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Background and Aim: The economy in the lives of the people of 

society plays an alternative role and cannot be ignored because of 

direct contact with the lives of the people, and cannot be ignored 

in any way, but also affected the religion and the resurrection of 

man. the aim of this study is to explain the criminal policy of iran 

in the face of economic crimes from the perspective. 

Materials and Methods: The present paper is descriptive - 

analytical and the research tool is one of the library sources. 

Ethical considerations: From the beginning to the end of the 

article, the principles of integrity and fiduciary duties have been 

established. 

Results: The establishment and maintenance of economic order 

in the fight against sabotage in the economic system and economic 

offenders is economic. the fight against economic crimes also 

causes economic order and prevents harmful effects of 

disturbance in the countrys economy. 

Conclusion: The criminal policy of Iran faces many challenges in 

the face of economic crimes. the most basic of these challenges 

and uncertainty can be pointed to the lack of comprehensive 

explanation of the concept and purpose of economic crimes, the 

extent of the cases, the way of adopting criminal policy and the 

degree of its suitability and effectiveness. 
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 مقدمه. 1

های مهمی است که جرائم اقتصادی یکی از آسیب

رار ـد قـورد تهدیـدی کشورها را مصاـامنیت اقت

دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که می

دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر 

ای از ری هست. جرائم اقتصادی با زنجیرهآشکارت

جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل 

ی نامشروع یا پولشویی، ارتشاء، تطهیر درآمدها

رکی یا مالیاتی و در حالت های گمنامهجعل اظهار

یافته ایجاد اختالل در نظام اقتصادی که هر سازمان

یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع 

ای ههای اجتماعی دارد. پولملی و سرمایه

آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار باد

های مدیران و مسئوالن سرمایه و به هم زدن برنامه

... وجه ی کنترل سالمت و امنیت اقتصادی وبرا

به همین . مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است

 شناسایی صدد در هادلیل در سرتاسر دنیا، دولت

جرائم اقتصادی بوده تا با  وقوع واقعی عوامل و علل

وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و 

از طرف دیگر با وجود . امنیت اقتصادی برخیزند

آنکه بیشترین بار تحقیقات مقدماتی جرائم 

اقتصادی بر عهده ضابطین دادگستری است، با این 

حال انسجام الزم در این زمینه وجود نداشته و این 

گیرد، های متعددی انجام میامر توسط نهاد

نحوی که تشتت بسیاری مشاهده شده و حتی به

برخی از نهاها به لحاظ قانونی، ضابط دادگستری 

در جرایم اقتصادی، نتیجه  .شوندمحسوب نمی

مجرمانه یعنی اخالل در نظام اقتصادی کشور و 

انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو 

های شها و چالشاخصی است که دشواری

کند. پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می

تدابیر پیشگیری به تبِع دو شاخص فوق، باید 

های از دغدغه ها باشد.زننده انگیزهگسترده و برهم

ها و جوامع بشری در طول تاریخ مهم زندگی انسان

 . بشراقتصادی و مشکالت ناشی از آن استمسائل 

مین مایحتاج أعمده سعادت و آسایش خود را در ت

زندگی مادی و برخورداری از یک اقتصاد پویا که 

و  هادر پوشش آن به راحتی بتواند به تمام خواسته

، جستجو کرده نیازهای مادی خویش دست یازد

چه اقتصاد را باور، اگرهای دینحتی انسان .است

دانند لیکن، از آنجا که زیربنای جامعه انسانی نمی

در رشد معنوی و روحی  و اقتصادیمسائل مادی 

ثیر زیادی داشته و چه بسا در موارد کثیری أت

زندگی معنوی آنان را تحت شعاع قرار داده است به 

اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اساسی زندگی توجه 

اند. دسترسی به و در حل معضالت آن اندیشیده

ای کارساز در جهت رشد امکانات مالی مقدمه

جایگاه قابل توجهی داشته  معنوی در فرهنگ دینی

رسول اکرم )صلی اله علیه و است. کالم منسوب به 

حکایت گویای «  معادلهمن ال معاش له ال»آله(: 

ای از زمان وجود ندارد که این اندیشه است. برهه

های های ناشی از پدیدهجوامع دستخوش بحران

قتصادی و کمبود اقتصادی اعم از رونق و رکود ا

ها غذایی نبوده باشد. تالش انسانغیر مواد غذایی و

، ایجاد اشتغال، فراهم برای تهیه نان، مسکن، البسه

نمودن مقدمات تحصیل و مایحتاج مادی دیگر بشر 

. های مثبت و منفی بوده استهمیشه زاییده پدیده

ها منفی اقتصادی همیشه نتیجه شرایط آب پدیده
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، یایی مدیریت حاکم بر نظام اقتصاد، نارسو هوا

کمبود مواد غذایی و مواد اولیه و امثال آن نیست، 

جویانه و ناشی از اعمال سود ،هاگاهی این پدیده

ای است که جهت کسب منافع انسانی عدهضد

را رها کرده و با انجام بیشتر طی طریق مشروع 

انگیزی و اخالقی به دامن آلوده فتنهاعمال ضد

، اندتحصیل ناحق و نادرست مال و ثروت چنگ زده

و با اعمال خود مشکالت اقتصادی ناشی از امور 

طبیعی را فزونی بخشیده و حتی به اخالل در نظام 

اقتصادی و اجتماعی جوامع پرداخته و حیات 

های اند. پدیدهها را به مخاطره انداختهانسان

مجرمانه اقتصادی همیشه در سرلوحه جرایم بوده 

این ل ـواکنش مناسب در مقاب و جوامع برای

، و در ا از هیچ تالشی دریغ نورزیده استهپدیده

راستای آن همیشه برای دفع و رفع مضرات ناشی 

از آن آمادگی اجتماعی مناسب وجود داشته است. 

، حتی و امور مادی همیشه در زندگی بشر اقتصاد

، رکن ه زندگی اجتماعی روی نیاورده بودزمانی که ب

امروزه با ، لیکن شده استاساسی محسوب می

پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع 

رده ـط گستـاز مراحل ابتدایی و برقراری رواب

و  تهای داشکننده، اقتصاد جهش خیرههاانسان

. به گری خاصی در جوامع پیدا کرده استجلوه

میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط 

ای فزاینده، جرائم اقتصادی هم با افزایش هاانسان

روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی 

باشد، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ برخوردار می

م أشایسته تو جناییتدابیر الزم و اعمال سیاست 

 یفریک نیقوان یفریک استیبا انتقاد از س .گردد

اشکاالت آن در  نیمهمتر ،یاقتصاد میجرا هیعل

عبارتند از:  یاقتصاد میساختار جرا ییشناسا

مقوله و مفهوم آن،  نیا گاهینامشخص بودن جا»

ها و ابهام در یکاست ق،یمصاد صیتشخ ارینبود مع

 یفساد ادار میو تمرکز جرا دیکأموارد احصا شده، ت

و  یبا مفاسد دولت یجرم اقتصاد ییشناساو 

اعمال  ییقضا ماتیدر حوزه آثار و تصم نیهمچن

و نقض اصل  سمیبر پوپول یمبتن ییجنا استیس

 یبر مجازات برا دیکأها که با تمجازات کیتفک

اشکاالت  نیتراز مهم یکی یجلب اعتماد عموم

 .«توان در نظر گرفتیقانون را م

برای اولین بار طی 1392قانون مجازات اسالمی 

 جرایم ، با بکارگیری عنوان109و  47مواد 

شناسایی قرار اقتصادی، این دسته از جرایم را مورد 

 داده است. این امر گام مثبتی در راستای تدوین

سیاست جنایی متناسب با این دسته از جرایم 

شود. با این حال نحوه عملکرد محسوب می

قانونگذار در رابطه با شناسایی این دسته از جرایم 

قابل توجه است؛ چرا که قانونگذار به صورت 

ق.م.ا  109غیرمستقیم و به واسطه بند ب ماده 

این  36طیفی از عناوین مجرمانه مندرج در ماده 

قانون را جرم اقتصادی خوانده است. گرچه معرفی 

های یک جرم در قالب ارائه مصادیق یکی از روش

مرسوم قانونی است؛ اما باید گفت استفاده از روش 

ای ی مادهای به تبصرهاحاله و ارجاع از بند ذیل ماده

م بیان حکم ماده، نمایانگر نوعی دیگر آن هم در مقا

توجهی از جانب قانونگذار در انگاری و بیسهل

شناسایی جرم حساس و مهمی همچون جرایم 

ترین اقتصادی است. حال آنکه یکی از اساسی
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گذاری و مبارزه با پدیدة اقدامات در زمینة سیاست

مجرمانه، شناخت مفهوم دقیق از جرم و ترسیم 

مانه بر رفتارهاست؛ بطوری ی عنوان مجرمحدوده

کان که وضوح معرفی پدیده مجرمانه در قانون، ام

ه و یا ـرمانـجداسازی رفتارمجرمانه از غیرمج

جرمانه را برای اعمال آثار مبندی رفتارهای دسته

خاص کیفری یا قضایی میسر سازد. از این رو 

گذاران در حوزه حقوق کیفری، در همواره سیاست

ره شمول پدیده مجرمانه، با راستای ترسیم دای

بکارگیری رویکردهایی همچون رویکرد مفهومی، 

رویکرد وصفی و رویکرد مصداقی اقدام به شناسایی 

سوالی که ما  نمایند.و معرفی عناوین مجرمانه می

در این مقاله با آن مواجهه هستیم این است که: 

سیاست کیفری ایران در قبال جرایم اقتصادی با 

رسد با مواجهه است؟ بنظر می هایچه چالش

عنایت به اینکه جرم اقتصادی از همه ابعاد تعریف 

نشده است و میزان تناسب و اثربخشی سیاست 

ها ی پروندهکیفری با در نظر گرفتن گستره

های ترین چالشمشخص نیست و این موارد از مهم

پیش روی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم 

 اقتصادی باشد.

 

 پیشینه تحقیق. 1-1

 چندین مقاله مقاله،در ارتباط با موضوعات مشابه 

تی کدام به جهادارد، که هروجود  انگلیسی فارسی و

اند. به این صورت به موضوع مورد نظر اشاره کرده

 ییجنا استیموضوع سبا  که در مقاالت فارسی

, حقوقی – یفقه کردیبارو یاقتصاد میجرا در رانیا

پرداخته  مذکور در این رابطه بیشتر به بیان کلیات

نیز موضوع را به نحو جامع  خارجیشده و منابع 

ما فضای بحث و بررسی موده و از دید نبررسی ن

 بیشتری وجود دارد.

شناسی نظام جعفر، آسیبزاده، محمدحبیب -1

عدالت جنایی ایران، مجلة علوم اجتماعی و انسانی 

 .1383اه شیراز، تابستان گدانش

ی جرم اقتصادی از زاویه مرجع وضع به عنصر قانون

قنینی ته نهادهای تقنینی و نهادهای غیردو طبق

قابل تقسیم است. با نگاهی گذرا به قوانین در این 

توان دریافت؛ به سبب ماهیت فنی و خصوص، می

تقنینی ین جرایم، عمدتاً در نهادهای غیرصنفی ا

های هیأت های صنفی یا کمسیوناعم از تشکل

ظام، ـص مصلحت نـمع تشخیـو یا مجت ـدول

انگاری صورت گرفته است. این تنوع منابع جرم

قانونی منجر به نوعی پراکندگی و عدم انسجام در 

 عنصر قانونی جرایم اقتصادی شده است

شده دانا، فریبرز، چکیدة مباحث مطرح رئیس -2

های اقتصادی، آسیب - در محور جرایم مالی

شناسی ایران، چاپ امعهاجتماعی ایران، انجمن ج

 .1383، اول، تهران، انتشارات آگه

مجرم اقتصادی تحت عنوان یقه سفید اولین بار »

مریکایی استعمال آشناس توسط ساترلند جامعه

گردید. این مجرمین از نظر شخصیتی دارای ضریب 

هوشی باالیی هستند و عمدتاً شیوه ارتکاب جرم 

به زور است.  آنان عاری از هرگونه خشونت و توسل

از دیگر خصایص آنان دارا بودن حالت خطرناک 

ها سو ظرفیت مجرمانه آنبدین مفهوم که؛ از یک

)به علت ضریب هوشی باال و منتفذ بودن( باالست 

و از سوی دیگر قابلیت انطباق اجتماعی )به علت 
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پذیری و فاقد سرزنش بودن این جرایم( عدم رویت

یه فشار مرتن در خصوص در این افراد باال است. نظر

این گروه از مجرمین، چنین است؛ ما در جامعه با 

یکسری اهداف مواجه هستیم که دستیابی به آنها 

شود و از سوی به عنوان یک موفقیت، تشویق می

های قانونی مواجه هستیم دیگر با وسایل و فرصت

که باید جهت نیل به آن اهداف در اختیار افراد 

مجرم اقتصادی در هنگام روبرو جامعه قرار گیرد. 

ها، با توجه شدن با شکاف بین این اهداف و فرصت

قانونی های غیربه خصیصه نوآور بودن، به شیوه

 «.دشومتوسل می

تقنینی  جناییمسعود، سیاست الزمیان، محمد -3

نامه ر جرایم اقتصادی، جلد دوم، پایانایران د

شناسی، کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم

 .1386، نشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهددا

ساختاری در اقتصاد ما  لهأسومین عامل و مس»

پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است. در جهان 

امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، صریح 

های و در عین حال دقیق و ثابت است. سیستم

بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن 

گذاران قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه

د یا اصاًل در آن وارد نشوند یا از دهنترجیح می

یا پرداخت رشوه و زد و بندها  طریق غیرقانونی و

ی چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیدههر

اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود 

 .شودزمینة مشکالت و مفاسد اقتصادی زیادی می

ن رو هستیم ایی که ما در این مقاله با آن روبهسوال

است که: آیا سیاست جنایی ایران در جهت کاهش 

ستی ترسیم شده است؟ و جرایم اقتصادی به در

جرایم اقتصادی  انگاری در قلمروهدف از جرم

رسد که قوانین کیفری ایران در چیست؟ بنظر می

جهت کاهش جرایم اقتصادی به درستی ترسیم 

 میدر قلمرو جرا یانگارجرمنشده است و هدف از 

کشور  یاز نظام اقتصاد ییجنا تیحما ،یاقتصاد

 .«باشدیم
 

 تعاریف و مفاهیم . 2-1

 . جرم اقتصادي1-2-1

را به شرح ذیل  یحقوقدانان جرم اقتصاد یاعده

 یحقوق ای یقیرفتار اشخاص حق» اند:تعریف نموده

دولت را به خطر  یو اقتصاد یاجتماع استیکه س

 یاقتصادرساند جرم یم بیاندازد و به آن آسیم

 ،1392 ،میرسعیدی و زمانی) «شودیمحسوب م

171-170). 

مجرمانه، بر  جهیتوجه به نت اب» گرید یفیدر تعر

 نیشده است. بر اساس ا دیکأت زیقصد مرتکب ن

است  یترک فعل ایهر فعل  یجرم اقتصاد ف،یتعر

نظام  ،یاقتصاد یهاکه به قصد ضربه زدن به ارزش

 (.7، 1381)کوشا،  «کشور را مختل کند یاقتصاد

که  یمیراآن دسته از ج»معتقدند  یدر مقابل، برخ

 تین نیا با ایشود یاقتصاد کشور انجام م هیعل

کشور  یدر عمل نظام اقتصاد ایو  ردیگیصورت م

سوب ـمح یصادـاقت مـید، جراـکنیرا مختل م

 .(5 ،1393 ،ی)ساک «شودیم

 بطگرفتن ضوا خود با در نظر یدر جا فیتعر نیا

و موضوع جرم و  مختلف و با مشخص نمودن دامنه

با تمرکز  فیتعر نیجامع است. اما ا یفیتعر ره،یغ

)مانند اختالس،  یاقتصاد میبر قسمت مفسده جرا
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دولت  هیعل یاستفاده از مقامات دولتارتشاء، سوء

را مطرح  یاقتصاد دو مفهوم فسا ردیگیو...( شکل م

 کند.یم
 

اقتصادي و جرایم و تفاوت جرایم . 2-2-1

 مفاسد مالی

فساد مالی کارکنان دولت »منظور از مفاسد مالی، 

نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار 

دولت است یا جرایمی که کارمندان و کارکنان 

دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام 

مانند: اختالس، ارتشا، دهند و جنبه مالی دارند. می

معامالت دولتی، اخذ قانونی، تدلیس در تصرف غیر

 ؛ اما موضوع جرایم اقتصادی لزوماً پورسانت و...

المال نیست و هرگونه اقدامی اموال دولتی یا بیت

که به اقتصاد کشور لطمه بزند هرچند که مال 

موضوع جرم متعلق به بخش خصوصی باشد، جرم 

م اقتصادی خواهد بود و الزم نیست که مرتکب جر

 ،1393 ،ی)ساک «.اقتصادی، کارمند دولت باشد

26.) 

 

 مفهوم سیاست جنایی. 3-2-1

سیاست به طور مختصر و ساده عبارتست از درک، 

سان سیاست ل و امور جامعه، بدینائتدبر و ادارة مس

سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر جنایی از یک

خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی 

با عملی ساختن یک استراتژی )راهبرد( به  دیگر،

های بزهکاری یا کژروی منظور پاسخ به وضعیت

اصطالح سیاست جنایی  .)انحراف(، در ارتباط است

برای اولین بار توسط آنسیلم فون فوئر باخ در کتاب 

میالدی منتشر  1803حقوق کیفری او که در سال 

 گردید به کار برده شد از نظر او سیاست جنایی

ای که دولت با گرانههای سرکوبمجموعة شیوه

 دهداستفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می

 سیاست جنایی عبارت»امروزه در مفهوم موسع 

های پیشگیرانه و کلیه تدابیر و اقدام :ست ازا

ای که توسط دولت و جامعه مدنی، گرانهسرکوب

جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری 

مبارزه با بزهکاری، اصالح و یا سرکوب ز جرم، ا

، )نجفی ابرند آبادی «شودمجرم بکار برده می

1382 ،11.) 

 

 سیاست جنایی در ایران. 4-2-1

سیاست جنایی یا سیاست جزایی یا » کاربرد عنوان

سیاست کیفری در ایران از دهه دوم قرن چهاردهم 

شناسی شمسی توسط اساتید حقوق جزا و جرم

شده است ولی سیاست جنایی به طور جدی شروع 

لیف چند أشمسی با ترجمه و ت 1370وایل دهه از ا

مقاله و کتاب وارد حقوق ایران شد و از آغاز سال 

به عنوان یک درس اصلی  1378 -1379تحصیلی 

با ارزش دو واحد در برنامه درسی دکترای حقوق 

 «بینی و تدریس شدشناسی پیشکیفری و جرم

 (.23، 1382ابرند آبادی، )نجفی 
 

 هامواد و روش .2

ابزار و  تحلیلی - به شیوه توصیفیحاضر مقاله 

  باشد.ای میبرداری از منابع کتابخانهفیش ،تحقیق
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 . مالحظات اخالقی3

داری از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانت

 عایت گردیده است.ر
 

 هاافته. ی4

در گرو مبارزه با  یو حفظ نظم اقتصاد یبرقرار»

 یاقتصاد نیو مجرم اقتصادی نظام در گراناخالل

 یهم موجب برقرار یاقتصاد میاست. مبارزه با جرا

و هم از آثار و تبعات مضر  شودیم ینظم اقتصاد

 .«کندیم یریاختالل در اقتصاد کشور جلوگ

 

 بحث .5

جرایم سیاست جنایی ایران در قبال  .1-5

 سیاست مفهومی و وصفی() اقتصادي

سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم اقتصادی، 

باشد. به شکلی افتراقی نسبت با سایر جرایم می

البته الزم به ذکر است که این نوع دادرسی افتراقی 

دادرسی های جدید شکل گرفته است. طی سال

 یدادرسی ابعاد زیسااقیفترراقی یا همان افتا

وان تب دگاه شایداین دی ازگیرد. میدربرلف را تمخ

در خصوص  یط دادرسی سنتی را یافت. البتهشرا

ه ـد. کجود دارنوهایی مهم توفاتهمین ابعاد 

ای شدن دادرسی ایجاد ی آنها به سبب جزیرهعمده

 اند.شده

توانند منجر به از بین جرایم اقتصادی نه تنها می

ند، بلکه بردن نظم و انسجام داخلی یک کشور شو

یافته بودن ممکن است در در صورت سازمان

تر آثار را محقق کنند؛ بدین جهت سطحی وسیع

کشورها به دنبال ایجاد قوانینی هستند که در این 

خصوص منجر به بازدارندگی مرتکبان شوند. 

به امکان تنوع وقوع جرایم  ههمچنین، با توج

توان شود که نمیاقتصادی این مسئله مطرح می

همة این جرایم را به یک شیوه دادرسی کرد و بدین 

های سنتی دادرسی جرایم اقتصادی سبب قالب

در چنین  توانند مشکالت فعلی را سامان دهند.نمی

سازی دادرسی شرایطی، نیاز جدی به افتراقی

 شود.  جرایم اقتصادی مطرح می

شدن دادرسی یـنخستین تصور از افتراق

باشد. اما چنین برداشتی  هاشدن دادگاهاختصاصی

قانون  172های بشری و اصل با حقوق و آزادی

اساسی جمهوری اسالمی ایران که فقط دادسرا و 

دادگاه نظامی را به عنوان دادگاه اختصاصی پذیرفته 

است. از این رو، باید گفت است در تعارض 

شدن یاشدن ناظر به تشتت، تفرق و جزیرهراقیـافت

 (.32 ،1396نیت،  دادرسی است )پاک

توجیه رسیدگی کیفری افتراقی جرایم اقتصادی با 

ده ـه معیار اصلی سنجیـلحاظ سه مؤلفه و با س

شود. سه مؤلفة حاکم بر جرایم اقتصادی عبارت می

هستند از: نخست، جرایم اقتصادی جرایمی اصیل 

نیستند و با ویژگی عارضی از جرایم عمومی تشکیل 

ای تصادی در ایران رابطهشوند. دوم، جرایم اقمی

تنگاتنگ با امنیت ملی دارند. اقتصاد عموماً دولتی 

دولتی در ایران و رویکرد متضاد با بازار آزاد و شبه

سبب شده است جرم اقتصادی عموماً جرم امنیتی 

هم تلقی شود. سوم، جرایم اقتصادی در مفهوم 

شکلی و ساختاری )نه ماهوی( عموماً بر رویکرد 

وارداتی استوار هستند و این دسته از جهانی و 

جرایم پس از اتمام جنگ سرد و با محوریت سازمان 
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ملل متحد مطرح شده و به تدریج در ایران نیز 

برجسته شده است. با توجه به این سه مؤلفه، حال 

سازی رسیدگی افتراقی سه معیار برای توجیه

 ینشوند: نخستکیفری جرایم اقتصادی مطرح می

که  شوداینجا بررسی می معیار رفتار مجرمانه؛ در

آیا رسیدگی افتراقی به جهت خطرناکی، گستردگی 

 ینو خاص بودن رفتار مجرمانة اقتصادی است؟ دوم

معیار مرتکب جرم؛ در این معیار با مالحظة جایگاه، 

وضعیت و ویژگی مرتکب جرم اقتصادی، اقتضای 

 ینسومشود. رسیدگی کیفری افتراقی مطرح می

پیامد جرم؛ در این معیار آثار متعدد جرایم 

عنوان توجیهی برای اقتصادی در جامعه به 

)آیت و  شوندرسیدگی کیفری افتراقی لحاظ می

 (.239-267، 1389همکاران، 

معمواًل در مقایسه با سیاست در جرایم اقتصادی 

تر، تر، سختگیرانهکیفری سایر جرایم، پیشگیرانه

تر هستند. برای نمونه، تر و فنیدقیقتر، بازدارنده

در  جرایمی نظیر جاسوسی و مبارزه با مواد مخدر

ی در یکی دو دهة اخیر را به گذشته و جرم اقتصاد

در قالب  ای که دارندبار و گستردهسبب آثار زیان

 (.97 ،1393دهند )غالمی، جرایم خاص قرار می

دارد که هرکدام  اقتصادی کثیری وجودجرایمی »

ه وارد ـعه و امنیت اجتماعی صدمبه اقتصاد جام

ثیر أدار شدن روابط افراد و تکند و موجب خدشهمی

ها و معامالت و روابط اجتماعی منفی در قرارداد

گردد لیکن گاهی یک بزه اقتصادی به دلیل می

ر ـرد اثـپذیورت میـاینکه به صورت عمده ص

 تری به جا گذاشته و موجب اخالل در نظمعمیق

سازد بدیهی است به اقتصادی جامعه را فراهم می

تر این گونه اقدامات که اکثریت به علت اثر مخرب

گیرد اقتضا دارد ای صورت میصورت باندی و شبکه

واکنش اجتماعی شدیدتر برای آن در نظر گرفته 

تری جهت جلوگیری شده و عوامل بازدارنده مناسب

ایرانی با  بینی شود. قانونگذارن پیشآاز وقوع 

ت اخاللگری تصویب قانونی موسوم به )قانون مجازا

 2در  19/9/69( در مورخه در نظام اقتصادی کشور

ماده جرائمی را که موجب اخالل در نظام اقتصادی 

 . «باشد احصاء نموده استمی

 

در پرتو رویكرد  . سیاست جنایی مقنن5-1-1

 مفهومی به جرم اقتصادى 

رویکرد مفهومی در شناسایی و پس از بازشناسی »

معرفی عناوین کیفری، حال نوبت به آن رسیده 

است تا عملکرد قانونگذار کیفری در ارائه مفهومی 

از جرم اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و امکان 

ارائه یک تعریف منقح از جرم اقتصادی سنجیده 

شود. الف. شناسایی جرایم اقتصادى بدون ارائه 

از عنوان جرم اقتصادى مراجعه به تعریف مفهومی 

قوانین کیفری و بررسی مواد مرتبط با جرایم 

اقتصادی نمایانگر این مطلب است که، هرچند 

عنوان  1392قانونگذار در قانون مجازات اسالمی 

جرم اقتصادی را به رسمیت شناخته، اما تعریف 

ماهوی از آن ارائه نداده است؛ بلکه صرفاً با 

اوین مجرمانه که سابقاً در برشماری برخی عن

اند، اقدام به وضع انگاری شدهقوانین کیفری جرم

احکامی در قبال جرایم اقتصادی نموده است. این 

امر یعنی شناسایی جرم اقتصادی با برشماری 

جرایمی که بعضاً ذیل عناوینی همچون جرایم 
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مالی، جرایم تجاری و جرایم فسادانگیز نیز مطرح 

سازی و ارائه مفهومی از عنوان فافاند، بدون ششده

جرم اقتصادی که هدف و ارزش مورد حمایت 

قانونگذار را مشخص سازد، موجب سردرگمی و 

 . «ابهام در مصادیق ذیل این عنوان شده است

جرم اقتصادی یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن 

است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و 

های دموکراسی، رزشها و اامنیت جوامع، سنت

قی و عدالت، توسعه پایدار و الهای اخارزش

پیش موجب نگرانی شده حاکمیت قانون بیش از 

 (.152-164، 1400)نبوی  اصل،  است

ای نسبت به جرایم خاصه نسبت به در هر دوره

جرایم اقتصادی سیاست جنایی خاصی وجود 

 به را جنایی تاگر سیاسداشته است. در واقع 

 هیچ کنیم، تلقی جرم با مواجهه تدابیر یمنزله

 نبوده جنایی تحکومتی در طول تاریخ فاقد سیاس

جرم، واکنش خاصی  مقابل در حال هر به زیرا است؛

نیز خود نوعی  داشته است. حتی عدم واکنش

، 1379، زادهی و شریفالوا) سیاست جنایی است

2.) 

 لفظی قالب جنایی با رویکرد مفهومی در تسیاس

کیفری  حقوق معادل مضیق مفهوم که بود مناسبی

موسعی به کار رفت  مفهوم در و گذاشت سرترا پش

 حقوق سنتی مفهوم روه بالو رواج یافت که ع

 در آمده پدید عملی و تئوریک تحوالت کیفری

دهی به نقض هنجارها هنجارانگاری و پاسخ قلمرو

رغم نظر  بار، به کند. نخستینرا نیز منعکس می

 وابسته فرعی یرشته یک جنایی تسیاس فوئرباخ،

 معنای و دلیل جهت، هست؛ بلکنی جزا حقوق به

 به و (42، 1370 )پیکا، است جزا حقوق وجودی

گیری جهت دیگر، به معنای حقوق جزای عبارت

 .است مشخص هدف یک سوی به دهش
 

. ارزیابی امكان ارائه تعریف مفهومی 5-1-2

 منقح از جرم اقتصادى 

بکارگیری رویکرد مفهومی در معرفی گرچه »

عناوین مجرمانه، به واسطه ارائه تعریف واضح از 

الفاظ و نمایان ساختن ذات و ماهیت رفتار 

های ترین روشمجرمانه، یکی از بهترین و کاربردی

شود؛ اما به این ارائه تعریف از جرم محسوب می

معنا نیست که این روش همیشه کارآیی الزم را 

شد. چرا که ارائه تعریف مفهومی جامع و داشته با

های ترکیبی ها به ویژه واژهکامل از تمامی واژه

پذیر نیست. لذا شاید یکی از دالیلی همیشه امکان

که قانونگذار از ارائه تعریف منقحی از جرم اقتصادی 

 جرم و هایخودداری کرده است ابهام در واژه

صادی  اقتصادی و ترکیب آنها به عنوان جرم اقت

ایی که امکان ارائه تعریف مفهومی است بگونه

واحدی که جامع و مانع باشد و تمامی مصادیق 

جرایم اقتصادی را دربرگیرد وجود ندارد. مضاف بر 

که ناشی از گستردگی و   اقتصاد کلی بودن مفهوم 

های اقتصادی است، گستره پیچیدگی نظام

تنوع  رفتارهای مغایر با نظم اقتصادی و در نتیجه

جرایم اقتصادی، امکان ارائه یک تعریف مفهومی 

جامع و مانع از جرایم اقتصادی که با پرداختن به 

ماهیت جرایم اقتصادی، ظرفیت دربرگرفتن تمامی 

مصادیق جرایم اقتصادی را داشته باشد با مشکل 

طیف  مواجه ساخته است. چراکه جرایم اقتصادی
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شود که میوسیعی از رفتارهای مجرمانه را شامل 

هستند؛  بعضاً این رفتارها کامالً متفاوت از یکدیگر

ضمن اینکه ارتباط این دسته از جرایم با مفاهیم 

چنین  تخصصی و مبهم اقتصادی بر دشواری ارائه

پویایی ذاتی »ها  عالوه بر این. «افزایدتعریفی می

های مفاهیم اقتصادی، اَشکال جدیدی از فعالیت

رفتارهای مجرمانه جدید  اقتصادی و به تبع آن

گردد، که تالش برای ارائه اقتصادی را موجب می

یک تعریف منطقی به  احتمال فراوان مانع پویایی 

حقوق کیفری در این زمینه خواهد شد. در این باره 

گفته شده است، ارائه تعریف از هر چیزی، مفاهیم 

کند و بدین ترتیب محصور میو مصادیق آن را 

تحدث از شمول آن خارج خواهد های مسپدیده

   .(175 ،1392زمانی، و  )میرسعیدی «ماند

 جنایی سیاست لذا در مباحث بعدی شناسایی

جرایم اقتصادی با بکارگیری رویکرد وصفی مورد 

 سنجش قرار خواهد گرفت. 
 

. سیاست جنایی ایران در قبال 5-1-3

 رویكرد وصفی به جرایم اقتصادى 

های اقتصادی و ویژگیپیچیدگی ساختار جرایم »

امکان ارائه یک ایی است خاص مصادیق آن بگونه

ی اقسام جرایم بردارنده همهتعریف کامل که در

اقتصادی باشد، با مشکل مواجه کرده است. بطوری 

معتقدند ارائه تعریف جامع و مانع از که برخی 

 و )میرسعیدی «جرایم اقتصادی ممکن نیست

   .(175 ،1392زمانی، 
 

 

 

در پرتو رویكرد  . سیاست جنایی5-1-3-1

 وصفی به جرایم اقتصادى 

بطور کلی قانونگذار هیچ تعریفی از جرم اقتصادی »

ارائه نداده است. لذا طبیعتاً امکان استخراج 

معیارهای تمییز جرایم اقتصادی از تصریح مقنن 

موضوعاً منتفی است. با این حال قانونگذار در ماده 

جرایمی را ذیل عنوان جرم اقتصادی قرار داده؛  36

م ـوص این جرایـرا در خص عالوه بر آن موادی

که قاعدتاً باید نمایانگر  بینی نموده استپیش

مشترک در این  مندی و وجود معیارهایقاعده

جرایم باشد که آنها را را ذیل عنوان جرم اقتصادی 

تعریف در فقدان  قرار داده است. لذا در حال حاضر

یا معیار ابراز شده از طرف مقنن، در مورد اینکه 

شناسایی و  ای برایمقنن چه معیار و ضابطه

ه است سازی در حیطه جرایم اقتصادی داشتموضوع

ی شیوه شده وباید به سراغ مصادیق احصاء

ی مقنن با جرایم اقتصادی رفت. با مراجعه مواجهه

مواد و نظر به  1392به قانون مجازات اسالمی 

مرتبط با جرایم اقتصادی، این دیدگاه کلی القاء 

قانونگذار در خصوص مصادیق  شود کهمی

در تبصره طی سیاست جنایی خاص شده احصاء

، به دو معیار التفات داشته است؛ یکی 36ماده 

تقابل با نظام اقتصادی و دیگری مبلغ موضوع جرم. 

چه  با این حال اینکه این معیارها تا چه میزان و به

ترتیبی در القاء عنوان جرم اقتصادی به جرایم ذیل 

 . «اند محل تردید استمؤثر بوده 36تبصره ماده 
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سردرگمی مقنن میان وصف  .5-1-3-2

 هنجارى و انگیزشی 

معیارهای تقابل با نظام اقتصادی و کالن بودن »

جرم ارتکابی دو معیاری هستند که همواره در مورد 

در اینجا شوند. مطرح میمفهوم جرم اقتصادی 

هنجاری، معیار تقابل با  منظور از معیار یا وصف

 یا انگیزشی نظام اقتصادی و منظور از وصف

سنجشی، معیار کالن بودن جرم بر اساس مبلغ 

گذاری رفتارهای موضوع آن است. دلیل این نام

ی و توجه به انگیزه مرتکب هنجارهای اقتصادضد

و یا سنجش مبلغ  در رسیدن به منافع اقتصادی

 .(11، 1396پور، )عالی «مورد نظر بوده است

این  یدهندهدقت در قانون مجازات اسالمی نشان»

مطلب است که قانونگذار در خصوص شناسایی 

جرایم اقتصادی به این دو معیار التفات داشته است؛ 

دهند ل بررسی متن مواد مربوطه نشان میبا این حا

دادن تقابل و ضدیت با  که مقنن میان مبنا قرار

نظام اقتصادی )به عنوان وصف هنجاری( و یا 

ارتکاب جرم با مبلغ کالن )به عنوان وصف 

انگیزشی( دچار نوعی سردرگمی بوده است. به 

گذار در مورد اینکه آیا عبارت دیگر، موضع قانون

صرف تقابل رفتار مجرمانه با نظام اقتصادی در 

مؤثر است و یا گیری عنوان جرم اقتصادی شکل

مبلغ موضوع جرم هم در الحاق رفتار مجرمانه 

مرتبط با نظام اقتصادی ذیل عنوان جرم اقتصادی 

ضروری است، روشن نیست. در توضیح این مطلب 

ق.م.ا بدون  36باید گفت، قانونگذار در تبصره ماده 

اقتصادی، در سیزده بند  اشاره به عنوان جرایم

ر حکم محکومیت آنها را جرایمی را نام برده و انتشا

االنتشار های کثیرروزنامه در رسانه ملی یا یکی از

که به  47الزامی اعالم کرده است. در ماده 

تعلیق اجرای  ممنوعیت تعویق صدور حکم و

مجازات اختصاص دارد یکی از گروه جرایم مشمول 

موضوع جرم بیش از  این حکم را جرایم اقتصادی با

که  109کرده و در ماده  میلیون ریال عنوان 100

است یکی از عناوین  در باب عدم شمول مرور زمان

 109خارج از شمول مرور زمان را در بند ب ماده 

اینطور بیان کرده است: جرایم اقتصادی شامل 

( این 36کالهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده )

به این ترتیب  ،قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

خص نیست که آیا معیار اطالق عنوان دقیقاً مش

، با 36ی به جرایم احصاء شده در ماده جرم اقتصاد

یزان مبلغ موضوع جرم م 109و   47توجه به مواد 

بوده است یا با توجه به بکار رفتن عبارت جرم 

در این دو ماده و اختالف مبلغ مقرر در  اقتصادی

وان هر ماده باید به این نتیجه رسید که در اطالق عن

جرم اقتصادی مبلغ موضوعیت ندارد و مبلغ ذکر 

بینی شده در این مواد تنها شرط اعمال احکام پیش

ساز شده در آن ماده است. این ابهام قانون زمینه

به  .نظر میان حقوقدانان گردیده استاختالف

عقیده برخی از اساتید حقوق جزا، در قانون مجازات 

استقرار عنوان انگیزشی مالک و معیار وصف  1392

نژاد نائینی، صادقابراهیمی و ) م اقتصادی استجر

این عقیده از این دیدگاه  ظاهراً .(174-147، 1392

گیرد که اگر معیار، صرف تقابل با اقتصاد نشأت می

توانست و هنجارهای اقتصادی بود قانونگذار می

جرم ارتکابی را ذیل قانون مبارزه با اخاللگران در 

مطرح کند؛ زیرا معیار  1369نظام اقتصادی مصوب 
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انگاری جرایم در این قانون، وصف هنجاری جرم

بوده است، به این معنا که در این قانون، اقتصاد و 

هنجارهای اقتصادی، بدون مالک بودن مبلغ 

حمایت  موضوع جرم، به عنوان ارزش مورد

 . «اندقانونگذار تلقی شده

بینی شده در مواد لذا با توجه به مبالغ پیش»

مربوط به جرایم اقتصادی در قانون مجازات و با 

توان گفت مالک تکیه بر معیار کالن بودن می

  جرایم اقتصادی قرارگرفتن این جرایم ذیل عنوان

، سطح ارتکاب 1392در قانون مجازات اسالمی 

ن مالی است که مرتکب به دنبال آن جرم و میزا

بوده است و این سطح ارتکاب جرم در قانون با مبلغ 

این قانون، جرایم تعیین شده است. بنابراین طبق 

مبلغ بیش از یک میلیارد ریال جرم  با 36ذیل ماده 

شوند. در این باره استدالل اقتصادی محسوب می

یاست ارتباط با سشده این رویکرد قانون مجازات بی

های رییس قوه قضاییه پیشین نیست و بخشنامه

چرا که در بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص 

پایه جرایم اقتصادی براساس جرایم کالن اقتصادی 

مبلغ بنا شده است و قانونگذار نیز از آن تبعیت 

 (.41-74، 1398، نجفی) «کرده است

در موضع مقابل گفته شده است، معیار عددی که »

 برای جرایم اقتصادی ذکر شده، 47بند ج ماده در 

مبلغی ناچیز و معادل یک دهم مبلغ مقرر در بند 

 دهد که برایاست؛ این امر نشان می 109ب ماده 

تشخیص جرم اقتصادی تنها مصادیق مذکور در 

قانون موضوعیت دارد و هیچ میزان از خسارت، 

تشخیص جرم اقتصادی نیست. به این ترتیب  مالک

نها در خصوص ت 109ب ماده  مذکور در بندعدد 

مرور زمان موضوعیت دارد نه تعیین جرم  شمول

 (. 45-65 ،1394)حسنی و مهرا،  «.اقتصادی

اینکه مصادیق  در این باره باید گفت با توجه به»

احصاء شده برای جرایم اقتصادی، هر کدام عناوین 

ن ـه پیش از ایـمستقلی هستند که ـرمانـمج

انگاری شده و مجازات مقرر دارند بندی، جرمدسته

های دیگری که مرتبط با جرم بندیو بعضاً در دسته

گیرند و دیدگاه نخست اقتصادی هستند، قرار می

نه تنها قابل رد نیست بلکه جای بسی تأمل دارد؛ 

، اعتقاد به 47اما، در وضعیت فعلی، با وجود ماده 

رایم اقتصادی اینکه قانون مجازات اسالمی مفهوم ج

را در مورد مصادیق ذکر شده بدون لحاظ مبلغ 

خاصی شناسایی کرده است و احکام این دسته از 

میلیون ریال و باالتر  100جرایم از میزان مبلغ 

رسد. برداشتی تر بنظر میاعمال خواهد شد، صحیح

که با نظر در احکام قانون و نوع نگارش آن سخت 

سازی آن لذا شفاف توان آن را قطعی دانست ومی

شایان ذکر است  نیاز به مداخله قانونگذار دارد.

قانونگذار در طرح قانون مبارزه با جرایم اقتصادی 

نسبت به رفع این ابهام اقدام نموده است و در ماده 

بینی جرایم مشمول عنوان این قانون طی پیش 8

دارد این جرایم با رعایت جرم اقتصادی، بیان می

( قانون مجازات اسالمی جزء 36در ماده )مبلغ مقرر 

این اقدام  .«شوندجرائم اقتصادی محسوب می

هرچند به وضوح مبلغ موضوع جرم را معیار در 

جرایم اقتصادی دانسته، اما در مرحله فعلی و در 

مطروحه، در این سند به تعارض مقام طرح قانونی 

پرداخته نشده  47معیار تعیین شده با حکم ماده 

 (.29-54، 1400جعفری مسلم و آقابابایی، ) است
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چرا که اگر معیار جرم اقتصادی تلقی شدن جرایم 

تحقق مبلغ یک میلیارد  36احصاء شده در ماده 

در خصوص  47ریال باشد، اعمال حکم ماده 

جرایمی که مبلغ موضوع جرم بین صد میلیون ریال 

تا یک میلیارد ریال است، به استناد جرم اقتصادی 

 «ممکن نخواهد بود.بودن 
 

تشتت در احراز معیار تقابل با  .5-1-3-3

 نظام اقتصادى در احصاء مصادیق 

در گفتار قبلی به موضوع سردرگمی قانونگذار در »

انتخاب معیار یا معیارهای مربوط به مفهوم جرایم 

تقابل  اقتصادی پرداخته شد. از منظر این پژوهش

جرایم رکن رکین تشخیص  با نظام اقتصادی

های جرایم است و در بندیاقتصادی از دیگر دسته

هر نوع تفسیری از رویکرد قانون مجازات اسالمی 

این معیار ملحوظ خواهد بود؛ چه این مصادیق را 

به واسطه ارتکابشان در سطح کالن، که معیار 

تشخیص آن میزان مشخصی از مبلغ موضوع جرم 

و چه اینکه است، در تقابل با نظام اقتصادی بدانیم 

را در هر سطحی در تقابل با  صرف عناوین مجرمانه

  «.نظام اقتصادی بدانیم

 

هاي پیش روي احصا جرایم چالش .2-5

 اقتصادي

شده از جرایم ا این حال با بررسی مصادیق احصاءب

رسد قانونگذار در احراز معیار اقتصادی به نظر می

تقابل با نظام اقتصادی دچار دوگانگی گردیده است 

 که در ذیل مختصراً بررسی خواهد شد. 

احصاء كالهبردارى و گذر از سایر  .5-2-1

 جرایم مالی 

مانند  میجرا ریو سا یدر حقوق جزا از کالهبردار»

مال  هیعل میدر امانت و سرقت به عنوان جرا انتیخ

 یمال میها به عنوان جرانوشته یو در برخ تیو مالک

است  نیا رائمج نیاشود. وجه مشترک یم ادی زین

 «افراد است تیکه همه آنها نقض حقوق مالک

 میجرا ( و موضوع21 ،1398)میرمحمد صادقی، 

 یاست که دارا یاشخاص یحقوق و منافع مال» یمال

، 1388 ،)سماواتی پیروز «هستند یشخص یژگیو

164-129.) 

 یبر جنبه شخص دیعموماً تأک» منابع مذکور، در

 فیو تضع یمتزلزل شدن نظام اقتصاد ،یمال میجرا

 میرمستقیغ جیجامعه از نتا یاقتصاد یساختارها

که اغلب  یشده است. و اموال انیب یمال میجرا

 ای یقیاشخاص حق ایآن شخص  یاصل یقربان

به مردم و منافع  یاقتصاد میجرامحدود است. اما 

 ،1392شیری،  و )خانی «زندیم بیآس یمعمو

قانون مجازات  109ماده  ،این تفاسیربا  (.56

و  یاز جمله کالهبردار یاقتصاد میجرا یاسالم

 را برشمرده است. 36تبصره ماده موضوع  میجرا

 ،یمخالفت با نظام اقتصاد اریدر واقع با اعمال مع

است، خالف نظام  یمال یکه جرم یجرم کالهبردار

 دهینام یشود و جرم اقتصادیمحسوب م یاقتصاد

 نیشود ایمطرح م نجایکه در ا یشود. سوالیم

جرم  یمال میجرا قیمصاد ریاست که چرا سا

شوند و صرفاً به عنوان یمحسوب نم یاقتصاد

رسد جرم یشوند؟ به نظر نمیم فیتعر یردارکالهب

به  یمال میجرا ریدر سا ثیح نیاز ا یکالهبردار
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در امانت باشد. ممکن است گفته شود  انتیخ ژهیو

در امانت، مانند تلف مال  انتیاز خ یدر موارد

پاسخ اگرچه  نیوجود ندارد. ا تینشده، سوء عهیود

 وردموضوع دارد، اما م هیدر توج یسع یتا حدود

از  گرید یبرخ رایتوجه قرار نخواهد گرفت، ز

تصرف در اموال در امانت، مانند  انتیخ اتیفرض

تجارت داده شده است، آشکارا  یکه برا یتجار

و اقتصادی  یتجارنیز  عمل تیو ماه تینسوء

در مورد  توانستیباشد و قانونگذار فقط م تواندیم

. اما نماید محک در امانت انتیخبه مفروضات  یبرخ

 یهیتوج چیقابل انکار است و هریغ یدوگانگ نیا

 آن وجود ندارد. یبرا
 

جرایم مرتبط با بخش دولتی و گذر از . 5-2-2

 جرایم بخش خصوصی 

 میدر دو حوزه جرا یمقابله با نظام اقتصاد اریدر مع

وجود دارد. به  یدوگانگ یو دولت یبخش خصوص

 یقانون مجازات اسالم 36در ماده » گریعبارت د

 میعنوان مجرمانه جرا 41عنوان از  10از  شیب

دولت و چند  یاموال و حقوق مال هیعل یارتکاب

رابطه  هاست ک یمیجرا ییمانند پولشو گریعنوان د

 یها بودجه دولتآندارند  حقوق ایبا اموال  میمستق

دولت در تضاد  یاقتصاد یهااستیندارند اما با س

در بخش  یارتکاب میقانون جرا ن،یبنابرا هستند.

دو تاجر را جرم  ایدو شرکت  نیاقتصاد و ب یخصوص

نکرده و در واقع آن را مخالف نظام  یتلق یاقتصاد

است که نظام  یدر حال نی. اداندینم یاقتصاد

پس از  ژهیو به و ریاخ یهادر سال رانیا یاقتصاد

قانون  44اصل  یاجرا یکل یهااستیابالغ س

سهم بخش  شیبه دنبال افزا یبه طور کل ،یاساس

 ای یدوگانگ نیا نیبنابرااست. در اقتصاد  یخصوص

 قیدر ارائه مصاد ییهاینقص قانون موجب کاست

 (.41-74، 1398، ی)نجف «شده است

پیامد مهم که جرایم اقتصادی برای یک از جمله 

دولت  اقتدار توانند به همراه آورند تضعیفکشور می

ها در تمامی کشورها و حتی در دولت است.

دهندة بازار ثباتگذار به عنوان کشورهای سرمایه

کنند که همین مسئله به عنوان یک اهرم عمل می

فشار در اختیار آنها قرار دارد و در چنین شرایطی 

است که امکان برقراری ثبات و امنیت را در جامعه 

دارند. زمانی که جرایم اقتصادی منجر به تضعیف 

شوند، ثبات دولت تضعیف تسلط دولت بر بازار می

مل دولت کارآمدی گذشته را خواهد شد و در ع

نخواهد داشت. افزون بر تسلط بر بازار، تعیین 

بگیران نیز بر بودجه و پرداخت حقوق مستمری

عهدة دولت است. چنانچه به سبب جرایم اقتصادی 

دولت با کسری منابع مالی مواجه شود و نتواند 

حقوق کارکنان خود را پرداخت کند، شرایط برای 

ماع و احتمال شورش نیز برهم خوردن نظم اجت

فراهم خواهد شد. در واقع، مهمترین اثر جرایم 

اقتصادی در سطوح گسترده و ملی، ناکارآمد کردن 

دولت است. این مسئله نه تنها منجر به تصاحب 

بازار مالی کشور از سوی مرتکبان جرایم اقتصادی 

شود، بلکه قدرت نظامی و امنیتی نیز از اختیار می

، زیرا در شرایط وقوع جرایم هد شددولت خارج خوا

های الزم را برای کنترل اقتصادی، دولت اهرم

  (.46، 1390 ،پورنخواهد داشت )مهدوی
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اعتمادی مردم نسبت به مسئولین، دولت، این بی

ها از پیامد اقتصادی این حاکمیت و تمامی سیاست

که جرم اقتصادی را جرمی دولتی  جرم بیشتر است،

زیرا مشروعیت ساختار  ندآوربه حساب می

را زیر سؤال برده است و در چنین و دولت حاکمیت 

ن ادامة حیات نظام سیاسی وجود شرایطی امکا

 (.1386)لوک بچر و کلوز، نخواهد داشت 

ثبات حکومت  هایافزون بر این، از مهمترین نشانه

مداری و برقراری نظم در ساختار جامعه و به قانون

گمان حاکمیت است. بیطور مشخص در نظام 

مداری به مسئولین و کارمندان بخشی مهم از قانون

شود. با در نظر گرفتن این مسئله دولت مربوط می

های تصیشخ که جرایم اقتصادی اغلب از سوی

گریزی و شوند، باید گفت قانونحقوقی انجام می

پیامدهای جرم  ج و مرج از بارزترینایجاد هر

و همکاران،  )بوزاناقتصادی در سطح دولت است 

1386، 152.) 

اموال  هیعل میقانونگذار بر جرا دیتأک» ن،یبر ا عالوه

کند یم تیرا تقو تیذهن نیا ،یو حقوق مال یدولت

مفسده به  یاقتصاد میقانونگذار بر جرا دیکه تأک

مانند  یقیرسد، هرچند وجود مصادینظر م

قانونگذار است. در مفهوم  تینقض کل ،یکالهبردار

توان گفت توجه قانونگذار به یاما م ؛یفساد اقتصاد

 یدولت به خوب یاموال و حقوق مال هیعل میجرا

قانون از مبارزه با فساد  یریرپذیدهنده تأثنشان

عملکرد قانونگذار را نوع  لیدل یبرخ دیشا است.

 یرشتیبدانند که دولت در آن سهم ب ینظام اقتصاد

گفت که اگرچه توجه به  دیراستا با نیدارد. در ا

مبارزه با  یضرورت برا کی یبخش دولت میجرا

است، اما همانطور که گفته شد،  یاقتصاد میجرا

بر نظام  یبخش خصوصعملکرد  ریامروزه تأث

و  ی)سبزه عل «انکار است رقابلیغ یاقتصاد

الزم بود  نیبنابرا (.183-208، 1400همکاران، 

در  با سیاست جنایی تقنینی مناسب قانونگذار

خاص  مئبه جرا یاقتصاد میجرا قیمصاد یاحصا

 8است در ماده  یگفتن توجه کند. یبخش خصوص

 یدر خصوص احصا یاقتصاد میطرح مبارزه با جرا

، 36ها، عالوه بر موارد مذکور در ماده پرونده

 دیؤم ذکر شده که یاموال دولت هیعل میجرا قیمصاد

 .نظر قانونگذار در بحث مبارزه با فساد است

 

 . نتیجه6

 1392با بررسی قانون مجازات اسالمی مصوب 

گردد که سیاست جنایی ایران در قبال مشخص می

با جرایم اقتصادی هرچند تغییراتی داشته است 

سان دژی بتواند لیکن آنچنان چشمگیر نبوده که به

مانعی در مقابل مرتکبین این دسته از جرائم باشد. 

جرایم یاست جنایی در حیطه سبا این حال 

این قانون عالوه بر اینکه » :اقتصادی نشان داد که

است،  تعریف مفهومی جرایم اقتصادی را ارائه نداده

در زمینه تعریف وصفی نیز به دلیل سردرگمی 

اقتصادی و معیار  با نظام میان وصف یا معیار تقابل

سیاست جنایی در  باشد.قابل نقد میکالن بودن، 

احصاء مصادیق، که ناشی از تمرکز ی حوزه

ای است که در حال قانونگذار بر رفتارهای مجرمانه

هایی همراه کند، با کاستیحاضر کشور را تهدید می

توان به ابهام در مصادیق، است که از آن جمله می

جامع نبودن و مانع نبودن آنها اشاره کرد. در احصاء 
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مصادیق، تأکید مقنن بر جرایم فسادآمیز، آن هم 

جرایم  ای که ازبه گونهاست  در بخش دولتی بوده

مغفول مانده است. سیاست جنایی بخش خصوصی 

فرض را ای ترسیم شده است این پیشبه گونه

اقتصاد ایران تماماً دولتی که  نمایدتصدیق می

این در حالی است که بخش  پنداشته شده،

سازی ی مطابق با اصل خصوصیخصوصی سهم کالن

همچنین یک سری  باشد.در اقتصاد کشور دارا می

از جرایم که آشکارا جرم اقتصادی هستند نیز چه 

اند از جمله دولتی و چه خصوصی مغفول واقع شده

 ...ایم بورسی، جرایم بانکی واری، جرجرایم رانتخو

در حیطه آثار جرایم اقتصادی و احکام قضایی 

که سیاست کیفری نظام حقوقی در -مربوط به آن 

 فقدان یک سیاست لذا دهداین زمینه را نشان می

 باشدمحسوس میکیفری منطقی و کارآمد و جامع 

سیاستی پذیرفته در این راستا و تالش صورت 

این زمینه . ایراد اول در باشدمیضعیف و ناکارآمد 

شده برای جرایم اقتصادی محدود بودن احکام مقرر

که با برخی جرایم توان اشاره نمود میمورد چند به 

تشهیر  :دیگر نیز مشترکند. این آثار عبارتند از

سازی عملکرد دستگاه قضایی با مجرم و شفاف

انتشار حکم محکومیت قطعی مجرمین، ممنوعیت 

های ارفاقی تعویقی و تعلیقی و سکوت اعمال نهاد

در خصوص سایر نهادهای ارفاقی مانند نظام نیمه 

آزادی، معافیت از مجازات، آزادی الکترونیکی و 

ی پذیری بواسطههمچنین تعمیم زمانی سرزنش

منع اعمال قاعده مرور زمان. پژوهش حاضر نشان 

افکار عمومی بوده  داد که این احکام متأثر از فشار

 به عبارت دیگر نشأت گرفته از نوعی سیاستو 

گرایانه است که منجر به عملکرد کیفری عوام

گردد. مقطعی و در پاسخ به فشارهای اجتماعی می

در سیاست اتخاذ شده، تأکید و توجه بر حمایت از 

دیده جرم است و به حقوق متهم التفاتی بزه

ها سزادهی است. هدف اعمال مجازات نگردیده

ه که موجب غفلت از بازپروری مجرم صرف بود

ز، ـن بخش نیـن در ایـهمچنی ده است.ـگردی

نگاری ایراداتی داشته که ابهام در متن ماده قانون

 .«قانونی و لغونویسی از جمله مهمترین آنهاست

در جهت کاهش  رانیا سیاست جناییبنابراین 

نشده است و  میترس یبه درست یاقتصاد میجرا

 ،یاقتصاد میدر قلمرو جرا یانگارهدف از جرم

 .باشدیکشور م یاز نظام اقتصاد ییجنا تیحما
 

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 .در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد
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 منابع

حسن، صابر، پور، یبتول، عال، پاکزاد رضا،یعل ت،یآ -

 میجرا یافتراقی برا دگییرس هیتوج»، محمود

، پژوهش «مرتکب خطر ایجرم  دی: تهدیاقتصاد

 هشت، و ستیهشتم، شماره ب دوره ،یفریحقوق ک

1389. 

 ،مجید ینینژاد نائصادقشهرام،  ،یمیابراه -

، دوره دوم، «یاقتصاد میجرا یِشناختجرم لیتحل»

 .1392شماره پنج، 

فرآیند خط  فتاح، زاده،شریف ،مهدیسید الوانی،  -

تهران، دانشگاه عالمه چاپ نخست، گذاری، مشی

 .1379طباطبایی، 

چارچوبی  ،دوویلد، پاپ .،ویور، ال ،بوزان، باری -

تازه برای تحلیل امنیت، ترجمة علیرضا طیب، 

 .1386، هران، پژوهشکده مطالعات راهبردیت

نیت، مصطفی، افتراقی شدن دادرسی  پاک -

 .1396کیفری، چاپ اول، تهران، میزان، 

 نیحس یعل برگردان ،یشناسپیکا، ژرژ، جرم -

 ،یبهشت دیدانشگاه شه جا،یب ،یابرندآباد ینجف

1370. 

جرم »آقابابایی، عظیم، جعفری مسلم، مجتبی،  -

در قانون اخاللگران  یاخالل کالن در نظام اقتصاد

قانون مجازات  286کشور و ماده  یدر نظام اقتصاد

های حقوقی، دوره نشریه علمی پژوهش ،«یاسالم

 .1400بیستم، شماره چهل و هفت، 

نقدی بر مفهوم »مهرا، نسرین، ، حسنی، جعفر -

ب جرم اقتصادی در قانون مجازات اسالمی مصو

 ،شناسیمطالعات حقوق کیفری و جرم ،«1392

 .1394دوره دوم، شماره دو و سه، 

های یـکاست، اسـری، عبـشی، ی، علیـخان -

انگاری مفاسد اقتصادی در سیاست کیفری رمـج

 .1392ایران، انتشارات کارآگاه، 

ی، چاپ ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصاد -

 .1393سوم، انتشارات جنگل، 

 ی،اشراف ،هیسم ی،صرام ،هیراضی، سبزه عل -

و دارا شدن  یمال میاز جرا یریشگیپ»، محمود

های ، مجله پژوهش«یبالجهت مقامات دولت

 .1400ی، دوره بیستم، شماره چهل و پنج، حقوق

های افتراقی جرایم مولفه»سماواتی پیروز، امیر،  -

 ، فلسفه و کالم:«اقتصادی در تقابل با جرایم مالی

ن، دوره بیست و پنجم، شماره شصت و رهمومجله 

 .1388دو، 

پور، حسن، تقریرات حقوق کیفری اقتصادی، عالی -

 .1396پردیس فارابی دانشگاه تهران، 

سیاست کیفری چهارده کشور »حسین، ، غالمی -

و تخفیف مجازات جرایم مواد  جهان دربارة عفو

مطالعه تطبیقی، سالمت اجتماعی و  ،«مخدر

 . 1393 شماره یک،اعتیاد، دوره اول، 

کوشا، جعفر، تقریرات درس حقوق جزای  -

اقتصادی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم 

   .1381مشهد، رضوی 

جرم اقتصادی و »، کلوز، نیکال، بچر، ژان لوک -

، ترجمة شهرام ابراهیمی، مجله حقوقی «کنترل آن
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شماره شصت و یک، جدید،  هدادگستری، دور

1386.   

ری افتراقی در سیاست کیف ،اعظم، پورمهدوی -

، اقتصادی، چاپ اول، تهران، میزان قلمرو بزهکاری

1390.   

جرم » زمانی، محمود،، میرسعیدی، سید منصور -

، پژوهش حقوق کیفری «اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه

 .1392چهار، دوم، شماره  دوره

د صادقی، حسین، حقوق کیفری ممیرمح -

(: جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر 2اختصاصی )

 .1398میزان، 

 ییجنا یاسیس لیتحل» یوسف، صل،ا ینبو -

فصلنامه  ،«یاقتصاد میقانونگذار در کنترل جرا

ه هفتم، شماره یک، دور ،یمطالعات علوم اجتماع

1400. 

 به یقانون مجازات اسالم کردیرو»، سینا، نجفی -

، «کشور یو بانک یپول فساد اقتصادی در نظام

ی، دوره دوم، شماره بانک نیفصلنامه مطالعات نو

 .1398چهار، 

از سیاست کیفری ، نجفی ابرندآبادی، علی حسین -

ه درآمدی به سیاست تا سیاست جنایی، دیباچ

 .1382نشر میزان،  ،تهرانچاپ اول، جنایی، 

 

 

 

 

 

 

 

 


