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چكيده
فساد مالی دارای ماهیّت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حادّ در سطح ملّی و بـین اللللـی
تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل عالوه بر تبعات سیاسـی اتتاـادی امتلـاعی و امنیّتـی مـی
تواند کارآمدی مشروعیّت و حتّی بقای حکومت ها را به چالش بکشـد بـه منرـور حـلّ ایـن معضـل
فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی هله ابعاد و ویژگـی هـای فسـاد پرداخـت و پـ

از آگـاهی

نسبت به این مهمّ عوامل و زمینه های بروز آن را از نرر فقهی و حقوتی به دتّت مـورد شناسـایی تـرار
داده و با استفاده از تجـار سـایر کشـورها اسـناد بـین اللللـی و لحـا ظرفیّـت هـای ملّـی و فراملـی
راهکارهای مبارزه با این معضل را احااء نلود در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلـی -توصـیفی
اثبات شده که سیاست منایی مومود در کشور پاسخگوی نیازهای مامعه و نرـام اتتاـادی اداری و
تضایی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد مالی نبوده و نیازمند بازنگری اصالح و ارتقاء تدابیر کنشی
و واکنشی است
کليدواژه :فساد مالی سیاست منایی تقنینی آسیب شناسی مرم انگاری پیشگیری

 دانشجوی دکتری حقوق مزا و مرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی تهران ایران
 استاد حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی تهران ایران (نویسنده مسئول)
 دانشیار حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی تهران ایران
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 -1مقدّمه
فساد مالی نقض توانین مومود برای تأمین منافع و سـود شخاـی اسـت کـه از آن
غالباً به عنوان یک بیلـاری شـدید و مسـری یـاد مـی شـود بـه طـوری کـه تـوان تلـام
نهادهای مومود را تحلیل برده و در نهایت منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حـاکم مـی
گردد سطح باالی فسـاد مـالی نشـانه ضـع

حاکلیّـت اسـت کـه مـی توانـد مومـب

ناکارآمدی سیاسـت هـای دولتـی کـاهش سـرمایه گـذاری و در نتیجـه کـاهش رشـد
اتتاادی شده و فعالیّت های سرمایه گذاری و اتتاادی را از شکل مولّد به سوی رانت
ها و فعالیّت های غیر تانونی و غیر شفّاف سوق دهد
سیاست منایی به عنوان مجلوعه روش های اتّخاذ شده از سوی دولت و مامعه در
مهت پیشگیری و کنترل پدیده مجرمانه و نشـان دهنـده نـو نگـرش هـر حکومـت بـه
مرم مجرم و مجازات و بـه نـوعی حـاکی از ایـدوولويی حـاکم بـر ارکـان مامعـه در
خاوص مبارزه با مرایم مختل

(از ملله مرایم اتتاادی و فساد مالی) می باشد.

از مهم ترین رسالت های دین مبین اسالم مبارزه با فسـاد و ملـوگیری از تبـاهی و
گلراهی اشخاص است که بزرگان دینی از هیچ تالشی در مهت تحقّق این مهم دریـ
ننلوده و مبارزه با علّت و زمینه های بروز فساد را در اولویـت ایـن تبیـل اتـدامات تـرار
داده اند در تقسیم بندی الگوهای سیاست منایی اندیشلندان این رشته از ملله مارتی
و الزري پ

از تبیین الگوی دولت تام ّگـرا سیاسـت منـایی اسـالم را بـه عنـوان یـک

سیاست اصولگرای مذهبی معرفی نلوده اند ومود سیاست منایی اسالم که با استناد به
آیاتی از ترآن کـریم سیره نبوی در دوران زعامت و حاکلیّت خـود سـیره علـوی در
دوره کوتاه حکومـت خـود بـر امـت اسالمی و نرریّات برگرفته از اندیشه هـای علیـق
و امتهادی عللای آشـنا بـه مبـانی اصـیل اسـالمی بـه دسـت مـی آیـد امـری مسـلّم و
انکارناپذیر است
با پیروزی انقال شکوهلند اسالمی و شرو نهضت بازگشت تـوانین بـه اسـالم و
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روشن فکری عللاء و روحانیون وتت و بخاوص حضرت امام خلینـی (ره) ایـن طـرز
تفکّر که «می توان با توانین صرف اسالمی و با برداشت امروزی از فقـه مامعـه را اداره
کرد» وارد منبه تقنین و امرا شده و توانین مزایی منطبق بر سـتون فقهـی مثـل تحریـر
الوسیله تنریم و وارد عرصه کیفـری ایـران گردیـد و محـاکم شـکل اسـالمی بـه خـود
گرفتند با گذشت چند دهـه از انقـال اسـالمی چنـدین بـار تـوانین تغییـر کـرد ولـی
هلواره با ومود شورای نگهبان تالش شد تا تلامی توانین ومه اسـالمی خـود را حفـ
کنند در پژوهش حاضر به بررسی سیاست منایی تقنینی ایران و نقـش آن در برخـورد
با فساد مالی پرداخته شده و تالش گردیده تا ضلن ارزیابی سیاست مومود مشـکالت
و راهکارهای از بین بردن آن مورد تبیین ترار گیرد

 -0مفهوم شناسي
اصطالح شناسی یکی از مهمّ ترین مساولی است که در ابتدای هر پـژوهش مطـرح
گردیده و منجر به هلسو شدن دیدگاه پژوهشگران در مباحث مقدّماتی و ملوگیری از
بروز اختالف نررات ناشی از مفهوم شناسی وايگان کلیدی می گردد از هلین رو در
این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم وايگان کلیدی و پرکاربرد مرتبط بـا موضـو پرداختـه
شده است
 -1-0سياستگذاری
سیاستگذاری وايه ای است که با حکومت دولـت مامعـه و مسـاول علـومی آن
گره خورده و تداعیکننده اتدام دولت در اداره صحیح امور علومی است (تلی پـور و
غالمپور  )9 :0935صـاحب نرـران حـوزه علـوم سیاسـی بـا در نرـر گـرفتن تعـاری
مختلفی که در خاوص مفهوم کلله «سیاست» اراوه شده است نرریات متفـاوتی را در
مورد معنای سیاستگذاری مطرح کرده اند تا آنجا که برخی معتقدند تـا کنـون حـدود
 211معنا برای این وايه بیان شده اسـت (بهشـتی  )191 :0901در میـان تعـاری
شده برای این اصطالح به نرر می رسد بهترین تعری

اراوـه

متعلّق به انوری اسـت از منرـر
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وی «سیاستگذاری به معنای خط مشی روش کار سیاست آینـده و نحـوه اداره مـایی
یــا سیســتلی را تعیــین کــردن» اســت (انــوری  )3939 /9 :0930بــه بیــان ســاده تــر
سیاستگذاری به معنای فرآیند تالیم گیری در مورد یک راهکار برای رسیدن به یـک
هدف مشخّص است نقش سیاستگذاری ملب حلایت افکار علـومی و تبـدیل تحلیـل
سیاسی مردم به توصیه سیاسی برای دولت است سیاستگذاری بـه یـاری سیاسـیّون مـی
آید تا بدین ترتیب حلقه ارتباطی بین مامعه و تدرت باشد
 -0-0سياست جنایي
اصطالح سیاست منایی به عنـوان یـک رشـته مطالعـاتی عللـی اوّلـین بـار توسـط
دانشلند آللانی آنسلم فون فوورباخ در کتا حقوق کیفری (0319م) استفاده شـد از
نرر او «سیاست منایی شامل مجلوعه شیوه هـای سـرکوبگرانه ای اسـت کـه دولـت از
طریق پیش بینی و به کار بستن آنها علیه بزه واکنش نشان می دهـد» تعریـ

فووربـاخ

نشانگر مفهوم مضیّقی از سیاست منـایی و در حقیقـت بیـانگر هلـان سیاسـت کیفـری
است در نرر او سیاست منایی مبنی بر شیوه هـای تهرآمیـز و تنبیهـی و رسـلی بـوده و
تنها علیه مرم به کار بسته می شود (الزري  )5/0 :0959در مدید تـرین تعریـ
شده از سیاست منایی که بسط تعری

فوورباخ است سیاست منایی به مجلوعه شـیوه

هایی تعبیر می شود که هیئت امتلا پاسخ های مختل
آنها سازمان می بخشد در این تعری

اراوـه

به پدیده مجرمانه را از طریـق

چندین عبارت مهمّ ومـود دارد مـراد از هیئـت

امتلا دولت و مامعه مدنی است و الزمه اراوه پاسخ نیز ملکن است کُنشی (بـا لحـا
منبه پیشگیری) یا واکنشی (به عنوان عک

العللی در تبال رفتار خالف هنجار) باشـد

عبارت «پدیده مجرمانه» نیز نه تنها مشتلل بر مرم می باشد بلکـه انحرافـاتی کـه منبـه
مجرمانه (مثل ولگردی و تکدّی گری) دارند را نیز در بر می گیرد بـا تومّـه بـه هلـین
عبارات است که می توان ادّعا نلود تعریـ

فـوق مفهـوم موسّـعی نسـبت بـه تعریـ

فوورباخ دارد (مارتی  )93/0 :0959دلیل اراوه شدن تعری

مضیّق از سوی فووربـاخ و
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تعری

موسّع از سوی مارتی آن است که در سـال  0319م نرـام کیفـری هسـته اصـلی

مطالعــات محســو مــی گردیــد لکــن امــروزه نرــام کیفــری یکــی از شــکال کنتــرل
امتلاعی پدیده مجرمانه است بدین ترتیـب مـی تـوان گفـت سیاسـت منـایی هـم بـه
وسایل اتنا آور و هم به وسایل الزام آور و تهرآمیز تومّه دارد
 -0-3فساد مالي
فساد در لغت به معنی «تباه شدن نابود شـدن از بـین رفـتن فتنـه آشـو

زیـان

کینه دشلنی ظلم شرارت بدکاری بیلاری پوسـیدگی اضـلحالل چرکـی شـدن
عضــو ضـدّ صــالح و بــه ســتم گــرفتن مــال کســی» بــوده (معــین  )035/2 :0905و در
اصطالح به «سوء استفاده از مقام یا تدرت به امانت داده شده در مهت منافع شخاـی
اعمّ از خاوصی یا دولتی» گفته می شـود (فرهـادی پـور  015 :0931هلـدمی خطبـه
سرا  )99 :0930فساد مالی شیوه ای غیرتانونی در مهت نقل و انتقال منافع بین بخـش
دولتی و غیر دولتی با یکدیگر است که طـیّ آن بـا سـوء اسـتفاده از موتعیّـت سیاسـی
اداری امتلاعی و شغلی منافع علومی و فرصت هـای در اختیـار شـخص بـه صـورت
نامشرو به سلت شخص یا گروهی خاص سوق می یابد (اسفندیاری  )21 :0951این
تسم از فساد که فساد سیاسی را نیز در بر می گیرد دارای سه خایاـه اسـت :نخسـت
آن که غیر تانونی است نریر زمانی که مـدیران علـومی از مقـام خـود بـرای تحاـیل
امتیازهای شخای سوء استفاده کنند دوم آن که در مجلوعـه اتـداماتی کـه در مهـت
فســاد مــالی صــورت مــی گیــرد مناســبات فســادآمیز بــه صــورت مســتقیم بــه تحاــیل
امتیازهای مادّی منجر می شود نریر وتتی که شخای با پرداخت پول باعـث شـود کـه
ال بـا
تالیلی علومی به نفـع او گرفتـه شـود و سـوم آن کـه ایـن تسـم از فسـاد معلـو ً
معامالت و مبادالت پنهانی هلراه است (عالیپور )009 :0933
مهمّ ترین ماادیق فساد مالی که در تـوانین و مقـرّرات حـاکم بـر کشـور بـه آنهـا
اشاره شده و مورد مرم انگاری ترار گرفته اند را مـی تـوان در مـواردی چـون «رشـوه
اخــتالس و کالهبــرداری اخــاذی پــارتی بــازی و خویشــاوندگرایی اخــذ پورســانت
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پولشویی» خالصه نلود (دفتر مطالعات اتتاـادی  02 :0931میرمحلدصـادتی :0931
 033هلو  992 0932صادتی و صباغ کرمانی و شقاتی شـهری  1 :0930النگسـت
و دیگران  22 :0930معرلی  )011 :0933هلچنین با بررسـی آثـار فقهـی مـی تـوان
دریافت که اگرچه در کالم فقها به صراحت سخنی از فساد مالی به میـان نیامـده لکـن
برخی از ماادیق آن از تبیل رشوه مورد مـرم انگـاری تـرار گرفتـه اسـت (ر

 :حـرّ

عاملی  229/20 :0315اناـاری  231/0 :0309موسـوی سـبزواری )23/20 :0309
چه بسا بتوان دلیل سکوت آثار فقهی پیرامون فساد مالی و برخی دیگـر از ماـادیق آن
را ناشــی از عــدم پیچیــدگی مــراودات مــالی آن دوران و هلچنــین عــدم گســتردگی
حکومت های آن زمان و ساختار کارگزاران حکومتی دانست

 -3انواع سياست جنایي
در سیاست منایی معلوالً دو موضو مورد تومـه اسـت :نخسـت بررسـی فرآینـد
مرم انگاری و دوم بررسی شبکه های پاسخ به مرم و پدیده مجرمانه ولی صـحبت از
سیاست منایی به طور مطلق چنـدان فایـده ای نخواهـد داشـت چـرا کـه تللـرو بسـیار
وسیعی دارد در هلین راستا سیاست منایی از سـوی اسـاتید حقـوق بـه انـوا تقنینـی
تضاوی امرایی و مشارکتی تقسیم شده است
سیاست منایی تقنینی طرز برداشـت و تلقّـی مقـام تانونگـذاری در تالـب وضـع و
تاویب توانین مختل

از سیاست منایی است به بیـان دیگـر سیاسـت منـایی تقنینـی

مجلوعه ای از تدابیر مبارزه با بزهکاری را در بر می گیرد که در تانون متجلّـی شـده و
ضلانت امرای تانونی دارد (آتازاده )99/0 :0933
سیاست منایی تضایی به معنای مضیّق آن یعنی سیاست منایی تقنینی آن طـور کـه
مورد برداشت تفسیر و علل تضات ترار می گیرد و در تالیم ها و عللکردهـای داده
ها منعک

و مندرج است (الزري )019/0 :0959
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سیاســت منــایی امرایــی إعلــال راهکارهــای اساســی و مــّثّر پیرامــون کــاهش
بزهکاری در مامعه به وسیله تاـویب نامـه و آیـین نامـه هـایی اسـت کـه ارگـان هـای
مختل

توّه مجریه بدان علل می نلاید (ساکی )0950/0 :0950
سیاست منایی مشارکتی یا سیاست منایی تو م با شرکت وسیع مامعه به معنای در

نرر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد عوامل تقویتی دیگری بـه غیـر از پلـی

یـا تـوه

تضاویه به منرور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست منـایی اسـت کـه بـه وسـیله
توای مجریه و مقنّنه تهیه و تدوین گردیده و مشارکت عامّـه مـردم بـه کـارایی آن مـی
افزاید به بیان دیگر مشارکت علوم مردم در سیاست منایی افزون بر رفـع دل نگرانـی
مشرو در مهت باالبردن کـارآیی آن بـه معنـای ایـن اسـت کـه امـروزه پیشـگیری و
سرکوبی بزهکاری از ملله اموری هستند که بـه هلـه افـراد مامعـه مربـو مـی شـوند
(الزري )029/0 :0959

 -4رویكرد سياست جنایي ایران
از مهم ترین آثار استقرار نرـام ملهـوری اسـالمی در ایـران بـه عنـوان یـک نهـاد
حکومتی مبتنی بر پذیرش و تفکیک تـوای سـهگانـه تانونگـذاری و تضـایی و امرایـی
کشور این بود که یک حکومت دینی با والیت و مرمعیّت روحانی و اسالمی از طریق
نهادهــای دارای صــالحیّت مســتقلّ و تعری ـ

شــده إعلــال حاکلیّ ـت کنــد از مللــه

پیامدهای آن پذیرش نرـام تانونگـذاری پارللـانی در دو نهـاد طـولی مجلـ

شـورای

اسالمی و شورای نگهبان تانون اساسـی بـود در ایـن راسـتا بسـیاری از احکـام مزایـی
فقهی در تالب مواد تانونی بـه زبـان رسـلی کشـور تـدوین شـد و بـه تاـویب و تأییـد
مجل

شورای اسالمی و شورای نگهبان تانون اساسـی رسـید و مسـتند مرامـع تضـایی

ترار گرفت (حسینی )029/0 :0939
امروزه این مسأله مورد تأیید و پذیرش است که مای دادن نرام مومـود کشـورها
در الگوهای خاصّ سیاست منایی از با غلبه و شباهت خاوصـیّات اصـلی آن نرـام
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به یک الگوی خاصّ است و در درون خود نرام هـا گـرایش بـه ابزارهـای دیگـر نیـز
هلواره ومود دارد با بررسی نرام حقوتی ایران میتوان دریافـت کـه سیاسـت منـایی
حاکم بر کشورمان اگرچه بیشتر منبه تقنینی دارد لکن علیرغم داللت اصـول مختلـ
تانون اساسی که به صراحت به اصل تـانونی بـودن مـرایم و مجـازات هـا داللـت دارد
(ر

 :اصــول  091 91 99 92 22و  011ق ا) ذیــل برخــی تــوانین و مق ـرّرات بــه

صراحت تضات ضلن منع امتنا از رسیدگی و صدور حکم بـه بهانـه سـکوت نقـص
املال یا تعارض توانین موظّـ

شـده انـد در مـواردی کـه حکـم دعـوایی در تـوانین

مدوّن یافت نلی شود به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر استناد نلوده و حکم تضـیّه
را صادر کنند (حبیب زاده و زینالی  )01 :0933بدین ترتیب با تاویب چنین توانینی
علالً مسأله حار صالحیّت مرم انگاری و علل به توانین مدوّنه به چالش کشیده شـده
است (حبیب زاده )039/0 :0939
مبنای صدور چنین توانینی تول مشهور فقهاست که بر اساس آن «هر معایتی اعمّ
از فعل حرام و تر

وامب چنان چه فاتـد مجـازات ماـرّح و معـیّن در شـر باشـد

مستومب تعزیر است (ر

 :محقّق حلّی  099/3 :0313فیض کاشانی بی تا011/2 :

علّامه حلّی  953/9 :0321خووی  99 :0301نجفی بی تا »)333/30 :به لحا عللـی
نیز با تومه به این که امروزه شکل تانونگذاری وضعی و تـدوین تـوانین بـر پایـه هـای
اسالمی و شرعی پذیرفته است و توانین موضوعه ملنوعیّت های رفتـاری شـهروندان را
تعیین می کنند دوگانگی منبع مرم انگاری و بکارگیری سیاست منایی تقنینی دوگانه
محذوراتی را در پی خواهد داشت در صورتی که عالوه بر مرایم ماـرّح در تـوانین
با استناد به تاعده «التعزیر لکلّ علل محرّم» بتوان محرّمات شرعی مرم انگاری نشده در
تانون را مستومب کیفر دانسـت ایـن مـرم انگـاری گسـترده پشـتوانه عللـی کیفـری
نخواهد داشت و در نتیجه مومب از دست رفتن منبه آمریّت و اعتبار و تاطعیّـت نرـام
تضایی خواهد بود چراکه محرّمات شرعی بسیار پرشلار بوده و مرم انگاری آنها ذیل
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توانین و مقرّرات کار آسانی نیست (حسینی )023/0 :0939
تومّه به این مسأله نیز ضروری است که با تومّه بـه مفهـوم موسّـع سیاسـت منـایی
امروزی که فراتر از مرم و بزه به مبارزه با انحـراف و پیشـگیری نیـز مـی پـردازد بایـد
اذعــان داشــت کــه در خاــوص پیشــگیری از مــرایم اتتاــادی و بررســی انحرافــات
اتتاادی سیاست منایی کشور ما علالً دستاورد مهلّی نداشته و پرداختن به ایـن منبـه
مهمّ سیاست منایی می تواند در اولویّت ترار گیرد
ناگفته نلاند که به مرور زمان شاهد رشد نوعی سیاست منایی مشارکتی در تالـب
نهادهای مردمی متولی پیشگیری از وتو مرایم و نهادهای دیگری هلچـون شـوراهای
حلّ اختالف و یا هیئت منافه در توانین کشور بوده ایم که نشانگر مدا شـدن سیاسـت
منایی کشور از شیوه های دولتی محض به سوی الگوهای مامعوی بوده کـه البتـه ایـن
حرکت بسیار کند و کم رنگ صورت می پذیرد و در مقاطعی نیز تطع یا بـرخالف آن
علل شده است به عنوان مثال میتوان به نهاد حفاظت امتلاعی اشاره نلود که هلـراه
با فراز و نشیب در مقاطعی از زمـان بـه عنـوان نهـادی رسـلی و دولتـی و بـا مشـارکت
علومی به شکلی خاصّ علل نلوده است (شیخ االسالمی )219/0 :0931

 -5مباني و منابع سياست جنایي تقنيني در مقابله با فساد مالي
«مبانی» و «منـابع» دو موضـوعی هسـتند کـه در تلـامی مباحـث حقـوتی اهلیّـت و
مایگاه ویژه ای دارند و علیرغم این اهلیّت در بسیاری از موارد به مای یکدیگر بکار
برده می شوند لذا پیش از تبیین مبانی و منابع سیاست منایی تقنینـی در مقابلـه بـا فسـاد
مالی ضروری است که هر یک از وايگان فوق از لحا مفهـومی مـورد بررسـی تـرار
گرفته تا بدین ترتیب از خلط مباحث ملوگیری به علل آید
مبانی حقوتی اصول یا تواعد کلّی ای است که یـک نرـام حقـوتی مبتنـی بـر آن
بوده و توانین خود را بر پایه آن وضـع مـی کنـد بـه عبـارت سـاده تـر مبـانی حقـوتی
اصولی هستند که به توانین و مقرّرات یک نرـام حقـوتی مشـروعیّت داده و تـوانین آن
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نرام لزوم امرای خود را از آنها به دست می آورند (دفتر هلکاری حـوزه و دانشـگاه
 015/0 :0931ساکت  )00 :0901در مقابل منابع حقوتی اموری هستند که با مرامعه
به آنها مقرّرات امتلاعی کش

و تدوین می شود بنابراین در منبـع حقـوق بحـث از

مشروعیّت و یا الزم االمراء بودن مقرّرات امتلاعی و یا این که تـوانین بـر اسـاس چـه
اصل یا اصولی وضع گردیده مطرح نیست بلکه منبـع حقـوق صـرفاً بـه عنـوان مرمـع
استناد و با هدف تدوین و در اختیار تـرار گـرفتن تـوانین مـورد اسـتفاده تـرار گرفتـه و
مفاهلی مندرج در آن الزم االمراء می باشد (دفتر هلکاری حـوزه و دانشـگاه :0931
)009/0
 -1-5مباني سياست جنایي تقنيني در مقابله با فساد مالي در ایران
مبانی سیاست منایی تقنینی در مبارزه با فسـاد مـالی ذیـل دو حـوزه مبـانی دینـی و
تانونی تابل بررسی و ارزیابی است:
در توضیح پیرامون مبانی دینی باید گفت که در نرام اسالمی بـه کنتـرل درونـی و
م از گنـاه یـا مـرم) بـیش از کنتـرل بیرونـی و امـرای
پیشگیری از وتو ناهنجاری (اعـ ّ
مجازات تومه شده و گذشته از اصول اعتقـادی توحیـد نبـوّت و معـاد کـه بـه خـودی
خود انگیزه کافی را برای هنجارمندی مّمنان فـراهم مـی آورد برخـی علـال عبـادی
هلچون نلاز و روزه که تلرینات عللی و تراهر بدنی بـه عبودیّـت و طاعـت محسـو
می شوند نیز نقش بازدارندگی از ارتکا شـخص بـه ناهنجـاری هـا را ایفـاء مـی کنـد
(حسینی  )090 /0 :0939به طور کلّـی در اسـالم دسـتورالعلل هـایی در مهـت پـیش
گیری از ارتکا شخص به گناه و آلـودگی در نرـر گرفتـه شـده کـه مومـب احیـای
ارزش های اخالتی مامعه و دوری مردم (به خاوص کارگزاران) از ارتکا بـه گنـاه
و مرم گردیده است به واسطه ومود هلـین ویژگـی هـا اسـت کـه پیـامبر اکـرم (ص)
هدف غایی بعثت خود را اتلام محاسن اخالتی معرّفـی نلـوده اسـت (مجلسـی :0313
)932/13
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این نکته را نیز باید خاطر نشان کرد که اسالم به منرور برتـراری عـدالت و امنیّـت
در مامعه و ملوگیری از وتو فساد مالی به کنترل درونی اشـخاص بسـنده نکـرده و از
إعلال کیفر به عنوان ابزاری در مهت کنترل بیرونی بهره برده است بـر هلـین اسـاس
امام علـی ( ) در تسـلت هـای مختلفـی از نهـال البالغـه از مللـه در عهدنامـه مالـک
مواردی را متذکّر گردیده که نشان از اهلیّت و مایگاه ابزار کنترل بیرونی در سیاسـت
تقنینی اسالم دارد به عنـوان نلونـه آن حضـرت در خاـوص برخـورد بـا فسـاد مـالی
کارگزاران خطا به مالک این گونه فرموده است که« :هر گـاه یکـی از کارگزارانـت
دست خود را به انجام منایتی دراز کـرد و گزارشـات اشـخاص مـورد اطلینـان تـو بـه
صحّت وتو آن گواهی داد هلین کافی است که او را مجازات نلایی و بـی مقـدار و
خوارش گردانی و داغ خیانت بر او زنی و ننگ بدنامی بر گردنش نهی» (نهـال البالغـه
نامه  )301به عالوه در تلامی آثار فقهی نوشته شده ذیل ابوا مختل

(بـه خاـوص

با تضاوت و حدود) می توان مطالبی را یافت که داللت بر شیوه رسیدگی بـه مـرایم
و مجازات مجرمان دارد که مهم ترین بخش کنترل بیرونی در مهت مبارزه با مـرایم و
ناهنجاری ها محسو می شود
در توضیح پیرامون مبانی تانونی و عرفی سیاست منایی تقنینـی در مقابلـه بـا فسـاد
مالی باید گفت در مرایم اتتاادی که بـا محوریّـت امنیّـت اتتاـادی از دیگـر مـرایم
تفکیک می گردند تدرت سیاسی و اخالق (منع ضرر) از سایر مبانی حقوتی تـوی تـر
و محسوس تر هستند به بیان دیگر هرچند در سیاست منایی برخی کشـورها سـالمت
روابط آزاد اتتاادی در یک نرـام دموکراسـی و یـا در سیاسـت منـایی سـازمان ملـل
متحد سالمت روابط اتتاادی کشورها و رعایت حقوق مارف کننده (به عنوان یکی
از ماادیق حقوق بشـر) و رعایـت حقـوق اتتاـادی (بـه شـکلی کـه در میثـاق حقـوق
اتتاادی امتلاعی و فرهنگی ماوّ 0511م آمده است) به عنـوان مبنـا و نیـز هـدف
مرم انگاری مرایم اتتاادی است ولی در ایران با تومه به نو حکومـت و اتتضـاوات
آن پیش از هر چیز این تدرت سیاسی است که منبع و خاستگاه مرم انگـاری در تبـال
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ناهنجاری های اتتاادی محسو می شود پ

از تدرت سیاسـی نوبـت بـه افـراد مـی

رسد که براساس اصل منع ضرر به دیگری مرایم اتتاادی یا دست کم بخشی از آنان
را مورد مرم انگاری ترار دهند بر هلین اساس حقوق دانان نخستین مبنـا را بـا عنـوان
«امنیّت دولت» و با رویکرد سیاسی و دومین مبنا را با عنوان «امنیّت شهروندان» و مبتنـی
بر سالمت روابط تجاری و اتتاادی مورد معرّفی ترار داده اند
امنیّت دولت به عنوان نخستین مبنای حقوتی مبـارزه بـا فسـاد مـالی در کشـورهایی
نریر ایران به گونهای گسترده تعری

و شناسانده می شود که هر رفتار مجرمانـه ای (از

ملله مرایم اتتاادی) میتواند چهره امنیّتی بـه خـود گیـرد البتّـه مـرایم اتتاـادی از
حیث ماهوی یا به بیان دتیقتر از مهت مرم انگـاری ملکـن اسـت در دو حالـت منبـه
امنیّتی به خود بگیرند :نخست زمانی که در سطح کالن و گسترده ارتکا یابند و دوم
زمانی که فرد به تاد مقابله با نرام یا براندازی مرتکب آن شده باشد مرایم اتتاـادی
کالن و گسترده هرچند با سوء نیّت خاصّ مبارزه با نرام رُخ ندهـد لکـن بـه دلیـل آن
که مومب ایجاد اختالل و وارد آمدن خسـارات مبـران ناپـذیر بـه زنـدگی مـردم مـی
گردد به سادگی تابل اغلاض و گذشـت نیسـتند بـه خاـوص در مـواردی کـه یـک
کشور در شرایط منگ اتتاـادی تـرار داشـته باشـد در چنـین حـالتی علـل مرتکـب
ملکن است از لحا ماهیّت یک کالهبرداری یا احتکار باشد امّا نتـایال حاصـله از آن
به تدری گسترده است که علالً زندگی علوم را تحت تأثیر ترار میدهد و از هلین رو
کیفرهای شدیدی مانند مجازات مفسـد فـی االرض بـر مرتکـب آن تحلیـل مـی شـود
(ر

 :تانون تشدید مجـازات مـاعلین اسـکناس و واردکننـدگان توزیـع کننـدگان و

مارف کنندگان اسکناسهای مجعول تانون مجازات اخاللگران در نرام اتتاادی)
زمانی که سخن از امنیّت شهروندان به میان می آید منرور مفهـوم عـامّ آن اسـت
امنیّت شهروندان از مهت اتتاادی به امنیّت آنها از حیـث ماـرف تجـارت معاملـه
تولید و توزیع و مواردی از این دست اشـاره داشـته و مقتضـی دریافـت خـدمات سـالم
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اداری و نیز ومود بایسته های الزم برای انجام سریع و تانونی خواسـته هـای شـهروندان
است به عالوه زمانی که امنیّت شهروندان در برابر دولت بـه کـار بـرده مـی شـود بـه
امنیّت گروهی و امنیّت اشخاص حقوتی نیز تومه میگردد از هلین رو هر چیزی کـه
در برابر امنیّت سیاسی یا دولت ترار بگیرد متعلّق به شهروندان است آن چه که مبنـای
سیاستگذاری ماهوی برای حلایت از امنیّت شهروندان در تبال مـرایم اتتاـادی تلقّـی
می شود اخالق است که در راستای منع ضرر به شهروندان گـزاره هـایی را پـیش مـی
کشد در واتع عدم ایراد ضـرر بـه شـهروندان سـبب تومیـه مـرم انگـاری بسـیاری از
رفتارهــای غیرتــانونی در حــوزه اتتاــاد مــی شــود در کنــار امنیّ ـت دولــت و امنیّ ـت
شهروندان باید به امنیّ ت روابـط خـارمی نیـز اشـاره کـرد امـروزه بسـیاری از ماـادیق
مرایم اتتاادی به روابط بین اللللی نیز تسرّی یافته اند تا بدین ترتیب سـالمت روابـط
اتتاادی و اداری به فراتر از مرزها رود از هلین روست که در کنواکسـیون مبـارزه بـا
فساد و نیز برخی توانین کشورها رشوه به نهادهای بین اللللی یا اشخاص خارمی نوعی
نقض روابط خارمی و در نتیجه امنیّت بین اللللی تلّقی می شود این در حالی است که
تا سال های پایانی ترن بیستم پرداخت رشوه از سوی شرکت های آللـانی بـه مقامـات
خارمی به هـیچ ومـه مـرم محسـو نلـی شـد (کـرا ،و ووف  211 :0931ذاکـر
صالحی )002 :0933
 -0-5منابع سياستگذاری و قانون گذاری در مقابله با فساد مالي
هلان طور که در گذشته بیان شد سیاست گذاری وظیفه دولت چرایـی انجـام آن
و تأثیر انجام آن اسـت (پارسـونز  )01/2 :0939سیاسـت گـذاری کیفـری تاـلیم و
اتدام دولت در حوزه حقوق کیفری بوده و ارتبا بسیار نزدیکی با آن دارد به واسـطه
هلین ارتبا است که از منرر برخی نرام کیفری به مانند یک ابزار اختنـاق در خـدمت
طبقات حاکم بوده و کنترل امتلاعی به مثابه وسـیله ای در مهـت انقیـاد بـه یـک نرـام
سیاســی و امتلــاعی خفقــان آور محســو مــی شــود (آنســل  )15/0 :0909منــابع
سیاستگذاری در مقابله با فساد مالی را ذیل دو دسته مـی تـوان مـورد بررسـی تـرار داد:
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نخست اسناد و اتدامات بین اللللی و منطقه ای و دوم توانین و مقرّرات ایران
 -1-0-5اسناد و اقدامات بين المللي
با بررسی اسناد بین اللللی می توان دریافت که مبارزه بـا تروریسـم و فسـاد کـه بـه
امروزه به یک معضل مهـانی تبـدیل شـده مسـأله ای اسـت کـه هلـواره مـورد تومـه
سازمان های بین اللللی ترار گرفته و این سازمان ها سیاسـتگذاری در مهـت مبـارزه بـا
این مهمّ را به سه شیوه در دستور کار خود ترار داده اند :نخست به شـیوه مقـرّره گـذار
که در آن مجلع علومی سازمان ملـل متّحـد و شـورای امنیّـت بـا تنرـیم کنوانسـیون و
تطعنامه امرای سیاست های خود را به کشورهای عضو ابالغ مـی کننـد دوم بـه شـیوه
ارشادی کـه در آن برخـی نهادهـا ماننـد  FATFراهکارهـای عللـی مبـارزه بـا مـرایم
اتتاــادی و ماــادیق آن را بــه کشــورهای عضــو اراوــه مــی دهنــد تــا ایــن کشــورها
راهکارهای اراوه شده را در تالب تـوانین داخلـی تاـویب و مـورد اسـتفاده خـود تـرار
دهند سوم به شیوه اعالمی که بر اساس آن برخی نهادهای بین اللللی مبادرت بـه اراوـه
واتعیّت هایی درباره مرایم اتتاادی می کننـد ملکـن اسـت ایـن سیاسـت اعالمـی در
تالب تعری

و اراوه ماداق و یا اراوه آمار باشـد تـا بـدین ترتیـب سـازمان هـای بـین

اللللی مربوطه (از ملله سازمان شفافیّت بین اللللی) بتوانند با استفاده از شاخاـه هـای
فساد موتعیّت هر کشور را در خاوص مبارزه با مفساد اتتاـادی مـورد سـنجش تـرار
دهند
سیاستگذاری سازمان های بین اللللی در تبال مرایم اتتاادی معلوالً در دو تالـب
اسناد و اتدامات بین اللللی و منطقه ای به کشورهای مهان اراوه مـی شـود در توضـیح
پیرامون تالب نخست باید گفت در اسناد بین اللللی آن چه کـه بـه عنـوان مـرم مـورد
شناسایی ترار گرفته و در مهت مبارزه با آن تالش شـده صرـرف فسـاد بـوده و مـرایم
اتتاادی به واسطه تأثیرپذیری اسناد بین اللللـی از دولـت هـای تدرتلنـد و نقـش ایـن
دولت ها در وتو مرایم مذکور چندان مورد تومه تـرار نگرفتـه اسـت بـا ایـن حـال
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اسناد بین اللللی در دو شکل کلی مطـالبی را در خاـوص مبـارزه بـا مـرایم اتتاـادی
اراوه داده اند :برخی به طور غیر مستقیم و ضلنی به نقـض هنجارهـای اتتاـادی اشـاره
کرده اند در حقیقت این اسناد به منرـور ایجـاد نرـم در موضـوعاتی چـون گلـر
صادرات و واردات انريی و مانند اینها بـه تاـویب رسـیده و در ذیـل آنهـا بـه نقـض
موازین بین اللللی نیز اشاره شده است برخی دیگر نیز مستقیلاً پیرامون موضو مرایم
اتتاادی مورد نگارش و تاویب ترار گرفته اند از میان این تسم اسناد بین اللللی مـی
توان به کنوانسـیون ویـن (مـواد مخـدر) کنوانسـیون پـالرمو (مـرایم سـازمان یافتـه) و
کنوانسیون مریدا (فساد) به عنوان معروف ترین آنها اشاره نلود
در مجلو باید گفت سازمان ملل متحد مهم ترین سیاستگذار در مقابلـه بـا فسـاد
مالی محسو می گردد زیـرا اوالً محتـوای مقـرّراتش منبـه بـین اللللـی داشـته و بـا
تاویب بیشتر کشورها چهره تانون داخلی به خـود مـی گیـرد و ایـن از فراگیـر بـودن
سیاست های سازمان ملل حکایت دارد ثانیاً سیاست هـای مهـان شـلول و یکنـواختی
اراوه می دهد در واتع سازمان ملل متحد به دنبال حداتل هایی است که هلـه کشـورها
بتوانند به امرای آن بپردازند
اتدامات و برنامه های بیناللللی ای که در ارتبا با ماادیق فساد مالی و بـه ویـژه
پولشویی صورت مـی گیـرد نیـز هلچـون اسـناد بـین الللـی متنـوّ و مسـتلرّ اسـت از
پیشنهادات بانک مهانی و سازمان هلکاری اتتاادی و توسـعه تـا آمـار و راهکارهـای
سازمان شفافیّت بین اللللـی و گـروه ضـربت اتـدام مـالی هلگـی نشـان از گسـتردگی
اتدامات بین اللللی در رویارویی با فساد مالی دارد
 -0-0-5در حقوق ایران
در عرصه سیاستگذاری و تانونگذاری علومی الگوهای متعـدّدی ومـود دارد کـه
یکی از مهم ترین آنها الگوی «فرآیند سیاستگذاری» است کـه در پرتـو آن بـه منرـور
انجام فرآیند سیاستگذاری نهادهای مختلفـی تشـکیل گردیـده و در امـرای ایـن مهـمّ
ایفای نقش می کنند نهادهای سیاستگذار به نهادهـای تاـلیم گیـر یـا پیشـنهاد دهنـده
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روش گفته می شود هلچنان که تانونگذار تانون وضع می کند سیاسـتگذار نیـز روش
های سیاسی دستیابی به یک هدف را مورد تـدوین تـرار مـی دهـد لکـن معلّـایی کـه
هلچنان در دنیای سیاسی و حقوتی باتی مانده چهره منفـی سیاسـت و اهـداف منفعـت
مویانه سیاستگذا ران یـا نهادهـای سیاسـتگذار اسـت ایـن مسـأله بـه مفهـوم سیاسـت و
سیاست مدار باز می گردد که درباره ارزششـان اخـتالف نرـر اسـت بـا ایـن حـال در
کاربردهای اخیر دولتلرد معنای واالیی بدست آورده و تا حدّی معنای تانونگـذار نیـز
ارزش و منزلت ویژه ای یافته است چنان که دیزراولی گفته است« :مهان بیزار است از
دولتلردانی که دموکراسی آنان را تا حدّ سیاسـتلداران پـایین آورده اسـت» (آشـوری
)203 /0 :0931
یکی از نهادهای فعّال در عرصـه سیاسـتگذاری تقنینـی در ایـران مقـام رهبـری یـا
والیت فقیه است در توضیح پیرامون این مسأله باید گفت اگرچه براساس نرام حقـوق
کیفری ایران مقام رهبری مز در عفو یا تخفی

مجازات محکومین اختیـار یـا وظیفـه

ای در سیاست منایی ندارد و با تومه به برابری رهبـری در برابـر تـانون هلچـون سـایر
شهروندان خود مطیع تانون اساسی و توانین عادّی بوده و بـه طـور مسـتقیم نلـی توانـد
اتدامی در راستای مرم انگاری یا ایجاد ملنوعیّت در تبال رفتار یا رفتارهـایی یـا تعیـین
صالحیّت رسیدگی ویژه یا صدور بخشنامه یا ماـوّبه بـر خـالف تـانون کیفـری انجـام
دهد لکن با عنایت به راهکارهای تعیین شده در خاوص شیوه حلّ اختالف توای سـه
گانه و حلّ معضالت مدّی نرام می توان نهاد رهبری را نیز به عنوان یکـی از نهادهـای
مّثّر در سیاستگذاری تقنینی در ایران معرّفی نلود (ر

 :بنـد  0و  3اصـل  001تـانون

اساسی) به عنوان نلونه می توان بـه فرمـان هشـت بنـدی امـام خلینـی (ره) در تـاریخ
 0910/5/23یعنی پ

از گذشت نزدیـک بـه چهـار سـال از پیـروزی انقـال اسـالمی

اشاره نلود محتوای این فرمان چیزی نیست که در تانون اساسی یا توانین عادّی نیامـده
باشد بلکه امام خلینی (ره) کوشید تا آن چه در تانون نیـز آمـده را بـا اسـتفاده از حربـه
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سیاستگذاری عللی تر و مطیـع پـذیرتر کنـد هلچنـین فرمـان  3مـادّه ای مقـام معرـم
رهبری در تاریخ  01اردیبهشت  0931در خاوص مبارزه با مفاسـد اتتاـادی را مـی -
توان از دیگر ملوه های تأثیرگذاری رهبری انقال در این خاوص دانست
یکی دیگر از دستگاه های سیاستگذار در مهت مقابله با مـرایم اتتاـادی مجلـع
تشخیص مالحت نرام است در تببین مایگاه مجلع تشخیص مالحت حـوزه مبـارزه
با فساد مالی باید گفت صرفنرر از بحث های نرری در علـل برخـی نهادهـا اساسـاً بـه
موازات با تانونگذار دست به تقنین یا سیاستگذاری زده اند این نکته در رابطه با پدیـده
مرم اتتاادی بسیار گویا و شفّاف است برای مقابله با مرم اتتاادی تلـامی نهادهـای
حکومتی به گونه ای درگیر بوده و برای آن تالیلات و اتداماتی انتخا کـرده انـد و
از هلین رو باید میان آنها تفاوت تاول شد مجلـع تشـخیص ماـلحت نرـام بـه عنـوان
مرمع سیاستگذار در کشور اتداماتی را در مهت ایجاد یا اصالح سیاست های حـاکم
بر نرام حقوتی ایران انجام می دهد
مجل

شورای اسالمی یکی دیگـر از نهادهـایی اسـت کـه از طریـق تانونگـذاری

اتداماتی را در مهت مبارزه با فساد مالی انجام می دهد این نهاد کـه بـه مومـب تـانون
اساسی تشکیل گردیده (اصـول  12تـا  011تـانون اساسـی) در دوران منـگ تحلیلـی
برخی توانین سختگیرانه بر ضدّ ماادیق مرایم اتتاادی را تاویب کـرد در آن زمـان
مشخّص بود که این تبیل سیاست های مجل
مجل

شورای اسالمی پ

مبتنی بـر اتتضـاوات زمـان منـگ اسـت

از منگ نیز با تاوّر این که هنوز موتعیّت اتتاـادی ایـران

متزلزل اسـت تـوانین سـرکوبگر دیگـری را در خاـوص مبـارزه بـا مـرایم اتتاـادی
تاویب نلود در واتع سیاست آن زمان مجل

شورای اسالمی را تهدیـدهای درونـی

و بیرونی رتم می زد و معیارهای تابل انتقاد و مـبهم ماننـد تاـد مرتکـب (در مقابلـه بـا
نرام) در توانین این دوره به وفور یافت می شد و اگرچه کیفرها نیـز سـرکوبگر و غالبـاً
ارما به محاربه و افساد فی االرض بود لکن ایـن رویکـرد مطـابق بـا اتتضـای شـرایط
بحران های بعد از انقال و منگ تحلیلی بود با این حال به واسطه تحریم هـایی کـه
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از سوی امریکا و کشورهای اروپایی پ

از اتلام منگ بر ایران تحلیل شـد رویکـرد

«وضع توانین سختگیرانه در مهت مبارزه با مفاسد مالی» به یک رویّه تبدیل گردید در
خاوص بکارگیری اصطالح فساد مالی یا مرم اتتاادی از سوی مجل

شورا اسالمی

باید گفـت عنـوان مـرایم اتتاـادی ابتـدا در موافقتنامـه هـا پـیشبینـی گردیـد (ر

:

موافقتنامه امنیّتی ایران و عربستان ماوّ  0931موافقتنامه امنیّتی ایران و ایتالیا ماوّ
 )0932و به تدریال در توانین داخلـی نیـز راه یافـت بـا ایـن حـال تانونگـذار حتـی در
بکارگیری عنوان نیز رویّه واحدی نداشته به نحوی که در تانون برنامـه چهـارم توسـعه
ماوّ  0939از مفاسد اتتاادی و در تانون الحاق بـه کنوانسـیون مریـدا از وايه فسـاد
استفاده کرده است در سال های اخیر و به تبع آموزش ها و پژوهش های عللـی و نیـز
شعارهای سیاسی مطرح شـده مـرایم اتتاـادی بـیش از پـیش برمسـته گردیـده و بـه
صراحت در لوایح و طرح های پیشنهادی مطرح شده است که از ملله مهم تـرین آنهـا
تانون مجـازات اسـالمی ماـوّ  0952مـی باشـد گفتنـی اسـت کـه مجلـ
اسالمی از مهت عللی توسـط مرکـز پـژوهش هـای مجلـ

شـورای

تـا انـدازه ای در راسـتای

مبارزه با فساد دست به تحقیق زده ولی از مهـت امرایـی «دبیرخانـه مبـارزه بـا مفاسـد
اتتاادی» که در سال های اخیر ایجاد شده تاکنون اتـدام مـّثری را در ایـن خاـوص
انجام نداده است
توّه مجریه و دولت نیز یکی دیگر از نهادهایی محسو می شوند که در مبـارزه بـا
مفاسد اتتاادی فعّالیت داشـته و بـا وتـو فسـاد در دسـتگاه هـای زیـر مجلوعـه خـود
برخورد می کنند (ر

 :مادّه  3تانون رسیدگی به تخلّفات اداری) با این حال به دلیـل

برخی مسـاول از مللـه وظـای

و اختیـارات تعیـین شـده بـرای تـوّه مجریـه در تـانون

ال تـادر نخواهنـد بـود در مریـان مبـارزه بـا مفاسـد
اساسی دسـتگاه هـای امرایـی علـ ً
اتتاادی و مرایم سیاسی اتدام به سیاستگذاری نلایند چرا که اساساً توّه مجریـه ابـزار
الزم در مهت سیاستگذاری در این خاوص را در اختیار ندارد
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توّه تضاویه نیز وضعی مشابه توّه مجریـه دارد ایـن تـوّه نهـاد رسـیدگی کننـده بـه
مرایم اتتاـادی اسـت کـه تضـات ضـلن رعایـت تـانون بایـد در صـورت وتـو بـزه
اتتاادی به آن رسیدگی کرده و توانین را در مرحلـه کیفـری علـالً مـورد امـراء تـرار
دهند بنابراین توّه تضاویه تابع سیاست منایی تضایی است و اساساً با این رویکرد و بـه
دلیــل ضــع

رویّــه تضــایی در ایــران و نبــود مایگــاه ش ـفّاف بــرای آن نلــی تــوان

سیاستگذاری ماهوی برمسته ای را در توّه تضاویه مشاهده نلود بـا ایـن حـال ریاسـت
توّه تضاویه در مقابله با مرایم اتتاادی دست به اتداماتی زده است که در تـانون پـیش-
بینی نشده است مدا از این که روی

توه تضاویه یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسـد

اتتاادی است صدور دو دسـتور العلـل بـرای رسـیدگی بـه مـرایم اتتاـادی و بنیـان
گذاشتن شعب اختااصی با عنوان مجتلع امور اتتاادی از سیاسـتگذاری هـای روـی
توّه تضاویه در خاوص مبارزه با فساد مـالی محسـو مـی گـردد کـه در خـالء تـانون
صورت گرفته است
غیر از نهادهای اصلی سیاستگذار تانونگذار و مقرّره گذار به شرحی که گذشـت
نهادهای بین القوا یا نهادهایی که زیر نرر یکی از توای سه گانه تشکیل مـی گـردد نیـز
در راستای مبارزه با مرایم اتتاادی دست به اتداماتی زده اند مهمّ تـرین ایـن نهادهـا
ستاد مبارزه با مفاسد اتتاادی است که پ

از فرمان هشت مادّه ای مقام معرّم رهبـری

تشکیل گردید اعضای این ستاد رؤسـای تـوای سـه گانـه بـوده و در ابتـدا برگـزاری
ملسات این ستاد به صورت منرّم و متناو بود لکن در ادامـه بـه دلیـل عللـی نشـدن
کارها و عدم هلکاری توا با هلدیگر ملسات بـه صـورت پراکنـده تشـکیل شـد ایـن
مسأله به خوبی نشان دهنده آن است که اگرچه توای سه گانه و باتی نهادها می بایسـت
به صورت هله مانبه در مبارزه با مرایم اتتاادی بکوشند لکن فعالیّت هـا و اتـدامات
هر یک از آنها علدتاً مستقلّ از دیگری است لذا به نرر مـی رسـد در مسـیر مبـارزه بـا
مرایم اتتاادی ایجاد هلاهنگی بین توا در انجام وظای
تر از اتّحاد توا باشد

تانونی هر یک از آنهـا مهـمّ
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 -9راهكارهای رفع آسيب های قوانين مربوط به مفاسد مالي
با تومّه بـه توضـیحاتی کـه در گذشـته پیرامـون فسـاد مـالی و مـرایم اتتاـادی و
رویکرد ایـران در مبـارزه بـا ایـن مـرایم (چـه از لحـا سیاسـتگذاری و چـه از لحـا
تانونگذاری) اراوه گردید انجام اصالحات در حوزه توانین و مقـرّرات حـاکم بـر ایـن
مسأله که به نوعی سیاستگذاری ایـران را در خاـوص مبـارزه بـا فسـاد مـالی مشـخّص
نلوده اند ضروری به نرـر مـی رسـد از هلـین رو در ادامـه بـه اراوـه راهکارهـایی در
خاوص رفع مشکالت و آسیب های مومود در توانین مربو به مفاسد مالی پرداختـه
شده است
با تومّه به مشکالت مومود در شناسایی موارد فسـاد مـالی بهتـرین روش تعریـ
تانونی مرایم تعری

به ماداق است لذا بـه منرـور ایجـاد هلـاهنگی میـان ماـادیق

اراوه شده مرایم اتتاادی با تعاری

اراوه شده پیرامون مفهوم آن پیشـنهاد مـی گـردد

عالوه بر حذف برخی از عناوین کلّی و مجلل مومود (عناوینی چـون إعلـال نفـوذ) و
مایگزین ماادیق واضح و روشن (از مللـه خریـد و فـروش نفـوذ معـدوم و مخفـی
کردن نوشته ها و اوراق و اسناد سپرده شـده بـه مـأمورین دولتـی اظهـار نرـر یـا اتـدام
مغرضانه و برخالف حقّ مأمورین دولتی و گزارش نکردن ارتشا اختالس تارّف غیر
تانونی و کالهبرداری) مرایم دیگری از مجلوعه مـرایم پـیش بینـی شـده در تـوانین
کیفری به مجلوعه مرایم اتتاادی اضافه شوند این مرایم مـی توانـد شـامل مـواردی
چون مـرایم بـازار اوراق بهـادار گلرکـات تخریـب امـوال علـومی تطـع اشـجار و
تخریب منگل و هلچنین تارّ ف عـدوانی نسـبت بـه اراضـی علـومی و دولتـی شـود
هلچنین الزم است با تومّه به کاستی هایی کـه در حـوزه مقـرّرات بـانکی و مّسسـات
مالی و اعتباری ومود دارد برخی از رفتارها بـه طـور مسـتقلّ در حـوزه حقـوق بـانکی
مرم انگاری شوند هلچنین الزم است برخی توانین تدیلی و ناکارآمد ایـن حـوزه (از
ملله تانون مجازات اخاللگران در نرام اتتاادی کشور) بـه طـور مسـتقلّ و بـا شـفّاف
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سازی در عناصر تشکیل دهنده بازنویسی شوند
از سوی دیگر با تومّه به اهلیّت مرایم اتتاادی و لزوم تعیـین احکـام سـختگیرانه
برای مرتکبین آن ضروری است بر خالف تانون فعلـی کـه صرـرف عنـوان مجرمانـه را
(فارغ از ارزش موضو مـرم یـا خسـارت هـای وارد شـده) بـرای صـدق عنـوان مـرم
اتتاادی کافی می داند اصالح گردیده و تنها مرایم مهـمّ ایـن حـوزه کـه بـه اتتاـاد
کشور لطله وارد می کنند این عنوان را داشته باشند از هلین رو به نرـر مـی رسـد بـا
تومّه به مقرّرات فعلی مناسب است زمانی فعل یا تر

فعلی مرم اتتاـادی محسـو

شود که از لحا مالی عواید ناشی از آن یا خسـارت هـای واردشـده بـه دیگـران تابـل
تومّه (یک میلیارد ریال) باشد و سـایر مـوارد ماننـد بقیّـه مـرایم شـامل مقـرّرات عـام
حقوق کیفری شود
عالوه بر لـزوم تعیـین دتیـق و صـریح ماـادیق مـرایم اتتاـادی ضـروری اسـت
اصالحاتی در خاوص ضلانت امرای مبارزه با این مرایم نیز صورت پذیرد به هلـین
منرور تانونگذار می بایست با نگاهی مجدد به توانین این حـوزه و ایجـاد تناسـب میـان
مرایم و مجـازات هـای آنهـا از یـک سـو و ایجـاد هلـاهنگی میـان مجـازات مـرایم
اتتاــادی مختلـ

از ســوی دیگــر اصــالحات الزم را بــه علــل آورد مــدرّج کــردن

مجازات ها و تومه به آثار این درمه بندی با تومه به تواعد مربو به درمات تعزیـر و
تعیین دتیق ماادیق افساد فی االرض از دیگر اتدامات ضروری در این حوزه است
هلچنین در خاوص مقرّرات ناظر به تخفی
مرایم اتتاادی وضع شود و میزان تخفی
معافیّت یا تخفی

بایـد تاعـده ای عـامّ دربـاره تلـامی

در آنها به دتّت مشخص شود در خاوص

مجازات با تومه به عذر هلکاری نیز الزم اسـت حکـم عـامّی بـرای

تلامی مرایم اتتاادی وضع شود لذا به منرور تحقّق این مهـمّ پیشـنهاد مـی گـردد بـه
مــادّه  90تــانون مجــازات اســالمی تباــره ای بــا ایــن مفهــوم اضــافه شــود« :در مــرایم
اتتاادی در صورت ومود مهات تخفی
و انفاال از خدمات علـومی تخفیـ

تاضی نلی تواند در مجازات مزای نقدی

دهـد و تخفیـ

حـب

و شـلّاق تنهـا تـا ناـ
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حداتل مجازات مجاز است» دلیل لزوم الحاق چنـین تباـره ای ملـوگیری از ورود
مجدّد مجرم اتتاادی به مراکز دولتی و دور ساختن وی از موتعیّت هـای مـرم خیـز و
هلچنین افزایش حالت پیشگیرانه در خاوص این تبیل مجازات ها است
در خاوص مقرّرات ناظر به تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم به نرر می رسـد
مقرّ رات فعلی مناسـب باشـند و تنهـا کـافی اسـت بـا اصـالح مقـ ّررات نـاظر بـه مـرایم
اتتاــادی ناــا مــوردنرر بــرای ملنوعیّـت تعلیــق و تعویــق حــذف شــود لکــن در
خاوص امکان تعلیق مجازات در صورت هلکاری به نرر می رسد مقرّرات فوق مـی
تواند مشوّق خوبی برای مرتکبین مرم باشدکه عالوه بر تعلیق مجـازات از معافیّـت یـا
تخفی

برخوردار خواهند شد
در مورد مرور زمان نیز با تومه به اصالحی کـه در خاـوص ناـا مجـازات هـا

(یک میلیارد ریال) اراوه شـد بـه نرـر مـی رسـد حـذف کـردن ناـا مـذکور بـرای
ملنوعیّت مرور زمان کافی است هلچنین در انتشار حکم محکومیّت می بایسـت مـرم
کالهبرداری به ماادیق ذیل مادّه  91ملحق شود هلچنین در خاوص مجـازات هـای
تکلیلی محرومیّت هایی کـه در تـانون ارتقـاء سـالمت نرـام اداری ذکـر شـده اسـت
مشلول تلامی مرایم اتتاادی میشوند از اینرو نیازی به اصالح این مقرّرات نیست
پیرامون محرومیّـت هـایی کـه در تـوانین مختلـ

بـرای ارتکـا مرایلـی چـون

کالهبرداری و ذکـر شـده بهتـر اسـت ایـن محرومیّـت هـا در مـورد تلـامی مـرایم
اتتاادی إعلال شود از اینرو پیشنهاد می شود یک تباره به شرح زیر به عنوان تباـره
به مادّه  21تانون مجازات اسالمی الحاق شود« :در مواردی که به مومب سـایر تـوانین
محرومیّت هایی برای مرتکبین مرم کالهبرداری مقرّر شده است این محرومیّت ها در
مورد تلامی مرایم اتتاادی إعلال خواهد شد »
در خاوص شرو بـه مـرم فسـاد مـالی نیـز پیشـنهاد مـی شـود تانونگـذار حکـم
واحدی را برای تلامی مرایم اتتاادی پیش بینی کرده و تلامی مـواردی کـه بـه طـور
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خاصّ در توانین پراکنده ذکرشده است را نسخ کند لذا پیشنهاد می شود موارد زیر بـه
ماده  022تانون مجازات اسالمی الحاق شود« :مجازات های شرو به مرایم اتتاـادی
حسب مورد یک درمه پایین تر از مجازات های مقرّر برای مرم تامّ است در مـواردی
که مجازات مرمی مزای نقدی نسبی است و میزان مـزای نقـدی بـا تومّـه بـه کامـل
نشدن مرم ارتکـابی تابـل تشـخیص نیسـت مرتکـب شـرو بـه مـرم عـالوه بـر سـایر
مجازات ها به مزای نقدی درمه شش و در غیر ایـن صـورت بـه مـزای نقـدی یـک
درمه پاوین تر از مزای نقدی مقرّر برای مرم تام محکوم می شود »

نتيجه
از مجلوعه توضیحاتی که پیرامون بررسی فقهی -حقوتی مبارزه با مفاسـد مـالی و
رویکرد ایران در خاوص سیاستگذاری برای ریشه کن نلودن مـرایم اتتاـادی اراوـه
گردید می توان دریافت که:
 -0سیاست منایی مومود در کشور پاسخگوی نیازهای مامعه و نرـام اتتاـادی
اداری و تضایی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد مالی نیست
 -2با در نرر گرفتن این مسأله که سیاستگذاری یا اصالح سیاست های مومـود در
کشورمان علوم ًا از طریق تدوین و وضع توانین امکـان پـذیر اسـت بـه نرـر مـی رسـد
بهترین روش در مهت اصالح سیاستگذاری های مربو به مبارزه با مـرایم اتتاـادی
تدوین توانین کامـل صـریح و بـه روز در خاـوص ماـادیق فسـاد مـالی و مجـازات
مرتکبین این مرایم است
 -9انجام اتداماتی چون «برتراری نرام شایسته سـاالری در انتاـا هـای دولتـی»
«کوچک سازی دولت و واگذاری آن به بخش خاوصی» و «رعایت اصل شفافیّت در
کلیّه فعالیّت های اتتاادی بخش دولتی و علومی» نقش تابل تـومّهی در پیشـگیری از
وتو مفاسد اتتاادی را ایفاء خواهند نلود
 -3در مسیر مبارزه با مرایم اتتاادی ایجاد هلاهنگی بـین تـوا در انجـام وظـای
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تانونی هر یک از آنها مهم تر از اتّحاد توا و یا تأسی

نهادهای مدید در مهت مبـارزه

با فساد مالی است
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