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 های اقتصادیتحلیل جرایم شرکتی در پرتو نظام

 

 ∗نژاد نائینیمجید صادق

 چکیده

های تجاری نقش بسیار زیادی در رشد و شکوفایی اقتصادی یا بنگاه ها شرکت

ی و کیفی این اشخاص حقوقی در کشورها دارند و با جهانی شدن اقتصاد و رشد کمّ

طور کلی و نظام اقتصادی کشورها به طور  المللی، جهان اقتصاد بهابعاد ملی و بین

جرایم »یا به تعبیری « ها()بنگاه ها شرکتجرایم »ای نوظهور به نام خاص، با پدیده

تجاری و مرتکبان آن  رایم شرکتی یا جرایم اشخاص حقوقیاند. جمواجه شده« شرکتی

اند را  شدههای اخیر تابع حقوق کیفری و بنابراین دارای مسئولیت کیفری که در دهه

که در سفیدان تلقی نمود شده از جرایم یقهتوان به تعبیری، مفهوم بازاندیشیدهمی

اعمال مجرمانۀ  معنایگیرند و به انتقادی قرار می هایشناسیجرم حیطۀ مطالعاتی

مدیران یا  و توسط اقدامات جمعی ی تجاری است که در بسترهای شغلیها شرکت

 .گیردکارکنان شرکت صورت می

ی و کیفی اشخاص حقوقی، به ویژه به خصوص با گسترش کمّ شیوع این جرایم

شناسی این ی تجاری باعث شده تا پژوهشگران این حوزه برای تحلیل و علتها شرکت
نجر به جرایم به مطالعات گسترده روی آورند و عوامل مختلفی که ممکن است م

یم مانند سایر جرایم از اتحاد و اقتران تبیین نمایند. این جرا ارتکاب این جرایم گردند را

آیند که یکی از این عوامل، ماهیت نظام اقتصادی است. به عوامل متعددی پدید می
تواند بسترساز ارتکاب این جرایم عبارت دیگر، گاهی نوع و ماهیت نظام اقتصادی می

تجاری در  یها شرکتگردد. این امر در نظام اقتصادی ایران که در آن هنوز بسیاری از 
جویی آنها فراهم است، تصدی دولت هستند و به همین دلیل زمینه برای نفوذ و رانت

های اقتصادی، تواند حائز اهمیت باشد. در این مقاله، جرایم شرکتی را در پرتو نظاممی
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مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به فراخور مطالب، به نظام اقتصادی ایران نیز اشاره 

 د.خواهیم نمو

شناسـی انتقـادی، نظـام    جرایم شرکتی، ماهیت نظام اقتصادی، جرم ها:واژهکلید

 اقتصادی لیبرال، نظام اقتصادی دولتی.
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 مقدمه

ی( یک مفهوم نوین یا جرایم شرکت 1،)یا به تعبیر برخی ها شرکتجرایم 
ود. سفیدها است که توسط ساترلند مطرح شده بشده از مفهوم جرایم یقه بازاندیشیده

های انتقادیِ انتهای سدة بیستم و ابتدای شناسیبستر اصلی مفهوم جرم شرکتی، جرم
توان گفت که این مفهوم سازی در فرایند سدة بیست و یکم است. به عبارت دیگر می

شناسی انتقادی صورت گرفته است. یعنی مفهوم شناسی سنتی به جرمگذار از جرم
، در فرایند گذار و به مقتضای شرایط زمانی و شناسی سنتیسفیدی در جرمجرم یقه

قوقی، به مفهوم جرم شرکتی در ی و کیفی اشخاص حویژه توسعۀ کمّ مکانی به

سفیدی و جرم های انتقادی نوین، تغییر و تبدیل یافته است. البته جرم یقهشناسی جرم
د اینکه مرتکب مانن .هایی نیز با یکدیگر دارند های فراوان، تفاوت شرکتی علیرغم شباهت

. با توجه به ماهیت خاص اص طبقۀ باال و مرفه جامعه نیستجرم شرکتی لزوماً از اشخ
این جرایم را با عناوینی چون جرایم تجاری، جرایم طبقه  ها، گاهی شرکتجرایم 

)سازمانی( مترادف دانسته و از این  3جرایم اقتصادی، جرایم مالی و جرایم شغلی 2،ممتاز
اما نگارنده همچنان از اصطالح جرایم شرکتی که گویاتر و  ،کننده میاین واژگان استفاد

 نماید.  استفاده می ،تر استرایج
سفیدی، نظر واحدی وجود در تعریف جرایم شرکتی همانند تعریف جرایم یقه

، چیزی جز بازتاب اعمال مجرمانۀ مدیران ها شرکتندارد. برخی معتقدند که جرایم 
را به جرایم مدیران همانندسازی  ها شرکتدر واقع جرایم  شرکت یا بنگاه نیست و

، مستقل از جرایم مدیران است، ها شرکتاما برخی دیگر معتقدند که جرایم  4.اندکرده

ای واقعی، مستقل و واجد اثر در دنیای کسب و کار هستند زیرا اشخاص حقوقی، پدیده
 باشند.  از مدیران خود داشته لذا باید مسئولیت کیفریِ جدا و

جرم شرکتی عبارت است از  توان گفت کهترین تعریف میدر ساده با این تفاسیر،
رفتار شرکت یا عامالن شرکت، بنگاه یا مؤسسه به نمایندگی از شرکت و به نام و به 

حساب آن شرکت، که در بستر فعالیت شغلی ارتکاب یافته و طبق قوانین کیفری، 

 
؛ 1391، بهار 57های حقوق قضایی، شمارة ، دیدگاه«اختیشنجرایم شرکتی از دیدگاه جرم»محسنی، فرید،  .1

ناری و آزاده  سفیدان، برگردان حمیدرضا دانششناسی جرایم یقهسیمپسون، سالی؛ و دیوید ویزبرد، جرم
 .1392صادقی، انتشارات مجد، 

2. Elite crimes 
3. Organizational crimes 

یۀ عمومی تزویر(، ترجمه و تحقیق: شهرام ابراهیمی، چاپ شناسی بزهکاری اقتصادی )نظر گسن، رمون، جرم .4
 .136، ص. 1392دوم، تهران، انتشارات میزان، بهار 
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ه منظور از گزارة اول یعنی رفتار شرکت، برسد نظر میبه  1.ممنوع و قابل مجازات است

در واقع اقدامات مجرمانۀ جمعیِ مدیران شرکت است که در راستای اهداف شرکت و به 
ها و رفتار مجرمانۀ  دهند و در این موارد تصمیمنام و به حساب آن شرکت انجام می

پسِ جرایم متنوع گردد. چون در آنها، به منزلۀ تصمیم و رفتار شرکت تلقی می
 2.های جمعی وجود دارند گیران یعنی اشخاص حقیقی یا ارگانها، تصمیم شرکت

شدن اقتصاد و افزایش مراودات تجاری توان گفت که با جهانی در همین راستا می

ها و همچنین حرکت نظام اقتصادی کشورها به سوی نظام اقتصادی آزاد و  بین شرکت

هایِ ساختاری زیادی جهت ثر سود، فرصتها و زمینهمبتنی بر رقابت و کسب حداک

 ارتکاب جرایم یقه سفیدان و جرایم شرکتی فراهم شده است.

آیند که این جرایم مانند سایر جرایم از اتحاد و اقتران عوامل متعددی پدید می

یکی از این عوامل، ماهیت نظام اقتصادی است. به عبارت دیگر، گاهی نوع و ماهیت 

شناسی جنایی، از لحاظ جامعهتواند بسترساز ارتکاب این جرایم گردد. ادی مینظام اقتص

محیط )نظام( اقتصادی را باید جزو محیط اجتماعیِ عمومی قلمداد کنیم چرا که خود و 

جرایم شرکتی همانند جرایم اقتصادی، از  3.آثار آن برای همۀ شهروندان مشترک است

شود. به عبارت دیگر، میان گونه و میزان أثر مینظام اقتصادی هر جامعه مستقیماً مت

برای نمونه،  4.تقیم وجود داردجرایم شرکتی از یکسو و نظام اقتصادی حاکم، رابطۀ مس

های اقتصادی سوسیالیستی که تصدی امور اقتصادی در دست دولت است، در نظام

 ج است.جرایمی مانند اختالس و سوءاستفاده از اموال دولتی بسیار شایع و رای

شناسی جرایم شرکتی، از ماهیت و ساختار نظام اقتصادی یک کشور از لحاظ علت

اهمیت واالیی برخوردار است. به عبارت دیگر، اقتصاد و سیستمی که برای آن انتخاب 

ماهیت و ساختار نظام  رای کشور برخوردار است زیرا گاهاز اهمیتی حیاتی ب ،شودمی

اقتصادی و مالی که در یک کشور وجود دارد، زمینه  های اقتصادی یک کشور و سیاست

های دولتی یا تبعیض در مثل وجود یارانه ،کندرا برای ارتکاب جرایم شرکتی فراهم می

 
1. Simpson, Sally, Corporate Crime, Law and Social Control, Cambridge University 

Press, 2002, pp. 6-7. 
، مجلۀ «نظریۀ عمومی فشار و جرایم شرکتی» نژاد نایینی،حسین؛ و مجید صادق . نجفی ابرندآبادی، علی2

 .2، ص. 1392، تابستان 13نامۀ شمارة  تحقیقات حقوقی، مجلۀ دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه

)دیباچه ویراست دوم(، در: نجفی ابرندآبادی، « شناسی در آغاز هزارة سومجرم»حسین،  نجفی ابرندآبادی، علی. 3
 .1، ص. 1393شناسی، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش،  بیگی، دانشنامه جرم حسین؛ و حمید هاشم علی

، در: گسن، رمون، جرم «دربارة اهمیت جرایم اقتصادی )دیباچۀ مترجم برای ویراست دوم(». ابراهیمی، شهرام، 4

تهران،  شناسی بزهکاری اقتصادی )نظریۀ عمومی تزویر(، ترجمه و تحقیق: شهرام ابراهیمی، چاپ دوم،
 .15، ص. 1392انتشارات میزان، بهار 
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بیرون از بافت و  توانکه جرایم شرکتی را نمی رسداعطای تسهیالت مالی. به نظر می

رخی نویسندگان قائل به این ماهیت )ساختار( نظام اقتصادی مورد توجه قرار داد. حتی ب

هایی  امر هستند که جرایم شرکتی تنها در ارتباط با ساختار اقتصادی و شرایط و فرصت

گذارد، قابل درک هستند که که نظام و ساختار اقتصادی یک جامعه در اختیار افراد می

 باشد. می شناسی جرایم شرکتیاین صحبت حاکی از اهمیت این عامل در علت

به صورت اقتصاد دولتی گاهی  1.نظام اقتصادی معموالً به دو شکل استساختار 

های بازرگانی همه یا اکثر آنها مربوط به دولت  یعنی واحدهای تولیدی و فعالیت است

است و دولت تصدی امور اقتصادی را به دست دارد. اما گاهی ماهیت نظام اقتصادی، 

یکسو مالکیت خصوصی وسایل تولید و  که مشخصۀ آنها از داری آزاد استسرمایهنظام 

جدایی سرمایه و کار و از سوی دیگر، داد و ستد اموال و خدمات است که بهای آنها 

کشورهای غربی از لحاظ اقتصادی به نظام  2.شودبرحسب نقش عرضه و تقاضا معین می

داری آزاد معروف هستند و اکثر کشورهای در حال توسعه، به نظام اقتصادی سرمایه

 دولتی معروف هستند.

نیز این  ـ که موضوع مطالعۀ مقالۀ حاضر است ـ در مورد بحث جرایم شرکتی

رویکرد وجود دارد که ماهیت و ساختار نظام اقتصادی، اعم از آزاد )لیبرال( یا دولتی در 

رو، مطالب را در قالب سه بند بررسی ارتکاب جرایم شرکتی مؤثر هستند. از این

های ای اول و دوم به بررسی و تحلیلِ ارتباط بین ساختار نظامکنیم. در بنده می

پردازیم و در بند سوم به وضعیت نظام اقتصادی لیبرال و دولتی با جرایم شرکتی می

ی و کیفی سو، گسترش کمّزیرا از یک ،حقوقی ایران در این خصوص خواهیم پرداخت

شوند یکی از ضاً مرتکب میی تجاری در جامعۀ امروز ایران و جرایمی که بعها شرکت

های مهم دستگاه عدالت کیفری است و از سوی دیگر، ماهیت و ساختار خاصی دغدغه

افزاید. همچنین  که نظام اقتصادی ایران دارد بر اهمیت این موضوع و تحلیل آن می

شناسی مرتبط که در این خصوص نظریات جرمبرای تحلیل و بررسی بهتر مطالب، 

 نیز به فراخور مطالب، بیان و مورد بررسی قرار خواهیم داد. رااست مطرح شده 

 
. البته این مطلب قابل ذکر است که ایرادات وارد بر هر دو نظام باعث ظهور نظام سومی به نام نظام اقتصادی 1

ها بین بخش دولتی و بخش خصوصی بر مبنای کارایی و  مختلط گردیده است که در آن، تقسیم منابع و فعالیت

ند سوم و در مبحث مربوط به نظام اقتصادی ایران به این امر اشاره خواهد شد زیرا برخی اثربخشی است و در ب
 معتقدند که نظام اقتصادی ایران از ماهیت مختلط برخوردار است. 

، 1388نیا، چاپ چهارم، تهران، انتشارات مجد، اسفندماه شناسی نظری، ترجمۀ مهدی کی. گسن، ریموند، جرم2

 .108ص. 
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 . ساختار نظام اقتصادی لیبرال و جرایم شرکتی1

های اقتصادی در گریاقتصاد آزاد )لیبرال( آن است که کلیۀ اختیارات و تصدی

و دخالت  رد و دولت فقط نقش هدایتگری دارداختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار بگی

ها بر اساس میزان  در این نظام اقتصادی، قیمت 1.کندامور اقتصادی نمیمستقیم در 
های تجاری برای جذب  و بنگاه ها شرکتگردد و رقابت بین عرضه و تقاضا تعیین می

های این نوع نظام اقتصادی است. با اینکه مشتری و کسب حداکثر سود، از شاخص
روند، اما برخی از دانشمندان میتقریباً تمامی کشورهای جهان به سوی این اقتصاد 

ساز ارتکاب جرایم معتقدند که ماهیت و ساختار نظام اقتصادی آزاد یا لیبرال، زمینه
 "ها شرکتاستقالل بزهکاری "های مُدرن توان به نظریهشرکتی است. در این زمینه می

طریق اولی در ها با استناد به این اصل که در اقتصاد لیبرال و به اشاره کرد. این نظریه
عصر جهانی شدن این اقتصاد، هدف اصلی هر شرکت، به حداکثر رساندن سود است، 

ها به طور  شرکتگیرند که بزهکاری اقتصادی به طور کلی و جرایم چنین نتیجه می

ناپذیر این نوع نهادهای اقتصادی است. زیرا اینها به منظور ادامه  خاص، جزء اجتناب
در واقع به نظر  .قابت، راهی جز توسل به بزهکاری ندارندحیات و توسعه در فضای ر

رسد در اینجا به طرز عجیبی با بازتولید نوعی بزهکار بالفطره یا حداقل شرکتِ می
در همین راستا، برخی دیگر از نویسندگان معتقدند که  2.بزهکار بالفطره مواجه باشیم

گیرد که مسائل بنیادی کل میهای غیراخالقی شهای اقتصادیِ آزاد، فعالیتدر نظام
جامعه را مورد تهدید قرار داده و تربیت دینی و بازدارندگی اخالقی فرد را از بین 

برد. برای نمونه، برتری منافع فرد بر منافع جمع این امر را به دنبال خواهد داشت  می
وجه شان متهای جمعی ناشی از تولیدشان را که بر اثر فعالیتکه تولیدکننده هزینه

ونی تعبیر جامعه و محیط اطراف گردیده و در ادبیات اقتصادی از آن به اثرات بیر

زیرا تولیدکننده در تالش است که میزان تولید را باال ببرد و  شود، بر عهده نگیرد، می
به عبارت  3.داندلذا خود را در قبال جرایمی مانند آلودگی محیط زیست، متعهد نمی

مل ـصاد آزاد که مشتـتار نظام اقتـت و ساخـقدند که ماهیـعتدیگر، این دانشمندان م
بر رقابت و به حداکثر رساندن سود است، عامل و ساختاری مهم برای ارتکاب جرایم 

 
ندیشمندان اسالمی معتقدند که اصول اسالمی با نظام اقتصادی آزاد یا لیبرال سازگارتر است. رک. . برخی ا1

، مجلۀ «های ساختاری فساد اقتصادی در ایران و راهکارهای مقابله با آنزمینه»هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، 
 .15، ص. 1386، زمستان 61حقوقی دادگستری، دورة جدید، شمارة 

 .137شناسی بزهکاری اقتصادی )نظریۀ عمومی تزویر(، منبع پیشین، ص.  ، جرم. گسن، رمون2

، 3، مجلۀ جامعۀ فردا، سال اول، شمارة «توسعۀ اقتصادی در اقتصاد دولتی و خصوصی»مهدوی، محمدمهدی، . 3
 .236، ص. 1385زمستان 
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ر تواند منجر به جرایمی مانند تبانی دچرا که همین رقابت در بازار می ؛شرکتی است

ناشی از ساختار اقتصاد کننده گردد که همگی  تعیین قیمت یا جرایم علیه مصرف
توان گفت که مطابق این رویکرد، جرایم شرکتی نتیجه سان میلیبرال است. بدین

 ماهیت نظام اقتصادی لیبرال است. ناپذیر و ناخواستهاجتناب

های شناسیتوان برای تبیین بهتر بحث، به رویکردهای جرمدر همین راستا می

شناسی  های انتقادی مانند جرمشناسیهای جرم برخی شاخه، زیرا در انتقادی اشاره کرد

را عامل ارتکاب  و آن مارکسیستی، به انتقاد از نظام اقتصادی آزاد یا لیبرال پرداخته

رو در ادامه، رابطۀ نظام اند. از اینجرایم اقتصادی )از جمله جرایم شرکتی( تلقی نموده

های شناسی های جرمشاخه اقتصادی لیبرال با جرایم شرکتی را از منظر برخی از

 دهیم.انتقادی مورد بررسی قرار می

 شناسی مارکسیستی به نظام اقتصادی لیبرال. رویکرد جرم1-1

شناسان طرفدار رویکرد مارکسیستی، در مقام نقد در آغاز سدة بیستم، جرم

 اکم در جوامع را که پیامدفرهنگیِ ح ـ شناسی سنتی برآمدند و فقر مادیمطالعات جرم

مدار از اکثریت مردم دار و قدرتکشیِ اقتصادیِ اقلیت سرمایهناپذیر بهره اجتناب

دانستند، به فقر و آثار مجرمانۀ آن جنبۀ ایدئولوژیک دادند. به نظر آنان، شکاف  می

طبقاتی و تکاثر ثروت و قدرت در دست اقلیتی از اعضای جامعه منجر به توزیع ناعادالنۀ 

شده  بدین ترتیب، اکثریتِ مردم محروم شود واجتماعی می ـ مادیها و امکانات موقعیت

به رفتارها و  از قدرت و ثروت در مقام اعتراض به شرایط تحمیلیِ چنین نظام اجتماعی،

انگاری کرده شوند که نظام کیفریِ حاکم و غالب آنها را جرمگفتارهایی متوسل می

هایِ عدالتیمقاومت و مبارزه علیه بیاست. بزهکاری، در چنین شرایطی به عنوان نوعی 

گردد. با شود و حقوق کیفری حامی منافعِ طبقه حاکم تلقی میاجتماعی توجیه می

اجتماعیِ طبقاتی است که بزهکاری هم از میان خواهد ـ  فروپاشی چنین نظام اقتصادی

ۀ شناسان مارکسیست، اقتصاد به عنوان زیربنای جامعسان، از نظر جرمرفت. بدین

  1.دهدداری و در نتیجه طبقاتی، به بزهکاری و حقوق کیفری شکل و جهت میسرمایه

داری اغلب به عنوان نظامی است که در آن از نظر این رویکرد، نظام سرمایه
داری به آنها های بزرگ وجود دارند و واحدهای بزرگ تولیدی و سرمایهمالکان سرمایه

های درآمد و ثروت است و این نابرابری را ابرابریداری پشتیبان نتعلق دارد. سرمایه
داند که افراد با صرف انرژی و منابع خود )کار، زمین و ناشی از مقدار کمکی می

 
 .16 -15ن، صص. ، منبع پیشی«شناسی در آغاز هزارة سومجرم». نجفی ابرندآبادی، علی حسین، 1
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شوند. مند میاز آن بهره کنند و به همان نسبتسرمایه( به جریان تولید می

که در آن همۀ داری هوادار لیبرالیسم اقتصادی است و بازار آزاد اقتصادی را  سرمایه
کنندگان آزادانه و با امکان انتخاب با هم روبرو شوند، شرط الزم تولیدکنندگان و مصرف

شناسان جرم 1.داندهای تولیدی و پیشرفت اقتصادی مینمایان شدن توانمندی
داری، خود ذاتاً موجب تمرکز ابزار مارکسیستی )سوسیالیست( معتقدند که نظام سرمایه

شود دار میروت در دست یک طبقۀ خاص یعنی طبقۀ بورژوا و سرمایهتولید، صنعت و ث
عدالتی اجتماعی، فقر و بزهکاری و انحراف اجتماعی در بخش وسیعی و در نهایت به بی

های سیاسی لیبرال از اعضای محروم جامعه منجر خواهد شد. بنابراین با فروپاشی نظام
دار از طبقۀ گستردة کارگران یت سرمایهکشی طبقۀ اقلداریِ آن، بهرهو نظام سرمایه

عدالتی اجتماعی، فقر و شود و در نتیجه بزهکاری و انحراف به عنوان آثار بیمتوقف می

شناسان یکی از نخستین جرم 3ویلیام بُنگر 2.کشی عمومی، از میان خواهد رفتبهره
ای ، نظریه"1916مجرمیت و شرایط اقصادی "مارکسیستی در کتابش با عنوان 

دار تمامی گسترده در مورد جرم ارائه داد و استدالل نمود که نظام اقتصادی سرمایه
آنکه به رفاه همنوعان خویش ند که حریص و خودخواه باشند و بی کمردم را تشویق می

منافع خویش را دنبال نمایند. جرم در طبقات فرودست متمرکز است زیرا  ،توجه کنند
انگارد در حالی که برای ثروتمندان ازمندان را جرم مینظام عدالت کیفری، حرصِ نی

شان را ادامه دهند. وی دارد تا تمایالت خودخواهانهای را مجاز میهای قانونیفرصت
استدالل نمود که در یک جامعۀ سوسیالیست، جرم از بین خواهد رفت زیرا این جامعه 

ای را که به نفع ییِ قانونیدهد و یکسوگرانگرانی برای رفاه کل جامعه را ترویج می

  4.ثروتمندان است برطرف خواهد نمود

شود به داری مربوط میها با نظام سرمایه یکی دیگر از وجوه مخالفت مارکسیست

های اجتماعی. مداخله و نفوذ صاحبان سرمایه در هنجارگذاری کیفری و اعمال واکنش
ها تمایل زیادی دارند  هستند و دولتزیرا این افراد، صاحب سرمایه و مالک ابزار تولیدی 

گری و نفوذ آنها در مراجع تا به اصطالح با آنها راه بیایند و همین عامل موجب البی
کنند گونه استدالل می شناسان مارکسیستی اینگردد. جرم تقنینی، قضایی و اجرایی می

امدها و دار باعث ایجاد پیکه تمرکز قدرت و ثروت در دست یک طبقۀ کوچک سرمایه

 
اهلل صدیق بطحایی اصل، چاپ سوم،  . وایت، راب؛ و فیونا هینس، درآمدی بر جرم و جرم شناسی، ترجمۀ میر روح1

 .317-318، صص. 1389تهران، نشر دادگستر، تابستان 

 .15 -16، منبع پیشین، صص. «شناسی در آغاز هزارة سومجرم». نجفی ابرندآبادی، علی حسین، 2
3. Willem Bonger 

شناسی(، ترجمۀ  های جرمناسی نظری )گذری بر نظریهـش ولد، جرج؛ برنارد، توماس؛ و جفری اسنیپس، جرم .4
 .358، ص. 1392علی شجاعی، ویراست ششم، تهران، نشر دادگستر، سال 
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عواقبی در مورد تعریف و واکنش نسبت به جرم شده است. اگر قدرت در دست آن گروه 

باشند تمرکز پیدا کرده باشد، آنان در مورد اینکه چه از افرادی که مالک ابزار تولید می
رفتاری به عنوان رفتار مجرمانه تعریف شود و یا چه رفتاری به عنوان رفتار مجرمانه 

ثیر خواهند گذاشت و تا سطح خاصی نظرات خود را تحمیل خواهند تعریف نشود تأ
های کرد. همچنین افراد با نفوذ و ثروتمندان قادر به تأثیرگذاری بر روی واکنش

گیرند. اند صورت میاجتماعی هستند که در برابر عملکردهایی که مجرمانه فرض شده
خالت دولت برای نمونه در مورد توانند در مورد شیوة دبرای مثال افراد صاحب نفوذ می

قابل ذکر است که با فروپاشی  1.موضوعاتی نظیر تخریب محیط زیست مداخله بکنند
اما با این  ،شناسیِ مارکسیستی نیز رو به افول نهاد های سیاسی سوسیالیستی، جرمنظام

شناسی علیرغم افولی که در قرن بیستم وجود برخی نویسندگان معتقدند که این جرم

های انتقادی در  اشته است، در قرن بیست و یکم و همزمان با رشد دیدگاهد
 2.شناسی، دارای افقی روشن و پرجنب و جوش شده است جرم

در پایان این بحث، ذکر این نکته الزم است که رویکردهای مارکسیستی به جرایم 
اقتصادی توجه نداشتند و به طور کلی از رابطۀ نظام  ـ مثالً جرایم شرکتی ـخاصی 
اند که جرایم شرکتی نیز به عنوان یکی از سخن رانده داری و جرایم ارتکابیسرمایه

  مصادیق مجرمانه در تحلیل آنها قرار خواهد گرفت.

 3. رویکرد رادیکالیسم جدید یا چپ نو1-2

میالدی بود  1960شناسی انتقادی و محصول دهۀ های جرماین رویکرد از شاخه
داری محسوب ره در جهان سرمایهگرایی و زندگی روزممصرف و اعتراضی بر علیه

روشنفکری و انقالبی بود و در مقابل رفته جنبشی رمانتیک، ضد هم شد. چپ نو روی می
کرد. این رویکرد معتقد بود داری حمایت میاز عمل مستقیم بر ضد کل سیستم سرمایه

را یکباره نفی کرد.  د کل آنداری به هم پیوسته است و بایکه کل اجزای نظام سرمایه
و افراد در زندگی سیاسی حمایت ها  همچنین این رویکرد از شرکت مستقیم گروه

برخی نویسندگان از رویکردهایِ انتقادی و رادیکالی مانند رویکرد چپ نو،  4.کردند می
 کنند، زیرا این رویکردها بر فاصلۀ طبقاتی و وجودیاد می 5شناسیِ تضادبه عنوان جرم

 
 .167. وایت، راب؛ و فیونا هینس، منبع پیشین، ص. 1

2. Cowling, Mark, Marxism and Criminological Theory: a Critique and a Toolkit, 
Palgrave Macmillan, 2008, p. 237. 

3. New Left (New Radicalism)  
 ؛ همچنین برای مطالعۀ بیشتر در این خصوص رک:325و  324 .منبع پیشین، صص وایت، راب؛ و فیونا هینس، .4

Carrington, Kerry; and Russell Hogg, Critical Criminology (Issues, Debates, 
Challenges), Willan Publishing, 2002, p. 218. 

5. Conflict Criminology  
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ورزند و به طور کلی با الهام از تبعیض و تعارض منافع بین طبقۀ دارا و فقیر تأکید می
ر اقتصادیِ دیدگاههای مارکسیستی، یکی از علل مهم ارتکاب جرایم را وجود ساختا

 1.دانند داری میدنیای سرمایه
اختار نظـام اقتصـادی   ـناسی انتقـادی، سـ  ـشـ بنـابراین مطـابق رویکردهـای جـرم    

کننـدة ارتکـاب جـرایم از جملـه جـرایم شـرکتی        تسـهیل داری یا لیبرال، عامـل  سرمایه

های انتقادی هنوز در دوران طفولیـت خـود   شناسیهستند. اما باید توجه داشت که جرم

هـایی کـه اساسـاً ناشـی از تفکـرات      سـری دلمشـغولی   هـا یـک  باشـند. ایـن نظریـه   می

گیرند. از طـرف دیگـر،   ز آنها نشأت میسوسیالیستی و رادیکالی هستند را نشان داده و ا

انـد، حاصـل   نظران بیان داشـته  طور که برخی صاحبها و دورنماهایشان هماناین نظریه

 ـ  بلکه بیشـتر جنبـۀ نظـری، فلسـفی و گـاه سیاسـی       ،تحقیقات میدانی و تجربی نیست

ایـد بـا   ایدئولوژیک، اعتراضی و مطالباتی دارد و لذا در علمی بـودن آنهـا و کاربردشـان ب   

 2.احتیاط فراوان عمل نمود

تـوان بـه طـور    گردد این است که آیـا واقعـاً مـی   حال سئوال مهمی که مطرح می

که بین ساختار نظام اقتصادی لیبرال و جرایم به طور عام و جرایم شـرکتی   قطعی گفت

گرفتـه،   . برخـی تحقیقـات صـورت   به طور خاص، ارتباط مثبت و معنـاداری وجـود دارد  

بیانگر وجود رابطۀ مثبت بین این دو متغیر هسـتند. امـا برخـی     ،که بیان شدطور همان

اند که ظهـور اقتصـاد بـازار آزاد در    اند و بیان داشتهنویسندگان در این مورد تردید کرده

باعـث رشـد انفجـاری اشـکال جدیـد جـرایم        1980انگلیس و آمریکای شمالی در دهۀ 

گیری کنیم که افـزایش انفجـاری   توانیم نتیجهبا این همه نمی .سفیدی شدتجاری و یقه

شک با تجربۀ بازار آزاد در دولتهای تـاچر و میجـر    بار که بیجرایم علیه اموال و خشونت

ای مستقیم و قطعی میان اقتصاد بـازار آزاد و  ای مثبت از رابطهمصادف بوده است، نشانه

تـوان گفـت کـه بـین     مـی رسد که به طور قطعـی ن به نظر می 3.چیزی به نام جرم است

داری و جرایم شرکتی ارتبـاط مسـتقیم و معنـاداری وجـود دارد.      ساختار اقتصاد سرمایه

هرچند ممکن است که این ساختار و برخی کارکردهای آن باعث ایجاد یا تسهیل برخی 

جرایم گردد اما این امر به معنای این نیست که کل ساختار اقتصاد لیبرال بیمار بـوده و  

به خصوص آنکه تجربۀ کشـورهای سوسیالیسـتی کـه مخـالف      ،گرددزایی می رمباعث ج

 
1. Siegel, Larry, Criminology; the Core, Fourth Edition, Wadsworth Cengage 

Learning, 2011, p. 12 
 .19 .ص ، منبع پیشین،«شناسی در آغاز هزارة سومجرم»حسین،  نجفی ابرندآبادی، علی .2

محمدی،  دکتر حمیدرضا ملک  شناسی آکسفورد، جلد اول، ترجمه  جرم  مگوایر، مایک؛ گان، رادمور؛ و رابرت رینر، دانشنامه .3

 .427 -428. ، صص1389چاپ اول، تهران، نشر میزان، زمستان 
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اقتصاد لیبرال و طرفدار اقتصاد دولتی بودنـد نشـانگر عـدم موفقیـت ایـن نـوع از نظـام        

ید توجـه داشـت کـه در فراینـد     همچنین با 1.اقتصادی )یعنی اقتصاد دولتی( بوده است

ذار داریم که در این مرحلـه بسـتر   ای با نام مرحلۀ گسازی اقتصاد، مرحله خصوصی

ریزی و مدیریت بسـیار  گردد و لذا نیاز به برنامهارتکاب بسیاری از جرایم فراهم می

ــوی و علمــی دارد و  ــن  ق ــای   ارتکــاب جــرایم در ای ــه پ ــط، ب ــه غل ــانی ب ــۀ زم بره

رسـد کـه   شود. النهایه به نظر مـی سازی و ماهیت نظام لیبرال گذاشته می خصوصی

دارای مضـار بسـیار    ـ  علیرغم ایرادات و اشـکاالتی کـه دارد   ـلیبرال   نظام اقتصادی

هـای   کمتری نسبت به نظام اقتصادی دولتی است، به ویژه آنکه امروزه حتـی نظـام  

یافته که ادعای لیبرال و آزاد بودن هـم دارنـد، بـه طـور      اقتصادی کشورهای توسعه

و هـدایتگری را ایفـا    قـش نظـارتی  کامل و محـض آزاد نیسـتند و دولـت در آنهـا ن    

بگـذار بشـود، بگـذار    "نماید. به عبارت دیگر، شعار معروف لیبرالیسم اقتصـادی؛   می

های اقتصادی کنار کشـیده و بـه    به این معنا که دولت باید خود را از فعالیت "برود

این صورت عدم مداخلۀ دولت سـبب  ارائۀ خدمات امنیتی و نظارتی بسنده کند، در 

دجوش در میان کنشگران ایجـاد شـود و روابـط اقتصـادی بـه      شود یک نظم خو می

توان هیچ کشوری را یافت خودی خود شکل گیرد، دیگر منتفی شده و در عمل نمی

را سامان آن  "نظمی خودجوش"که عرصۀ اقتصاد را به حال خود واگذارده باشد تا 

تردیدی  های پس از تولد این نظریه، ببخشد. تجربۀ کشورهای مختلف در طول سال

نیز اضافه نمود که به موارد فوق باید این نکته را  2.گذارد در ناکارآمدی آن باقی نمی

های دولتی نه تنها ناکارا دهد که در اغلب کشورها، بسیاری از نگاه شواهد نشان می

کنند، بلکه به دلیل ور هستند و به افزایش منابع و درآمد دولت کمک نمیو غیربهره

گردند. بنابراین های دولت نیز میها، باعث افزایش هزینهها و یارانهجذب انواع کمک

هـای   سـازی شـرکت  ش کسر بودجل خود، اقدام بـه خصوصـی  ـها جهت کاه تـدول

 3نمایند.دولتی می

 
)با اضافات و بازنگری حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم  شناسی، ترجمه علیپیکا، ژرژ، جرمبرای نمونه رک.  .1

دارد که بزهکاری در جوامع اروپای شرقی قبل وی بیان می .59. ، ص1393شده(، تهران، انتشارات میزان، بهار 

مستقیماً با ساختارهای اقتصادی و سیاسی آنها  1989از فروپاشی نظام سوسیالیستی و کمونیستی در سال 
، نشان داد 1990های  ماهیر سوسیالیستی شوروی از آغاز سالارتباط داشته است. تغییر ساختارهای اتحادیه ج

 که بزهکاری و فساد در این منطقه از دنیا قابل توجه بوده است.
شد حقوق کیفری و نامۀ کارشناسی ارفیروزمنش، افشین، نقش مداخلۀ کیفری در توسعۀ اقتصادی، پایان .2

 .111. ، ص1385شناسی، دانشگاه امام صادق )ع(، مرداد  جرم

های سازی مردمی؛ کارایی همراه با عدالت، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز پژوهشزاده، احمد، خصوصیکابلی .3
 .21. ، ص1384مجلس شورای اسالمی، تابستان 
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 . ساختار نظام اقتصادی دولتی و جرایم شرکتی2

د و گیـر در اقتصاد دولتی، کلیه یا اکثـر امـور اقتصـادی توسـط دولـت انجـام مـی       

کنـد. بـه عقیـده    گـری مـی  دولت به طور مستقیم در امور اقتصـادی مداخلـه و تصـدی   

بسیاری از اقتصاددانان، دولتی بودن اقتصاد عامل اصلی بروز جرایم شرکتی اسـت. زیـرا   

این نوع نظام اقتصادی باعث از بین رفتن رقابـت شـده و باعـث ایجـاد رانـت اقتصـادی       

گـردد. بـه عبـارت دیگـر،     باعـث جـرایم شـرکتی مـی    گردد و این رانت اقتصادی هم می

گری امور اقتصـادی توسـط دولـت صـورت بگیـرد،      هنگامی که حجم عظیمی از تصدی

تـرین  گردد کـه یکـی از مهـم   های اقتصادی کالن میساز بروز سوءاستفادهاین امر زمینه

کـه  هـای اقتصـادی در بـین کارمنـدان و نهادهـای دولتـی اسـت        این موارد، ایجاد رانت

گـردد. از طـرف دیگـر،    باعث ضربه زدن به نظام اقتصادی سالم و مبتنی بـر رقابـت مـی   

هـا و تـدابیر   گـردد تـا برنامـه   دخالت بیش از حد دولـت در امـور اقتصـادی باعـث مـی     

اقتصادی به طور دقیق و علمی تدوین نگردند و همین امر باعـث بـرهم خـوردن تـوازن     

و اینچنین بازاری، یک بسـتر مناسـب بـرای ارتکـاب     گردد بازار و ایجاد اخالل در آن می

جرایم شرکتی خواهد بود. به عقیدة برخی، میزان دخالـت دولـت در امـور اقتصـادی بـا      

میزان تحقق جـرایم اقتصـادی رابطـۀ مسـتقیم دارد بـدین معنـا کـه در جوامـع دارای         

د. امـا  دهـ های کمتری وجود دارد جرایم کمتری نیـز رخ مـی  اقتصاد آزاد که محدودیت

دهند زیرا در ایـن نظـام، دولـت    های دارای اقتصاد دولتی جرایم بیشتری رخ میدر نظام

هـای طبیعـی و وسـایل عمـدة تولیـد       ریزی و ادارة اقتصاد را بر عهده دارد و ثروتبرنامه

بنابراین یکی از پیامدهای اقتصـاد دولتـی، بـزرگ شـدن دولـت       1.در اختیار دولت است

گـردد.  جب ایجاد رانت و مفاسد مالی از جمله جرایم شـرکتی مـی  است که این قضیه مو

 کنیم.لذا مباحث این بند را در قالب سه قسمت به شرح ذیل دنبال می

گری دولت در اقتصاد: بستری مناسب برای . مالکیت و تصدی2-1

 ارتکاب جرایم شرکتی

را به دست  بزرگی دولت )دولت دارای اختیارات وسیع که زمام اکثر امور اقتصادی

های اقتصادی دولتی است. بزرگی دولت از چند جنبه بر دارد( از خصایص اصلی نظام

گذارد. نخست، بزرگی دولت منجر به روند ارتکاب جرایم اقتصادی و شرکتی تأثیر می

گستردگی حیطۀ اختیارات شده و مقامات سیاسی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت 

 
 .51. ، ص1391زراعت، عباس، حقوق کیفری اقتصادی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، سال  .1
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در برخی کشورهای جهان سوم به نحوی است که تقریباً  گردند. این روندو نفوذ می

حیطۀ بخش خصوصی با نوعی محدودیت و فضای ناکافی روبروست. شواهد نشان داده 

ها و امکانات فسادآمیز است که گستردگی وظایف بدون تردید منجر به ایجاد رانت

فقط  مثالً در بحث تخصیص منابع و اعطای تسهیالت دولتی، 1.متعدد خواهد شد

توانند از این تسهیالت سودآور استفاده کنند که دارای نفوذ و رانت هایی می شرکت

 بینی است.باشند و در این راستا ارتکاب اعمالی مانند ارتشاء کامالً قابل پیش

دوم آنکه، این گستردگی موجب به وجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان 

شود. در این حاالت معموالً کارکنان ضعیف میبرای تصدی وظایف محول شده به دولت 

در استخدام دستگاه دولتی قرار ها و خویشاوندان و افراد وابسته به پیروان حامی

 2.شودگیرند و این روند منجر به گسترده شدن فساد می می

سوم، از آنجاکه معموالً مدیران نخبه و برجسته در رأس ساخت سیاسی و 

گیرند، لذا بزرگی دولت خود به خود موجب  نیافته قرار نمی های توسعه اقتصادی دولت

 3.شود های دولتی و بروز فسادهای ناشی از آن میمدیریت و ادارة ضعیف بخش

از طرفی، یکی از معضالت کشورهای دارای اقتصاد دولتی و رانتی، که در آنها 

بر عملکرد  فقدان نظارت کافیو  ی دولتیها شرکتگستردگی دولت بسیار حجیم است، 

باشد. در ایران، بعد از انقالب اسالمی به موجب قانون حفاظت و توسعۀ صنایع آنها می

ی بازرگانی، خدماتی، تولیدی، صاحبان ها شرکت، کارخانجات و 1358ایران مصوب 

ی مزبور تمهیداتی ها شرکتسرمایه وابسته به رژیم سابق، ملی شد و دولت برای ادارة 

برای این قبیل  مدیران منتخبموجب قانون، مجاز بوده است که  اندیشید از جمله به

توانستند هم از بخش دولتی و هم از شده، انتخاب نماید. این مدیران میمؤسسات ملی

ی ها شرکتبخش خصوصی انتخاب شوند. بنابراین فقدان جایگاه و ساختار معین برای 

نمود. یم مفاسد اقتصادی را فراهم میها و ایجاد زمینۀ جرامزبور، امکان بروز سوءاستفاده

ی دولتی، عدم ها شرکتاز طرفی باید دقت داشت که یکی از عوامل بروز فساد مالی در 

که  4و اختیارات فراوان مدیران آنهاست ها شرکتکنترل بودجه و عملکرد مالی این 

 
های جهان سوم(، چاپ اول، تهران، انتشارات  شناسی سیاسی فساد در دولتاد )جامعهربیعی، علی، زنده باد فس .1

 .65 .، ص1387مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی، سال 

 .همان .2

اداری و سیاست جنایی مقابله با آن با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای  -دادخدایی، لیال، فساد مالی .3

 .209. ، ص1390تهران، انتشارات میزان، تابستان  مبارزه با فساد،

شناسی فساد و امنیت )نگاه موردی به مقولۀ فساد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تأثیر فراهانی، محمد، جامعه .4

 .38. ، ص1384آن بر امنیت ملی ایران(، چاپ اول، تهران، انتشارات پرسمان، سال 



214 

 

 

ب 
ی مصو

ت اسالم
رویکرد قانون مجازا

1392
به قسامه

 

ی در پرتو نظام
ل جرایم شرکت

تحلی
 

ی
ی اقتصاد

ها
 

ست ولی در عمل مشاهده ها شرکتها باعث کارامدشدن این اگرچه از بعضی جنبه

های سوءاستفادة مالی توسط مدیران این شود که این اختیارات باعث ایجاد زمینه می

 و عوامل غیرمستقیم آنها شده است. ها شرکت
های از طریق توسل به تکنیک هایی، معموالً ارتکاب جرمدر چنین نظام

ان گردد. در واقع، ارتکاب جرم نه تنها از جانب مأموران و کارگزارسازی توجیه می خنثی
به مناسبت شغل و موقعیت، بلکه از سوی افرادی که مجبور به خرید کاالهای مصرفی 

ناپذیر خواهد بود. این دسته نه تنها خود را مسئول اعمال از بازار سیاه هستند، اجتناب
ای مجرمانۀ خود ندانسته، بلکه جرم ارتکابی را نه همچون یک عمل مذموم، بلکه شیوه

دانند که در گذشته  عدالتی می، کوتاهی مدیران مافوق یا بیبرای جبران خسارت جرم
ها، از یکسو، رقم اند. با این وجود در این نظامعلیه آنان ارتکاب یافته یا تحمل کرده

سیاه جرایم زیاد است و از سوی دیگر به دلیل اعطای وجه محرمانه به آمار جنایی، 
قانون مجازات اسالمی  36ر تبصرة مادة ایران د گذار قانونهمچنین،  1.امکانپذیر نیست

، تعدادی از جرایم اقتصادی را نام برده است که برخی از آنها مانند بند ت، ث، 1392
های دارای اقتصاد دولتی است. مقنن در این تبصره، انتشار حکم چ، ز، خاص نظام

هندة رواج د محکومیت این دسته از جرایم را الزامی دانسته است که این امر خود نشان
 برای مقابله با آنهاست. گذار قانوناین جرایم در کشور و عزم 

در پایان این بحث، ذکر این مطلب مهم است که برخی اندیشمندان معتقدند که 

شیوة کارکرد بخش حجم بخش عمومی چندان در میزان فساد اهمیت ندارد بلکه 
اخلۀ دولت در اقتصاد، به عبارت دیگر درست است که مد 2.، مهم و مطرح استعمومی

احتمال رانت را بیشتر کرده و زمینه را برای تفسیر مقررات و تخصیص منابع به وسیلۀ 

کند، اما آنچه که اهمیت دارد شیوة کارکردن و ادارة بخش کارکنان دولت فراهم می
عمومی و دولتی است نه حجم وسیع آن. چرا که اگر حجم دولت وسیع باشد اما کارکرد 

رسد این دیدگاه بر رسد. به نظر میباشد، در این صورت فساد به حداقل می آن درست
باشد چراکه مطالعات و تحقیقات میدانی دقیقی استوار نیست و چندان قابل اعتماد نمی

ای ناگسستنی دارد و تجربۀ کشورهای دارای اقتصاد دولتی دخالت دولت با رانت رابطه
ای جز توسل به اقتصاد آزاد یا وسعۀ اقتصادی چارههم بیانگر این مطلب است که برای ت

 سازی نداریم.لیبرال و خصوصی

 
، مجموعه «سازیختی جرایم مأموران در نظام مالیاتی از منظر فنون خنثیشناتحلیل جرم»ابراهیمی، شهرام،  .1

مقاالت همایش ارتقای سالمت اداری در نظام مالیاتی، به کوشش شهرام ابراهیمی، تهران، نشر میزان، سال 

 .16. ، ص1392

ترجمه و انتشار:  کریستوفر، آندوینگ جنز؛ و دیگران، فساد اقتصادی در جهان )مروری بر تحقیقات معاصر(، .2
 .165. ، ص1388مؤسسۀ تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، چاپ اول، تهران، سال 
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 . ارتباط ارتکاب جرایم شرکتی با دوران گذار2-2

سازی اقتصاد خود و گذار از دوران اقتصاد  بسیاری از کشورها برای خصوصی

ن گذار یعنی گویند. دورامی "دوران گذار"کنند که به آن ای را تجربه میدولتی، مرحله

دورانی که اقتصاد یک کشور در حال تبدیل شدن از حالت دولتی به خصوصی است و 

لذا مدیریت صحیح  1.گردداین دوران بسترساز ارتکاب جرایم اقتصادی و شرکتی می

های کشور و همچنین نظارت بر روند خصوصی سازی در این نیروی انسانی و سرمایه

توان تشدید و گسترده شدن ه نظر برخی اساتید، مییابد. بدوران اهمیت مضاعف می

های توسعه توسط نامهفساد را تا حدود زیادی در نتیجۀ دوران گذار و شروع به اجرای بر

های اقتصادی چون زیرا آغاز نوسازی و شروع سازندگی مانده دانست، کشورهای عقب

ی خارجی و ها شرکتنیازمند تزریق یکبارة سرمایۀ داخلی و خارجی، پیوند با 

آمادة ماشین دولتی  ن ارزی و تزریق آن به پیکرة نیمههای کال چندملیتی، دریافت وام

های سیاسی و  های اقتدارگرا و همچنین فقدان آزادی است و از طرفی وجود دولت

ای است که سان فساد مالی دروازهشود و بدینهای پاسخگو نیز با آن همراه می دولت

از طرفی در این دوران، تغییر و تحوالت بنیادین و  2.خواهد شدخواه ناخواه گشوده 

های جدید و استقرار ویژه با ورود تکنولوژی به ـفرهنگی شتابزده در بافت اجتماعی و 

دهد که باعث از  رخ می ـ های خارجی و چندملیتی در این کشورها شرکت

و اقتصادی در  گیگردد. لذا مدیریت صحیح اجتماعی، سیاسی، فرهنگسیختگی می هم

 ساز است.وره بسیار مهم و سرنوشتاین د

گسیختگی و ها دچار نوعی از هم به دالیلی که اشاره شد، دولت ،در دوران گذار
گردند که این نابسامانی موجب ارتکاب جرایم به طور نابسامانی در امور اقتصادی می

ها  د بتوان گفت که دولتگردد. در این راستا شایکلی و جرایم شرکتی به طور خاص می
گردند که این انومی، بستر ارتکاب جرم می انومی اقتصادیدر دوران گذار دچار نوعی 

کند. در همین راستا یکی از ها، مؤسسات یا مدیران و صاحبان آنها را فراهم می بنگاه

 
های دولتی در حال واگذاری به بخش خصوصی است و لذا  به ویژه اینکه در این دوران، اموال و سهام شرکت .1

محتمل و در عین حال نحوة واگذاری آنها و همچنین نفوذ و رانت افراد برای تصاحب آنها به ثمن بخس، بسیار 

پذیرد که خود منبع خطرناک است. این واگذاری در قالب معامله و قراردادهای فروش و واگذاری صورت می

بازی و اعمال نفوذ در خصوص انعقاد تیرجویی، اخذ رشوه، پابالقوه بروز و ظهور رفتارهای فسادآمیز نظیر رانت
 ست.ا قراردادهای اعطای امتیازها

اهلل؛ و غالمرضا رهبر، فرهاد؛ میرزاوند، فضل. در این زمینه همچنین رک. 112. لی، منبع پیشین، صربیعی، ع .2
های تجربی، جلد اول، چاپ اول، تهران، ها، پیامدها و آموزهپور، بازشناسی عارضۀ فساد مالی؛ ماهیت، گونهزال

 و بعد. 72 ص.، ص1381انتشارات جهاد دانشگاهی دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران، 
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کن است نتیجۀ نوعی آشفتگی و شناسان معتقد است که بزهکاریِ کسب و کار ممجرم
های اقتصادی باشد که  های کسب و کار و فعالیتریختگیِ نظام اقتصادی و محیط درهم

در این شرایط  1.بخشِ دولت دارد )نوعی انومی اقتصادی(نیاز به اصالح و مداخلۀ انتظام
گسیختگی شده است، ارتکاب جرایم شرکتی نابسامان که اقتصاد کشورها دچار از هم

دادن آنچه که فقیت مادی بلکه از ترس ناشی از دستممکن است نه تنها از تمایل به مو
به این دلیل مرتکب جرایم  ها شرکتفرد اکنون دارد، ناشی شود. در این شرایط برخی 

ترسند اگر چنین کاری نکنند با ریسک از دست دادن آنچه که شوند که میشرکتی می
شده است با عنوان: ای بیان فرد اکنون دارد روبرو خواهند شد. در این راستا نظریه

؟ مطابق این رویکرد ترس از شکست همانند طمع "2حرص و طمع یا ترس و واهمه"
سفیدی و شرکتی سوق دهد. در واقع تواند افراد را به ارتکاب جرم یقهبرای موفقیت، می

تواند یک عامل انگیزشی منحصر به فرد در ارتکاب جرم ترس ناکامی و شکست می
رت دیگر، برای کسانی که به وضعیت اجتماعی باال و رفاه زیاد خو به عبا 3.شرکتی باشد

اند، احتمال از دست دادن این موقعیت و رفاه به خاطر رکود و فشارهای گرفته
تواند منبع فشاری برای ارتکاب جرایم شرکتی در مواجهه با این شرایط اقتصادی، می

کرد، به دلیل را مدیریت میباشد. برای نمونه تاجری که یک شرکت ساختمانی کوچکی 
کرد کرد. او استدالل میهای تقلبی را صادر می ترس ناشی از دست دادن تجارت، چک

که انگیزة جرم ارتکابی وی ترس از دست دادن چیزی بود که برای به دست آوردن آن 
توان از نظریۀ فشار در این قسمت، برای تبیین بهتر مطالب می 4.سخت تالش کرده بود

مردم در جوامع دارای ساختار فرهنگیِ استفاده نمود. طبق نظریۀ فشار مرتون، نیز 
به اهدافِ باالترِ تعریف و گرایی و رقابتی، دائماً تحت فشار و استرس برای نیل مادی
شدة جامعه هستند. در این موارد، به رغم ترویج و تشویق زیاد برای دسترسی به  ترویج

های قانونیِ وصول به این اهداف در دسترس  و راهاهداف مشروع و مقبول، وسایل 
های مختلف از همگان قرار ندارد. همین شکاف بین وسایل و اهداف، موجب واکنش

باشد که مینوآوری و خالقیت ها، به صورت شود. یکی از این واکنشسوی اشخاص می
  5.ممکن است در قالب ارتکاب جرایم مختلف از جمله جرایم شرکتی ظاهر شود

 
نژاد، اسمعیل ، دیباچه در: رحیمی«سفیدی تا جرم اقتصادیاز جرم یقه»حسین،  نجفی ابرندآبادی، علی .1

 .13 -14. ، صص1391مدار(، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، سفیدی )رویکردی فرصت)مترجم(، جرایم یقه
2. Greed or Fear 

نژاد، چاپ مدار، ترجمۀ اسمعیل رحیمیسفیدی؛ رویکردی فرصتم یقهسیمپسون، سالی؛ و مایکل بنسون، جرای .3

 .123-124. ، صص1391اول، تهران، انتشارات میزان، 
 .124. همان، ص .4

گفتنی است که یکی از رویکردهای جدیدی که اخیراً در مورد تبیین جرایم شرکتی مطرح شده، نظریۀ عمومی  .5

نژاد ؛ و مجید صادقحسین ین رویکرد جدید رک. نجفی ابرندآبادی، علیفشار رابرت آگنو است. برای مطالعۀ ا
 .منبع پیشین، نایینی
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سازی را شروع رسد که کشور ایران که چند سالی است روند خصوصیمیبه نظر 

قرار دارد و لذا مدیریت صحیح در  ـ یعنی دوران گذار ـکرده است، در این دوران 
های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از ضروریات این دوره است. زمینه

اموال و سهام دولتی به بخش خصوصی سازی و واگذاری لذا باید در نحوة خصوصی
نهایت دقت را اعمال نمایند تا اموال دولتی با ثمن بخس و تحت نفوذ و رانت افراد 

سازی، نحوة های مهم در فرایند خصوصیسودجو به تاراج نرود. بنابراین، یکی از بایسته
ورود گذاری و واگذاری اموال دولتی است که عدم رعایت این امر باعث صحیح قیمت

بسیاری از "گردد. به همین دلیل است که در  های فراوان به نظام اقتصادی میزیان
سازی باعث سودجویی کشورهای در حال توسعه، کارکرد ضعیف یا نامتناسب خصوصی

ها و انتقال انحصار از بخش دولتی به بخش خصوصی شده  برخی افراد از راه تغییر قیمت

سازی ممکن است منجر به شت که گاهی خود خصوصیبنابراین، باید دقت دا 1"است.
توان از آنها پیشگیری ایجاد جرایم شرکتی گردد که البته با اتخاذ تدابیر مناسب می

مجوز از ده مورد به  نمود. به عنوان نمونه ممکن است حذف تشریفات مربوط به اخذ
جمهوری  گذار نونقادر همین راستا،  2.یکی، در شرایطی باعث افزایش مبله رشوه گردد

سازی را قانون برنامۀ سوم توسعه، تشکیل سازمان خصوصی 15اسالمی ایران در مادة 
اند را صویب قرار گرفتهـیی که مورد تها تـشرکه وکالت واگذاری ـرده کـنی کـبیپیش

سازی همراه بر عهده دارد. در همین راستا، برخی اقتصاددانان معتقدند که اگر خصوصی
ت با فرایند صور ساختارهای دیگر و به روش صحیح صورت نگیرد، در اینبا اصالح 

مواجه خواهیم شد. یعنی مافیاهای خصوصی  3"هاشده ساختنِ خصوصیخصوصی "

تر از ی به مراتب آزمندانهساالران دولتی خواهند شد که رفتار جایگزین دیوان
 4.دهندیساالران خواهند داشت و کارایی کل اقتصاد را کاهش م دیوان

یافته و صنعتی که این دوران را سپری باید از تجربۀ کشورهای توسعه نبنابرای
سازی به چون اگر خصوصی .تر نشویماند استفاده نمود تا دچار فساد مالیِ عظیمکرده

دولتی های نظامی و شبهنحو نادرست صورت بگیرد، رانت از بخش دولتی به بخش
تر خواهد بود و در واقع این نوع از رانت بسیار خطرناک یابد و بدون تردیدانتقال می

 مصداق دفع فاسد به افسد خواهد بود.

 
 .161. رهبر، فرهاد، منبع پیشین، ص .1

2. Ackerman, Rose, "Corruption: A Study in Political Economy", American Political 
Science Review, vol. 61, No 2, 1978, p. 41. 

3. Privatizing the Privatized 
سازی ، ترجمۀ آلن جمال دیکاله، در: الزامات و نتایج خصوصی«هاشده خصوصی ساختن خصوصی»تورنل، ارون،  .4

 .26و  7صص. ، 1389های مجلس شورای اسالمی، بهار )مجموعه مقاالت(، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز پژوهش
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 جویی. تحلیل جرایم شرکتی با رهیافت اقتصادیِ رانت2-3

ای را گانهن برای تبیین فساد مالی و شرکتی، رویکردهای پنجای از محققاعده

جویی است. ت اقتصادی و رویکرد رانتکه یکی از این رویکردها، رهیاف 1اندارائه داده

داند که آن نیز می نیافتهساختار اقتصادی توسعهرا در رهیافت اقتصادی، ریشه مفاسد 

به نوبۀ خود عامل محوری را در این زمینه، دخالت بیش از حد و حصر دولت در اقتصاد 

د ـه مفاسترین پایگا مهم ـ محصولیویژه تک به ـداند. در واقع اقتصاد دولتی می

شود که دولت را قادر به تخصیص و توزیع خودسرانه منابع اقتصادی تلقی می -سیاسی

نماید که این اختیارات ویژه عمومی و به عبارتی امتیازات ویژة اقتصادی و اجتماعی می

بندی فرایند مبادالت خارجی و ها با کنترل و تحدید عملیات بازار، سهمیهیا رانت

در درون  2.گرددهای پرمنفعت اقتصادی، تشدید میفعالیت مجوزبندی بخشی از

جویی که امتیازات ویژه در اقتصادی، رویکردی ظهور کرد با نام رویکرد رانت رهیافت

گیرد و قوانین گیران سیاسی قرار میهایی که در اختیار تصمیمهای اقتصادی، رانتنظام

ه مجوزها فراهم ی ایجاد بازار سیاو مقرراتی که در آن تصمیمات فردی، زمینه را برا

د به دست روند. همچنین فاصلۀ بین سوهای این رویکرد به شمار می کند، از ویژگیمی

 3.سازدشده، رابطۀ اقتصادی را فاسد می های پرداخت آمده از مجوزها و هزینه

جویی اولین بار در تجزیه و تحلیل فساد از سوی اقتصاددانان مطرح شد. واژة رانت

انت در لغت به معنای کرایه و اجاره گرفتن چیزی است. در مبحث فساد مالی، رانت ر

های غیرقانونی که بر اساس موقعیت یا رابطه به  گیرد که فردی از فرصتوقتی شکل می

امروزه  4.برداری نمایددست آورده، استفاده کند و در مسیر کسب منفعت از آن بهره

یدا کرده است و هرگونه درآمد حاصل از امتیازات ای پمعنای رانت، مفهوم گسترده

گویند. مصداق بارز این مفهوم از ها و مجوزها را اصطالحاً رانت میانحصاری، محدودیت

ای است که مجوز انحصاری دولتی در عرصۀ تولید، توزیع، رانت، درآمدهای باد آورده

 5.صادرات و واردات ایجاد کرده است

 
 .بعد به 24 .ربیعی، علی، منبع پیشین، صص .1

 .25ص همان، .2

 .27ص. همان،  .3

، 1383نیا، فساد مالی، چاپ اول، تهران، انتشارات کانون اندیشۀ جوان، سال دادگر، حسن؛ و غالمعلی معصومی .4

 .16. ص

، زمستان 67، مجلۀ تحقیقات اقتصادی، شمارة «جویی و رشد اقتصادیرانت»ابریشمی، حمید؛ و محمد هادیان،  .5

 .14. ، ص1383
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توانند از نها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی نیز میدر مفهوم اقتصادی، نه ت
رو اصطالح ترین این اشخاص حقوقی، دولت است. از اینمند گردند، که بزرگرانت بهره

گیرد. دولت رانتیر، هر دولتی که قسمت عمدة درآمد خود را از دولت رانتیر شکل می
فت کند، دولت رانتیر منابع خارجی و به شکل رانت، یعنی درآمد بدون تالش دریا

شود. به عبارت دیگر، دولت رانتیر دارای این ویژگی است که از فروش کاالها نامیده می
، به طور مستقیم درآمد دریافت و خدمات با قیمتی بسیار باالتر از هزینۀ تولید آنها

جانبه و عمدی هر از لحاظ حقوقی، تعریف رانت عبارت است از: تحصیل یک 1.کند می
مزایایی )مالی یا غیرمالی( از سوی کارگزاران حکومتی با سوءاستفاده از موقعیت نوع 

شغلی خویش بر خالف قانون یا حقوق دیگران از طریق افشای اطالعات یا استفادة 
 2.شخصی از آن، استخدام اشخاص، واگذاری امتیازات و امثالهم

نفعت به صورت های اقتصادی پرمرانت اقتصادی حالتی است که در آن فعالیت
های اصولی به نامهمجوز واردات یا صادرات کاال یا خدمات و نیز به صورت صدور موافقت

های کالن بانکی آید. همچنین استفاده از وامانحصار فرد، گروه یا حزب خاصی درمی
های کالن ریالی با نرخ سودهای بسیار پایین که تنها در ای یا وامارزی به صورت یارانه

 3.شوندگیرد، نوعی رانت اقتصادی محسوب میای خاص قرار میر عدهاختیا
های اقتصادی دولتی بستری مناسب برای ایجاد رانت هستند زیرا تمامی نظام

توانند امکانات و اعطای تسهیالت در اختیار دولت و کارکنان آن است و صرفاً کسانی می
به تعبیردیگر، رانت خود تابع یک  از این موارد استفاده ببرند که دارای رانت باشند.

ن نفت و گاز را نیز های خدادادی همچواقتصاد بسته و انحصارطلب است که اگر سرمایه
گردد. مفهوم رانت به خواری فراهم میکنیم، بستر مناسبی جهت رانتبه آن اضافه 

ه های اقتصادی دولتی سایه انداخته و چهرة منفی آن نمود یافت بتدریج بر فعالیت
گردند. فساد و رانت هر دو ای که رانت گاهاً با مفهوم فساد همانند تلقی میگونه

محصول مداخلۀ دولت در اقتصاد هستند تا جائیکه گری بیکر معتقد است که فساد و 
 4.روندرانت با برداشتن دولت، از بین می
ومتی ـارگزاران حکـوی کـات از سـی اقدامـجام برخـدر کنوانسیون مریدا نیز ان

خواهد در این خصوص می ی( را منع نموده است و از کشورهاجوی)از جمله رانت

 
نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده  خسروانی نژاد، محمدجواد، رانت از منظر حقوق جزا، پایان .1

 .33. ، ص1390حقوق دانشگاه شیراز،
 .34 .همان، ص .2

 .35 .همان، ص .3

، 1389ال ـران، انتشارات جنگل، سـنورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، چاپ اول، ته .4
 .358 -359 .صص



220 

 

 

ب 
ی مصو

ت اسالم
رویکرد قانون مجازا

1392
به قسامه

 

ی در پرتو نظام
ل جرایم شرکت

تحلی
 

ی
ی اقتصاد

ها
 

این کنوانسیون  18اقدامات تقنینی الزم، از جمله تعیین مجازات، را به عمل آورند. مادة 

سوء استفاده از "خود با عنوان  19و در مادة  "اعمال نفوذ در معامالت"با عنوان 
 ه نموده است.به این موارد توج "وظایف
در بحث ما یعنی جرایم شرکتی نیز، وجود رانت در تسهیل ارتکاب جرایم شرکتی    

های دولتی  بسیار مهم و تأثیرگذاراست. به عنوان نمونه یکی از مصادیق رانت در دستگاه
ویژه در بازار بورس و اوراق بهادار، که منجر به جرایم شرکتی از قبیل دادن رشوه و  به

است. در حوزة بورس، ارزش اطالعات به  های اطالعاتیرانتگردد، ذ ناروا میاعمال نفو
مراتب از بازار عادی بیشتر است. چون در بازار بورس، اساساً مبنای کار بر اطالعات 

بورس دارای بیشترین حد از اهمیت است. کارمندان فاسد  است و لذا اطالعات در حوزة
ارند ممکن است با سوءاستفاده از موقعیت خود دولتی که به این اطالعات دسترسی د

یا افراد حقیقی، در اختیار آنها  ها شرکتاین اطالعات را در مقابل اخذ وجه از برخی 
مند کند که برای طبقات دیگر اجتماع قرار داده و ایشان را از امکانات و امتیازاتی بهره

گذاران در ردید سرمایهها و تاین موضوع باعث فرار سرمایه 1.قابل دسترسی نیست
گذاری شده و چون خالف عدالت معاوضی است، ضربۀ محکمی بر عدالت و سرمایه

 کند.رقابت سالم اقتصادی در جامعه وارد می

 . ماهیت نظام اقتصادی ایران و ارتباط آن با جرایم شرکتی3

این  ابتدادر مورد ماهیت نظام اقتصادی ایران و ارتباط آن با جرایم شرکتی باید 

نکته به طور دقیق تبیین گردد که ماهیت نظام اقتصادی ایران دولتی است یا لیبرال یا 
ماهیت خاصی دارد؟ در این مورد سه رویکرد وجود دارد: نخست، برخی نویسندگان و 

است و همین  نظام اقتصاد دولتیبلکه اکثر آنها معتقدند که نظام اقتصادی ایران یک 
بسیاری از جرایم  2.ی دولتی و جرایم شرکتی گردیده استهاامر باعث ایجاد رانت

زیرا اقتصاد دولتی که مبتنی بر رانت و این دیدگاه قابل تحلیل هستند،  شرکتی با

های تبعیض است، زمینه را برای ارتکاب بسیاری از جرایم شرکتی مانند حساب
ای چنین جامعهکند. زیرا در ساختگی یا فرار مالیاتی یا پرداخت رشوه فراهم می

شود تا برخی  به پیدا کرده، موجب میهایِ رسمی غلرسمی بر برابریهایِ غیرنابرابری

 
را  "معامله متکی بر اطالعات نهانی"های مردم، مقنن ایرانی در همین راستا و به منظور حمایت از سرمایه .1

آن را ذکر نموده است. برای مطالعۀ بیشتر در  1384قانون اوراق بهادار  46ماده  2انگاری کرده و در بند جرم
المعارف  ، دائره«بررسی جرم دستکاری در بازار بورس»ه دریانورد، صفاری، علی؛ و سیده وحیداین خصوص رک. 

حسین نجفی ابرندآبادی، کتاب دوم، چاپ  های علوم جنایی(، زیر نظر علیهای تازهعلوم جنایی )مجموعه مقاله

 .1392نخست، تهران، انتشارات میزان، بهار 
 .39. فراهانی، محمد، منبع پیشین، ص .2
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ای عدهبه اهداف خود دست یابند و  "رانت"افراد با سازوکارهای غیررسمی از جمله 

های غیررسمی هستند، از دستیابی به اهداف خود ناکام مانند.  دیگر که قربانیِ نابرابری
راستا، به اعتقاد برخی، در ایران، به دلیل وجود نظام اقتصاد دولتیِ رانتی، در همین 

خواری و سوءاستفاده و تبعیض وجود داشته باشد. این شکاف بسترهای کافی برای رانت
نیمه دولتی و رانتی است،  ـ و فشار حاصل از آن که نتیجۀ قهریِ نظام اقتصادِ دولتی

ویژه پرداخت رشوه برای ترخیص کاال از  ، بهم شرکتیتواند ارتکاب بسیاری از جرایمی
 1.... را تبیین کند گمرک، قاچاق کاال و ارز، جرایم بانکی و
 ما کشور در که اقتصاد از نویسندگان معتقدند دوم، در مقابل این دیدگاه، برخی

 اقتصاد های ویژگی که نه جهت آن شود، از نامیده خنثی اقتصاد تواندمی تعبیری به

 2.اشدب می رقابتی برخوردار و آزاد اقتصاد خصوصیات از نه و ست دارا را لتیدو
برخی به استناد مقدمه قانون اساسی و ماهیت نظام جمهوری اسالمی که  سوم،

نظامی مبتنی بر فقه اسالمی است، معتقدند که ماهیت نظام اقتصادی ایران، از نوع 
ی و در قسمت شیوة حکومت در اسالم است. چون در مقدمۀ قانون اساس اقتصاد اسالمی

، در تحکیم بنیادهای اقتصادی، "اقتصاد، وسیله است نه هدف"بیان شده است که 
های  اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام

اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف 
شود؛ ولی  بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می است و

ی بهتر در راه وصول به هدف است و از وسیله انتظاری جز کارای در اسالم، اقتصاد وسیله
با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسالمی فراهم کردن زمینه مناسب برای  .توان داشت نمی

ی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب های متفاوت انسان بروز خالقیت
تمرار حرکت تکاملی او ـهت اسـروری جـو ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ض

نن ـت که مقـیانگر آن اسـاسی بـبر عهده حکومت اسالمی است. این عبارات قانون اس
  بر اجرای قواعد اقتصاد اسالمی در ایران نظر داشته است.

 که نظام اقتصادی ایران منطبق با هیچ گفتتوان شده می وجه به مطالب بیانبا ت

شدة جهان )لیبرال و دولتی( نیست و لذا نظامی های اقتصادیِ شناختهیک از نظام
های بنیادین نظام گردد و به همین دلیل اجماع بر روی ارزشمختلط محسوب می

همین ویژگی، یعنی ماهیت خاص و  .های فراوان روبروستاقتصادی ایران با دشواری
شناسی و اتخاذ راهکارهای مختلط داشتن نظام اقتصادی ایران باعث شده است تا علت

های فراوانی مواجه گردد، زیرا پیشگیرانه در قبال جرایم مرتبط با این حوزه با دشواری

 
 .6.نژاد نائینی، منبع پیشین، صو صادقنجفی ابرندآبادی  .1
 .15 -16. هاشمی شاهرودی، سید محمود، منبع پیشین، صص .2
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های ای که در این خصوص در نظامشناسانه و راهکارهای پیشگیرانههای علتتحلیل

لیبرال و دولتی ارائه شده است، هیچ کدام به طور کامل در مورد نظام اقتصادی ایران 
 پاسخگو نخواهند بود.
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 گیرینتیجه

رسد که بین نوع و ماهیت نظام اقتصادی و ارتکاب جرایم شرکتی، به نظر می
 که گاهی ساختار نظام اقتصادی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. به این معنا

تواند بسترساز ارتکاب جرایم شرکتی گردد و لذا مقابله و پیشگیری از این جرایم  می
قبل از هرچیز نیازمند اصالح یا تغییر این ساختارهاست. زیرا تا این ساختارها اصالح 

پذیر نخواهد بود و به عبارت دیگر، رویکرد  نگردد، پیشگیری از این جرایم نیز امکان
زا، در واقع  ن جرایم بدون اصالح ساختارهای اقتصادیِ جرمکیفریِ صرف در قبال ای

شک محکوم به شکست است. به ای بیمبارزه با معلول است و نه علت و چنین مبارزه
های اقتصادی مختلف، اعم از دولتی یا آزاد )لیبرال(، دارای جرایم بیان دیگر، نظام

های اقتصاد ه، در نظامخاصی متناسب با ساختار و ماهیت خود هستند. برای نمون
های اقتصاد دولتی، جرایم اختالس و سوءاستفاده از اموال دولتی شایع است اما در نظام

لیبرال که بر مداخلۀ حداقلی دولت در تنظیم بازار استوار است، جرایم علیه صداقت و 
اد قض قواعد رقابت آزاعتماد در روابط تجاری مانند تبلیغات کاذب و جرایم مربوط به ن

ها، از لحاظ کمیت و کیفیت جرایم، با هم بسیار شایع است. بنابراین، هریک از این نظام
شناسی و پیشگیریِ جرایم )از جمله، جرایم رو، مطالعات علتمتفاوت هستند. از این

 های اقتصادی باشد. های این نظامشرکتی( باید افتراقی و متناسب با ویژگی

رسد که یکی از بهترین و شده، به نظر می رائها های مختلفبا توجه دیدگاه
سازی است و در مؤثرترین راهکارها برای مقابله و پیشگیری از جرایم شرکتی، خصوصی

 ؛این راستا باید برای گذار از مرحلۀ اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی، دقت فراوان نمود
است و لذا در این دوران، زیرا این دوره منشأ و بسترساز بسیاری از جرایم شرکتی کالن 

مدیریت صحیح و علمی در همۀ جوانب به خصوص در زمینۀ واگذاری اموال دولتی، 
 ساز است. بسیار مهم و سرنوشت

طور که ذکر شد، نگارنده معتقد است که کشور در مورد کشور ایران نیز همان

ها د و لذا زمینهسازی را شروع کرده است در دوران گذار قرار دارایران که روند خصوصی

برای انواع سوءاستفاده و تاراج اموال دولتی فراهم است، بنابراین باید در نحوة واگذاری 
توان از اموال دولتی به بخش خصوصی نهایت دقت را اعمال نموده و در این مورد می

استفاده نمود تا  ،اندیافته و صنعتی که این دوران را سپری کردهتجربۀ کشورهای توسعه
باید به این نکتۀ بسیار مهم و ظریف توجه داشت که  .تر نشویمدچار فساد مالیِ عظیم

های سازی به نحو نادرست صورت بگیرد، رانت از بخش دولتی به بخشاگر خصوصی
تر از یابد و بدون تردید این نوع از رانت بسیار خطرناکدولتی انتقال مینظامی و شبه

 اقع مصداق دفع فاسد به افسد خواهد بود.رانت دولتی خواهد بود و در و
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رسد که رویکردهایِ کالن و ساختاری برای تبیین جرایم شرکتی بسیار به نظر می

مفید باشد. اما نباید از این نکتۀ مهم غافل بمانیم که جرایم شرکتی همانند سایر 
ای پدیدهبهتر، جرایم شرکتی، گردد. به بیان جرایم، از اقتران عوامل متعدد حاصل می

بُعدی یا در شناختیِ این جرایم نیز باید چندبُعدی هستند، بنابراین مطالعات جرمچند
هایِ یکپارچه شده باشد تا بتواند تحلیلی دقیق و علمی را برای ما ارائه قالب نظریه

دهند، به  های خوبی که ارائه میرغم تبیینکالن و ساختاری، به نماید. رویکردهای
ها نیز وانند برای تحلیل جرایم شرکتی کافی باشند و لذا باید از سایر نظریهتتنهایی نمی

 استفاده نمود و با رویکردی تلفیقی و چندبُعدی به مطالعۀ جرایم شرکتی پرداخت.
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 منابع

شناختی جرایم مأموران در نظام مالیاتی از منظر فنون تحلیل جرم»ابراهیمی، شهرام،  −
ت همایش ارتقای سالمت اداری در نظام مالیاتی، به کوشش ، مجموعه مقاال«سازیخنثی

 .1392شهرام ابراهیمی، تهران، نشر میزان، سال 
، «ت دوم(ـرجم برای ویراسـصادی )دیباچۀ متـدربارة اهمیت جرایم اقت»ــــــــــــــ ،  −

در: گسن، رمون، جرم شناسی بزهکاری اقتصادی )نظریۀ عمومی تزویر(، ترجمه و 
 .1392رام ابراهیمی، چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان، بهار تحقیق: شه

، مجلۀ تحقیقات «جویی و رشد اقتصادیرانت»ابریشمی، حمید؛ و محمد هادیان،  −
 .1383، زمستان 67اقتصادی، شمارة 

حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم )با اضافات و  شناسی، ترجمه علیپیکا، ژرژ، جرم −
 .1393نتشارات میزان، بهار بازنگری شده(، تهران، ا

، ترجمۀ آلن جمال دیکاله، در: الزامات «هاشده خصوصی ساختن خصوصی»تورنل، ارون،  −
های سازی )مجموعه مقاالت(، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز پژوهشو نتایج خصوصی

 .1389مجلس شورای اسالمی، بهار 
نامه کارشناسی ارشد حقوق  ایانخسروانی نژاد، محمدجواد، رانت از منظر حقوق جزا، پ −

 .1390جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق دانشگاه شیراز،
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