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  دهیچک
هاي امروزه جلوگیري و مبارزه با انواع مفاسد اقتصادي یکی از ضرورت

مسأله مبارزه با ایران نیز در نظام ج.ا.حیات بشري است. غیرقابل انکار 
 سی نظام حقوقی کشور است.هاي اسافساد اقتصادي یکی از ضرورت

رو، قوانین مهمی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادي وجود دارد. از این
اي است که در این یکی از این قواعد حقوقی و قضایی، تشهیر رسانه

د. شوپژوهش به نقش آن در مبارزه با مفاسد اقتصادي پرداخته می
هایی اي از چه راهسؤال اساسی پژوهش حاضر این است: تشهیر رسانه

تواند موجب کاهش فساد اقتصادي در جامعه شود؟ فرضیه نوشتار می
اي با معرفی و شناساندن محکوم علیه، باعث این است: تشهیر رسانه

- آگاه شدن افکار عمومی و شناسایی متخلفان و مفسدان اقتصادي می
هاي ترین یافتهه خود هم نوعی مجازات تعزیري است. مهمشود که به نوب

اي موجب شناسایی و معرفی پژوهش حاضر این است که تشهیر رسانه
شود که به دلیل سوء استفاده از موقعیت اجتماعی، مفسدان اقتصادي می

مقام اداري و سیاسی خود باعث نابرابري اجتماعی و فساد اقتصادي 
تشهیر با شناسایی و معرفی مفسدان زات . از آنجاکه مجاشوندمی

انین اقتصادي، نوعی آرامش عمومی و اعتماد اجتماعی نسبت به قو
-ایران در پی دارد. روش پژوهش حاضر توصیفیحقوقی و نظام ج.ا.

تحلیلی است که از طریق مطالعه منابع اسنادي و کتابخانه اي نسبت به 
  آوري اطالعات اقدام نموده است. جمع

اي، فساد، مفاسد اقتصادي، عدالت قضایی، تشهیر رسانه :دواژهیکل
  اقتصادي. عدالت 
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 مقدمه 

ی سیاسی در طول تاریخ بوده است. به هانظامهای اساسی فساد اقتصادی یکی از چالش
ی سیاسی، مسأله فساد و عمومی هانظامتوان گفت یکی از دالیل اصلی سقوط طوری که می

شدن آن در میان حاکمان و حتی مردم عادی بوده است. فساد اقتصادی از آن جهت که 
ی سیاسی و عدالت اجتماعی است، مورد توجه قوانین هانظامتهدیدی برای مشروعیت 

کند تا با اتخاذ راهکارهایی از عمومی حقوقی و قضایی است و هر نظام حقوقی تالش می
های مختلف اقتصادی و اجتماعی جلوگیری نماید. ضمن فساد و گسترش آن به حوزه شدن

اینکه برای مبارزه با فساد اقتصادی راهکارهای متفاوتی در نظر گرفته شده است که به طور 
های پیشگیرانه تا مقابله با مفسدان و اخالل گران نظام اقتصادی کلی طیف متعددی از نظریه

عنوان الگویی ی سیاسی که خود را بههانظاماین موضوع مخصوصاً برای  گیرد.را در بر می
کنند از اهمیت باالتری برخوردار است. به نظر مطلوب برای اداره عادالنه جامعه معرفی می

روی نظام جمهوری اسالمی ایران است های پیشرسد مسأله فساد اقتصادی یکی از چالشمی
 ستمداران و مدیران جامعه نیز قرار گرفته است. که مورد توجه افکار عمومی، سیا

های فساد در دوره کنونی باعث شده تا حساسیت گسترش فساد اقتصادی و تنوع در شیوه
که در طی چند سال افکار عمومی نسبت به این مسأله بیش از پیش آشکار شود. به طوری

تصادی در جامعه و بروز اخیر، وقوع چندین فقره فساد اقتصادی کالن، باعث شیوع فساد اق
بی اعتمادی در میان مردم جامعه شده است. به همین دلیل و با توجه به اهمیت مبارزه با فساد 
در ساختار اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسالمی ایران، راهکارهای قضایی و تقنینی 

دی تأکید متعددی در این زمینه اعالم شده است که هر یک بر وجوه خاصی از فساد اقتصا
« تشهیر»شود، کنند. یکی از این راهکارها که غالباً با عنوان مجازات تعزیری نیز شناخته میمی

است. تشهیر به عنوان یکی از قوانین حقوقی و قضایی در راستای مقابله با جرایم متعدد از 
ای رود. تشهیر در جرایم و مفاسد اقتصادی به معنجمله جرایم اقتصادی نیز به کار می

ها برای گیری از رسانهشناساندن و معرفی مفسد اقتصادی در مأل عام است که به دلیل بهره
شود. تشهیر نیز شناخته می« ایتشهیر رسانه»شناسایی مجرمان و مفسدان اقتصادی به عنوان 

که مصادیق آن در قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان شده است، 
 معرفی و شناسایی مفسدان در جرایم مختلف از جمله جرایم و مفاسد اقتصادی است.  ناظر بر

اهمیت و ضرورت بحث حاضر، گسترش فساد اقتصادی در دوره کنونی است که به یکی 
های اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران نیز تبدیل شده است. فساد از مشکالت و چالش
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صادی و اجتماعی، رویکرد افکار عمومی را نسبت به نظام های اقتاقتصادی، عالوه بر نابرابری
های پرداختن به سیاسی نیز تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل، یکی از ضرورت

موضوع فساد اقتصادی، ارائه راهکارهایی برای بهبود و به حداقل رساندن فساد اقتصادی بر 
ژوهش حاضر درصدد است تا بر مبنای ای است. در همین راستا، پمبنای اصل تشهیر رسانه

ای به بررسی مسأله فساد اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران بپردازد و تشهیر رسانه
ها و بهبود راهکارهای قضایی برای مقابله با فساد اقتصادی راهکارهایی برای اصالح شیوه

شده در این زمینه  های انجام. ساختار پژوهش بدین ترتیب است که ابتدا به پژوهشارائه دهد
ای شود؛ پس از آن اصل تشهیر و تشهیر رسانهشود، سپس روش تحقیق بیان میپرداخته می

شود؛ و در نهایت مسأله فساد اقتصادی و ارتباط تشهیر رسانه ای با فساد اقتصادی بیان می
 ه شود. گیرد تا در نهایت راهکاری برای مقابله با فساد اقتصادی ارائمورد بررسی قرار می

 پیشینه تحقیق  -1-1

و « شهادت زور»بررسی معناشناختی »( در پژوهشی با عنوان 1393مرتاضی و همکاران )
رسد که در نزد مذاهب بدین نتیجه می« ضرورت معرفی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه

خمسه نیز، مرتکبان شهادت زور، هم از لحاظ عقلی و هم از لحاظ رعایت مصلحت عمومی 
بایست به عموم افرادی که در معرض گواهی استناد به روایات مشترک شیعه و سنتی می و با

 فریبکارانه او قرار دارند، معرفی و به اصطالح تشهیر گردد. 
نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی »( در پژوهش 1396محدثی و سلطانی )
ورت بازنگری در مجازات تشهیر بر بدین نتیجه رسیدند که ضر« به قوانین موضوعه ایران

های ارتباطی و شود. بدین معنا که گسترش رسانهمبنای قوانین موضوعه جدید احساس می
 های اینترنتی ضرورت پرداختن به این موضوع را دو چندان کرده است. تکنولوژی

نتیجه بدین « اینقد کیفر شناختی تشهیر رسانه»(، نیز در پژوهشی با عنوان 1392حیدری )
-ای بیش از آنکه یک اقدام حقوقی و قضایی باشد، نوعی عمل رسانهرسد که تشهیر رسانهمی

بایست رسانه مجاز به انتشار حکم، شکل و نحوه انتشار آن ای است که از این جهت، می
 ها به صراحت بیان شود. حکم، زمان و چگونگی اعالم آن در رسانه

گرای سیاست های عوامجنبه»پژوهشی با عنوان (، در 1393حسینی و اسمعیل زاده )
با رویکردی انتقادی به بررسی مسأله فساد اقتصادی « کیفری ایران در قبال فساد اقتصادی

های گیرند که اعالم اسامی افراد مفسد و متخلف در حوزهاند و چنین نتیجه میپرداخته
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بایست گذار میرا بگیرد، بلکه قانون تواند جلوی فسادها در این زمینهاقتصادی، به تنهایی نمی
 های فساد نیز بپردازد. گرایانه کیفری به علل و زمینههای عوامبا رهایی از جنبه

بررسی جرایم اقتصادی در ایران و راهکارهای »(، در مقاله 1395پور )منوچهر مصطفی
دهد ایران ارائه میراهکارهایی برای پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی در « پیشگیری از آنها

که از جمله شامل تعریف قانونی جرم اقتصادی، تجمیع و پاالیش قوانین مرتبط با جرایم 
 شود. زایی میهای مناسب اشتغالاقتصادی، توجه جدی به مقوله بیکاری و اتخاذ سیاست

هایی هستند. از جمله های ذکر شده و پژوهش حاضر از یک جهت دارای قرابتپژوهش
ای و موضوع فساد اقتصادی هر دو، بخشی از قوانین کیفری از جمله اصل تشهیر رسانه  اینکه،

های پیشین این است دهند. اما وجه تمایز پژوهش حاضر از پژوهشرا مورد توجه قرار می
ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی است و از این جهت که درصدد بررسی جایگاه تشهیر رسانه

تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است. بنابراین هدف اصلی  دارای نوآوری است و
ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی است تا از این پژوهش حاضر، بررسی جایگاه تشهیر رسانه

 طریق بتوان راهکارهای جدیدی برای مبارزه با فساد اقتصادی ارائه داد.
 روش تحقیق  -1-2

انند سایر موضوعات مشابه در حیطه علوم انسانی، روش استفاده شده در این تحقیق هم
ای در مبارزه با مفاسد تحلیلی است که بر مبنای آن، جایگاه تشهیر رسانه-روش توصیفی

گیرد و سپس براساس توصیف وضع موجود، راهکارهایی اقتصادی مورد بررسی قرار می
هایی این اجازه را به تحلیلی در چنین پژوهش-شود. روش توصیفیبرای بهبود آن ارائه می

های کمی، نگاهی دهد که با فرا روی از اعداد و ارقام و محدودنگری در روشپژوهشگر می
ساختاری و کالن اتخاذ نماید و با پرهیز از سونگری و تعصب راهکاری برای اصالح وضع 

 موجود در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کند. 
 ر در قوانین حقوقی ایران مبانی نظری تحقیق؛ تشهی -2

 تشهیر در لغت -2-1

ای عربی از باب تفعیل است که ریشه در واژه )شَهََر( دارد و معانی گسترده تشهیر واژه
ای برای آن لحاظ شده است که بیش از همه معنای شناساندن و ظاهر شدن از آن مستفاد 

مجازات، قضا و دیات کاربرد  (. همچنین واژه تشهیر درباره حدود725: 1362شود )خلیل، می
(. بنابراین آشکار شدن 507ق: 1426دارد به معنای آشکار کردن است )هاشمی شاهرودی، 

آید، و رسوا نمودن در میان مردم از دیگر معانی تشهیر است. آنچه از مفهوم تشهیر بر می
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شهرت نه  شود. ایننمایاندن چیزی یا کسی به مردم است که باعث شناسایی و شهرت او می
شود. همچنین تشهیر به معنای از باب تبلیغ، بلکه در جهت تنبیه فرد و عموم به کار گرفته می

ظاهر کردن و نمایاندن شیء به نحو قبیح و زشت در میان و به منظور آگاه شدن آنان )از 
 (.399: 1410قباحت شیء( است )فراهیدی، 

 تشهیر در اصطالح   -2-2

ه معنی به کار بردن قواعد فقهی در حوزه جرایم تعزیری به کار در اصطالح نیز تشهیر ب
سازد، نقش ای را برای عموم آشکار میجهت که مقولهرود. از این جهت، تشهیر از آنمی

مهمی در شناسایی برخی مسائل به آحاد مردم دارد. تشهیر از واژگان پرکاربرد در فقه و 
ری است. به طور مثال امام خمینی)ره( درباره های قضایی و احکام تعزیمخصوصاً در حوزه

دهد که وی را باید تشهیر کرد و در معرض دید مردم گذاشت  شخص قاذف چنین فتوا می
عنوان مثال، مجازات تواند انواع متفاوتی داشته باشد. به(. اما تشهیر می475تا: )امام خمینی، بی

مشهورترین آنان در باب جرم شهادت زور دهد که ها را پوشش میتشهیر طیفی از انواع جرم
شود. البته تشهیر اگر در است و البته در مورد قاذف، قواد، کالهبردار و مفلس هم اجرا می

یعنی آشکار شدن کشیدن سالح برای دیگران به کار برده شود، حرام و « تشهیر سالح»عمل 
طالح و در ادبیات فقهی (. بنابراین تشهیر در اص564: 1416حکم آن محاربه است )نجفی، 

به عنوان شهرت یافتن و رسوا نمودن شخصی است که مجرم است و جرم وی در میان مردم 
شود و رسوایی او را در پی دارد. بنابراین، تشهیر، باعث رسوایی مجرم در انظار اعالم می

تواند در موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همانند شود. این حکم میعمومی می
 ختالس، رشوه، تبانی در معامالت و ... نیز رخ دهد. ا

تشهیر در نزد فقهای شیعی و قانون حقوقی جمهوری اسالمی ایران کاربردهای زیادی 
به این موضوع و مصادیق آن اشاره  19، در ماده 1392دارد و در قانون مجازات اسالمی سال 

احکام تعزیری است که این مجازات شده است. به هر حال به لحاظ کاربردی، تشهیر از مقوله 
محدودی اختصاص یافته، مثالً در مورد شاهد زور که با شهادتش موجبات آزار های به جرم

دیگران را فراهم نموده و به حقوق فردی و اجتماعی دیگران متعرض گردیده است، مجازات 
ش جرایم و تنوع حال، با گستر(. با این72: 1396تشهیر وضع شده است  )محدثی و سلطانی، 

های جمعی در انواع آنها، حکم تشهیر به سایر مجازات نیز تعمیم یافته است و امروزه رسانه
ها و ... با انتشار اسامی متخلفین و مفسدین جامعه از از جمله تلویزیون، مطبوعات، روزنامه
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ها ی از سوی رسانهگران اقتصادعنوان مثال، انتشار نام اختالسکنند. بهقاعده تشهیر پیروی می
 تواند در زمره همین قاعده تلقی شود. می

توجهی در های تعزیری در دین اسالم دارای جایگاه قابلعنوان یکی از مجازاتتشهیر به
معنا که قاعده فقهی تشهیر جایگاه قابل توجهی در قوانین حقوقی، باشد. بدینفقه شیعی نیز می

آیین دادرسی کیفری دارد. از نظر قوانین حقوقی، تشهیر  نظیر قانون مجازات اسالمی و قانون
ای فقهی در مجازات اسالمی کاربرد دارد و موارد در موارد گوناگونی به عنوان قاعده

مختلف آن شاهد کاذب، قاذف، کالهبردار و مفلس است. از نظر طوسی، مصداق بارز به 
ت دورغ، یکی از کیفرهایی است کارگیری قاعده تشهیر، شهادت دروغ است. بنابراین، شهاد

شناسی، تعریف شود. البته از نگاه موضوعکه در فقه اسالمی کیفر تشهیر در مورد آن اجرا می
گواهی »، «گواهی کذب»یکسانی از خود شهادت زور، ارائه نگردیده و در نظرات مختلف به 

ست، یعنی فرد و گواهی با وجود علم بر خالف تعریف شده ا« گواهی به غیر حق»، «باطل
آگاه به حقیقت از روی عمد برخالف حقیقت، گواهی و خبر دهد یا فرد غیرآگاه به حقیقت 
از روی عمد گواهی و خبر دهد. خواه این گواهی او تصادفاً مطابق حقیقت درآید؛ خواه 

گردد که مرتکب چنین شهادتی به لحاظ لزوم عقلی و رعایت خالف حقیقت، تأکید می
بایست به عموم افرادی که در به استناد روایات مشترک شیعه و سنی می مصلحت عمومی و

در لغت  "الزور"معرض گواهی فریبکارانه او قرار دارند، معرفی و به اصطالح تشهیر گردند. 
 (.240: 1407به معنای کذب و دروغ و باطل است )طوسی، 

خود مجرم و  همچنین شناخته شدن مجرم و اجتناب از پذیرش شهادتش و بازداشتن
فلسفه تشهیر این   (.337: 1400اند )طوسی، دیگران از تکرار آن را حکمت این حکم دانسته

دیگر مایه عبرت و است که باعث رویگردانی مجرم از عمل مجرمانه باشد و از طرفی
پندآموزی آحاد مردم شود تا جامعه از فساد و تباهی در امان بماند. به عنوان مثال، برخی از 

مای شیعه بر این نظر هستند که تعزیر شاهد زور واجب است و خالفی در آن نیست و عل
اش )تشهیر( او را تعزیر کند تا تواند به وسیله تازیانه یا ندا دادن در بین قبیله و محلهحاکم می

(. بنابراین اقوال فقهای 253: 1416دیگران از انجام چنین کاری خودداری کنند )نجفی، 
گونه اختالف نظری در مورد تشهیر شاهد کذب همراه با کی از این است که هیچامامیه، حا

قائل به وجوب تشهیر شده و دسته « یجب و...»تعزیر وجود ندارد. البته برخی از آنان با لفظ 
اند. بزرگی این گناه تا آن جاست که قرآن ، اراده استجباب نموده«ینبغی....»دیگر با عبارت 

فاجتنبوا الرّجس »فرماید: که میداند. جاییروغ را همپایه شرک به خدا میصراحتاً شهادت د
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(. و در توصیف بندگان، خداوند رحمان 30(. )حج، آیه 15« )م نَ االوثان  و اجتنبوا قولَ الزّور
 (.72(. )فرقان/16والَّذینَ ال تَشهَدُ وَنا ل زور.... )»فرماید: می

 جتماعی جمهوری اسالمی ایران  ا-فساد اقتصادی؛ چالش اقتصادی -3

فساد اقتصادی یکی از مشکالت اساسی جامعه ایرانی در قرن حاضر بوده است. فساد 
اقتصادی در ایران دالیل ساختاری و بلندمدت و همچنین دالیل مقطعی و کوتاه مدت دارد 

اقتصادی به شود. با این حال، مقوله فساد می که حتی پس از انقالب اسالمی ایران نیز دیده
طور خاص و فساد به طور اعم، مورد نکوهش گفتمان انقالب اسالمی و قوانین حقوقی 
جمهوری اسالمی ایران قرار دارد. ضمن اینکه در متون دینی از جمله قرآن کریم به طور 

که بیان شده است: مکرر از نفی فساد و ضرورت پرهیز مؤمنان از آن تأکید شده است. جایی
 «. و در زمین فساد نکنید( »...60(. )بقره، 8« )التَعْثَوْا ف ی الْأَرْض  مُفْس دینَوَ »...

هرچند بررسی موارد و مصادیق فساد اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران از بحث حاضر 
دهد که مسأله فساد اقتصادی مسأله ای مهم است که خارج است، اما شواهد موجود نشان می

توان به برخی شواهد نیز عالیه نظام بیان شده است. در این زمینه می بارها از سوی مقامات
اشاره کرد. پرونده معروف به فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی، پرونده بیمه ایران، پرونده 

 12میلیارد دالر و پرونده فساد بانکی موسوم به  3منتسب به میلیارد نفتی با رقم نزدیک به 
اند ها هستند که اشخاص بسیاری در آن درگیر بودهی از جمله این پروندههزار میلیارد تومان

اند. بر این اساس ضرورت پیشگیری از وقوع جرایم که بعضاً در زمره مدیران ارشد قرار داشته
 (.66: 1395پور، اقتصادی و همچنین مقابله با آنان بر کسی پوشیده نیست )مصطفی

توان تنها به موارد مالی محدود اشاره ی هستند و نمیمفاسد اقتصادی دارای تنوع بسیار
تواند چه فقدان قواعد حقوقی و قانونی الزم برای مقابله با فساد ساختاری نیز میداشت. چنان

حال، آنچه در اذهان و افکار عمومی به عنوان مفاسد در زمره فساد اقتصادی قرار گیرد. با این
یر دزدی، اختالس، رشوه، تبانی در معامالت، قاچاق و شود، مسائلی نظاقتصادی شناخته می

گیری، ... است. از این منظر، مفاسد اقتصادی، در واقع جرایمی است مانند رشوه
هایی هم در خواری که این مسائل از نظر قانون جرم است و مجازاتکالهبرداری، رانت

ساد اقتصادی و مصادیق آن له ف(. از این جهت، مسئ24: 1394رودی، قانون دارد )هاشمی شاه
والن و مقامات جمهوری اسالمی ایران نیز قرار گرفته است و هر یک نیز به ئمورد توجه مس
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هایی نیز برای حل آن ارائه حلگیرند و راهنوبه خود علل خاصی برای این موضوع در نظر می
 دهند. می

ای اجتماعی و اقتصادی هفساد اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران باعث ایجاد نابرابری
تواند مسأله مشروعیت نظام و دستگاه قضایی های سیاسی نیز میشده است و حتی در حوزه

در »کنند: عنوان مثال، برخی تحقیقات این گونه بیان میرا نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. به
که طی  دهدزمینه اقتصادی، ضریب جینی به عنوان شاخصی از نابرابری درآمدی نشان می

بین ضریب جینی و جرایم اختالس، ارتشاء و جعل، سرقت، تصرف  1390تا  1357های سال
عدوانی و مزاحمت و صدور چک بالمحل رابطه مثبت وجود دارد، به این معنا که با افزایش 

های مربوط به جرایم تعداد پرونده -که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی است -ضریب جینی
« زایش یافته و با کاهش ضرب جینی تعداد آنها کاهش پیدا کرده استمذکور نیز اف

نظرهای زیادی در مورد مسأله نابرابری و میزان (. هرچند اختالف68: 1395پور، )مصطفی
شود، اما آنچه مهم است، اینکه مسأله فساد در ابعاد مختلف فساد اقتصادی در ایران دیده می

های مختلفی د دارد و به همین دلیل قوانین متعدد و سازمانآن در ساختار اقتصادی ایران وجو
 اند. برای حل این مسأله وارد عمل شده

به همین دلیل، جمهوری اسالمی ایران طی چند سال اخیر، حرکت جدیدی را در راه 
ای رهبر معظم انقالب اسالمی ماده 8مبارزه با فساد آغاز کرده است که شروع آن با فرمان 

است. در حال حاضر قوانین مختلفی در ارتباط با مبارزه با فساد در ایران  1381سال ایران در 
وجود دارد که از جمله: قانون مجازات اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی، قانون 
راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری و... 

های (. همچنین عالوه بر قوانین موجود و شکل گیری سازمان9: 1389 )الوانی و همکاران،
مختلف در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی و سایر 

دهد که عدم رسیدگی به مسؤوالن عالی نظام، نشان دهنده اهمیت مبارزه با این مسأله را می
طور که رهبری های عمومی گردد. هماندر نهایت نارضایتیها و تواند باعث نابرابریآن می

نیز در بیانات خویش، مسأله فساد اقتصادی را به اژدهای هفت سر تشبیه کرده است. به بیان 
 ایشان: 
عدالت الزم است. باید با فساد و ظلم مبارزه شود، البته خیلی سخت است، فساد مثل »

کند. از که میزنی با شش سر دیگر حرکت می هاست. یک سرش رااژدهای هفت سر افسانه
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بین بردنش آسان نیست. آن کسانی که منتفع از فساد هستند، برخورد با اینها کار بسیار سختی 
)بیانات رهبری در دیدار با فرماندهان و کارکنان ارتش، « است، ولی حتما باید انجام گیرد

 (. 1396بهمن  19
عنوان یکی از بایست بهدهد که مبارزه با فساد مین میبا این حال، بیانات رهبری نیز نشا

راهبردهای اساسی در زمینه تأمین و برقراری عدالت اجتماعی در نظر گرفته شود. در همین 
های محدودی قادر های مبارزه با فساد در زمینهراستا، در جمهوری اسالمی ایران نیز سازمان

نوان نمونه، دیوان محاسبات کشور صرفاً بر اجرای اند. به عبه تعیین راهبرد و نظارت بوده
کند. سازمان های تفریغ بودجه به صورت سالیانه نظارت میدقیق بودجه و انتشار گزارش

پردازد؛ لذا با توجه های اداری به فعالیت میبازرسی کل کشور نیز تنها در محدوده دستگاه
جانبه در مبارزه با ن راهبرد جامع و همههای فوق، قادر به تعییبه اینکه هیچ یک از سازمان

اند، طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس تهیه شده است فساد نبوده
(. عالوه بر این، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که زیر نظر ناجا 16-17: 1394)ساداتی، 
کند. همچنین در درون قوای یکند، به عنوان سازمانی مهم در این زمینه فعالیت مفعالیت می

شوند که هر کدام به نحوی بر مسأله های کوچک و بزرگی دیده میمختلف نیز سازمان
 مبارزه با فساد تأکید دارند. 

دولتی اختصاص ندارد. چه اینکه، یکی از های فساد اقتصادی در ایران، تنها به بخش
رانت خواران و دالالن است  شود، وجودموارد مهم که مانع تولید در بخش خصوصی می

کنند. دالالن با ایجاد بازار که بزرگ ترین ضربه را به توسعه و رشد اقتصادی کشور وارد می
های وابسته به شوند و بدین ترتیب شرکتقاچاق، موجب رکود کارخانجات تولیدی می

می کنند )هاشترین ضربه را به پیکر تولید و خالقیت وارد میقدرت و دولت، بزرگ
های توان گفت فساد اقتصادی در ایران هم در بخش(. بنابراین می53: 1395شاهرودی، 

های شود که به همین دلیل یکی از ضرورتهای خصوصی دیده میدولتی و هم در بخش
ها، مبارزه قانونی و جدی با مفاسد اساسی برای ایجاد برابری اجتماعی و از بین بردن نابرابری

 اقتصادی است. 
از طرف دیگر، تعداد قابل توجهی از نهادهای مبارزه با فساد در کشور )مانند دبیرخانه 
شورای عالی مبارزه با پولشویی، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی، سازمان بازرسی کل کشور و مرجع ملی و نهاد هماهنگی سازمال ملل متحد برای 
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( وجود دارند که معیارهای علمی جهت ارزیابی عملکرد آنها ارائه نشده است مبارزه با فساد
(. با این حال، مبارزه با فساد همچنان نیازمند قواعد و قوانین حقوقی 10-11: 1394)ساداتی، 

توان به اتخاذ راهکارهایی برای شناساندن مجرمان و مفسدان متعددی است که از جمله می
شاره کرد. راهکار مزبور به نوبه خود نوعی تنویر افکار عمومی و اقتصادی در نزد مردم ا

دهد و از سوی دیگر، با شناساندن مجرمان و ایجاد آرامش برای مقابله با فساد را نوید می
تشهیر »نماید. این راه حل به طور خاص مفسدان اقتصادی، نوعی بازدارندگی ایجاد می

تواند های متعدد میها و خبرگزاریها، تلویزیون، سایتنام دارد که به مدد روزنامه« ایرسانه
 نوعی مبارزه جدی با فساد اقتصادی تلقی شود. 

 ای و مبارزه با مفاسد اقتصادی تشهیر رسانه -4

 ها در عرصه سیاست و اجتماع . کارکرد رسانه4-1

ت بر ها در عصر کنونی جایگاه مهمی در تولید و نشر اطالعات و همچنین نظاررسانه
ها از این حیث دارای نقشی فعال ی سیاسی بر عهده دارند. رسانههانظامها و عملکرد دولت

ها بر عهده دارند و در مسائل اقتصادی، های دولتسازی تصمیمات و برنامهدر شفاف
ها به اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردار هستند. ضمن اینکه اثر رسانه

ها بیشتر آنچه را که برای  ّی اعم از مستقیم و غیرمستقیم است. چه اینکه، انساناَشکال مختلف
گیرند، بلکه راهنمایی و عمل در زندگی نیاز دارند، صرفاً از تجربه و مشاهد مستقیم یاد نمی

شود های جمعی آموخته میویژه از طریق رسانهعمده آنها به طور غیر مستقیم و به
(Mcquail, 2006: 493از طرفی دیگر، برخی دیدگاه .) چنین « کاشت»ها از جمله نظریه

ها ها و مخصوصاً تلویزیون نباید نقش نمادها و نشانهکنند که در بررسی نقش رسانهمطرح می
در همین راستا،  (.Gerbner, 1985: 24سازی از نظر دور نگه داشت )را در فرایند فرهنگ

شود که طیف متفاوتی از اثرگذاری را در ظر گرفته میها در نهای مختلفی برای رسانهنقش
ها را عاملی برای شفافیت و بهبود تصمیات سیاسی و ها، رسانهگیرد. اغلب دیدگاهبر می

شود که های انتقادی نیز دیده میگیرند. اما در مقابل، برخی دیدگاهاجتماعی در نظر می
های مردمی، ترفندهایی را با دادن تودهریبفرهنگ با فها در قالب صنعتمعتقد هستند رسانه

کند و برد؛ به وسیلة ارتش و پلیس از آنان دفاع میکار میگرانه علیه آنان بههای حیلهروش
 adorno andکند که این باورها مسلّم و غیرقابل تغییرند )این باور را در اذهان تقویت می

horkheimer, 1993: 1های سیاسی و مخصوصاً جریاننار ایدئولوژیها در ک(. بنابراین رسانه 
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-داری حاکم بر جهان، دارای نقشی سرکوبگرایانه بر علیه مردم جوامع بر عهده میسرمایه

 توانند باعث گردش شفاف اطالعات شوند. گیرند که چندان نمی
ها در طرح مسائل اجتماعی از ها نیز معطوف به نقش رسانهضمن اینکه برخی دیدگاه

در میان افزایش احساس شود که چه در این زمینه بیان میجرائم اجتماعی است. چنانجمله 
عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر پیدایش ای و ترس از جرم بهامنی ناشی از القائات رسانهنا

به بعد  1970ها از دهه اند. واقع امر آن است که رسانهمدار مطرح شدهرویکردهای امنیت
ها اند. برای نمونه سهم اخبار جنایی در رسانهعالقه بیشتری به پوشش اخبار جرایم پیدا کرده

به  1980ست، لیکن در آغاز دهه ، چهار درصد بوده ا1967الی  1939های در فاصله سال
 ,Prattدرصد افزایش یافت ) 28به 1990درصد و در دهه 13درصد و اواخر این دهه به  6/5

عنوان یکی از نهادهای اجتماعی مؤثر نقش مهمی در بازتاب ها به. بنابراین رسانه(2008:69,
و اتفاقات  دهنده حوادثجرایم اجتماعی، معرفی و شناسایی مجرمان اجتماعی، پوشش

 گیرند. اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار می
 ای در شناسایی مفاسد اقتصادی . جایگاه تشهیر رسانه4-2

ها در جامعه ایرانی و در ساختار فقهی برآمده از احکام و قوانین اسالمی حال، رسانهبا این
که ، هنگامیطور مشخص، در این زمینهدارای کارکردی چندجانبه و متفاوت هستند. به

ها به عنوان یک عامل اجتماعی، باعث انتشار و معرفی مجرمان و مفسدان اجتماعی و رسانه
گیرند. بدین معنا که با انتشار قرار می« تشهیر»شوند، تحت عنوان قاعده اقتصادی می

شوند. از این منظر، قاعده اطالعات، باعث شهرت و آشنایی افراد در بین آحاد جامعه می
ر هنگامی که به معرفی و شناسایی مفسدان اقتصادی کشور با توجه به حفظ کرامت تشهی
تواند به شناسایی دانه شود و از این نظر میپردازد، نوعی بازدارندگی محسوب میها میانسان

ها در زمینه فساد اقتصادی کمک نماید تا هم جامعه نسبت به آنان شناخت پیدا کند درشت
هشدار عمومی برای سایر افراد باشد. بنابراین کیفر تشهیر، یکی از جرایم  و هم نوعی انذار و

تعزیری است که رسالت اصلی آن، شناساندن مجرم به جامعه و رسوایی وی است و هرجا، 
حاکم، لزوم شناسایی و رسوایی مجرم را صالح بداند، باید عالوه بر یکی از انواع تعزیر، به 

ا کیفر تشهیر، ضمن اینکه، با توجه به روایات وارده از ائمه تشهیر مجرم نیز حکم دهد. لذ
معصومین )علیهم السالم( کیفری مشروع است، بین فقهای امامیه و اهل سنت، نیز به عنوان 
تعزیر پذیرفته شده و فقها این کیفر را در جرایم مختلف حدّی و غیرحدّی، با توجه به لزوم 
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مختلف از جمله جلوگیری از تضییع حق مردم، به  رسوایی مجرم، برای دستیابی به اهداف
 (. 123: 1390اند )زمانی و دیگران، عنوان کیفر اصلی برای مجرم در نظر گرفته

گیری از اصل تشهیر، به صراحت مصادیق چنین جرایمی قانون مجازات اسالمی با بهره
گیرند و شامل قرار می را بیان نموده است که اغلب در راستای مبارزه با فساد اقتصادی مدنظر

 شود: افشای نام مفاسد اقتصادی می
 رشاء و ارتشاء -
اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا  -

 دیگری
 مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری  -
 تبانی در معامالت دولتی -
 اخذ پورسانت در معامالت خارجی -
 تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت  -
 جرائم کمرگی  -
 قاچاق کاال و ارز  -
 جرائم مالیاتی  -
 پولشویی  -
 اختالل در نظام اقتصادی کشور  -
 (.1392تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی )قانون مجازات اسالمی، مصوبه  -

طور دقیق در قوانین و قواعد حقوقی مورد توجه قرار نگرفته است، اصل تشهیر هرچند به 
اما توجه قانونگذار به لزوم انتشار مفاسد اقتصادی و شناسایی آنان در نزد افکار عمومی، 

-گیری از اصل مزبور در قوانین حقوقی جمهوری اسالمی ایران است. به نظر مینشانگر بهره

ها فسادهای مرتبط با افراد حقیقی و حقوقی، سازمان رسد تداوم این موضوع و تسری آن به
های الزم برای مبارزه با فساد را ایجاد کند. به تواند زمینهو نهادهای فسادبرانگیز به خوبی می

حکم »ه.ش. چنین آمده است:  1392قانون مجازات اسالمی مصوبه  36طور خاص، در ماده 
االرض یا تعزیر درجه چهار و نیز فساد فیمحکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و ا

( ریال در صورتی که موجب اختالل در 1.000.000.000کالهبرداری بیش از یک میلیارد )
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)قانون « شودهای محلی در یک نوبت منتشر مینظم و یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه
 (. 1392مجازات اسالمی مصوبه 

یک راهکار مناسب، مجازات مربوط به جرم فساد از این منظر، اصل تشهیر به عنوان 
اقتصادی را بیان کرده است. ضمن اینکه اصل مزبور، مورد حمایت برخی از حقوقدانان 

اهلل هاشمی شاهرودی در زمینه به کارگیری باشد. به طور مثال، آیتسرشناس کشور نیز می
بایست قوانین مبارزه می»کند: میاصل تشهیر در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی این گونه بیان 

عنوان یک راهکار حدی برای کنترل و ای باشد که اصل تشهیر بهبا مفاسد اقتصادی به گونه
ترتیب، هر مدیری به محض ارتکاب پیشگیری از مفاسد اقتصادی در نظر گرفته شود. بدین

بازدارنده است که ها منتشر شود و همین بهترین عامل تخلف و فساد مالی، عکسش در رسانه
دیگر کسی فکر این کار را نکند. مجازات این گونه جرایم در قانون باید طوری تعیین شود 
که بازدارنده باشد تا کسی جرأت نکند مرتکی این جرایم شود. یکی از بهترین عوامل 

رسد این دیدگاه تا نظر می(. به71: 1394)هاشمی شاهرودی، « بازدارنده همین تشهیر است
کند. چه دود زیادی به ضعف قوانین و مخصوصاً عدم توجه به اصل تشهیر نیز اشاره میح

کنند که تا زمان قطعی نشدن حکم نهایی اینکه، برخی قوانین، همچنان بر این سیاق عمل می
ها منتشر کرد. به عبارتی دیگر، اصل توان نامی از مفسدان اقتصادی در رسانهدادگاه نمی
چه در قانون مجازات یک اصل بازدارنده چندان محل اعتنا نیست. چنان عنوانتشهیر، به

 اسالمی در این زمینه چنین بیان شده است: 
تبصره: انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، -

ی یا یکی ( ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه مل1.000.000.000یک میلیارد )
 (. 1392شود )قانون مجازات اسالمی، مصوب می های کثیراالنتشارر منتشراز روزنامه

ها به آن توجه ویژه های کالن فساد اقتصادی که افکار عمومی و رسانهحتی در پرونده
دارند، مطابق مقرره مزبور تنها خالصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، 

گیرد )حسینی ها قرار مینوع و میزان مجازات محکوم علیه در اختیار رسانهجرایم ارتکابی و 
بایست به رسد بر مبنای اصل تشهیر، می(. حال آنکه به نظر می230: 1393و اسمعیل زاده، 

ای های گرایش به فساد اقتصادی نیز در کنار اصل تشهیر رسانهبررسی علل، دالیل و زمینه
کار عمومی نیز به شکل اثرگذارتری انجام شود. ضمن اینکه طوالنی پرداخته شود تا تنویر اف

های چند صد میلیاردی ممکن است تا حدود شدن اعالم اسامی مفسدان اقتصادی در پرونده
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های قضایی تحت تأثیر قرار دهد. در راستای زیادی افکار عمومی را درباره قاطعیت دستگاه
اندازی تمع قضایی امور اقتصادی نیز با راهسیاست افشای هویت محکومان اقتصادی، مج

های اقتصادی اقدام نسبت به اعالم اخبار و اطالعات راجع به پرونده« قسط»سایت اینترنتی 
(. با این حال، اصل مزبور نیازمند تسری 229: 1393نموده است )حسینی و اسمعیل زاده، 

ها و افکار عمومی م بتوان نقش رسانهفساد اقتصادی است تا از این طریق ههای بیشتر به پرونده
های گرایش سایر مردم به را در حل مسائل فساد اقتصادی باز گذاشت و هم اینکه، زمینه

 مسائل فساد را از میان برداشت. 
تواند باعث شناسایی و معرفی مفسدان اقتصادی کشور شود و بنابراین اصل تشهیر هم می

رسد هرچند حفظ کرامت و آبروی نماید. به نظر میهم در نقش نوعی بازدارنده نیز عمل 
المال و که مسأله بیتشهروندان در مسائل قضایی یک اصل پذیرفته شده است، اما جایی

تواند به ترین زمان ممکن میالناس مطرح است، اصل تشهیر بدون اغماص و در کوتاهحق
ه با رویکردی انتقادی چنین بیان کار گرفته شود. به تعبیر یکی از حقوقدانان که در این زمین

کنیم و بلکه برعکس ما از مجازات تشهیر که یک تعبیر فقهی است، استفاده نمی»کنند: می
در قانون آمده است تا حکم قطعی نشده، دادگاه حق ندارد اسم کسی را اعالن کند. در دنیا 

های ملی است، این طور نیست، مخصوصًا در جرایمی که مربوط به اموال عمومی و ثروت
ها پخش کنند و عکسش را در تلویزیون و روزنامهخیلی سریع، شخص متخلف را تشهیر می

(. از آن جا که تشهیر نوعی از مجازات تعزیری است و یکی 70: 1394)شاهرودی، « کنندمی
شود. فلسفه مجازات تعزیری از مزایای تشهیر این است، شخص مجرم بر مردم شناسانده می

نی بر تأدیب مجرم و بازدارندگی است و هم شناساندن او به مردم به منظور نپذیرفتن هم مبت
 (.353: 1423باشد )کاشف الغطاء نجفی، شهادت او است و بازداشتن دیگران از این جرم می

تواند باعث کاهش فساد در مسائل بنابراین تسری دادن اصل تشهیر به مسائل فساد اقتصادی می
 المال نماید. ی از هدر رفتن بیتعمومی و جلوگیر

های توان آن را به افراد و شخصیتای دارای دامنه فراگیری است و نمیتشهیر رسانه
شوند، محدود کرد. بنابراین تسری دادن حقیقی که در زمره مفاسد اقتصادی محسوب می

نهادهای عمومی ها و عنوان یک بازوی نظارتی بر اعالم نام مؤسسات، شرکتاصل تشهیر به
های عمومی فساد اقتصادی تواند زمینهشوند، به خوبی میکه باعث ایجاد فساد اقتصادی می

شود، ای گفته میکه در این زمینه، مزیت دیگری که برای تشهیر رسانهرا از بین ببرد. به طوری
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لید کاالها و ویژه در مورد اشخاص حقوقی که اقدام به تواثر ضد تبلیغی آن است. این اثر به
هایی که با ها و کارخانهشود. شرکتنمایند، مطرح میمحصوالت مورد استفاده عموم می

کنندگان را جلب کنند و از این طریق اند اعتماد عمومی مصرفتبلیغات گسترده توانسته
کاالها و محصوالت تقلبی و نامرغوب را به فروش برسانند، باید به مردم شناسانده شوند تا 

(. به 138: 1392رف کنندگان از ماهیت و کیفیت محصوالت آگاهی یابند )حیدری، مص
های تقنینی و قضایی بیش از صراحت باید گفت اصل تشهیر نیازمند این است تا در حوزه

المال مطرح است، با پیش مورد توجه قرار گیرد و هر جایی که مسأله اموال عمومی و بیت
رسد اصل یاد شده، مورد نظر میگاه قضایی قرار گیرد. بهصراحت بیشتری مورد حمایت دست

که ایشان نیز از انتشار تأکید رهبری معظم انقالب در زمینه مبارزه با فساد نیز باشد. به طوری
-آورند، حمایت کرده است. جاییاسامی مفسدان اقتصادی که ضرر و زیان عمومی به بار می

 کنند: که بیان می
خواسته  -اللّهی، بسیجی و غیرهحزب-ها، از مردم مؤمن ز این روزنامهمن دیدم در یکی ا»

شده که اگر شما به یک جایی دست پیدا کردید و اطاّلع پیدا کردید که مثالً احتکار 
فکر خوبی است؛ درست است؛ خیلی از این کارهایی  اند، بیایید خبر بدهید. بله، خیلیکرده

)بیانات رهبری در دیدار با اقشار مختلف « ه[مردم ]بودکه انجام گرفته است، با کمک آحاد 
 (.1397مرداد  22مردم، 

با این اوصاف باید گفت تسری اصل تشهیر به موضوعاتی نظیر فساد اقتصادی و لزوم 
ها در این زمینه، به نوبه خود خواهد توانست بخشی از مفاسد آزادی عمل بیشتر رسانه

می پیشگیرانه پدید آورد. ضمن اینکه، اصالح قوانین در اقتصادی را خنثی سازد و حتی اقدا
ای که جنبه عمومی المال و مفاسد اقتصادیگیری بیشتر در امور بیتاین زمینه و لزوم سخت

و حق الناس دارند، به نوبه خود خواهد توانست اصل تشهیر را به عنوان یک قاعده فقهی، 
ایران به کار گیرد و نتایج آن را نیز در جهت سالم سازی فضای اقتصادی جمهوری اسالمی 

گوناگون از جمله ایجاد برابری، شفافیت، عدالت قضایی و اقتصادی و همچنین های عرصه
های اقتصادی در میان کاهش فاصله طبقاتی دید. عالوه بر این، تشهیر و شناسایی دانه درشت

کنند استقالل کامل فعالیت می های مربوطه بادهد که دستگاهمردم این نوید را به جامعه می
 آورد. ایران به بار میدهای مزبور و نظام ج.ا.که به نوبه خود نوعی مشروعیت بخشی به نها
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 گیری نتیجه -5

ای نوعی راهکار قانونی و حقوقی برای مقابله با جرائم اقتصادی از جمله تشهیر رسانه
ز جمله ارتشاء، اختالس، تبانی در مفاسد اقتصادی است که ممکن است در انواع مختلفی ا

معامالت، غارت اموال عمومی، اختالل در نظام اقتصادی، قاچاق کاال و ارز، پولشویی و ... 
ای به عنوان حکمی تعزیری، هم مبارزه صورت گیرد. همین مسأله باعث شده تا تشهیر رسانه

نابرابری طبقاتی و های اجتماعی باعث کاهش با فساد اقتصادی تلقی شود و هم در حوزه
اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نهادهای مقابله با فساد گردد. از این 

تواند در پیشگیری ای، به عنوان یک اقدام تأمینی و تعزیری به خوبی میمنظر، تشهیر رسانه
ی به خوبی در ااز جرایم بعدی و هشدار برای سایر مفسدان اقتصادی تلقی شود. تشهیر رسانه

تواند به عنوان ابزار قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و می
قانونی مهمی برای مقابله با مفاسد اقتصادی به کار گرفته شود. به عالوه، آثار سوء مفاسد 

باعث های اجتماعی و سیاسی از جمله بی اعتمادی به نظام سیاسی اقتصادی در سایر حوزه
شده تا انتشار نام مفسدان اقتصادی به عنوان یک روش بازدارنده و مؤثر نیز به کار گرفته 
شود تا هم از بروز مفاسد بیشتر جلوگیری شود و هم هشداری برای سایر کسانی باشد که 
درصدد هستند تا از طریق اخالل در نظام اقتصادی، نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران را 

 ند. برهم بزن
رسد فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی درباره مبارزه با فساد و تشبیه آن به به نظر می

در کنار قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری به خوبی « اژدهای هفت سر»
های قانونی برای مقابله با مفاسد اقتصادی را فراهم سازد. به عالوه، اصالح تواند زمینهمی
« ب.ز، م. ر»ها مجبور بودند نام اختصاری مفسدان اقتصادی مانند ن پیشین که تنها رسانهقانو

گرفت. بنابراین اصالح قانون می ای را نادیدهرا بیان کنند تا حدود زیادی اصل تشهیر رسانه
مزبور و اختیار دادن به قاضی و انتشار اسامی کامل متخلفان و مفسدان اقتصادی حتی در حین 

ای را در تواند نقش تشهیر رسانهمی مه و قبل از صدور رأی نهایی، تا حدود زیادیمحاک
مبارزه با مفاسد اقتصادی آشکار سازد. ضمن اینکه انتشار اسامی مفسدان اقتصادی قبل از 
صدور رأی نهایی منوط به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه است. 

در جهت افشای نام مفسدان ها پیشین و اجازه دادن به رسانه به هر حال، اصالح قانون
اقتصادی، به نوبه خود گام مهمی برای اصالح امور اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی 
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توان به اعتماد مردم به نظام سیاسی می ترین آثار چنین اقدامی،شود. از مهممحسوب می
ش نابرابری طبقاتی و فاصله اجتماعی جمهوری اسالمی ایران و دستگاه قضایی، کاه

شهروندان، کاهش مفاسد اقتصادی، حفظ نظم و اعتماد عمومی، مجازات مفسدان و دانه 
باشد. بنابراین مجازات تشهیر عالوه بر مبارزه با های اقتصادی و عدالت قضایی میدرشت

شهروندان گردد. از ایران و روابط نظام سیاسی ج.ا. تواند باعث تحکیممی مفاسد اقتصادی
های فساد اقتصادی به مثابه ها در بررسی پروندهاین منظر، اجازه دادن به آزادی عمل رسانه

تواند با حفظ کرامت انسانی و حفظ آبروی شود که میرعایت قانون تشهیر محسوب می
 فردی و جمعی شهروندان و در راستای مصالح شهروندان و نظام اسالمی انجام شود. 
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