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گزارش

افزايش 6برابري عفو محكومان

عليرضا سزاوار

ديده بان

بستر حقوقي
براي مبارزه با فساد اقتصادي

عفو و بخشش زندانيان در سال گذشته نسبت به سالهاي قبل حدود  500درصد رشد داشته است
عفو مصداق�ي زنداني�ان از س�وي ق�وه قضائيه در
سالهاي گذش�ته و قبل از دوران تحول در مجموع
به ۴هزار مورد هم نميرسيد .يعني در طول يكسال
تعداد محكوماني كه پرون�ده آنها با معيارهاي خاص
و دقيقي بررس�ي ميش�د و عف�و ميگرفتند كمتر
از  ۴هزار نفر بود .در س�ال  ۹۹حداق�ل ۱۹هزار فقره
فق�ط عفو مصداق�ي در كميس�يون مرك�زي عفو و
بخش�ش به محكوم�ان اعطا ش�د و اين ج�داي از
عفوهاي مربوط به مناسبتهاي خاص و اعياد است.

مصطفی رودکی | میزان

اداره كل عفو و بخش��ودگي ،يكي از بخشهاي مهم قوه
قضائيه است كه در كميسيونهاي استاني متعددي در
مجموعه دادگستريهاي كل كش��ور ،سازمان قضايي
نيروهاي مس��لح و س��ازمان تعزي��رات حكومتي داراي
كميسيونهاي فرعي است.
اين اداره كل وظيفهاي بس��يار تأثيرگذار دارد .فعاليت
تحقيقي و كارشناسي كه در اين مجموعه صورت ميگيرد
نيازمند دقت بسيار بااليي است .بر اساس سياستهاي
ابالغي رهبر معظم انقالب و همچنين سياستهاي كلي
نظام و قوه قضائيه پروندههاي مرب��وط به محكومان در
ابعاد مختلف ،به كميسيونهاي اين اداره كل در سراسر
كشور ارجاع ميشود.
تبيين اصل  ۱۵۶قانون اساسي
در مورد انواع مختلف محكوميت يعني محكوميتهاي
حبس ،جزاي نقدي ،شالق و نظاير آنها با شكايت شاكي
و در جرائم عمومي و نيز جرائ��م عادي ،جرائم مربوط به
اشخاص و اموال و حتي جرائم امنيتي در كميسيونهاي
عفو تصميمگيري ميشود.
كميس��يونهاي عفو و بخشودگي اس��تاني مستقر در
دادگستريها ،س��ازمان قضايي نيروهاي مسلح ،وزارت
دادگس��تري يا س��ازمان تعزيرات ،بررس��يهاي اوليه
كارشناس��ي را در خص��وص پرونده محكوم��ان انجام
ميدهند و نهايتاً پروندهها به اداره كل عفو و بخشودگي
ارسال ميشود.
اصل  ۱۵۶قان��ون اساس��ي داراي پنج بند بس��يار مهم
در زمينه وظايف اصلي قوه قضائيه اس��ت .سند امنيت
قضايي هم كه س��ال گذشته توس��ط رئيس قوه قضائيه
ابالغ شد ،تأكيد و تبيين همين اصل  ۱۵۶قانون اساسي
كشور است.
رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ،احياي حقوق
عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مش��روع ،نظارت بر
حس��ن اجراي قوانين ،كش��ف جرم و تعقيب مجازات و

تعزير مجرمين و اقدام مناس��ب براي پيشگيري از وقوع
جرم و اصالح مجرمين پنج بند مه��م اصل  ۱۵۶قانون
اساسي اس��ت .عالوه بر اين اصل قانون اساسي ،معاونت
قضايي يكي از معاونتهايي اس��ت كه به صورت كام ً
ال
مستقيم در جهت اجراي منويات رياست قوه قضائيه در
خصوص فعاليتهاي قضايي ،شرح وظايف مهمي دارد.
يكي از وظايف مهم اين معاونت ،بررسي عفو و بخشش
محكومان است.
 ۱۹هزار فقره فقط عفو مصداقي
معاون قضايي ق��وه قضائيه در همين خص��وص با بيان
اينكه عفو مصداقي ما در س��نوات گذشته قبل از دوران
تحول مجموعاً حدود  ۴هزار مورد نبوده است ،به ميزان
گفت«:يعني در طول س��ال در مناس��بتهاي مختلف
جمعش به  ۴هزار نفر رس��يده بود ،اما س��ال  ۹۹قريب
به ۱۹هزار فقره فقط عفو مصداقي(با تحقيق در پرونده

محكوم) بررسي شده و در كميسيون مركزي عفو به آنها
عفو داده شده است؛ يعني كار بس��يار سخت ،حجيم و
زمانبر بوده اس��ت .همكارهاي ما در اين زمينه ش��ب و
روزشان را گذاشته و انصافاً در اين حوزه عملكرد بسيار
خوبي داشتند».
حجتاالسالم حكمتعلي مظفري افزود« :بخشي از اين
عفوه��ا در قالب همين پايش زندان ب��ه معاونت قضايي
ارسال شده است ،يعني افرادي بودند كه در اثر مراجعه
مس��ئوالن قضايي به زندان واقعاً احراز كردهاند كه اينها
اصالح و متنبه شدهاند .هدف اصلي ما از اعمال مجازاتها
اصالح است .در مقايسه سالهاي قبل با  ،۹۹تعداد عفوها
افزايش تقريباً پنج برابري را نشان داده است .عفوهاي ما
مصداقي شده است ،يعني مورد به مورد بايد بررسي شود
و مورد توجه قرار گيرد .اين نشان ميدهد بر آن برنامهاي
كه در سند تحول مورد توجه قرار گرفته بود يعني توسعه

شمول عفو تأكيد شده است».
توجه به خانواده را فراموش نكرديم
معاون قضايي دس��تگاه قضا با تأكيد بر توجه به خانواده
زندانيان گفت« :تأكيد مقام معظم رهبري بر اين است كه
مجازاتها طوري باشد كه در حد امكان از مجازاتهاي
جايگزين حبس استفاده شود و جايي كه واقعاً راه چارهاي
وجود ندارد و محكوميت ،محكوميت حبس است در طول
اجراي حبس كارهاي فرهنگي ،نظارت بر اجراي مقررات،
توجه به خانواده و خود محكوم عليه مداماً و مستمرا ً بايد
مدنظر قرار گيرد».
اين مقام عاليرتب��ه قوه قضائيه تصريح ك��رد« :دو نكته
در اين قضيه مهم اس��ت اينكه در س��ال  ۹۹بخش��ي از
محكومان ما كه مورد عفو يا تخفيف مجازات قرار گرفتند
محكومان امنيتي بودند كه در س��نوات قبل ش��ايد به
ندرت ديده ميشد .در س��ال  ،۹۹بيش از  ۲۲۰مورد از

محكومان امنيتي مورد عفو قرار گرفتند .بيش از  ۱۰۳نفر
سال  ۹۹از محكومان اتباع خارجي در ميان عفو شدگان
اسامي شان ديده ميشود و اينها هم در اين كميسيون
عفو و بخشودگي مورد بررسي قرار گرفته و واقعاً آنها هم
احراز شدند كه مستحق عفو يا تخفيف هستند و خدمت
مقام معظم رهبري پيشنهاد شده كه اينها مشمول عفو
قرار گرفتند».
آزادي گسترده محكومان امنيتي
ناگفته نماند در يكس��ال و نيم اخير بيش از  ۴۰هزار
نفر مش��مول عفو قرار گرفتند كه نيمي از آنها از زندان
آزاد شدند و نيمي ديگر كاهش مجازات حبس داشتند.
بخشش زندانيان و محكومان مشمول و داراي شرايط
الزم به مناسبت اعياد مذهبي و ملي ،رويهاي است كه
طي سالهاي گذشته همواره مورد توجه قوه قضائيه و
موافقت و عنايت رهبر معظم انقالب بوده است.
سياست كلي دستگاه قضا در دوران تحول با تفاوتهاي
كمي و كيفي نسبت به گذش��ته ادامه پيدا كرده و هم
تعداد دفعات عفو و آزاديهاي مناسبتي افزايش يافته
و هم دايره ش��مول زندانيان گس��تردهتر ش��ده است
 ،به طوري ك��ه برخي زنداني��ان از جمل��ه محكومان
امنيتي نيز توانستهاند از امتياز عفو يا تخفيف مجازات
بهرهمند شوند.
تاكن��ون و در قال��ب دوره تح��ول حداق��ل  16مرحله
آزادس��ازي زندانيان در قالب عفو صورت گرفته و چهار
مرحله آزادي زندانيان امنيتي هم انجام شده كه البته با
توجه به طرح كاهش جمعيت كيفري زندانها و پايش و
رصد پروندههاي زندانيان ،حبس زدايي و عفو و تخفيف
براي زندانيان همچنان ادامه دارد.
به موجب بخشنامه پايش وضعيت زندانيان ،به بيماراني
كه تواناي��ي تحمل حبس ندارند يا اف��رادي كه در طول
يك س��ال گذش��ته هيچ مالقات كنندهاي نداشتند يا
افرادي كه در مواعد قانوني درخصوص ادامه بازداشتشان
تصميمگيري نشده يا كساني كه مستحق برخورداري از
ارفاقات قانوني همچون آزادي مش��روط و تعليق اجراي
مجازات هستند ،بيش از گذشته مورد توجه و پيگيري
واقع ميشوند.
در اين بخشنامه مالقات چهره به چهره قضات با زندانيان
توصيه ش��ده اس��ت و اگر قرار باش��د به موجب تصميم
قضايي تغييري در وضعيت زندانيان موضوع بخش��نامه
ايجاد نش��ود ،مالقات قاضي با زنداني در زندان يا دادگاه
الزامي است.

نظر کا رشنا س

توسعه كمي و كيفي اعطاي عفو و بخشش
دكتر آرش طهراني  -حقوقدان
در اداره كل عف��و و بخش��ودگي ،مجموعهاي وجود
دارد به اس��م كميس��يون مركزي عفو و بخشودگي.
كارشناس��ان كميس��يون مركزي عفو و بخشودگي
در واقع افراد مورد اعتماد رئيس قوه قضائيه هستند
و بر اساس همان سياس��تهاي ابالغي قوه قضائيه،
پروندهها و درخواستها را بررسي ميكنند .مرحله
آخر عف��و محكومان هم به اين ش��كل اس��ت كه در
مناس��بتهاي مختلف��ي ك��ه در آييننام��ه عفو و
بخشودگي پيشبيني ش��ده ،پس از تصويب عفو از
طرف رئيس قوه قضائيه ،ليس��ت نهايي محضر رهبر
معظم انقالب ارسال ميشود .در آنجا هم بعد از انجام
كار كارشناسي با نظر مقام معظم رهبري افرادي كه
در ليست اساميش��ان قرار گرفته و كار كارشناسي

آنها تمام شده اس��ت ،مورد عفو و بخشش يا تخفيف
مجازات قرار ميگيرند.
يكي از مواردي كه در س��ند تحول قوه قضائيه مورد
تأكيد قرار گرفته بود توسعه كمي و كيفي اعطاي عفو
و بخش��ش به محكومان بود .بر همين مبنا هدفمند
كردن عفوهاي اعطايي از ناحيه رهبر معظم انقالب
مورد تأكيد قرار گرفته است .بند  ۱۱از اصل يكصد و
دهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اين حق
را به رئيس قوه قضائيه داده كه تحقيق و كارشناسي
روي پرون��ده محكومان به منظور بخش��ش را انجام
دهد .در واق��ع در صورتي ك��ه رئيس ق��وه قضائيه
تشخيص داد محكومي(چه در زندان به سر برد چه
خارج از زندان باشد) استحقاق تخفيف يا عفو را دارد،
مورد عفو قرار دهد .تحقي��ق در پرونده محكوم هم

وقتي تكميل شد گزارش خدمت رهبر معظم انقالب
اعالم و درخواست عفو ميشود .معاونت قضايي قوه
قضائيه از چهار اداره كل تشكيل شده است .يكي از
ادارات ،اداره كل بررسي پروندههاي خاص است .در
اين بخش ،پروندههاي خاص شامل پروندههايي كه
نيازمند رسيدگي مجدد اس��ت در قالب اجراي ماده
 ۴۷۷قانون آيين دادرسي كيفري بررسي ميشود.
اداره كل دوم كه در س��طح كشور و نهادهاي قضايي
پخش است ،اداره كل عفو و بخشودگي است كه بسيار
مهم و تأثيرگذار است .اداره كل سوم هم تصفيه امور
ورشكستگي را برعهده دارد و قبل از انقالب تأسيس
ش��ده اس��ت .اداره كل امور قضايي ه��م چهارمين
اداره اس��ت و هم��ه بخشهاي قضايي ق��وه قضائيه
عملكردشان در شعاع اين اداره قرار ميگيرد.

یادداشت

نگاه علم حقوق به نشر اكاذيب در فضاي مجازي
*
اميرحسين صفدري
در تم��ام كش��ورهاي دنيا
حمايت از حيثيت و آبروي
اف��راد يك��ي از مهمترين
اهداف آنهاست .در همين
راستا قانونگذار ما در قانون
مجازات اس�لامي و ديگر
قوانين مرتبط با آن عناوين
مجرمانهاي تح��ت عنوان
نشر اكاذيب و افترا را پيشبيني كرده است.
افترا به زبان ساده يعني فردي عمدا ً و به قصد اينكه فرد
ديگري را متهم نمايد با اس��تفاده از دليلي خالف واقع
اقداماتي را انجام بدهد كه آن فرد مجرم به نظر برس��د
و نشر اكاذيب به زبان ساده يعني اشاعه و انتشار اخبار
دروغ و خالف حقيقت كه شخصي با قصد ضرر رساندن
به ديگري يا تشويش اذهان عمومي نسبت به آن اقدام
ميكند .افترا و نشر اكاذيب هر دو از جرائم تعزيري عليه
تماميت معنوي اشخاص محسوب ميشوند و فردي كه
مرتكب اين جرمها ش��ود مجازات سنگيني برايش در
نظر گرفته ميشود.
از آنجايي كه اين روزها فضاي مج��ازي را نميتوان از
زندگي مردم در جهان جدا كرد بايد گفت جرم نش��ر

اكاذيب در فضاي مجازي ش��امل :اينستاگرام ،تلگرام،
توئيتر ،كالب هاوس ،واتساپ و ...به ش��دت در حال
افزايش است .بر همين اساس هر شخصي كه اقدام به
نش��ر اكاذيب در فضاي مجازي كند مطابق با ماده 18
قانون جرائم رايانهاي با آن فرد برخورد ميشود.
در اين ماده قانونگذار ما به صراحت در خصوص نش��ر
اكاذيب در فضاي مجازي ميگوي��د :هر كس به قصد
اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي
به وسيله سامانه رايانهاي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر
نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد
اعمالي را بر خالف حقيقت ،رأساً يا به عنوان نقل قول،
به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي
نسبت دهد ،اعم از اينكه از طريق ياد شده به نحوي از
انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود،
افزون بر اعاده حيثيت (در صورت امكان) ،به حبس از
 91روز تا  2سال يا جزاي نقدي از  5ميليون ريال تا ۴۰
ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
يكي ديگ��ر از راههاي نش��ر اكاذيب در س��طح جامعه
اس��تفاده از نش��ريات ،مطبوعات يا رسانههاس��ت كه
ش��امل :روزنامهها ،مجلهها ،خبرگزاريها ،سايتهاي
خبري و ...ميشود.
در همين راستا قانونگذار ما در ماده  6قانون مطبوعات

به صراحت بيان ميكند :نشريات جز در موارد اخالل
به مباني و احكام اس�لام و حقوق عمومي و خصوصي
كه در اين فصل مش��خص ميش��وند آزادند .برخي از
اين موارد كه در ماده  6قانون مطبوعات انتشارش��ان
ممنوع است ش��امل .1 :تبليغ و ترويج اسراف و تبذير؛
 .2اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير
و مطالب خالف عفت عمومي؛  .3ايجاد اختالف ما بين
اقش��ار جامعه ،به ويژه از طريق طرح مس��ائل نژادي و
قومي؛  .4انتش��ار مطالب عليه اصول قانون اساسي؛ .5
پخش شايعات و مطالب خالف واقع يا تحريف مطالب
ديگران و ...است.
از آنجايي كه جرم افترا و نش��ر اكاذيب يك جرم مهم
است در قانون مطبوعات ما موارد مختلفي پيشبيني
شده و بر همين اس��اس قانونگذار ما در خصوص افترا
و نش��ر اكاذيب بيان ميكند :انتش��ار ه��ر نوع مطلب
كه مشتمل بر هتك ش��رف يا حيثيت يا افشاي اسرار
شخصي افراد باشد ممنوع است و انتشار تهمت يا افترا يا
فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهينآميز و نظاير
آن نسبت به اشخاص هم ممنوع است ومدير مسئول
جهت مجازات به محاك��م قضايي معرفي ميگردد .در
اين قانون بيان شده حتي اگر مطلبي خالف واقع عليه
فردي منتشر شود كه آن فرد فوت كرده باشد هر يك

از ورثهقانوني متوفي ميتواند از نظر كيفري يا حقوقي
طبق قانون مطبوعات اقامه دعوي نمايد.
مطابق ماده  697قانون مجازات اسالمي بخش تعزيرات
قانونگذار ما در خصوص جرم افترا ميگويد :هر كس به
وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه
و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي
امري را صريحاً نس��بت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه
مطابق قانون آن امر جرم محس��وب ميش��ود و نتواند
صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كهموجب
حد اس��ت به جزاي نقدي درجه شش محكوم خواهد
شد .در تبصره همين ماده قانونگذار ما تأكيد ميكند:
در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد
هر چند بتواند صحت اس��ناد را ثابت نمايد مرتكب به
مجازات مذكور محكوم خواهدشد.
قانونگذار م��ا در م��اده  ۶۹۸بخش تعزي��رات قانون
مجازات اسالمي هم در خصوص نشر اكاذيب ميگويد:
هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي
يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكوائيه يا مراسالت
يا عرايض يا گزارش ي��ا توزيع هر گون��ه اوراق چاپي
يا خطي با امضا يا بدون امض��ا ،اكاذيبي اظهار كند يا
با هم��ان مقاصد اعمالي را بر خالف حقيقت رأس��اً يا
به عنوان نقل قول به ش��خص حقيقي ي��ا حقوقي يا

مقامهاي رس��مي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد ،اعم
از اينكه از طريق مزبور ب��ه نحوي از انحا ضرر مادي يا
معنوي به غير وارد شود يا خير ،عالوه بر اعاده حيثيت
در صورت امكان ،بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا
شالق تا  ۷۴ضربه محكومشود.
نكته مهمي كه در اين خصوص وجود دارد اين اس��ت
كه جرم نشر اكاذيب يك جرم مطلق است؛ يعني تحقق
جرم به وقوع ضرر يا ايجاد تش��ويش موكول نيست و
همين كه كس��ي اقدام به اظهار اكاذيب كند يا اخبار و
مطالب بياساس را عنوان كند ،از نگاه قانون مجرم بوده
و قابل تعقيب است.
بنابراين با توجه به مباحثي كه در باال مطرح ش��د بايد
گفت مطابق قانون مجازات اسالمي ،قانون مطبوعات و
قانون جرائم رايانهاي ،هرگاه شخصي با نوشته ،اعالميه،
س��خنراني ،صحبت كردن ،انتشار مطالب مطبوعاتي،
نوش��تن يا انتشار پست يا اس��توري در فضاي مجازي
يا هر قسم ديگري اقدام به نشر اكاذيب يا اخبار خالف
واقع با قصد اض��رار به غير يا تش��ويش اذهان عمومي
كند ،از نظر قوانين موجود در كشور ما مجرم محسوب
شده و بايد پاس��خگوي رفتار ارتكابي خود در محاكم
قضايي باشد.
*محقق و پژوهشگر علم حقوق

محمدرضا علوي
برای همه كارشناسان و صاحبنظران در حوزه
اقتصاد امري بديه��ي به نظر ميرس��د كه در
شرايط فعلي اقتصاد ايران و با توجه به مشكالت
روز افزوني كه مردم با آن دس��ت ب��ه گريبان
هستند ،مبارزه با فساد اقتصادي يك ضرورت
اس��ت .بيترديد ورود آيتاهلل رئيس��ي به قوه
قضائيه در  16اسفند  1397و رياست او بر اين
قوه ،نويدبخش برخوردهايي ريش��هاي با فساد
اقتصادي آن هم نه در ردههايي پاييني و مياني
كه حتي تا باالترين ردهها بود .پروندههاي بزرگي
نظير پرونده معاون سابق اجرايي و معاون سابق
امور مالي قوه قضائيه نش��ان داد كه دس��تگاه
قضا درصدد است با برخوردي متفاوت با فساد
اقتصادي مواجه ش��ود و در اين مس��ير از خود
آغاز كرده و هيچ خط قرمزي در مبارزه با فساد
اقتصادي ندارد.
نياز به بازنگري در ساختارهاي حقوقي
با آغاز دوران رياس��تجمهوري آيتاهلل رئيسي
و رياست حجتاالس�لا م والمسلمين محسني
اژهاي بر قوه قضائيه به نظر ميرسد اين رويكرد
همچنان اساس سياستهاي قوه است .اعالم خبر
صدور احكام متهمان پرونده ش��ركت بازرگاني
پتروشيمي در روزهاي گذشته شايد پررنگترين
نماد اين رويه باشد .در اين خصوص همه دلسوزان
و مديران سختكوش��ي كه سالهاست بيهيچ
چشمداشتي و بر اساس صداقت مشغول انجام
وظيفه هستند ،اميد دارند شاهد ادامه اين رويه
در دستگاه قضا باشند ،چراكه فشارهاي اقتصادي
و تورمي كه بيش��ترين ضربات آن بر پيكر اقشار
آس��يبپذير وارد ميآيد ،مبارزه با فس��ادهاي
كالن اقتصادي را نه فقط يك نياز كه به ضرورتي
انكارناپذير بدل كرده است.
در اينجا نكت��هاي كه بايد م��ورد تدقيق و توجه
صاحبنظران و كارشناس��ان حقوقي قرار گيرد
برخورد با فس��اد اقتصادي عالوه بر عزم و اراده
جدي دستگاه قضا و متوليان قوه قضائيه ،نيازمند
بازنگري در ساختارهاي حقوقي است .بر كسي
پوشيده نيس��ت كه اگر مفس��دان اقتصادي در
بسياري از عرصهها امكان برخورداري از سودهاي
كالن و غيرمشروع را مييابند ،از خألهاي قانوني
و نقاطي است كه قوانين و مصوبات يا به درستي
تعريف نشده يا نياز به روزرساني دارند .به عنوان
نمونه قوانيني كه وظيفه نظارت بر امور گمركات
و صادرات و واردات را دارند ،بيگمان بايد مورد
بازنگري قرار گيرند تا امكان هرگونه سوءاستفاده از
مفسدان اقتصادي سلب گردد .از اين گرهگاههايي
كه نيازمن��د توجه دوباره و بازنگري هس��تند تا
امكان هرگونه دور زدن قوانين س��لب شود ،در
حوزههاي اقتصادي كم نيست.
قانون دادرسي فعلي جوابگو نيست
بحث ديگري كه در آخرين سخنان حجتاالسال م
والمسلمين محسني اژهاي ،رئيس قوه قضائيه هم
مورد تأكيد قرار گرفته است ،بحث بازنگري در
قوانين مجازات فس��اد اقتصادي اس��ت .سواي
فراگير بودن اين قوانين كه بايد در همه سطوح
بدون توجه به مقام و جايگاه و رتبه اعمال شود،
تصويب قوانين تازهاي كه به صورتي پيشگيرانه
بتواند جلوي ارتكاب چنين جرائم��ي را از افراد
بگيرد ،يك ضرورت است .آنچه اغلب صاحبنظران
بر آن معترف هستند اين است كه قانون دادرسي
فعلي جوابگوي مب��ارزه همهجانبه با اخاللگران
اقتصادي نيست .آنچه به عنوان «اليحه اصالح
قانون مج��ازات اخاللگ��ران نظ��ام اقتصادي»
مطرح شده و اميد است از سوي مجلس شوراي
اس�لامي تصويب گردد ،ميتواند تا حدي بستر
حقوقي الزم براي برخورد با اخاللگران و مفسدان
اقتصادي را ايجاد كند.
در اينجا مطلب ديگري كه بايد بدان توجه كرد
اين مهم است كه مبارزه با فساد اقتصادي نبايد
منجر به تعطيلي توليد مخصوصاً در بنگاههاي
اقتصادي كوچك ش��ود .بديهي است برخورد با
اخاللگرانبايد در همه س��طوح اعمال شود ،اما
اين مس��ئله بايد با در نظر گرفت��ن همه جوانب
آن انج��ام ش��ود .فيالمثل ميدانيم ك��ه در دو
سال گذش��ته اعمال تحريمها و فشار اقتصادي
از يك س��و و عرض��ه ارز دولتي از س��وي ديگر،
زمينه نوعي فس��اد را ايجاد كرده اس��ت .به اين
ترتيب كه برخي بنگاههاي اقتصادي با استفاده از
چنين تسهيالتي كه بايد در راستاي توليد به كار
ميرفت ،سودهايي هنگفت را از طرق غيرتوليدي
و واس��طهگري در بازارهايي مثل ارز و بورس به
دس��ت آوردند .در اينجا طبق رويكرد دس��تگاه
قضا ،عالوه بر لزوم برخورد با اخاللگران مبنا ادامه
روند توليد است تا هيچ بنگاهي تعطيل نشود و
كارگران و كاركنانش با مشكالت معيشتي به علت
اخراج يا عدم پرداخت حقوق مواجه نشوند.
اين مسئله نش��ان ميدهد در ش��رايط كنوني
اقتصادي ،بهتر اس��ت برخورد ب��ا اخاللگران نه
فقط در ردههاي پاييني كه در س��طوح كالن و
باالدستي بيش��تر از هر زماني صورت گيرد .چه
اينكه در اين ميان ،توليد نبايد متوقف ش��ود و
معيشت مردم بايد مورد توجه قرار گيرد .كوتاه
سخن اينكه با ايجاد بسترهاي حقوقي و پر كردن
خألهاي قانوني كه ميتواند زمينه سوءاستفاده
اقتصادي را ايجاد كند ،ميتوان به بهترين شكل
با فساد اقتصادي مبارزه كرد؛ اقدامي كه بيگمان
باع��ث اعتالي توليد كش��ور و بهب��ود وضعيت
معيشت مردم خواهد شد.

