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 مقدمه. 1

ترین دوران مواجهه جوامع با جرم و از ابتدایی

جنایت که با انتقام خصوصی و سپس عدالت 

خصوصی آغاز شد تا روزهای اخیر که عرصه مداخله 

در عرصه جنایی، نقش  هاها و دولتانحصاری دولت

های دخیل در فرآیند جنایی، از جمله طرف

مجرمان، قربانی، بستگان آنها، جامعه محلی، دولت، 

های دولتی و خصوصی دستخوش نهادها و سازمان

اند. با ناکارآمدی روزافزون تغییرات شگرفی شده

این نظام عدالت کیفری و افزایش نرخ جرم و 

یش چهره سیاه جرم و جنایت در قرن بیستم و افزا

همچنین سرخوردگی و دلسردی بیشتر قربانیان 

نظام قضایی کیفری رسمی، از اواسط قرن بیستم. 

دیدگان متمایل متفکران علوم جنایی به سوی بزه

گیری دیده در شکلشدند و پس از بررسی نقش بزه

پدیده مجرمانه به این نتیجه رسیدند که هیچ 

نباید بدون توجه به  توان وسیاست جنایی را نمی

 «.دیدگان طراحی و اجرا کردبزه
 

 مالحظات اخالقی .2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

داری رعایت شده اصالت محتوا، صداقت و امانت

 است.
 

 هامواد و روش .3

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده 

ری آوباشد و روش جمعصورت توصیفی تحلیلی می

ای است و با مراجعه به اطالعات بصورت کتابخانه

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

 هایافته .4

نقش و هدف اصلی سیاست جنایی در یک جامعه، 

های مجرمانه است. کنترل مؤثر جرم و مهار پدیده

گذاری اقتصادی در حوزه اقتصاد هدف از سیاست

ها است. دولتمبارزه با فساد و جرایم اقتصادی 

گذاری و همواره در تالش هستند تا با سیاست

های مختلف، خود را از نظر اقتصادی اجرای برنامه

کارآمد کنند. زیرا آرامش و ثبات اقتصادی 

ترین مؤلفه امنیت محسوب مهمترین و اساسی

 شود. می
 

 بحث .5

در این قسمت ابتدا به تعاریف فنی و تخصصی 

پرداخته شده است و در ادامه به معیارهای مهم در 

تشخیص و تعریف جرم اقتصادی از منظر اسالم 

پرداخته شده است و در راستای نگرش مقنن 

نسبت به ابعاد جرم  به سیاست کیفری سختگیرانه 

و وجوه آن در قبال جرائم اقتصادی مورد مطالعه 

گرفته است و در پایان نیز به سیاست جنایی  قرار

کنشی و واکنشی در اسالم در قبال جرم اقتصادی 

 پرداخته شده است. 
 

 تعاریف و مفاهیم .1-5

 تعریف سیاست جنایی .1-1-5

و « سیاست»سیاست جنایی از دو عبارت »

تشکیل شده است، واژه سیاست، به « جنایی»

ن بر رعیت عنوان مصدر متعدی به معنای حکم راند

و اداره کردن امور مملکت، حکومت کردن و ریاست 

 .1کردن آمده و در مقام اسم مصدر بیانگر؛ 
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. 3. عدالت، داوری 2حکومت، ریاست، حکمداری 

 «باشد. محافظت حدود ملک می4زا و تنبیه سزا، ج

 (.1996 ،1382)معین، 

از سوی دیگر، واژه جنایی دارای گستره معنایی 

ها( ها و ترک فعل)فعل تمامی اعمالیوسیعی است 

ها و هنجارهای راستین و که به نوعی از ارزش

 عمومی و اجتماعیمطلوب نظر سیاست کالن 

 شوند را دربراجتماعی( دور می -)سیاست عمومی

به دیگر  .(541 ،1395لنگرودی، )جعفری  گیردمی

مبنایی   سخن، واژه مزبور خود حاوی دو گزینه

است: بزه و انحراف. با این توضیح که جدای از عمل 

)دولت(، بر مبنای  جنایی که از سوی هیات حاکمه

های نخستین پیدایی و پدیداری آن متصف شالوده

نامیده شده است، « جرم»شده و « جنایی»به وصف 

سایر اعمالی را که در روند و فراگرد اجتماعی روی 

و هنجارهای غالب ها دهد و مغایر ارزشمی

 دهد.اجتماعی است )انحراف( نیز در خود جای می

توان گفت که سیاست با توجه به دو واژه فوق می

هایی است که هیأت اجتماع جنایی مجموعه شیوه

های علیه پدیده مجرمانه را فاده از آنها پاسخبا است

، و هاشم بیکی )نجفی ابرندآبادی دهدسازمان می

1392، 16.) 
 

 سیاست جنایی مشارکتی .2-1-5

سیاست جنایی مشارکتی، جدیدترین و مهمترین 

گردد که در گرایش سیاست جنایی محسوب می

دوره معاصر در غرب، بنا به علل و عوامل سیاسی، 

شناختی، به ویژه بحران اجتماعی و اقتصادی و جرم

ناکارآمدی و ناتوانی نظام عدالت کیفری در استفاده 

صرف از ابزارهای سنتی زرادخانه حقوق کیفری، 

مقابله با پدیده مجرمانه بروز پیدا کرد و جهت 

 گذردبنابراین از عمر آن بیش از چند دهه نمی

 .(14 ،1386، )رستمی

مشارکت از نظر لغوی به معنی شرکت کردن »

مردم است که آنان  است. مشارکت، نوعی رفتار با

سازد تا بر حوادث مؤثر بر زندگیشان را قادر می

تأثیر قاطع بگذارند، به همین خاطر باید از آزادی 

حق اظهار نظر برخوردار باشند و کامل و از جمله 

)جعفری  «دارای اهمیت و ارزش تلقی شوند

 .(3765 ،1395لنگرودی، 

از واژه مشارکت معانی مختلفی از قبیل اشتراک 

پذیری، تقسیم کار مساعی، سهیم شدن، مسئولیت

ارائه شده است. با توجه به معانی مختلفی که از 

واژه مشارکت ارائه شده، مسلم است که از مفهوم 

آن نیز برداشت مختلفی صورت گرفته باشد. با این 

ها وجود حال، با وجود اختالفاتی که بین برداشت

دارد، جملگی بر کاربرد مفید مشارکت در عرصه 

اقتصادی و اجتماعی اتفاق  مشکالتتوسعه و رفع 

از « ساموئل پل» (.9 ،1382)سعیدی،  نظر دارند

جمله افرادی است که تعریفی مرتبط با توسعه 

محلی مشارکت ارائه کرده است. از نظر وی 

فرآیندی است فعال که در آن  مشارکت محلی

مندان، به جای آن که صرفاً سهمی از مزایای بهره

گیری و اجرای پروژه پروژه دریافت کنند، بر جهت

گذارد وی برای مشارکت اهداف زیر را قائل تأثیر می

 شده است:

 ها.مشارکت در هزینه -1»

 افزایش کارآیی و اثربخشی پروژه. -2
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های ان از طریق آموزشبردارتوانمندسازی بهره -3

 بخش.های آگاهیرسمی و فعالیترسمی و غیر

ای هاختیاراتی مانند تسلط بخش افزایش -4

-بر منابع و تصمیماتی که بر زندگیمحروم جامعه 

 .«گذاردشان تأثیر می

ای دیگر با دیدی کلی و کالن به مفهوم عده

اند: اند و آن را چنین تعریف کردهمشارکت نگریسته

سازی مردم و در مشارکت عبارت است از حساس»

نهایت افزایش پذیرش و توانایی آنان برای 

ای توسعه از طریق مشارکت هپاسخگویی به برنامه

 ها برگیری، اجرا و ارزشیابی برنامهصمیمآنها در ت

)کرمی و همکاران،  «یافتههای سازماناساس تالش

1392، 32.) 

 

 . تعریف جرم اقتصادي3-1-5

ی دنیای لهأکاری اقتصادی غالباً به عنوان مساز بزه

 ،1389اسجوگران واسکوج، ) شودبحث میامروز 

گذشت چند دهه از پیدایش و ورود آن  (. بعد از12

کیفری، هنوز هم دارای چارچوب و  به دنیای علوم

تعریف مشخصی نیست که ناشی از پیشرفت و 

ی علوم جدید در دنیای صنعتی و تحول فزاینده

تجاری است. در یک تعریف کلی جرایم اقتصادی 

یابی به یک اند که برای دسترا جرایمی دانسته

و نیکال  لوک بَچِرژان )یابند تکاب میارتیاز مالی ام

  (.134 ،1386، کلوُز

ی را اعمال غیرقانونی در تعریفی دیگر جرم اقتصاد

ای به های حرفهارتکاب یافته در قلمرو فعالیت

 اندیازات اقتصادی تعریف نمودهمنظور کسب امت

 (.12 ،1389واسکوج، اسجوگران )

در منابع داخلی به علت عدم ارائه تعریف مشخص 

از سوی مقنن در خصوص این جرایم، برخی 

ای از جرائم با انگیزه را دسته« جرایم اقتصادی»

های مالی مادی و با ماهیت اقتصادی، یعنی فعالیت

ستد داخلی و خارجی، استفاده از و پولی، داد و 

 دانندخواری، میمنابع، بدون مجوز، ارتشاء و رانت

 (.403-408 ،1383یس دانا، ئ)ر

فعل یا ترک فعل »ای نیز این گروه از جرائم را: عده

 -اقتصادی که موجب اخالل در نظم اجتماعی

اقتصادی جامعه بوده و در قانون جزا برای آن 

تربیتی در نظر گرفته  -یمجازات و یا اقدامات تأمین

نمایند. تعریف دیگر این ، تعریف می«شده باشد

ای هستند ست که جرایم اقتصادی اعمال ممنوعها

افع اقتصادی مورد حمایت جامعه صدمه که به من

پور، )مهدی اندازندوارد کرده آن را به خطر می

1390، 38.) 

واند در بستر یک فعالیت ـتجرم اقتصادی می

های مالی، ای مشروع ارتکاب یابد مانند بخشحرفه

سایر منابع مالی(، )مالیات و  دولتی ، بودجه دولتی

بازار دولتی، مصرف، مبادالت تجاری، تولیدات 

صنعتی، خدمات اداری و قضایی، اعمال قدرت 

سیاسی و نیز در بیشتر روابط قراردادی ارتکاب یابد. 

بنابراین این تعریف بسیار به مفهومی که ساترلند 

برای اولین بار تحت عنوان جرایم یقه سفیدان 

قانونی در های غیریتفعالمطرح کرد نزدیک است: 

ای توسط افراد قابل احترام های حرفهبستر فعالیت

و از طبقه اجتماعی باال. بنابراین جرم یقه سفیدان 

ترین تعریف از جرم اقتصادی رسد بنیادیبه نظر می

های باشد. با این حال از آنجا که امروزه حوزه
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ت اند و افرادی با طبقااجتماعی تنوع و تکثر یافته

اجتماعی مختلف ممکن است جرم اقتصادی 

مرتکب شوند. باید گفت این مفهوم باید بازتعریف 

 شود.

اند جرم تر گفتهبینانهبنابراین برخی در تعریفی واقع

استفاده از که از طریق سوء اقتصادی جرمی است

جایگاه، نفوذ یا اعتماد در چارچوب نظم  قدرت،

کسب  سیاسی مشروع با هدفاقتصادی و یا 

امتیازی غیرقانونی برای خود یا سازمان خود 

این تعریف  (.17، 1386)عشماوی،  یابدارتکاب می

مجرم اقتصادی را به طبقه خاصی محدود نکرده و 

های جنایی بسنده در عین حال تنها به ممنوعیت

 نکرده است.

در واقع امروزه جرم اقتصادی در بستر زندگی 

نیروی روزمره و نه با توسل به خشونت و زور بازو و 

، جسمانی بلکه با تقلب و سوءاستفاده از هوش

درن ارتکاب ـهای مدبیر یا فناوریـداد و تـاستع

یابند و ارتکاب آنها مستلزم داشتن اطالعات و می

ن ترتیب دانش اقتصادی تجاری یا مالی است. بدی

جرم اقتصادی به کمک یا در پناه ساختارها و 

ابزارهای اقتصادی مشروع بدون توسل به خشونت 

یابد و عبارت است از استفاده یا تهدید ارتکاب می

ها ناشی از اعتماد و آزادی عمل و کردن از موقعیت

اختیاری که کنشگران در روابط اقتصادی دارند. با 

اب جرم اقتصادی این وصف در این مقیاس ارتک

ست زیرا تا حد زیادی برای همه ممکن و متصور نی

، قدرت یا سرمایه اجتماعی بستگی به اختیارات

توانند از آن استفاده دارد که مجرمان بالقوه می

 کنند.

. عناصر مشارکتی بودن در قبال جرائم 2-5

 اقتصادي 

با توجه به تعریف اخیر از مشارکت سه عنصر اصلی 

تند از آگاهانه بودن، داوطلبانه و مشارکت عبار

ارادی بودن و تأثیرگذار بودن که در ذیل به بررسی 

  :پردازیماین سه عنصر مشارکت می
 

 آگاهانه بودن مشارکت  .1-2-5

مشارکت جامعه محلی باید آگاهانه باشد، به این 

معنا که اعضای جامعه محلی از نقش و جایگاه خود 

مطلع باشند. همچنین در فرایند رسیدگی به جرم 

بایستی از گیری صحیح میبرای تصمیم

 شان آگاهها و استعدادهای خود و جامعهمحدودیت

باشند. اهمیت آگاهی اعضای جامعه محلی را 

توان در مرحله پیش از مشارکت و در مرحله می

مشارکت بررسی نمود. در مرحله اول، اعضای 

ان بایستی از حق شرکت در جریجامعه محلی می

وی مطروحه و همچنین از ـرسیدگی به دع

ثیر بسزایی که أهای خود و از تها و تواناییظرفیت

دیدگی دارد آگاه مشارکت آنها بر بزهکاری و بزه

باشند تا به شرکت در این فرایند متمایل گردند. در 

مرحله دوم، آگاهی داشتن از آن رو دارای اهمیت 

کامل از است که اعضای جامعه محلی با آگاهی 

دیده، خسارات شرایط جامعه محلی، بزهکار، بزه

دیده و جامعه ناشی از جرم واقع شده و نیازهای بزه

محلی و حتی بزهکار مبادرت به دخالت در فرایند 

رسیدگی به جرم نمایند تا نتیجه حاصله از این 

فرایند مفید به حال جامعه محلی و اعضای آن و 

 دیده باشد. بزهکار و بزه
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 . داوطلبانه و ارادي بودن مشارکت 2-2-5

اجبار اعضای جامعه محلی به شرکت در فرآیند 

باشد، زیرا مشارکت در عدالت ترمیمی ممنوع می

تواند مؤثر و دارای کارکردهای مثبت صورتی می

کنندگان مشتاقانه و به دور از هر باشد که شرکت

گونه اجباری مایل به تعقیب مستمر جلسات 

اختالفات مطروحه، تالش جهت  رسیدگی به

شناسایی شرایط و نیازهای جامعه محلی و اعضای 

های گیری صحیح جهت ترمیم آسیبآن و تصمیم

وارده ناشی از جرم و در عین حال برای اعضا 

 سودمند بپردازند.

  

 . تأثیرگذار بودن مشارکت 3-2-5

منظور از مشارکت جامعه مدنی، مشارکتی »

رسیدگی و نتیجه حاصله از آن  تأثیرگذار بر فرایند

توان مشارکت را باشد. با توجه به این عنصر میمی

به دو گونه مشارکت ابزاری و منفعالنه و مشارکت 

مؤثر و فعاالنه تقسیم نمود. در نوع اول فرد تنها در 

جریان رسیدگی وجود دارد اما شرکت او فعاالنه و 

گیری دخالت مؤثر به این معنی که در تصمیم

توان در این حالت از اشته باشد، نیست. مید

ای که شاهدی یاد کرد که از او تنها برای بیان واقعه

آن بوده است استفاده اتفاق افتاده و او ناظر به 

چه، برخی از شهادت دادن به عنوان شود. اگرمی

نوعی از مشارکت سنتی مردم در جریان رسیدگی 

منفعالنه  کنند، اما این نوع مشارکت حالتیاد می

 دارد و از شاهد تنها به عنوان ابزاری برای بازگو

شود و نه کردن آنچه اتفاق افتاده است استفاده می

از اعضای  بیان تأثیر جرم بر خود به عنوان یکی

گیری نظر در مورد تصمیمیا اظهارجامعه محلی و 

حالت دوم  در .(136 ،1386)رستمی،  «درست

یان رسیدگی به عالوه بر دخالت داشتن در جر

رای کننده باختالف مطروحه، نظر افراد شرکت

نظر است. به واقع رسیدن به یک توافق اجماعی مد

باشد. فرد در این حالت یک عامل اثربخش می

منظور از مشارکت جامعه محلی نیز مشارکتی 

  .باشدفعاالنه و مؤثر می
 

معیارهاي مهم در تشخیص و تعریف  .3-5

 جرم اقتصادي از منظر اسالم 

دانان بدون ارائه تعریفی از جرم احدی از حقوق

اقتصادی، برای تشخیص دقیق آن از سایر جرایم، 

معیارهایی از قبیل انگیزه مرتکب، معیار، به ذکر 

وسایل و آالت جرم، ارزیابی مجرم از عمل مجرمانه 

  (.123 ،1385، رندآبادی)نجفی اب پرداخته است

ترین راه برای پی رسد بهترین و نزدیکبه نظر می

بردن به مفهوم یک جرم، این است که هدف و 

انگاری یک گذار از جرمارزش مورد حمایت قانون

عمل یا به عبارت دیگر مصلحت و منفعت مورد نظر 

را تشخیص دهیم. در جرم اقتصادی که اساساً 

عنوان جرمی را تعریف نکرده، گذار با این قانون

توان ارزش مورد حمایت را کشف نمود. لذا باید نمی

 معیارهای تشخیص جرم اقتصادی را یافت.
 

 . انگیزه تحصیل مال1-3-5

برخی برای تشخیص جرم اقتصادی، به سراغ انگیزه 

ی اقتصادی یا صرف اند صرف انگیزهاند و گفتهرفته

نامشروع کافی  تحصیل مال از طریق غیرقانونی و
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است. مطابق این دیدگاه وجود انگیزه اقتصادی 

محور است و لذا اعمالی مانند قماربازی، سرقت و 

توان در زمره جرایم اقتصادی فحشا را نیز می

 دانست. 

ادی در ارائه این معیار به دو نوع وسیع از جرم اقتص

کنند که وجه مشترک آنها، انتظار اشاره می

دست آوردن یک منفعت اقتصادی مرتکبان برای به 

ی نخست شامل توزیع کاال و خدمات است: طبقه

، غیرقانونی مانند فحشاء، قمار، قاچاق، مواد مخدر

سرقت پول، کاال و خدمات، کالهبرداری از طریق 

ی شوند. طبقهذی میهای اعتباری اخاچک و کارت

بدون  دوم را انواع فرارهای مالیاتی همراه با تقلب یا

دهد. در میان نویسندگان ایرانی تشکیل میآن 

برخی انگیزه کسب منفعت مادی را یکی از 

اند. اصلی شناسایی جرم اقتصادی دانستههای معیار

وجود انگیزه اقتصادی اند ولی برخی دیگر گفته

برای تحقق جرم اقتصادی ضروری نیست بلکه غلبه 

 (.45 ،1389)نورزاد،  با این انگیزه است

و جرم  25اقتصادی مذکور در تبصره ماده جرایم 

کالهبرداری هر چند اغلب با انگیزه اقتصادی 

یابند اما صرف انگیزه اقتصادی معیار ارتکاب می

گذار ایران در تعیین مصادیق این منحصر قانون

، گونه جرایم نبوده است مثالً با وجود اینکه سرقت

جرایم مواد مخدر، جعل و تحصیل مال از طریق 

یابند در زمره مشروع با انگیزه اقتصادی ارتکاب مینا

 اند. جرایم اقتصادی قرار نگرفته
 

 

 
1 Trackman 

 . وجود تشكیالت و فعالیت اقتصادي2-3-5

جرم اقتصادی را شامل دو  1برخی مانند تراکمن

اند یک دسته جرایم اقتصادی گروه دانسته و گفته

قانونی هستند مانند اختفای مال ذاتاً غیررفتارهایی 

مسروقه، تحصیل مال از طریق نامشروع، قمار، 

گروبندی و نظایر اینها اما دسته دیگر شامل 

تخلفاتی است که ضمن یا در پی یک فعالیت 

افتد مانند اینکه فردی اقتصادی مشروع اتفاق می

یک شرکت تجاری قانونی تأسیس نماید و به 

. تراکمن موارد ت مرتکب جرم شودواسطه این شرک

 دهد:این دسته جای میزیر را در 

استفاده از سرمایه مورد استفاده در سوء -1

های منجر به ضرر تشکیالت اقتصادی و فعالیت

 شرکای اقتصادی، سهامداران و غیره؛

رکت، نی شی اماهـاستفاده از سرمایسوء -2

رسانی به بستانکاران و های منجر به ضررفعالیت

 غیره؛

قداماتی علیه م ااستفاده از کارگران و انجاسوء -3

 مستخدمین؛

 کننده؛فنقض حقوق مصر -4

 های علیه رقبا؛فعالیت -5

طبیعت، آلودگی و  ی غیرقانونی ازاستفاده -6

 زننده به محیط زیست؛اعمال ضربه

ط به نقض منافع دولت مانند فساد تخلفات مربو -7

 مالی.

جرایمی نظیر کالهبرداری، سرقت، ورشکستگی به 

صنعتی، جرایم کامپیوتری، فساد تقلب، جاسوسی 

دهد . برخی از این و جعل نیز در این گروه قرار می
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دهند، جرایم، همان جرایم سنتی را تشکیل می

مانند سرقت، کالهبرداری و جعل. در حالی که 

باشند گذاری خاص میبرخی دیگر، نیازمند قانون

 مانند جاسوسی صنعتی و جرم کامپیوتری. 

بندی قائل نشده و چنین دسته گذار ایرانقانون

تفکیکی مشخصی نیز درباره جرایم اقتصادی سنتی 

 و تشکیالتی ندارد و اساساً چنین معیاری جایگاهی

در تعیین مصادیق جرم اقتصادی نداشته است. 

بسیاری از جرایم اقتصادی مذکور در این قانون 

صادی خاص نیز بدون وجود تشکیالت و فعالیت اقت

. مثالً اخذ رشوه از سوی دارندامکان ارتکاب 

مستخدم دولت در هر صورت یک جرم اقتصادی 

 است. 

 

 . تجاري بودن جرم اقتصادي3-3-5

برخی جرایم اقتصادی را همان جرایم تجاری 

، ویژگی حقوق جزای تجاری را 1. مارتیانددانسته

داند گذاری و وجود تشکیالت اقتصادی میسرمایه

مالی، و  تخلفات جزایی که وجه مشترک  تخلفات 

اقتصادی هستند، که مرتبط با ساختار و حجم 

های اکثر تولید و مصرف کاالست. در نوشته

نویسندگان، جرم اقتصادی و جرم تجاری را به طور 

اند. در این کامل یا با اندکی اغماض یکی دانسته

دیدگاه، جرم اقتصادی، فعل یا ترک فعلی است که 

طر به دست آوردن منافع در امر تجارت و به خا

بحث  یابد.اقتصادی، علیه نظام اقتصادی ارتکاب می

ها و ور شرکتـصادی در ابتدا با ظهـرم اقتـج

های تجاری جدی شد. مفهوم جرم تجاری کارتل

 
1 Delmas-marty 

ارائه گردید. لذا به لحاظ  1990ی در طول دهه

تاریخی در غرب یکی دانستن این دو جرم سابقه 

 (.51 ،1390 )دادخدایی، طبیعی است

نظر است ارتباط آنچه در این دسته از تعاریف مدّ

جرم با تجارت، حرفه و شغل است. همچنان که به 

 شود.یافته نیز در این قسمت اشاره میجرم سازمان

ها بعد از طرح مجرم یقه سفید از حثهمه این ب

آبادی )نجفی ابرندسوی ساترلند مطرح گردید 

واقعیت این است که جرم اقتصادی  (. اما12 ،1384

 و جرم تجاری متفاوتند.

تر ایره حقوق کیفری اقتصادی، گستردهباید گفت د

از جرم تجاری است. مرتکب جرم اقتصادی، الزاماً 

تواند هر شخص حقیقی یک شرکت نیست، بلکه می

شویی، یا حقوقی باشد. به عنوان مثال جرایم پول

. ای و غیرهجرایم رایانهفروشی، کالهبرداری، گران

جرایم در حقوق کیفری اقتصادی،  بنابراین دامنه

تر است؛ زیرا بر خالف حقوق تجارت کیفری وسیع

که در آن غالباً صحبت از تضمین منافع خصوصی 

هاست، حقوق کیفری اقتصادی، تجار و شرکت

تر و فراتر از منافع یک عده خاص است. جرم کالن

آن را  م اقتصادی و نه همهتجاری، بخشی از جرای

دهد. در حقوق کیفری اقتصادی ایران تشکیل می

اند برخی جرایم تجاری جرم اقتصادی تلقی نشده

)مانند ورشکستگی به تقلب( و برخی از جرم 

قتصادی نیز جرم تجاری نیستند )مانند ا

 کالهبرداری( لذا میان این دو مفهوم، رابطه عموم

 ،1397)رضایی،  وجه وجود داردو خصوص من

28.)  
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. سیاست کیفري سختگیرانه و وجوه آن 4-5

 در قبال جرائم اقتصادي 

با وجود دو قرن تالش جهانی برای تلطیف و تعدیل 

گیری سیاست اصالح های عدالت کیفری و پینظام

و بازپروری مجرمین، تعداد جرایم کاهش نیافته 

است بلکه بر شدت و حدت آن افزوده شده است و 

های گردیده است که نظاماین مسأله منجر به این 

چه بیشتر به کارایی نظام اصالح و کیفری هر

های بازپروری مجرمان تشکیک کنند و لذا نظریه

میدان مبارزه با جرایم سزادهی بار دیگر با قوت به 

بازگشته اند و منجر به ظهور قرائتی نو از نظریه 

« های استحقاقینظریه مجازات»نوان سزادهی با ع

، 1378آبادی، جفی ابرند)غالمی و ن گردیده است

این رویکرد جدید، با تأکید بر  در (.97-112

های شدید ، واکنشضرورت سختگیری به جرم

ید قرار گرفت. و عدالت نسبت به مجرمان مورد تأک

کیفری منعطف که دست قاضی را در تحمیل 

مجازات و نحوه اجرای آن تا حد زیادی باز گذاشته 

 های قطعی با نحوهبود جای خود را به مجازت

داد. بدین ترتیب اجرای قاطع و کمتر قابل انعطاف 

حداقل در مورد برخی جرایم حساس و مخل 

روری به کنار زده های اصالح و بازپامنیت، سیاست

شدند. رویکرد جدید ترکیبی از تدابیر سنتی و 

و هم تدابیر مدرن است که هم شامل تدابیر قضایی 

گیری بیشتر در همه ه سختـاجرایی است و ب

با سیاست کیفری اهتمام دارد، های مرتبط زمینه

گیری سختگیری در مرحله کشف و تعقیب، سخت

ر مرحله رسیدگی و صدور حکم و سختگیری در د

 
1 Selective incapcitation 

مرحله اجرای حکم. ذیال به برخی از وجوه این 

 گردد:ها اشاره میگیریسخت

 

 سلب توان بزهكاري. 1-4-5

دی که در راستای سیاست کیفری رویکر

گذارارن و مجریان قرار گیرانه مورد توجه قانونسخت

گرفته است، سلب توان بزهکاری از مجرمین 

، استفاده است که مبارزه با آن اولویت داردی جرایم

های طوالنی مدت و حذف امکان استفاده از حبس

کننده از دهنده یا معافاز راهکارهای تخفیف

، نظام آزادی مشروط، تخفیف مجازات مانند

مجازات، عفو مجرمین، و تعلیق مجازات و تعویق 

صدور حکم و مرور زمان در این راستا صورت گرفته 

. بدین ترتیب مجرمین تحت مراقبت مستقیم است

قرار گرفته و با حذف از متن اجتماع، توان بزهکاری 

گردد. این راهکارها به دو قسم از آنان سلب می

گردند. سلب توان گزینشی و جمعی تقسیم می

راجع به آن دسته از بزهکارانی  1بزهکاری گزینشی

است که امکان ارتکاب مجدد جرم از سوی آنان 

بر  2توان بزهکاری جمعیرود. اما در سلب می

کند احتمال مجدد ارتکاب جرم در آینده تکیه نمی

بلکه بر کلیه بزهکارانی که مرتکب جرایم کالن و 

مجرمان جرایم مکرر اعمال  گردند، یاشدید می

راهبرد از  (. این61-63، 1378هان، )مونا شودمی

تواند بر کاهش نرخ تکرار جرم مؤثر آن جهت که می

باشد مورد تأکید بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته 

است. ایرادی که بر آن وارد آمده به ویژه به جهت 

هزینه گزافی است که از اجرای احکام زندان 

2 Collection incapcitation 
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و )غالمی  شودتحمیل میوالنی مدت بر جامعه ط

 (.97-112، 1378آبادی، فی ابرندنج

 

. رویكرد تشدید تعقیب بزهكاران 2-4-5

 جرایم مهم و مكرر

با توجه به افزایش نرخ ارتکاب جرایم عمده و نرخ 

، ست تدابیر پیشگیرانه، و بازپروریتکرار جرم و شک

های ویژه در مراجع تعقیب به ضرورت ایجاد گروه

توجه خصوص در برخی کشورها چون آمریکا مورد 

قرار گرفته است. فرض بر اینست که با این رویکرد 

در کنار حتمیت اجرای مجازات، قدرت بازدارندگی 

 یابد. کیفر افزایش می

این سیاست همراه با رویکردی دیگر در آمریکا 

یا سیاست عدم « تسامح صفر»تکمیل شد. سیاست 

انعطاف که ابتدا در نیویورک و سپس برخی دیگر 

گیری و کشورها پیگیری شد ناظر به سخت هااز شهر

سبت به ارتکاب هر گونه جرم است. این پلیس ن

مورد مجرمین جرایم خرد با انتقادهایی سیاست در 

،  1382 و کلینگ، ویلسون) مواجه شده است

178-189.) 

 

. استفاده از کیفرهاي ثابت و کاهش 3-4-5

 اختیارات قاضی

نظریه فردی کردن مجازات و نظام محکومیت 

نامعین که در غالب ایاالت آمریکا تا پیش از دهه 

در آمریکا وجود داشت، به قاضی این امکان  1960

مجرم و اوضاع و داد تا با توجه به وضعیت را می

، مجازات را فردی نماید، اما این احوال ارتکاب جرم

فراهم  شیوه که اعمال نظر وسیع توسط قاضی را

های نمود مورد انتقاد قرار گرفت. نظام مجازاتمی

دالت نامعین از این اعتقاد برخاسته بود که نظام ع

، تربیت و بازپروری مجرمان کیفری توانایی اصالح

را داراست. اما تکرار فزاینده نرخ جرم و ناتوانی از 

کنترل میزان رو به رشد بزهکاری، تردیدهای جدی 

یی بازپروری بزهکاران به وجود را در خصوص کارار

آورد. گرایش به ضرورت دست کشیدن از اندیشه 

اصالح و بازپروری منجر به بازگشت با رویکرد 

سیاست کیفری مبتنی بر شدت عمل و تأکید بر 

و مجرم اجرای شعار نظم و قانون نسبه به جرم 

های ، نظام محکومیتگردید. برخی نهادهای مدنی

رای اعمال تبعیض نسبت به نامعین را مستمسکی ب

گرفتن موقعیت اقتصادی و  بزهکاران با در نظر

، نژادی و مذهبی متهم دانستند. لذا این اجتماعی

تلقی که قضات با در نظر گرفتن این مسائل، 

کنند برخی نویسندگان احکامی ناعادالنه صادر می

جاد ـرا وادار به پذیرش ایشناسان و جرم

عمل قضات نمود و ادی هایی در آزمحدودیت

سازی صدور احکام کیفری را ضرورت یکسان

گوشزد کردند. دامنه محدودیت اختیارات حتی به 

کام و شوراهای مسئوالن زندان، قضات اجرای اح

 ، نیز کشیده شد. اداره آزادی مشروط

فکری منجر به ایجاد تحوالت  تحوالت این

های کیفری گردید. گذاریای در سیاستگسترده

های جدی کشورها مانند آمریکا محدودیتبرخی 

در مورد هر گونه اعمال نظر قضایی یا اجرایی در 

خصوص صدور حکم و اجرای آن اتخاذ نمودند و 

کشورهای دیگر نیز حداقل در خصوص برخی 

هایی را در نظر جرایم مهم و مکرر چنین محدودیت
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های بازپروری برای گرفتند. شرکت در برنامه

عین حال حتی در  اری گردید و درزندانیان اختی

، منجر به آزادی وی از زندان صورت اصالح مجرم

گردد و وی باید کیفر مورد محکومیت را تحمل نمی

-97، 1378آبادی، جفی ابرند)غالمی و ن نماید

112.) 

 

حتمیت اجراي مجازات )حقیقت در . 4-4-5

 حكم(

هایی ها از زمره سیاستحتمیت اجرای مجازات

به ویژه در مکتب سزاگرایی بر آن تأکید است که 

زیادی شده و اخیراً در قالب سیاست حقیقت در 

های کیفری ترین سیاستحکم به یکی از معروف

تبدیل شده است. مطابق این  اتخاذی در آمریکا

، حکم محکومیت مجرمان خاص )جرایم سیاست

جنسی و امنیتی( باید تا درصد باالیی )معموال تا 

صد درصد به مورد اجرا گذاشته اه تا درصد و گ 85

، هدف از اتخاذ این سیاست محدود کردن شود

هایی استفاده از نظام آزادی مشروط و سایر معافیت

بینی است قانون برای مجرمین جرایم عادی پیش

نموده است. مانند تعلیق یا تعویق مجازات و هر نوع 

تدبیر دیگری است که منجر به آزادی مجرم شود. 

بار و تر در آمریکا مجرمین جرایم خشونتپیش

درصد از دوره مجازات، آزاد  46شدید پس از تحمل 

شناسان مطرح از جرم« بار»شدند. اما انتقادهای می

در این حوزه، ایاالت آمریکا یکی پس از دیگری 

به تصویب و اجرای قانون تحمیل درصد  تبنس

درصد( به  85باالیی از مدت محکومیت )غالباً 

 «جرایم خشن و شدید، اقدام نمودندمحکومین 

 (.42، 1397)رضایی، 

 

. سیاست جنایی کنشی و واکنشی در 5-5

 اسالم در قبال جرم اقتصادي 

در این قسمت دو نوع سیاست مشارکتی از نوع 

 اند.کنشی و واکنشی را مورد بررسی قرار گرفته

 

سیاست کنشی در قبال جرایم  .1-5-5

 اقتصادي 

المال اسالم در تمام دوران نسبت به بیتدین مبین 

و جرائمی که به نحوی سبب دست درازی به اموال 

، ستمردم بوده با حساسیت خاصی واکنش داده ا

به اشکال مختلف نیز ادامه داشته  استیسو همین 

است و دو نوع سیاست کنشی و واکنشی در قبال 

جرم اقتصادی وجود داشته که در ذیل به تشریح 

داخته شده است. سیاست کنشی جنایی آنها پر

کیفری است عمل شامل آن دسته از اقدامات غیر

که قبل از ارتکاب جرم و انتقال اندیشه به عمل با 

شود. اساساً در مداخله در شرایط مجرمانه انجام می

ارتکاب جرم اقتصادی سه گروه احتمال وقوع جرم 

قابل تصور است، دسته اول اشخاص حقیقی یا 

ان هستند. گروه دوم اشخاص حقوقی شهروند

های خصوصی که ها و شرکتخصوصی، شرکت

تر است ارتکاب جرایم اقتصادی توسط آنها گسترده

دولتی و گروه سوم اشخاص حقوقی دولتی و شبه

رایم گسترده و ـارد طرفین جکه در اکثر مو

 یافته هستند.سازمان
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واضح است که برخورد و پیشگیری از جرایم 

احتمالی توسط هر یک از این دو گروه  اقتصادی

متفاوت است. مسلم است که جلوگیری از مفاسد 

اقتصادی توسط دولتمردان قدرتمند و بانفوذ که 

مدعی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هستند بسیار 

دشوار است. برای کنترل بهتر مفاسد اقتصادی، 

دولت نیاز به مدیریت صحیح محیط فیزیکی، و 

های جرم و جنایت را به رد تا فرصتاجتماعی دا

حداقل برساند. آنها همچنین مدیریت صحیح 

های فیزیکی، اجتماعی و جنایی را کنترل محیط

های بسیاری در وقوع کنند. از سوی دیگر زمینهمی

ای های زمینهجرم اقتصادی دخیل است. مولفه

بیکاری و به ویژه بیکاری جوانان،  مانند

... که توزیع ناعادالنه ثروت وی پایین، دستمزدها

ها و تالش برای رفع آنها بدون شناخت این مولفه

اساساً پیشگیری از وقوع جرم اقتصادی محقق 

نخواهد شد. و همانطور که قبالً گفته شد، سیاست 

جنایی برای اثربخشی در کنترل و مهار پدیده 

بزهکاری باید در قالب یک برنامه، استراتژی و در 

جتماعی باشد و ابزار آن را نه تنها در کل سیاست ا

کننده و تنبیهی، بلکه های سرکوبپاسخ

بینی نماید. پیشگیری از بازدارندگی را نیز پیش

ای در تعیین سیاست جنایی ایفا جرم نقش عمده

 کند.می

قانون اساسی، قوه قضائیه باید  156بر اساس اصل 

در دو حوزه پیشگیری، و مجازات مجرمان به طور 

دهد. اجرای می همزمان وظایف خود را انجام

یابی جرایم اقتصادی های تحقیقاتی برای ریشهطرح

از منظر قضایی و یافتن راهکارهای مناسب برای 

مقابله با آن از مهمترین وظایف قوه قضائیه برای 

از مفاسد اقتصادی است. این امر به پیشگیری 

 «شودتهیه لوایح قانونی مناسب میتدریج منجر به 

 (.70-92 ،1396، )مقیمی

در راستای سیاست جنایی فعال، مداخله در 

های نظارتی های مجرمانه از طریق سیستمموقعیت

ضروری است، در حالی که در ایران، ضعف سیستم 

نظارتی یکی از عوامل اصلی جرایم اقتصادی است. 

همیشه این سوال مطرح بوده است که چرا با وجود 

متعدد مانند بازرسی کل کشور، نهادهای نظارتی 

همچنان شاهد انواع فساد مالی، اقتصادی و 

اقتصادی هستیم؟ در پاسخ به این سوال از یک سو 

وای ـدم همکاری و مساعدت الزم قتوان به عمی

یکدیگر و از سوی دیگر عدم  گانه ملی باسه

سازی، تبلیغات و پذیرش موضوع به عنوان فرهنگ

 یک موضوع اشاره کرد.
  

. سیاست جنایی واکنشی در قبال 2-5-5

 جرائم اقتصادي  

این نوع سیاست جنایی در واقع پاسخی به مجرم »

و بزهکاری است و شامل مجموعه اقدامات نظام 

عدالت کیفری است که پس از وقوع جرم برای 

جلوگیری از ارتکاب مجرمان بالقوه و بالفعل اعمال 

وان سالحی شود. به عبارت دیگر مجازات به عنمی

ترین و برای پیشگیری از جرم به عنوان سنتی

شود. برداشت از حل استفاده میترین راهاجتماعی

مجازات این است که ماهیت ارعاب و آموزش مؤثر 

است و مجازات مجرم به دنبال جلوگیری از تکرار 

رود که مجازات مجرم از هر جرم است و انتظار می



 13 / انارو همک اصغری                                                           جنایی مشارکتی اسالم در قبال جرائم اقتصادیسیاست 

 
 

باشد  مجرمی که ممکن است مرتکب شده

بازدارندگی داشته باشد. در واقع جامعه با چنین 

واکنشی قصد دارد با ایجاد ترس از رفتن جایگاه 

اجتماعی مجرمان بالقوه و بالفعل از سوق دادن آنان 

به سمت جرم و جنایت جلوگیری کند. مجازات یک 

رویکرد سنتی است که در واقع واکنشی به جرم 

ری جوامع بشری گیاز زمان شکلاست. این رویکرد 

حول این توجیه بوده است که مجرم باید به کیفر 

و بازدارندگی مجرم و مجازات مجرمان احتمالی 

 (.63 ،1399نا، توا )نجفی «منجر شود

توان در سیاست جنایی این نوع تفکر جنایی را می»

ایران مشاهده کرد، سیاستی که صرفاً مبتنی بر 

و مجازات است های انتزاعی از مفهوم جرم برداشت

و نه تنها نظام قضایی را با بحران تورم کیفری، بلکه 

های های فردی، زمینهحقوق، از اول انقالب و آزادی

اعتمادی جامعه نیز به عملکرد و از بین نارضایتی بی

 رفتن سیاست جنایی کمک کرده است. 

ون مجرمانه، بدون توجه به مصالحه سرکوب در مت

رفتارهای مجرمانه و  اجتماعی، به دلیل تعدد

احتمال بیشتر، از قبح اعمال مجرمانه، از تعهد افراد 

 )نجفی «کاهدهای جامعه میترام به ارزشو اح

 (.17 ،1399 توانا،

 

 گیري . نتیجه6

تواند تنها اساساً از منظر اسالم سیاست جنایی نمی

های کیفری به جرم و در قالب قانون به پاسخ

کیفری و آیین دادرسی کیفری محدود شود، بلکه 

رویکرد بازدارنده و پیشگیرانه نیز در تبیین سیاست 

جنایی نقش اساسی دارد. به ویژه جرایم کالن 

های اقتصادی جرایمی است که مجرمان با روش

نفوذ خود در  پیچیده و گاه با استفاده از قدرت و

شوند و بدین ترتیب اقدامات بدنه نظام مرتکب می

گذار به نحو مؤثرتری نسبت پیشگیرانه توسط قانون

شود. به اقدامات انضباطی تشخیص داده می

موفقیت در پیشگیری، به مشارکت همه بازیگران 

جامعه مدنی بستگی دارد. سیاست جنایی 

ارکت به معنای دخالت، مشارکت و مش« مشارکتی»

نهاد در های مردمها و سازمانشهروندان، سازمان

کنترل جرم است. در واقع به معنای بسیج همه 

جانبه برای پیشگیری، و مبارزه با پدیده مجرمانه از 

طریق مشارکت شهروندان است. سیاست جنایی با 

مشارکت گسترده جامعه غیر از پلیس یا قوه قضائیه 

به طرح سیاست  به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر

جنایی تهیه شده توسط قوه مجریه و مقننه جامه 

سیاست جنایی مشارکتی کم «. عمل پوشانده است

است.  راه مقابله با پدیده جرم اقتصادیترین هزینه

در واقع مشارکت مردم در سیاست جنایی به این 

معناست که پیشگیری، و سرکوب جرم از جمله 

عه را تحت تأثیر موضوعاتی است که همه افراد جام

دهد. دالیل متعددی برای پیدایش سیاست قرار می

توان آن را جنایی مشارکتی ذکر شده است که می

های پدیده مجرمانه رو به رشد، ظهور اشکال و حجم

جدید بزهکاری و در نهایت ناکارآمدی نظام عدالت 

کیفری در مهار بزهکاری خالصه کرد. معنای 

شارکت نوعی دیگر مشارکت نیز دارد و شرط م

تأکید بر لزوم مداخله جامعه است زیرا بدون دخالت 

جامعه که رکن جامعه مدنی است، امکان پیمودن 

 میسر نخواهد بود.  ریمساین 
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 . سهم نویسندگان7

لیف مقاله أیه نویسندگان به صورت برابر در تکل

 اند.مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 منافعی وجود ندارد.در این پژوهش هیچگونه تضاد 
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 Background and Aim: Islam has always emphasized 

participatory criminal policy. In fact, the role and position of 

people and civil society in the field of criminal science and 

response to criminal phenomena, especially economic crimes, 

has always been variable and the same situation in the history 

of criminal justice has laid. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type. 

The research method is descriptive-analytical and the method 

of data collection is library and has been done by referring to 

documents, books and articles. 

Ethical considerations: In all stages of writing the present 

study, while respecting the originality of the content, honesty 

and trustworthiness have been observed. 

Results: The main role and purpose of criminal policy in a 

society is effective control of crime and curbing criminal 

phenomena. The purpose of economic policy in the field of 

economics is to fight corruption and economic crime. 

Governments are always trying to be economically efficient by 

making policies and implementing various programs. Because 

economic peace and stability is the most important and 

fundamental component of security. 

Conclusion: Corruption in the economic system is a crime that 

has been the focus of Iranian legislative policies for many 

years, but the legislator's haste in drafting related laws has 

prevented him from pursuing a coherent and decisive criminal 

policy in this regard. Therefore, success in preventing 

economic crime-related crimes depends on the participation of 

all civil society actors. 
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