیرد که در این حال بهتر دیده می

ازات تشهیر را از شهادت زور به صاحب جواهر مج. شودمی

 .(33) جرم قذف تسری داده است

قها ر فمفسدان اقتصادی از نظ نام عالوه بر نقش تأمینی، اعالم

ز ا اتن درس عبرتی باشد نقش مجازاتی نیز دارد که برای دیگرا

 ترس آبرو هم که شده اقدام به افساد و اختالس و خدعه و

ی المال نداشته باشند از نگاه شیخ طوسدست درازی به بیت

د اموال را به جایگاه اصلی خوعالوه بر اینکه مجرم باید 

ا ند تتواند او را با شهره ساختن تعزیر کگرداند حاکم میباز

ورت ـرف اینکه مجازات صـاشد و صگران بـدرس عبرت دی

بودن  در مورد علنی. کندسازی آن کفایت نمیگیرد از علنیمی

نی تواند مجازات را علفرماید: حاکم اسالمی میمجازات می

ص برگزار کند تا دیگران عبرت بگیرند. هرچند برای خود شخ

 از ونیز از این جهت مفید است که دیگران برای او دعا کنند 

 .(34) طلب آمرزش نمایند خداوند

دن مورد حدود علنی بو شود ایشان درهمانطور که مالحظه می

ا به رزات : اواًل سنگینی مجاداند کهآن را با این مالک الزم می

 ثالثاً عبرت اً برای او و دیگران باز دارنده است.همراه دارد. ثانی

ناظران و حاضران است. رابعاً موجب دوری جستن مردم از 

 زی وگردد. خامساً موجب دلسومجرم و در امان بودن از او می

ا دعای مردم در حق وی خواهد بود که بار سنگین گناه او ر

 مفسدان وبنابراین مجازات تشهیر و اعالن  کاهش دهد.

یز مینی جنبه ارعابی و مجازاتی نأمجرمان عالوه بر جنبه ت

خصوص برخی از جرائم اقتصادی از جمله سوء  دارد. در

لب گوید: این مطشود میهایی که از اموال مردم میاستفاده

میان فقهای شیعه اجماعی است که حیف و میل اموال مردم 

هدید ـسانی که اموال عمومی را تروا نیست و باید چنین ک

نده کنند به مجازات برسند و عالوه بر آن به مردم شناسامی

 .(31) شوند

ی زاتدر نتیجه اعالم اسامی مفسدان اقتصادی از نظر فقهی مجا

م لزاشرعی و مورد تأکید فقها است و حاکم اسالمی عالوه بر ا

ه مفسدان و مجرمان اقتصادی بر بازگرداندن اموال عمومی ب

ی معرف تواند و در مواردی باید آنها را به مردمالمال میبیت

 نقش تأمینی و بازدارندگی ونماید که این مجازات دارای 

ری تادیبی و تربیتی برای جامعه است و در ردیف جرائم تعزی

است که به نظر حاکم واگذار شده است. چنین مجازاتی به 

عنوان نوعی تعزیر تبعی در قانون جدید جنبه تکلیفی و 

ل عم اجباری یافته و قاضی در تعیین یا عدم تعیین آن اختیار

 ندارد.  

 

دی و افساد فی االرض در جرایم اقتصا حکم. 10-5

 1392ی اسالم قانون مجازات 286چالش ناشی از ماده 

ه بجه در سیاست جنایی ایران، بسیاری از جرایم اقتصادی با تو

، ودنبیافته قصد مرتکب در مقابله با نظام یا باندی و سازمان

چهره امنیتی شدید به خود گرفته است و موضوع جرم از 

رت . به عبایابددی به سیاسی و امنیتی تغییر میچهره اقتصا

 یریدیگر جرم اقتصادی که در بادی امر از دسته جرایم تعز

 . نمود غالبکنداستحاله پیدا می، به جرم مستوجب حد است

ذا آن اینست که جرم اقتصادی به افساد فی االرض تعبیر و ل

 شود. یکیمجازات آن به مجازات جرم مستوجب حد احاله می

 دیدجاز مهمترین این حدود اعدام است که با توجه به مقررات 

 شود.قانون مجازات اسالمی در خصوص آن بحث می

یب قوانین پراکنده مختلفی که در زمینه جرایم اقتصادی تصو

در  ها رااند برخی مصادیق اعمال مجرمانه در این زمینهشده

 ست.ااعدام اند که مجازات آن حکم افساد فی االرض قرار داده

 وقانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختالس  4در ماده 

 آمده است: 15/9/67کالهبرداری مصوب 

که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء  کسانی»

ه بر ضبط کلیه و اختالس و کالهبرداری مبادرت ورزند عالو

اند به منقولی که از طریق رشوه کسب کردهاموال منقول و غیر

نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختالس و 

کالهبرداری و در آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای 

نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی 
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شوند و در صورتی که و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می

، مجازات مفسد مصداق مفسد فی االرض باشند مجازات آنها

 .«فی االرض خواهد بود

دید مجازات جاعلین اسکناس و ماده واحده قانون تش

جمع تشخیص مصلحت نظام کنندگان مکنندگان، توزیعوارد

کس اسکناس رایج داخلی را  هر» مقرر داشته: 1368مصوب 

دن بالمباشره یا به واسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بو

ا بزه نانچه باند باشد و یا قصد مبارتوزیع یا مصرف نماید، چ

 کومشته باشد، به اعدام محنظام جمهوری اسالمی ایران را دا

کنندگان اسکناس مجعول همچنین عامل مصرف .«شودمی

 به عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد

ه گردد. با دقت در ماده واحده که در ماداعدام محکوم می

 ا توزیع یا مصرف عامدانه اسکناس جعلی رایجواحده جعل ی

 زاتداخلی به صورت باندی و یا به قصد مبارزه با نظام، مجا

ت ون مجازاـقان 1در بند الف ماده  دام را در پی دارد.ـاع

ودن گران نظام اقتصادی نیز جعل یا وارد یا توزیع نماخالل

اسکناس جعلی داخلی یا خارجی به صورت عمده و کالن 

قانون موصوف در صورتی که به قصد ضربه  2حکم ماده حسب 

 دن دربو زدن به نظام یا قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر

ض الرمقابله با نظام ارتکاب یابد چنان که در حدّ مفسد فی ا

در  نظر از اینکه یک موضوع باشد، مجازات اعدام دارد. صرف

نان انتقاد حقوقدادو قانون مورد حکم واقع شده است و مورد 

واقع شده است بحث از تعریف و تعیین عبارات کلی مانند 

 .(35) عمده و کالن در صدق جرم افساد فی االرض است

وم و مفه 1392در قوانین ما تا پیش از قانون مجازات اسالمی 

شرایط تحقق افساد فی االرض بیان نشده بود با این حال 

 ن راهنیز در تعریف خود از افساد فی االرض چندامذکور قانون 

خور تفسیرهای نی نپیموده است و حکمی مبهم و درروش

د قانون جدی 286اء شده است. ماده متعدد در این خصوص انش

 مقرر داشته است:

طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت  هرکس به»

جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر 

اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، 

مراکز میکروبی و خطرناک یا دایر کردن  پخش مواد سمی و

ای که موجب و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه فساد

اخالل شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت 

عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا 

 سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی

 .«گرددمحسوب و به اعدام محکوم می االرض

ست نی از عبارات مبهم و کلی استفاده کرده ااین ماده قانو

خود  باز هم این ایراد تکراری را با« به طور گسترده»عبارت 

ن همراه دارد که مقنن از عبارت کلی و مبهم بدون دست داد

با  ای برای تشخیص استفاده کرده است. اینکه چگونه وضابطه

 چه ضابطه و مالکی باید تشخیص داده شود که متهم به طور

گسترده موجب اخالل در نظم اقتصادی کشور گردیده است 

دید و تشخیص قاضی نهاده شده مشخص نیست و به صالح

است که اقدامی بس خطرناک است و کامالً با اصل قانونی 

ای گیرد. باب تفسیرهبودن جرم و مجازات در تعارض قرار می

د متعددی را باز خواهد کرد و رویه قضایی دچار تشتت خواه

د. بعالوه خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی با چه ش

 گردد. مالک کمی یا کیفی تعیین می

ین ای تعیتوان خسارت عمده را بر اساس ضابطهدر اینجا نمی

و  «کالن»همانگونه که اشاره گردید مالک جرم اقتصادی  کرد

 در قانون جدید و قوانین پراکنده اقتصادی« عمده»عبارت 

باید  109و بند ب ماده  36کم تبصره ماده دیگر را در ح

جستجو کرد که یک ضابطه کمی ارائه داده و میزان ریالی 

موضوع جرمی را که باالی یک میلیارد ریال باشد مشمول 

زات ها قرار داده است. اما در اینجا با مجاگیریبرخی سخت

ان ا جبمتفاوتی به نام افساد فی االرض مواجهیم و از آنجا که 

ی ومین سر و کار دارد دست زدن به هر گونه تفسیر موسعمحک

توان گفت جرایم خالف اصول مسلم جزائی است و لذا نمی

 ساداقتصادی با میزان موضوع جرم باالی یک میلیارد ریال اف

فی االرض محسوب است. واقعیت اینست که این موضوع به 

 اتشخیص قاضی واگذار شده است و لذا این انتقاد جدی را ب

 ترین مجازات تعیین شده برای ارتکابخود دارد که سنگین

یک جرم اقتصادی یعنی بزه اخالل در نظام اقتصادی اصل 

 قانونی بودن جرم و مجازات را زیر پا نهاده است. 
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 گذار قصد اخاللنکته دیگر در این خصوص اینست که قانون

 در نظام اقتصادی را برای ثبوت عنوان مفسد فی االرض بر

د قانون جدی 286تکب بزه الزم دانسته است. تبصره ماده مر

 قصد هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد» مقرر نموده است:

ت اخالل گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسار

ثر مؤ عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به

 شمولمجرم ارتکابی بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و 

بار یانمجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج ز

ری درجه پنج یا شش محکوم جرم، مرتکب به حبس تعزی

 .«شودمی

 گذار قصد اخالل را الزمسو قانونشود از یکمالحظه می

 286دانسته است که البته اینکه چرا این شرط در متن ماده 

یست. و از سوی دیگر یک حکم عجیب نیامده است معلوم ن

ل موادیگر انشاء کرده است که مطابق آن اگر ورود خسارت به ا

عمومی و خصوصی عمده باشد ولی در عین حال قصد اخالل 

چ در نظام اقتصادی احراز نگردد یا عمل ارتکابی مشمول هی

ایج انگاری شده نباشد قاضی با توجه به نتیک از جرایم جرم

مرتکب را به مجازات سنگین حبس تعزیری  بار جرمزیان

 درجه پنج تا شش محکوم نماید. این ماده قانونی نیز اصل

ت قانونی بودن جرم و مجازات را زیر پا نهاده است و امنی

راد ا افتواند به مخاطره اندازد زیرفضای کسب و کار را نیز می

اصی ون خدانند که اقدام اقتصادی آنها که البته در هیچ قاننمی

انگاری نشده است آیا موجب خسارت عمده به اموال جرم

عمومی و خصوصی خواهد شد یا خیر و چه بسا پس از یک 

ار قر فعالیت اقتصادی منجر به خسارت به اموال در مظان اتهام

سمت ا قگیرند که با سوء نیت جرم را انجام داده و لذا مطابق ب

کلی است که  اخیر تبصره مرقوم مجازات شوند؟ این یک حکم

 یقاً گشاید و جرم اقتصادی باید دقباب تفسیر و تأویل را می

 مشخص و معین شود تا امنیت فضای کسب و کار حفظ شود

(35). 

 

 

 

ادی در مجرمین اقتص تعیین و اجرای مجازات. 11-5

 1392ی مجازات اسالمقانون 

 از به طور کلی فاصله طوالنی میان وقوع بزه و واکنش کیفری

 اریاکاهد. از نظر بکقبح عمل و قدرت بازدارندگی مجازات می

 وی کیفر است آنچه مانع از ارتکاب جرم است حتمیت در اجرا

 نه شدت مجازات. او اثر بازدارندگی قوانین خفیف از نظر

که  انددمجازات اما حتمی از نظر اجرا را بیشتر از قوانینی می

ی از شدید، امکان استفاده قاضهای بینی مجازاتبا وجود پیش

ید ، تخفیف و تعلیق فراهم است و یا اساساً به دلیل شدعفو

 اجرا عدم ه استفاده از ابزار تخفیف و یاها تمایل ببودن مجازات

ه بارزگذار اخیراً قصد مبسیار است. با توجه به اینکه قانون

 ن وق وضع قوانیتر با مفاسد اداری و اقتصادی را از طریجدی

 مد و شدید نموده است در قانون جدیدآجرائی کارامقررات 

 مرده است که در مقامجازات اسالمی مقررات خاصی را وضع ک

ت ، برخی مجرمین جرایم اقتصادی را از تسهیالاجرای مجازات

یق کننده یا رافع مجازات مانند تعویق صدور حکم، تعلمعاف

کند و در عین حال تشهیر مجازت و مرور زمان محروم می

 .(36) مجرمین کالن اقتصادی را نیز الزامی نموده است

شهیر ها و تاین نکته در خصوص حتمیت اجرای مجازات

خور توجه است که ظاهراً مجرمین در جرایم اقتصادی در

سیم متوسط و کالن تق گذار جرایم اقتصادی را به خرد،قانون

نموده است که مالک آن میزان ریالی موضوع جرم است. 

ز جرایم خرد اقتصادی که در آنها میزان موضوع جرم کمتر ا

گیری در اجرای یکصد میلیون ریال است مشمول سخت

ام اند و در نحوه اجرای مجازات آنها، احکمجازات نگردیده

 ار است. محکومینمربوط به مجازات سایر جرایم بر آنها ب

ز اجرایم متوسط اقتصادی که میزان موضوع جرم در آنها بیش 

از  نهاتگیرد یمال تا یک میلیارد ریال را در بریکصد میلیون ری

تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات محرومند. و محکومین 

جرایم اقتصادی با میزان موضوع جرم بیش از یک میلیارد 

ری جرایم موجب تعزیر در ریال از شمول مرور زمان کیف

 اند و در عینتعقیب، صدور و اجرای حکم نیز مستثنی شده

 حال محکومین به جرایم اقتصادی کالن باید تشهیر شوند.
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 گیرییجه. نت6

در  مدارجنایی دشمن این تحقیق قصد داشت سیاست

 د ورسیدگی به جرایم اقتصادی با دیدگاهی جهانی بررسی نمای

ری ید بیشتری بر مقررات اخیرالتصویب کیفدر این زمینه تأک

 و 1392جازات اسالمی مصوب ـژه قانون مـبه وی

 داشته باشد.  1399و سال  1397های مصوب عملـدستورال

 نتایج تحقیق حاکی از اینست که:

که در ادبیات  بعضاً با ماهیت مالیآن دسته از جرایم  -1

ا فساد حقوقی مسئوالن کشوری با عنوان فساد اقتصادی ی

اداری کاربرد فراوانی یافته است و موضوع تحقیق حاضر قرار 

در « جرایم اقتصادی»بندی کلی گرفته است، تحت دسته

وارد شده و در مواردی احکامی  1392قانون مجازات اسالمی 

گذار در این قانون سنگ خاص بر آنها بار شده است. اما قانون

را بر ابهام بنا نهاده بنای اول در مبارزه با جرایم اقتصادی 

اند ینست که جرایم اقتصادی احصا نشدهاست. دلیل این ابهام ا

گذار ، قانونمذکورقانون مجازات  47و در عین حال در ماده 

بندی را در جایی صراحتًا بدون اینکه، جرایم مشمول این دسته

احصا نموده باشد یا معیاری برای شناخت آن بدست داده باشد 

استفاده کرده و حکم مهمی بر « جرایم اقتصادی»از اصطالح 

قابل تعویق  جرایم اقتصادی با موضوع جرم: آن بار کرده است

و تعلیق نیست. واقعیت اینست که نحوه کاربرد اصطالح 

گشاید. مبهم بوده و جای تفسیر را باز می« جرایم اقتصادی»

دی بدست ـاین زمینه تعریفی واحدکترین حقوقی نیز در 

هد و این موضوع در ادبیات حقوقی به شدت محل دنمی

مبهم است و قانون  اختالف است. پس قانون در این زمینه

گذار در زا است. تفسیر نگارنده اینست که قانونمبهم نیز فساد

قانون جدید  109و همچنین بند ت ماده  35تبصره ماده 

مجازات اسالمی این جرایم را احصا نموده است که شامل 

ور است بعالوه ـگانه مندرج در تبصره مذبهسیزد رایمـج

به این  109گذار جرم کالهبرداری را نیز در ماده ونـقان

فهرست اضافه کرده است. لذا مصادیق جرایم اقتصادی به 

گذار در بند ج چهارده مورد منحصر است. وقتی قانون همان

ی به صورت مطلق استفاده از اصطالح جرایم اقتصاد 47ماده 

ن ـم خود در جایی جرایم مشمول ایـ، به زعرده استـک

، مجرمین یین کرده است. با این تفسیر مضیقبندی را تعدسته

، همچون تحصیل مال از طریق نامشروع، جعلجرایم مهمی 

استفاده از سند مجعول و سرقت با هر میزان از موضوع جرم 

مشمول محرومیت از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات 

ها از این حق بندی مجازاتمگر اینکه به لحاظ درجه نیستند

 109و  47،  35محروم شوند. با در نظر گرفتن مفاد سه ماده 

گذار، جرایم اقتصادی را به توان گفت، قانونمی 1392قانون 

به جرایم خرد، متوسط لحاظ میزان ریالی موضوع جرم در آنها 

ادی آنهایی بندی کرده است. جرایم خرد اقتصو کالن دسته

هستند که موضوع جرم در آنها کمتر از یکصد میلیون ریال 

باشد. جرایم متوسط اقتصادی جرایمی هستند که موضوع جرم 

در آنها بین یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد و در 

نهایت جرایم کالن به جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از 

ندی تا حدودی بدسته یک میلیارد ریال اطالق شده است. این

کند در سایر مقررات پراکنده جزائی در به ما کمک می

انگاری جرایم اقتصادی نیز آن را به کار ببریم. خصوص جرم

دی کشور، قانون گران نظام اقتصامثالً در قانون مجازات اخالل

گذار در آنها بدون دست دادن .. که قانونمجازات محتکرین و

و غیره استفاده « کالن»، «عمده»صطالح معیار یا تعریفی از ا

کرده است و بر مرتکبین چنین جرایمی احکام خاص بار کرده 

است استفاده شود. در این صورت مالک عمده و کالن بودن 

جرم اینست که موضوع جرم آن بیش از یک میلیارد ریال 

ه اینست که اگر به ضرر باشد. یک اشکال عمده این تفسیر البت

تفسیری موسع است و قابل پذیرش نخواهد بود. ، متهم باشد

گذار در قانون جدید مجازات اسالمی تالش کرده است تا قانون

قطعیت و حتمیت اجرای مجازات را در مورد مجرمین 

اقتصادی متوسط و کالن به عنوان یک عامل و راهکار بازدارنده 

ه مجرمین اقتصادی از تضمین نماید، لذا در خصوص استفاد

گیری کننده، یا کاهنده مجازات سختهای ساقطاهکاربرخی ر

، مجرمین متوسط و کالن 47اعمال نموده است. مثالً در ماده 

کننده مجازات اقتصادی را در هر صورت از دو تأسیس معاف

شامل تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات محروم کرده 

 گذار در خصوص مجرمین اقتصادی کالناست. همچنین قانون

های آنان افزوده یک مجازات تعزیری تبعی را به میزان مجازات
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است. این مجرمین باید از طریق انتشار حکم محکومیتشان در 

همچنین برابر  های ملی و محلی، تشهیر شوند.جراید و رسانه

، امتیاز شمول مرور قانون مجازات اسالمی 109ت ماده  بند

کالن اقتصادی زمان تعقیب و اجرای کیفر شامل مجرمین 

گذار در مقابله با شود. بدین ترتیب سیاست کیفری قانوننمی

مدارانه بروز و و دشمنرایم اقتصادی به صورت سختگیرانه ج

گیرانه یابد. اما باید توجه داشت این سیاست سختظهور می

در خصوص حتمیت و قطعیت اجرای مجازات مجرمین 

 شده است. اقتصادی به طور منسجم و پیوسته دنبال ن

 

 تقدیر و تشکر. 7

و چه بصورت راهنمایی و چه از تمام کسانی که به هر نح

، در تهیه و تدوین این مقاله مساعدت و همکاری مشاوره

 کنم.نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان . 8

ن نواعنویسنده دوم بعنوان نویسنده مسئول و بقیه مولفین، به 

 اند.ی نقش نمودههمکار در تدوین مقاله ایفا

 

 تضاد منافع. 9

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Globalization is a procedure existing in different 

contexts of human life. Regarding the expansion of delinquency at the 

international level, globalization can be examined as a necessity in criminal 

sciences. Economic corruptions bring heavy costs for society so that, they 

are hard to discover and detect due to their complicated forms. Hence, a 

decisive criminal policy is required to cover such costs. The present study 

was conducted to examine criminal policy made by the Iranian legislature to 

remove corruption and economic crimes with an emphasis on new rules of 

Regulations and Instructions for investigating the Crimes of Disruptors in the 

Economic System approved in 2018 and amendments 2020 through a 

descriptive-analytical study. 

Materials and Methods: The extant paper was designed and written by 

using the descriptive-analytical method and bibliographic references. 

Results: Findings indicated the anticipated need for a differential approach 

to economic criminals in the new Islamic Penal Code 2013 and Directive of 

2018. Although the term "economic crimes" has been used, there is no 

specific definition for economic crime. These crimes have not been taken into 

account clearly, so the law has not taken a decisive step to fight against 

economic corruption. However, Articles 47, 35, and 109 of the new Islamic 

Penal Code 2013 include unlimited examples of economic crimes that 

comprise the crimes listed under the note of Article 36 and the crime of fraud. 

Ethical considerations: This study was designed based on confidentiality 

and honesty principles. 

Conclusion: The legislature has adopted enemy criminal law to fight against 

moderate and macro crimes by taking strict penal measures to determine 

punishment, including the introduction of macroeconomic criminals, 

deprivation of moderate and macroeconomic offenders from suspending 

judgment rendering, and deprivation from prosecution prescription and 

penalty execution. In this case, the legislature has emphasized the 

confidence and certainty of punishment execution regarding criminal 

prevention of economic crime. 
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