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 مقدمه

منظور از جرایم اقتصادی، جرایمی است که در 

های اقتصادی، جرم تلقی از فعالیتراستای حمایت 

 جرائم(. 62، 1393 خدایی، داد)شده است 

گردد باعث اخالل در نظام اقتصادی می اقتصادی

 رابطه در .(25 ،1389، ساکی ؛81 ،1386، ولیدی)

 مشخصی و جامع تعریف واقع به اقتصادی جرم با

 زمره در اقتصادی جرم گفت توانمی. ندارد وجود

 مانند مختلف هایشکل که در است جرایمی

 شود و نهمی نمایان ارزی نظام در پولشویی، اخالل

 مشکل با را اجتماع تمام بلکه اقتصادی نظام تنها

 لطمه ایراد ضمن جرائم اقتصادی، .کندمی مواجه

 حاکمیت و دولت به نسبت عمومی اعتماد به

 در تعادل خوردن برهم موجب اسالمی، جمهوری

میان  گیرچشم ایفاصله ایجاد و درآمدها توزیع

 جرائم گسترش. شودمی جامعه غنی و فقیر طبقات

 کشور در بزرگ بسیار معضالت از یکی به اقتصادی

 جرائم با برخورد اهمیت نتیجه در. است شدهتبدیل 

میرسعیدی و )است  نمایان پیش از بیش اقتصادی

های اخیر چند مورد سال (. طی165، 1392زمانی، 

 های فساد اقتصادی با ارقام بسیار باال مطرحپرونده

انواع مختلفی از جرائم ها شده که در هر کدام از آن

داده است. پرونده معروف به فساد  اقتصادی رخ

هزار میلیارد تومانی، پرونده بیمه ایران،  3بانکی 

 3پرونده مشهور به میلیاردر نفتی با رقم نزدیک به 

 12دالر و پرونده فساد بانکی موسوم به میلیارد 

هستند  هاهزار میلیارد تومانی ازجمله این پرونده

 تبدیل اقتصادی، (. جرائم66، 1395پور، طفیمص)

 است که شده خطرناك و پیچیده ایپدیده به

 و ویژه سازوکارهای تبیین مستلزم آن، علیه مبارزه

 موردنظر سازوکارهای تبعاً. باشدمی کارآمد

 «پیشگیری» و «مقابله» کالن عرصه دو بایستمی

 افکار (. امروزه212 ،1399 زراعت،)برگیرند  در را

 با جدی مقابله برخورد و بر عالوه جامعه عمومی

 و اصولی پیشگیری اقتصادی، جرائم مجرمان

 نظام جمهوری متولیان و مسئوالن از را زیربنایی

 با مقابله خصوص نماید. درمی مطالبه اسالمی

 .است شده انجام متعددی لیفاتتأ اقتصادی جرایم

 سیاسی تحلیل  به ایمقاله در، 1400 اصل، نبوی

 پرداخته اقتصادی جرایم کنترل در قانونگذار جنایی

 در ،1394، کرانی شهرانی و پورمهدوی. است

 کیفری دادرسی آیین در مخبران نقش ایمقاله

 جلیلیان. اندکرده بررسی را اقتصادی جرایم بر ناظر

 اقتصادی جرایم ایمقاله در نیز ،1394 عطازاده، و

اند اما کرده تحلیل شناختیجرم منظر از را

گونه که باید های مقابله با جرایم اقتصادی آنچالش

مورد بررسی قرار نگرفته است. سؤال اساسی این 

 اقتصادی جرائم با مقابله هایاست که چالش

چیست؟ چرا با وجود قوانین متعددی در مقابله با 

جرائم اقتصادی، شاهد وقوع چنین جرایمی 

ای پیشگیری از وقوع هستیم؟ از طرفی سازوکاره

جرائم اقتصادی و همچنین مقابله با آن بر چیست؟ 

فرضیه مقاله نیز بدین شکل قابل طرح است که 

 بازدارندگی فقدان قوانین، پراکندگی و تعدد»

 جرایم پیچیده ماهیت ها،مجازات اقتصادی

 جرایم با مقابله مهم هایچالش از اقتصادی

 اصالح نیازمند هاچالش این رفع که است اقتصادی

در راستای بررسی و «. است بیشتر نظارت و قوانین



 97 / و همکاران شعبانی                                                             های مقابله با جرائم اقتصادی و راهکارهاچالش

 
 

پاسخ به سؤاالت مورد اشاره ابتدا مفهوم جرائم 

 مقابله هایشده، سپس از چالش اقتصادی بررسی

راهکارهای  اقتصادی بحث شده و در ادامه جرائم با

 اقتصادی تبیین شده است. جرائم با مقابله

 

  اقتصادي جرائم با مقابله هايچالش -1

یکی از سواالت مهم مقاله حاضر به این پرسش 

رغم وجود قوانین اختصاص دارد که چرا علی

گونه که باید اقتصادی آنمتعدد، مقابله با جرایم 

نبوده است؟ در این قسمت تالش شده  بخشنتیجه

های در راستای بررسی سوال مورد اشاره، به چالش

 پرداخته شود.اقتصادی  جرائم با مقابله
 

تعريف نامشخص و ماهیت پیچیده جرائم  1-1

 اقتصادي

در هیچ یک از قوانین مربوط به جرایم اقتصادی، 

است  نشده ارائه اقتصادی جرائم از مشخصی عریف

قانون مجازات اسالمی  (. در12، 1399زراعت، )

تالش شده مصادیق جرایم اقتصادی  1392مصوب 

احصاء شود اما این امر مشکلی از تعریف و چیستی 

رد است. ضمن اینکه مواجرایم اقتصادی حل نکرده 

از جرایم  یاحصاء شده، کامل نیست و بسیار

است  جرایم بانکی را نادیده گرفتهاقتصادی مانند 

 (.66، 1394حسنی و مهرا، )

دهد که دقت در قوانین جزایی کشورمان نشان می

« جرم اقتصادی»طور صریح جرمی تحت عنوان به

نشده و شرایط تحقق چنین جرمی بر  بینیپیش

روشنی مشخص نشده است. عناوین مصادیق آن به

مشخصی نظیر جرم سرقت، ارتشا، اختالس، 

کالهبرداری، خیانت در امانت و غیره که تحت 

گذار مورد توجه قانون« جرائم علیه اموال»عنوان 

گرفته و شرایط قانونی هر یک در قوانین  قرار

شده است، پاسخگوی مسائل نیست  موضوعه ذکر

های بادآورده، و بسیاری از موارد نظیر ثروت

ها را در خواریاستفاده از انحصارات و رانت

که بسیاری از اعمال و گیرد. خالصه آنبرنمی

ه آثار سویی در اقتصاد و نظام اقتصادی اقدامات ک

های گذارد و با توالی فساد خود بحرانکشور می

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و گاه سیاسی را دامن 

زند در قالب جرائم مطرح در قوانین جزایی می

تر فاقد وصف گنجد و به عبارتی حقوقینمی

مجرمانه است و از هرگونه تعقیب و تنبیه یا الاقل 

قیب و تنبیه مؤثر، به صورت قانونی در امان است. تع

حتی قانون مجازات اخالل کردن در نظام اقتصادی 

به تصویب رسیده تعریفی از  1369کشور در سال 

اقتصادی ارائه نکرده است و صرفاً به اخالل در نظام 

ذکر مصادیقی از آن در شش بند اکتفا کرده است 

 (.56، 1384طباطبایی مؤتمنی، )

کارگیری اصطالحاتی چون مفاسد اقتصادی جرم  به

... اقتصادی اخالل در نظام اقتصادی ومالی، جرم 

های متفاوتی را در پی در متون قانونی، برداشت

دارد. حتی در حال حاضر نیز که بحث مبارزه با 

کرده است،  جرائم اقتصادی اهمیت روزافزونی پیدا

ن هنوز مفهوم مشخصی از جرائم اقتصادی تبیی

هایی برای مبارزه وجوی راهنشده است تا در جست

که مختصات با آن باشیم. بدیهی است برای آن

صالح جامعه مدنظر قرار گیرد مجموعه این رفتارها 

د، بلکه نباید بنابر نظر گروه و یا افراد خاصی باش
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ت بگیرد و به صورت اصولی باید از برآیند جامعه نشأ

و پایدار ظهور و بروز  روشن، شفاف، قانونی، و ثابت

 پیدا کند.
 

 دشواري كشف جرائم اقتصادي 2-1

های خاص جرم اقتصادی امکان یکی از ویژگی

کشف پایین آن است که مقاله با آن را دشوار 

ساخته است. مرتکبان این جرائم، بیشتر افرادی با 

ها های باال هستند. آنتوجه و موقعیت منابع قابل

معامالت خود دالیلی ظاهراً  برای انجام بسیاری از

ها در ابتدا هیچ های آنموجه و قانونی دارند. فعالیت

ندرت شاهدی بر اعمال  انگیزد، بهسوءظنی را برنمی

ای که بر ضد ها وجود دارد و ادلهبزهکارانه آن

شان مخفی های رایانههاست، در اسناد و دستگاهآن

عیت است ماند. ارقام سیاه اغلب نتیجه این واقمی

اند و ماندهکه برخی از جرائم کشف نشده باقی

ها به دلیل مالحظات توجه و شرکت هامعموالً بانک

، اینار) کنندبه وجه خود، اقدام به گزارش جرم نمی

2006 ،45.) 

کشف جرم اقتصادی در سطح وسیعی بر بررسی 

شود اطالعاتی که دادوستد بر اساس آن انجام می

ل هویت ظرفین، هدف نهایی مبتنی است؛ از قبی

)معامله(، چگونگی اجرای قرارداد، مبدأ و مقصد 

ها در ابتدا و قبل از پول و غیره. بررسی این داده

های نظارتی در وهله اول مداخله دیگران و سازمان

دیدگان احتمالی جرم اقتصادی است. بر عهده بزه

دیده به واقع، جرم اقتصادی بدون همکاری بزه در

به اطالع نهادهای نظارتی، اجرایی و قضایی سختی 

رسد. زمانی که جرم اقتصادی در یک شرکت، می

یابد، کارمندان اداره یا یک سازمان ارتکاب می

توانند در اعالم جرم ارتکابی مشارکت مطلع می

کرده تا بتواند مجرمین را تحت پیگرد قرار داد. 

گذاران کشورهای مختلف )به ویژه قانون

کسون( برای تشویق این عده به گزارش و انگلوسا

دانند تدابیر مختلف حمایتی اعالم آنچه می

ها نیز نوعی اند. البته، خود شرکتبینی کردهپیش

های ارتکابی سیاست تشویق و گزارش و اعالم جرم

و  بچردوك) کنندگونه کشورها اجرا میاینرا در 

شود که این امر موجب می (.142، 1386، کلوز

کارکنان شاهد ارتکاب ابتدا از در میان گذاشتن آن 

ها خودداری کنند و از اینکه اعالم گزارش با رسانه

جرم از طرف آنان با جدیت بررسی و رسیدگی 

شود اطمینان حاصل کنند و در عوض از حمایت می

در مقابل هر نوع اقدام انتقام جویانه از طرف افراد 

ورود ضرر  مند شوند و در صورتاعالمی بهره

 خسارتشان جبران شود.
 

 گذاريابهام در قانون 3-1

جعل اسکناس و واردکردن و توزیع آن در سطح 

عمده باعث نقض این قاعده اقتصادی و ایجاد تورم 

شود. بنابراین این عمل اخالل در نظام اقتصادی می

شود و به همین دلیل در بند الف ماده محسوب می

انگاری نظام اقتصادی جرمگران در قانون اخالل 1

 شده است.

 نظام در گراناخالل مجازات تعیین و انگاریجرم در

 عمده و فراوان و کالن نظیر هاییواژه از اقتصادی

الذکر و قانون فوق 2در ماده  .است شده استفاده

تبصره آن بر مبنای همین ضوابط و معیارها مجازات 
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)اصالحی  2ماده  1شده است. وفق تبصره  تعیین

( در صورت عمده یا کالن یا فراوان نبودن 1386

اخالل، مرتکب عالوه بر رد مال به حبس از شش 

ماه تا سه سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد. 

در صورت عمده محسوب شدن نتیجه مجرمانه، وی 

حداکثر به بیست سال حبس و ضبط کلیه اموالی 

م که از طریق خالف قانون به دست آورده محکو

گذار بر مبنای خواهد شد. به عبارتی دیگر قانون

ضابطه عمده یا فراوان یا گسترده بودن سه مجازات 

مختلف برای مرتکبین اخالل در نظام اقتصادی در 

 نظر گرفته است.

طور که در صورتی که اخالل عمده نباشد همان

بیان شد مجازات مرتکب شش ماه تا سه سال و 

نایت به اینکه وفق رأی باشد. با عجزای نقدی می

در مواردی که  1/8/1396مورخه  744وحدت رویه 

مجازات حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، 

باشد کیفر حبس مالك تشخیص درجه مجازات می

قانون مجازات اسالمی،  19و با عنایت به ماده 

شود و از آنجا مجازات اخیر درجه پنج محسوب می

های مذکور در ازاتکه کیفر حبس از زمره مج

گران در نظام اقتصادی قانون اخالل 2ماده  5تبصره 

شده  که اعمال مقررات تخفیف در آن ممنوع اعالم

قانون  37ماده  1باشد لذا وفق بند است، نمی

تا  5مجازات اسالمی امکان تقلیل حبس از درجه 

باشد. در صورتی که عمل پذیر میامکان 8درجه 

کالن تشخیص داده شود لیکن واجد وصف عمده یا 

االرض نباشد، مجازات مرتکب از در حد افساد فی

سه سال تا بیست سال در نوسان خواهد بود. در 

فرض دیگری ممکن است متهم از باب افساد 

االرض به مجازات اعدام محکوم شود. در صورتی فی

کننده عقیده بر گسترده بودن که قاضی رسیدگی

ظام اقتصادی داشته باشد اخالل صورت گرفته در ن

قانون  286و نتیجه مجرمانه مذکور در ماده 

مجازات اسالمی که عبارت از اخالل شدید در نظم 

عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به 

باشد محرز شود، اموال عمومی و خصوصی می

 االرض که غیرمرتکب به مجازات حدی افساد فی

هد شد. مالحظه باشد محکوم خواقابل تخفیف می

گردد که بر مبنای عمده، کالن یا گسترده بودن، می

، 8ترین مجازات درجه مجازات مرتکب از خفیف

البته در مقام تخفیف( تا شدیدترین مجازات 

گذاری باشد. این نحوه قانون)اعدام( در نوسان می

باشد. اصل مخالف اصل کیفی بودن قانون می

در ادبیات جدید ها قانونی بودن جرم و مجازات

شده و اصل کیفی بودن  کم کنار گذاشتهکمکیفری 

نجفی ابرند ) است شده آن قوانین کیفری جانشین

مصادیق این کیفیت عدم  (. از34، 1391آبادی، 

وجود ابهام در قوانین کیفری و درج آثاری است که 

 بر مجازات قانون برای فرد به دنبال دارد. تعیین

 و حقوق تواندمی نسبی و مبهم ضوابط اساس

 که چرا بیندازد، خطر به را اشخاص هایآزادی

. باشدمی متفاوت ضوابط این از شخص هر برداشت

 مبلغ به رشوه اخذ قاضی یک است ممکن مثالً

 قاضی و کند تلقی عمده را تومان میلیون یکصد

 نتیجه در. را تومان میلیارد یکصد مبلغ دیگری

 چندانی خسارت او عمل که شخصی است ممکن

 به و شود تلقی عمده نکرده، وارد اقتصادی نظام به

 خود این که شود محکوم مجازات شدیدترین
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 محسوب اقتصادی فعاالن برای بالقوه خطری

 با که اشخاصی مصونیت امکان همچنین. شودمی

 و مسیر از را کشور اقتصادی نظام خود اعمال

 منافع واسطه این به و خارج خود صحیح مجرای

 اکثریت ضرر به و خود نفع به را سرشاری نامشروع

 نظر به .باشدمی کنندمی تحصیل جامعه اعضای

 سوء آثار این از گریز برای ایران گذارقانون رسدمی

 نظام در گراناخالل مجازات فعلی قانون در

 معیارهای و بزند اصالحات به دست باید اقتصادی

 مرتکبین برای مجازات تعیین برای تریشفاف

 کند. وضع اقتصادی نظام در اخالل

رت واقع بنابر این اصل افراد باید بدانند در صو در

ها ارتکاب جرم معین چه مجازاتی در انتظار آن

 باشد.می

 

 عدم بازدارندگی مجازات جزاي نقدي 4-1

در تعیین میزان مجازات جزای نقدی اوالً میزان 

که بازدارندگی مجازات باید به نحوی تعیین شود 

الزم را داشته باشد و ثانیاً به نحوی باشد که بر اصل 

ای وارد نگردد. وفق تناسب جرم و مجازات خدشه

گران در نظام اقتصادی قانون مجازات اخالل 2ماده 

، ضبط کلیه اموالی که از طریق خالف 1369مصوب 

آید به عنوان جزای مالی مرتکب قانون به دست می

 
را خرید،  4: هرکس تریاك و دیگر مواد مذکور در ماده 5ماده  1

و با توجه به مقدار مواد  تناسبنگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت 
 5: بند شودمیزیر محکوم  هایمجازاتو تبصره ذیل همین ماده به 

کیلوگرم، عالوه بر  صدیکتا  کیلوگرمبیش از بیست  (1389)اصالحی 

به ازای هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات  4مجازات مقرر در بند 

 جزای نقدی مرتکب اضافه می گرد.

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  22در اعمال سیاست مذکور در ماده 

ست شخصی مرتکب کاالی قاچاق ممکن ا مثالًاین ایراد وجود دارد که 

 شده است. جزای نقدی در نظر گرفته در نظر گرفته

ای جهت انصراف از ارتکاب عامل بازدارندهشده 

باشد چرا که اگر همانند ماده فوق جزای جرم نمی

نقدی همان ضبط اموالی نامشروعی باشد که از 

شده است، با رد این  طریق ارتکاب جرم حاصل

اموال از سوی محکوم مجازات اجرا شده است و 

باشد. در ه پرداخت چیز دیگری نمیمجرم ملزم ب

واقع در فرض دستگیری و محکوم شدن، مرتکب 

 ازدهد و در واقع آنچه را که چیزی از دست نمی

دهد و این غیر حق دریافت کرده است باز پس می

گذار در تبصره باشد که قانونبرخالف سیاستی می

همین ماده اتخاذ کرده است. در مواردی که اخالل 

و عمده نباشد مرتکب عالوه  کالن ته،صورت گرف

این بر رد مال باید جریه و جزای نقدی به میزان 

دوبرابر آنچه از طریق تخلف به دست آورده را 

بنابراین میزان جزای نقدی باید پرداخت نماید. 

بیشتر از آن چیزی باشد که مرتکب در اثر ارتکاب 

ی ای براکرده است تا عامل بازدارندهجرم به تحصیل

چنین با عنایت به اینکه ارتکاب جرم باشد. هم

میزان عواید تحصیل شده توسط مرتکبین در 

 در که آنچه رسد نظیرباشد به نظر مینوسان می

 مواد با مبارزه قانون اصالح قانون 5 ماده 5 بند

در میزان جزای نقدی باید با ، 1است آمده مخدر

ماده ممکن است به دو  1میلیون ریال شود که طبق بند  9به ارزش 

درحالی  محکوم شود. باشدمیریال  میلیونبرابر ارزش کاال که هیجده 
میلیون ریال شده است  10شخصی که مرتکب قاچاق کاال به ارزش  که

محکوم  باشدمیال برابر ارزش کاال که پنجاه میلیون ری 5ممکن است به 

و در نتیجه خدشه به  ایسلیقهشود. این تفاوت فاحش امکان برخورد 

 .کندمیاصل تناسب جرم و مجازات را فراهم 
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انجام هایی بندیاستفاده از معیارهای کمی تقسیم

داد که میزان جزای نقدی بر اساس این 

بندی به صورت پلکانی افزایش یابد تا در این تقسیم

 صورت تناسب جرم و مجازات نیز رعایت شود. از

 نظام در اخالل مرتکبین بیشتر هدف که آنجا

 مجازات لذا باشدمی مالی منفعت کسب اقتصادی،

 بینمرتک با مقابله برای مؤثر راهکاری نقدی جزای

 .باشدمی جرائم گونهاین
 

 جامع و مانع نبودن مصاديق 5-1

گران در نظام اقتصادی مصوب قانون مجازات اخالل

در هفت بند، اعمالی را که منجر به اخالل  1369

شود برشمرده است، لیکن در نظام اقتصادی می

مصادیق ذکرشده در قانون فوق جامع و مانع 

نیستند. جرائم ارتکابی در حوزه بانکی، 

سازی، جرائم شرکتی و جرائم مرتبط با خصوصی

ی اخیر اقتصاد ایران هاصادرات و واردات که در سال

، 1396حسنی و مهرا، ) اختالل کرده استرا دچار 

نیامده است. برای مثال در  (. در این فهرست69

حوزه جرائم بانکی، دریافت تسهیالت با اسناد 

جعلی و اظهارات خالف و بدون داشتن شرایط مقرر 

قانونی، سپردن وثایق فاقد اعتبار یا کم اعتبار، 

ت دریافتی در موضوعی غیر از استفاده از تسهیال

قرارداد، عدم باز رداخت عامدانه اقساط و ادعای 

واهی ورشکستگی از سوی بدهکاران بانکی، 

رفتارهایی هستند که به نظام بانکی کشور آسیب 

های الزم برای اخالل در وارد کرده است و زمینه

آورند. برخی از این نظام اقتصادی را به وجود می

اند و برخی دیگر را نگاری نشدهارفتارها جرم

توان با جرائم سنتی نظیر کالهبرداری تطبیق می

انگاری و تنظیم یک صورت جرمداد که در هر 

سیاست کیفری افتراقی در این خصوص ضروری 

در  (. همچنین34، 1395، سمیعی زنوز) باشدمی

 نظام در گراناخالل مجازات بند د ماده واحده قانون

هرگونه اقدام به خارج کردن میراث  اقتصادی

فرهنگی را قاچاق محسوب کرده و آن را در زمره 

کننده نظام اقتصادی محسوب کرده جرائم مختل

که این جرم اخاللی در نظام اقتصادی  است درحالی

توان کند و میبه مفهومی که ذکرشده ایجاد نمی

ئم علیه آسایش عمومی محسوب آن را از زمره جرا

-چنین میهم (.3، 1395، میر محمدصادقی) کرد

از طریق  زدایی از اخالل در نظام اقتصادیتوان جرم

( را به دلیل 1قبول سپرده اشخاص )بند ه ماده 

پوشانی با بزه کالهبرداری و ابهامات موجود در هم

تعریف برخی واژگان کلیدی این قانون، پیشنهاد 

 کرد.

 

از گیري مجرمین اقتصادي بهره 6-1

 سازيهاي خنثیکنیكت

اند بنابر تعریفی که برخی از جرم اقتصادی کرده

جرائم اقتصادی مجموعه رفتارهایی هستند که »

، الزامات و نظم نهادها و فرآیندهای نظام کارکرد

 )حسنی «کننداقتصادی را دچار اختالل اساسی می

های اساسی از ویژگی (. برخی50، 1394مهرا،  و

جرائم اقتصادی آن است که قابلیت مشاهده این 

جرائم توسط مردم بسیار پایین است. در نتیجه 

افکار عمومی حساسیت زیادی نسبت به آن نشان 

شود. ربط گزارش میدهد و کمتر به مراجع ذینمی
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شود که رقم جرائم اقتصادی این مسئله موجب می

خصایص جرم اقتصادی باال باشد. یکی دیگر از 

پویایی آن است. به این معنا که به سرعت خود را 

دهد. مجرمین یقه سفید با شرایط جدید وفق می

به دلیل مهارت و تخصص باالیی که دارند برای 

ها و ابزارها جرم از جدیدترین فناوریارتکاب 

، نائینی صادق نژادابراهیمی و ) کننداستفاده می

1392 ،159.) 

به آنکه در اثر ارتکاب جرائم اقتصادی از با توجه 

طرف آسیب بسیار زیادی به جامعه و رفاه یک

شود و از طرف دیگر عموم مردم عمومی وارد می

اطالع کافی از این جرائم نداشته و درنتیجه 

دهند حساسیت کمتری نسبت به آن نشان می

شناسایی و تحلیل عوامل ارتکاب جرائم یقه سفید 

، الهام و همکاران) یی برخوردار استاز اهمیت باال

1392 ،44.) 

ها برای توجیه و عادی ترین تکنیکیکی از رایج

جلوه دادن جرائم اقتصادی نفی کردن آسیب یا 

خسارت وارده در این دسته از جرائم است. به 

شده غالباً ادعا تعبیری یقه سفیدهای محکوم

 ها به کسی آسیب نرساندهکنند که اقدامات آنمی

است و حین ارتکاب جرم نیز با توجه به عدم ایراد 

صدمه به فرد یا جامعه مرتکب چنین رفتاری 

اند. بنابراین هیچ کار اشتباهی انجام نداده و شده

مستحق مجازات نیستند. استفاده از این روش در 

، رشا و ارتشا بسیار رایج است. زیرا جرائم پولشویی

یا گروهی آسیب در این موارد ظاهراً به هیچ فرد 

 عنوان به (.103، 2016، بروکس) وارد نشده است

 جرائم ارتکاب برای سفید یقه مثال مجرمین

 اهداف به رسیدن مانع را موجود قوانین اقتصادی،

 مقرراتی بودن ناعادالنه رو این از و بینندمی خود

 جرم ارتکاب برای را است نموده وضع حکومت که

 .کنندمی بهانه

مصادیق بارز جرائم اقتصادی که این اشکال یکی از 

باشد. در مورد آن صادق است جرم قاچاق می

بسیاری از قاچاقچیانی که اقدام به قاچاق کاال 

کنند نه تنها رفتار خود را قبیح و ناهنجار می

شمارند بلکه معتقدند که واردکردن این کاالها نمی

نان واقع به هموط برای مردم بسیار مفید بوده و در

اند. لذا در این موارد قاچاقچی خود خدمت کرده

 داند و درقبول و مطلوب می رفتار خود را قابل

نتیجه به دنبال توجیه آن با توسل به فنون 

(. بر این 100، 1394آقایاری، ) نیستسازی خنثی

اساس، ادعای قاچاقی این است که قوانینی نقض 

و یا حتی  شده توسط آنان اهمیت چندانی نداشته

از همین  سفید یقه غیرمنصفانه است. مجرمین

 جرائم ارتکاب کنند. آنها برایتکنیک استفاده می

 اهداف به رسیدن مانع را موجود قوانین اقتصادی،

 مقرراتی بودن ناعادالنه رو این از و بینندمی خود

 جرم ارتکاب برای را است نموده وضع حکومت که

 .کنندمی بهانه

 

ارتکاب جرائم اقتصادي از سوي اشخاص  7-1

 حقوقی

اقتصادی، ارتکاب  های مقابله جرائمیکی از چالش

جمله  این نوع جرائم از سوی اشخاص حقوقی از

این . های معروف به خصولتی هستندشرکت

هستند ولی  خصوصی شرکت ظاهر ها که درشرکت
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کنند زمینه از منابع عمومی دولتی استفاده می

اند. این م اقتصادی را فراهم آوردهارتکاب جرائ

ظاهر قانونی دارند اما در اکثر  ها رفتارهای بهشرکت

ها غیرقانونی است، بدین موارد نتیجه عملکرد آن

ها را به نام وابستگان صورت که مؤسسان، شرکت

هایی که به آن دهند و از رانتخودشان تشکیل می

ها شرکتدسترسی دارند منابع عمومی را وارد 

های جدید و خطرناك ارتکاب کنند. شیوع روشمی

ها، طراحی و تأسیس جرائم اقتصادی در این شرکت

های کاغذی در قالب هلدینگ با ساختاری شرکت

پیچیده و مدیریت یک شخص یا گروه خاص به 

ها است. منافع این صورت باندی، ازجمله این روش

ابع مالی که من ها برای اعضاء است، در حالیشرکت

شرکت از منابع عمومی دولتی یا مردم تأمین 

های انضباطی مالی در مصارف و هزینهشود و بیمی

برگشت هم  ها که عمدتاً قابلگونه شرکتاین

های مؤسسان شرکت مشهود است. نیست،

کنند، اکتفاء نمی شرکت یک خصولتی به تشکیل

 بلکه با رانت استفاده از منابع عمومی یا مردمی،

های متعدد ایجاد و به صورت پیچیده و شرکت

کنند که تشخیص جرم را بسیار میای عمل شبکه

 (.65، 1400چنانی،  )هدایتی نمایدمشکل می

در  ترین رفتارهای منجر به جرائم اقتصادیشایع

نامه اشاره، عدم رعایت آئین های موردشرکت

معامالتی، پوشش رفتار مجرمانه با ایجاد ساختار 

افزاری افزاری و سختدهی نرممانی و سامانساز

برای اداره مجموعه اقتصادی، انجام معامالت درون 

گروهی و ایجاد درآمدهای موهوم، واردکردن بخش 

مابین خصوصی در انجام معامالت درون گروهی فی

ها به منظور پنهان ها و انتقال بدهی شرکتشرکت

رفتارها نمودن زیان ناشی از عملکرد، ازجمله این 

است. وحدت قصد در انجام فعل مجرمانه با رهبریت 

های کلیدی در سطح کالن زمانی مدیریتهم

مجموعه، عدم توجه به قوانین و مقررات در 

های اقتصادی، انجام اقدامات خارج از فعالیت

جلسات چهارچوب قانون تجارت، تنظیم صورت

شده، اقتضای رفتارهای انجام به مدیره صوری هیأت

سازی و های مالی، حسابعدم شفافیت صورت

شناسایی درآمدهای موهوم از مطالبات الوصول، 

های شبکه ها به دیگر شرکتانتقال زیان شرکت

ها و استفاده از یک مؤسسه جهت تراز حساب

ها از دیگر و بازرسی برای کلیه شرکتحسابرسی 

ها رفتارهای منجر به جرائم اقتصادی این شرکت

 .(212، 1396، نائینی نژاد )صادق است

 اقتصادی جرائم هایپرونده به رسیدگی در لذا

 محل از بازدید شامل میدانی، تحقیقات از توانمی

 دارایی انتقال و نقل از جلوگیری و گذاریسرمایه

 اداره جمله از ربطذی مبادی از استعالم ها،شرکت

 شناسایی هایسیستم از استفاده و هاشرکت ثبت

 توانمی اطالعاتی دستگاه توسط متهمان هویتی

 بازگشت هایراه خصوص در ضمناً .نمود استفاده

 از جرائم، اینگونه به رسیدگی در هادارایی و اموال

 بازگشت بر قانونی طریق ارائه) معکوس مهندسی

 توانمی خواسته، طریق از اموال توقیف و( اموال

 .کرد استفاده اموال استرداد برای
 

 

 

 



   1400                                                 1399امه مطالعات فقه اقتصادی، سال دوم، شماره چهارم، زمستان فصلن /104

 

 راهکارها -2

موضوع مهم دیگر مقاله حاضر به این مهم اختصاص 

های فراروی دارد که راهکارهای مقابله با چالش

مبارزه با جرایم اقتصادی چیست؟ یکی از 

های اخیر رویکردهای سیاست جنایی که در سال

شناسان توجه حقوقدانان کیفری و جرمبیشتر مورد 

ست. لطمات گرفته، پیشگیری از وقوع جرائم ا قرار

های اقتصادی که ارتکاب جرائم مختلف بر و هزینه

ها را بر آن داشته تا نسبت به ها بار نموده، آندولت

اندیشیدن راهکارهایی جهت حذف این معضالت و 

زمان از بین بردن یا به حداقل رسانیدن ارتکاب هم

ها ترغیب شوند. جرائم با پیشگیری از وقوع آن

ود به دو نوع پیشگیری ، خپیشگیری غیرکیفری

)نجفی  شوداجتماعی و پیشگیری وضعی تقسیم می

و هر یک اصول و شرایط  (559، 1383ابرند آبادی، 

با استفاده  خاص خود را دارد. پیشگیری اجتماعی

اجتماعی به دنبال تأثیرگذاری بر های از محیط

 و بابایی) گیری شخصیت افراد استفرایند شکل

این تأثیرگذاری بر فرایند  (.156، 1390 نجیبیان،

گیری شخصیت از طریق اقدامات تربیتی شکل

مانند آموزش، تربیت، ترغیب و تنبیه و... عملی 

شود. پیشگیری اجتماعی شامل آن دسته از می

هایی است که با مداخله در فرآیند تدابیر و اقدام

سازی ها و سالمرشد افراد، بهبود شرایط زندگی آن

و طبیعی، به دنبال حذف یا کاهش  اجتماعیمحیط 

 زا و درنتیجه پیشگیری از بزهکاری استعلل جرم

 (.56، 1391)محمد نسل، 

در این میان پیشگیری وضعی که ناظر بر 

های قبل از ارتکاب جرم و از بین بردن موقعیت

ها به جهت حذف ارتکاب جرم است، با توجه به آن

 اسی ازشنشناسی و کیفرکردهای جدید در جرمروی

مدار به جرائم، دارای رد مدیریتی خطررویکجمله 

، نجفی ابرند آبادی) باشداهمیت بسیاری می

توان چرا که از رهگذر آن، می(، 717، 1388

زا و همچنین افراد دارای تمایالت های جرمموقعیت

(. 45، 1، 1390، )ابراهیمی کنترل نمودمجرمانه را 

که مبنای  به عبارت دیگر در پیشگیری وضعی

شناسی، وضعیت ماقبل بزهکاری نظری آن در جرم

است، ما با فرایند گذار از اندیشه به عمل روبرو 

باشیم و خواستار تغییر وضعیت مشرف بر می

وسیله فرایند گذار از  هستیم تا بدینارتکاب جرم 

)نجفی  اندیشه به عمل مجرمانه قطع و متوقف شود

 (.34، 1380، ابرند آبادی

با  این قسمت به بررسی راهکارهای مقالهدر 

جرایم اقتصادی  های فراروی مبارزه باچالش

 پرداخته شده است.
 

 اصالح قوانین 1-2

 فراروی هایچالش با مقاله راهکارهای از یکی

 در که. است قوانین اصالح اقتصادی جرائم با مبارزه

 به دلیل جلوگیری از اطاله کالم، صرفاً قسمت این

قوانین مختلف در  .شودمی اشاره نمونه چند به

زمینه مبارزه با جرائم مختلف نیازمند اصالح و 

گذار ایران برای گریز از این آثار بازنگری است. قانون

گران در نظام سوء در قانون فعلی مجازات اخالل

اقتصادی باید دست به اصالحات بزند و معیارهای 

بین تری برای تعیین مجازات برای مرتکشفاف

اخالل در نظام اقتصادی وضع کند. وضع معیارهای 
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گذار در جرائم ارتشا کمی نظیر سیاستی که قانون

و اختالس در قانون تشدید مجازات مرتکبین 

اختالس و ارتشا و کالهبرداری و مجازات مرتکبین 

ای در مواد قاچاق کاالی ممنوع و قاچاقچیان حرفه

 و ارز اتخاذ قانون مبارزه با قاچاق کاال 32و  22

 شود.کرده است پیشنهاد می

عالوه بر این قوانین گمرکی یکی دیگر از حوزه 

جرائم اقتصادی است که الزم است اصالح شود. 

معموالً یکی از مجاری ورودی کاالهای قاچاق به 

ای پیچیده و پنهانی نه فقط در کشورها بلکه شیوه

در اکثر کشورهای دنیا حتی کشورهای پیشرفته، 

بادی گمرکات است. قوانین مختلف و پیچیده در م

امر واردات و حتی مبارزه با کاالهای قاچاق به 

افزایش این جرم اقتصادی دامن زده است. عالوه بر 

ها و مقررات قوانین و مقررات مختلف، بخشنامه

متعدد و سخت اجرایی در اکثر ادارات فعلی به 

و باز هنگام اظهار کاال و گرفتن مجوزهای مختلف 

های باط با سیستمکردن اعتبارات اسنادی، ارت

شود را باید به مشکالت ... میپیچیده بانکی و

، 1385)آقازاده،  «بر سر راه کشور افزودموجود 

در چنین وضعیتی وجود قوانین  (. و حتی159

 دهد، ازمبهم که امکان تفسیرهای شخصی را می

ن باشد. به عنواجمله مشکالت سیستم گمرکی می

نمونه در خصوص تعریف قاچاق کاال، قوانین موجود 

 باشند.شفاف، روشن و صریح نمی

به  1392ب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصو

ای که قاچاق جای اوصاف و شرایط مجرمانه

وان قاچاق و با شود، صرفاً با قید عنمحسوب می

کس در مورد مالی که موضوع هر»استعمال جمله 

ه ـب« رتکب قاچاق شودـم ودهـلت بد دوـدرآم

انگاری قاچاق پرداخته است. متعاقباً در رمـج

مجمع تشخیص مصلحت  1374و  1373ی هاسال

قانون نحوه اعمال  2که در بند الف ماده نظام با این

تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصوب 

، به منظور سرعت بخشیدن به روند 1374ل سا

های مربوط ف قطعی پروندهرسیدگی و تعیین تکلی

هدف کاهش تراکم کار دستگاه عدالت  به قاچاق، با

کیفری تا حدودی مبادرت به قضازدایی نموده 

این قانون عمل کسی که عالمانه  3است، اما ماده 

ای به نقطه مبادرت به حمل کاالی قاچاق از نقطه

انگاری نموده است و سایر نماید را جرمدیگر می

 1312مجازات مرتکبین قاچاق سال  مقررات قانون

بدون هیچ  1373ل را نیز با اصالحات جزئی در سا

 1تغییری در تعریف ناظر به قاچاق مندرج در ماده 

قانون مزبور مورد تأیید قرار داده است. فقدان 

تعریف جامع و مانع از قاچاق کاال موجب اختالف 

 شودر مختلف از قاچاق کاال مینظر و تفاسی

 (.14، 1385 )احمدی،

 بازنگری و اصالح نیازمند که هایحوزه دیگر از

امروزه با  .هاستشرکت ثبت به راجع مقررات است،

توجه به سهل بودن مقررات ثبت هرگونه شرکت، 

ای ... عدهز سهامی خاص، با مسؤولیت محدود واعم ا

به صورت صوری و زیر  هاییبا ثبت چنین شرکت

مجرمانه نظیر  هایآن، به فعالیتپوشش 

پردازند. بنابراین، کالهبرداری و یا پولشویی می

ها ضروری است که حداقل مبلغ جهت ثبت شرکت

یافته و ثانیاً در هنگام  با توجه به نرخ تورم، افزایش

های ثبت شرکت تجاری، افراد مؤسس از تخصص
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الزم مربوط برخوردار بوده و مدارك الزم را دارا 

حوه فعالیت شرکت مبنی بر اینکه باشند، ثالثاً بر ن

آیا به صورت صوری تشکیل یافته و یا در حیطه 

شده خود، فعالیت حدود و اختیارات قانونی و ثبت

پویا دارد، نظارت گردد و در صورت مغایرت جهت 

صالح اقدام گردد، ها از طریق مراجع ذیانحالل آن

این امر در پیشگیری از جرم به ویژه جرایمی نظیر 

هبرداری، تطهیر پول و فساد مالی نقش مؤثری کال

 نماید.ایفا می

 

 هاي مالینظارت سازمانی بر فعالیت 2-2

 جرم از پیشگیری متداول هایروش از یکی نظارت

(. جرایم اقتصادی در 56، 1385فروزنده، ) باشدمی

وجود دارد  های اداریهای مختلف در دستگاهشکل

های های نظارتی به رغم تمامی تالشو سازمان

اند و شده، قادر به مقابله و برخورد با آن نبودهانجام

مجموعه اقداماتی که تحت عنوان نظارت و بازرسی 

گردد به لحاظ موانع و در کشور انجام می

ها از کفایت و کارایی الزم برخوردار نبوده محدودیت

های ی ایفا نماید. دستگاهو نتوانسته نقش مؤثر

که از اشراف نظارتی درون سازمانی علیرغم این

بیشتری بر امور سازمان خود برخوردار بوده و قبل 

توانند از آن جلوگیری از وقوع هرگونه جرم می

نمایند و بنابراین نقش مؤثری در پیشگیری از 

جرائم اقتصادی و به ویژه فساد مالی و اقتصادی 

های اما تا حد زیادی وابسته به دستگاه ایفاء نمایند،

اجرایی خود بوده و از استقالل الزم برخوردار 

 نیستند.

در ساختار اداری، حال حاضر تشکیالت و سازمان 

بینی نگردیده ها پیشحسابیمستقلی برای ذی

نیاز برای  است و از نظر منابع مالی و انسانی مورد

های اههای خود وابسته به دستگانجام فعالیت

قانون  31در تبصره ماده »باشند. اجرایی می

شده که  تصریح 1366محاسبات عمومی مصوب 

حساب باید وظایف خود را زیر نظر رئیس ذی

دستگاه اجرایی انجام دهد. این حکم قانون با انجام 

وظیفه نظارتی مقرر در ماده فوق مغایرت دارد زیرا 

منطقی نیست که به شکلی جایگاهی هم 

مجموعه جایگاه دیگری باشد و هم ناظر به زیر

جایگاه باالتر باشد لذا استقالل مقام ناظر شدیداً 

 شود.تضعیف می

در رابطه با مؤسسات و  21ماده  2در تبصره 

حسابی نهادهای عمومی غیردولتی صدور حکم ذی

از سوی وزارت امور اقتصاد دارایی منوط به موافقت 

ین حالتی بدیهی ربط شده است. در چندستگاه ذی

ها بیشتر تضعیف حساباست که استقالل ذی

 شود.می

 99قانون برنامه اول توسعه و تبصره  34تبصره 

دی، اجتماعی و قانون برنامه دوم توسعه اقتصا

ریزی و چه سازمان مدیریت و برنامهفرهنگی گر

وزارت اقتصاد و دارایی را موظف به نظارت مستمر 

های اجرایی نموده است؛ بر اجرای عملیات دستگاه

لیکن صرفاً به ارائه گزارش مربوط به پیشرفت 

های عملیات و مطابقت آن در زمینه وصول به هدف

ماهه به دولت و  6شده در برنامه در مقاطع تعیین

های مجلس شورای دیوان محاسبات و کمیسیون

که اگر هدف  اسالمی بسنده نموده است. درحالی
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های حین اجرا باشد؛ گزارشنظارت به ویژه نظارت 

ماهه باعث از دست رفتن بسیاری از شش

چه این و چنان شودهای اصالح امور میفرصت

توجه قرار گیرند، اقدام  موردها در جزئیات گزارش

ماه از تاریخ بازدید، بسیار  6عملی با تأخیر بیش از 

 (.234، 1382، و اصالنی )محسنی «دیر خواهد بود

 بین هماهنگی ایجاد  لزوم رسدمی نظر به طرفی از

 کنترل نظام کلی عملکرد بررسی نظارتی مراجع

 قوانین وجود رغم به که دهدمی نشان کشور

 هایدستگاه بودن دارا و محکم و سفت بالنسبه

کنترل هنوز انسجام الزم  نظام در طویل و عریض

شود. کنترل از در نظام کنترل کشور مشاهده نمی

مدیریت است و انواع مختلف آن با ارکان اصلی 

یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند و برای کنترل مؤثر 

ها برقرار کرد تعدد باید رابطه منطقی بین آن

های نظارتی و عدم تصویب قانون جهت سازمان

های مند و سیستمی میان سازمانارتباط قانون

های موازی و ایجاد نظارتی باعث ایجاد فعالیت

 یاد و کم اثر گردیده است.ز هایهزینه

 

 رفع تعارض منافع 3-2

 وقوع هایریشه ترینمهم منافع تعارض مسئله

دلیل،  همین به است شده معرفی حاکمیت در فساد

 به منافع تعارض مدیریت و کنترل قواعد تدوین

 هاحکومت توجه مورد فساد از پیشگیری منظور

 توانمی را مختلفی هایروش و راهکارها. بوده است

 و تدوین در منافع تعارض مدیریت و کنترل برای

 و کشف هایروش و عمومی آموزش تصویب قواعد،

 مورد منافع تعارض قواعد کنندگاننقض با برخورد

 از مسئولین مالی سازیبهرهبی. داد بررسی قرار

 ناشناس وکیل از شان استفادهگذاریسیاست نتایج

 تأثیر تحت است ممکن که مدیریت اموالی برای

باشند، ازجمله این  سئولینم سیاستی تصمیمات

مجلس  (. اخیرا98ً، 1386)معظمی،  هاستروش

شورای اسالمی، کلیات طرح مدیریت تعارض منافع 

منافع  تعارض مدیریت طرح را تصویب کرد. کلیات

 منطقاً و نقد است. معموالً البته از چند جهت مورد

 یک با متناظر نقانو نگارش در ابتدا که آنچه

 ماهوی تسلط رسد،می نظر به کالن موضوع

 ساختواره از کامل درك موضوع، به نسبت شناختی

 راهبردهای و محورها جامع تبیین و موضوع آن

این در حالی است که  .بود خواهد موضوع با مواجهه

 گیریشکل در استقرایی نگاه رسد نوعیبه نظر می

 به. بیاید وجود به منافع تعارض الیحه نگارش و

 پاسخگویی تسریع مسیر در گذارقانون دیگر بیان

 مصادیقی ترینمهم منافع، تعارض و فساد مسئله به

 تا نموده سعی و کرده احصا را بوده مواجه آن با که

 .بگوید پاسخ هاآن از کدام هر به ماده چند قالب در

 در موجود مبنایی مشکل اصالح برای کلی پیشنهاد

 با قانون نگارندگان هیئت ابتدا که است آن الیحه

 روبرو محتوایی صورت به منافع تعارض موضوع

 نقشه عنوان به را آن از مشخصی ساختواره و شده

 و نمایند تبیین گذاریسیاست چارچوب و راه

 را مشخصی عملیاتی الگوهای آن مبنای بر سپس

 مسائل و منافع تعارض موضوع با مواجهه برای

 قانونی سند یک ورتص به آن، با متناظر محوری

 (.5 ،1399 ،ویسه و همکاران) نمایند تدبیر
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 در را منافع تعارض الیحه که مواردی از دیگر یکی

 منفی نتایج و کرده چالش دچار مختلف هایبخش

 مخاطبین جامعه از بزرگی بخش از غفلت جمله از

 بندیدسته یک فقدان است، آورده بار به را ...و

 به جامع و کالن نگاه یک اشراف تحت منطقی

 که منافع تعارض الیحه 2 ماده در. است موضوع

 احصا را منافع تعارض قانون مشمولین داشته سعی

 مسئله مخاطبین قبل از اینکه به توجه با نماید،

 اصوالً  و نشده شناخته درستی به منافع تعارض

 بندهای نگرفته، صورت آن به نسبت بندیدسته

 که است ایپراکنده موارد اشاره شامل مورد ماده

 شده هدف جامعه از بزرگی بخش از غفلت موجب

 از مقامات کردن جدا با ماده این در. است

 قانون به ارجاع با مقامات حوزه در گرچه کارمندان،

 کارگزاران و مسئوالن مقامات، دارایی به رسیدگی

 کامل تالشی 1391 مصوب ایران اسالمی جمهوری

 خوبی به را مشمولین موارد اهم نتیجه در و داشته

 کارمندان دایره احصا در 2 بند در اما داده پوشش

 مدیریت قانون 5 تا 1 مواد به قانون، این مشمول

 از متأسفانه که داده ارجاع کشوری خدمات

 این اوالً که علت این به. نیست برخوردار جامعیت

 مجریه قوه اجرایی هایدستگاه برگیرنده در مواد

 یعنی هدف جامعه از بزرگی بخش و باشدمی

. شودنمی شامل را قضائیه قوه و مقننه قوه کارکنان

 قانون خود کشوری خدمات مدیریت قانون ثانیاً

 نظام در و رودنمی شمار به منحصری و کامل

 مفاد از استمداد با موارد از بسیاری در ما حقوقی

 کامل 1345 مصوب کشوری استخدام قانون

 جالب اقدامی در 2 ماده ادامه در همچنین. شودمی

 عالی آموزش مراکز و آزاد هایدانشگاه کارکنان

 جداگانه صورت به غیرانتفاعی مدارس و غیردولتی

 رسدمی نظر به که اندآمده شمار به قانون مشمول

 نیست، مشخصی بندیدسته و مقسم دارای 2 ماده

 و حقیقی اشخاص به ناظر میان این در که چرا

 جمله از دیگری هایبخش متناظر حقوقی

 وابسته هایشرکت و غیردولتی عمومی مؤسسات

 و خیریه مؤسسات دولتی، هایشرکت ها،آن به

 است نشده تعیین تکلیف... و المنفعهعام

  .(89 ،1397 پرهیزگاری،)

 مقوله منافع تعارض الیحه اصلی هایچالش از یکی

 قرار مدنظر بخش این در آنچه اجراهاست. ضمانت

 بندیدسته فقدان و بودن ناموزون وجه دارد

 طوربه. باشدمی الیحه در اجراها ضمانت منطقی

 به توانمی الیحه سوم فصل مفاد در غور با خاص

 به موضوع هر فراخور به که نمود اشاره موادی

 به را اجرا ضمانت امر گذارقانون ایسلیقه صورت

 مشخصی مبنای بدون اینکه یا و سپرده واحد یک

 مختلفی ابزارهای از متنوع و پراکنده صورت به

 نزدیک قانون اهداف به نظر به که کرده استفاده

 مواجهه عملیاتی فرایند کنندهتأمین عمالً و نیست

 از بایستمی اجراها ضمانت. نیست منافع تعارض با

 از جلوگیری برای انگیزشی و بازدارندگی اصل دو

 نظر به که بیانجامد جرم از فرار یا و جرم ارتکاب

 نشده رعایت اجراها ضمانت طراحی در نگاه این

 .است
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 نظارت بر نظام بانکی 4-2

های پولی و بانکی از طریق سیستمجرام و پولشویی 

اساس مواد  (. بر198، 1381)رهبر،  دهدروی می

دستورالعمل شورای پول و اعتبار در  12و  11

 بایست باشناسایی می»خصوص اشخاص حقیقی 

نامه معتبر مالحظه مدارك معتبر و با اخذ معرفی

که به امضای حداقل یک نفر از مشتریان 

شده مؤسسات مالی مربوطه رسیده باشد و شناخته

یر نیز اخذ اطالعات در مورد سوابق متقاضی از سا

ها رابطه مستمر بانکی هایی که متقاضی با آنبانک

داشته یا دارد با استفاده از گواهی اشتغال به کار و 

های مطمئن به تشخیص موارد مشابه و سایر روش

موسسه صورت پذیرد. قانون مبارزه با پولشویی 

حاکی از این است که، مقید کردن الزام به شناسایی 

ای بر تخلف ینهمشتری به مواردی است که قر

. بدیهی است که مقید (7 ماده الف بند) وجود دارد

کردن الزام به شناسایی مشتری فاقد توجیه منطقی 

است، چرا که ممکن است افتتاح حساب )بدون 

احراز هویت دقیق افراد( جهت تسهیل ارتکاب 

رود ها میجرایمی که در آینده امکان ارتکاب به آن

م افتتاح حساب موارد باشد و یا اینکه به هنگا

دستورالعمل شورای  3مشکوك احراز نشود. ماده 

پول و اعتبار، جهت شناسایی مشتری حقوقی 

توسط مؤسسات مالی و بانکی، اخذ اطالعات راجع 

های مالی، اسامی و به موضوع فعالیت، صورت

نشانی هیأت مدیره و مدیرعامل و سهامداران بیش 

نیز مؤسسین ها و درصد در مورد شرکت 20از 

هیأت امنا و ارکان مشابه در مورد مؤسسات 

غیرتجاری و نام و نشانی حسابرس یا حسابرسان را 

رسد که صرف اخذ الزامی نکرده است. اما به نظر می

اطالعات راجع به موارد مذکور کافی نبوده، 

ها بایست اقدامات مؤثر و مناسبی از سوی بانکمی

یی عملی و دقیق و مؤسسات مالی به منظور شناسا

توان مشتریان انجام شود. ازجمله این اقدامات می

به حصول اطمینان از فعالیت شرکت و عدم اکتفا 

های مالی و نشانی به صرف اساسنامه و صورت

اشخاص، با اخذ مدارکت معتبر و کافی در این 

 7زمینه اشاره کرد. بند )الف( قسمت یک ماده 

ه با جرائم کنوانسیون ملل متحد برای مبارز

در حیطه »دارد: یافته فراملی مقرر میسازمان

اختیارات خود و به منظور جلوگیری و شناسایی 

کلیه اشکال پولشویی، یک نظام جامع نظارتی و 

ها و مؤسسات مالی برای بانک اداری داخلی

هایی که بانکی، و در صورت اقتضاء سایر دستگاهغیر

د، ایجاد طور خاص در معرض پولشویی هستن به

خواهند کرد. این نظام بر ضرورت شناسایی 

مشتری، حفظ سوابق و گزارش معامالت مشکوك 

کنوانسیون  14تأکید خواهد داشت. همچنین ماده 

ملل متحد برای مبارزه با جرائم مالی نیز با عنوان 

اقداماتی جهت پیشگیری از پولشویی در قسمت »

ترلی ( خود به تشکیل نظام جامع نظارتی و کن1)

بانکی های مالی غیرها و سازمانی بانکبراداخلی 

 (.67 ،1396زارعیان و کالنتری، ) کنداشاره می

از مطالعه مقررات مرتبط نظام حقوقی داخلی و 

شود یادشده، مالحظه می مواد مذکور از کنوانسیون

که اول دستورالعمل شورای پول و اعتبار ایران 

ها تصویب و هرچند پیش از تصویب آن کنوانسیون

به مرحله اجرا درآمدهاست، اما مقررات آن از حیث 
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... منطبق با شناسایی مالک منافع، حفظ سوابق و

مقررات کنوانسیون مذکور بوده، لیکن از سوی دیگر 

های با پولشویی که پس از کنوانسیون قانون مبارزه

ها را نادیده مورد بحث تصویب گردیده، مقررات آن

گرفته، الزام به شناسایی مشتری را مقید بر وجود 

ای بر تخلف نکرده است. ثانیًا ضوابط مقرر در قرینه

زا بوده قانون مبارزه با پولشویی جرم 7بند الف ماده 

گذارد؛ زیرا باز میو راه را برای ارتکاب این جرم 

ای الزام به شناسایی مشتری را مقید بر وجود قرینه

بر تخلف نکرده است، در حالی که ارتکاب جرم 

ای بر تخلف، بحث با وصف عدم وجود قرینه مورد

 .نمایدامری دور از ذهن نبوده، عادی می
 

 گريكاهش نقش دولت در حوزه تصدي 5-2

از حد وظایفی مداخله دولت در عرصه اقتصاد بیش 

اند و تنظیم ها برای آن قائل شدهکه کالسیک

نیت، حفاظت از قوانین و مقررات، تأمین نظم و ام

... موجب رشد بوروکراسی و بروز اجرای قراردادها و

جویی خواهد شد که هایی مانند رشوه، رانتپدیده

ها، کل جامعه را های اجتماعی مربوط به آنهزینه

سازی در دهند. خصوصیر میدر وضعیت بدتری قرا

عبارت است از فرآیند انتقال وظایف و »ظاهر 

تأسیسات یک واحد دولتی به یک واحد خصوصی 

سهام و تفویض وظایف  %50و یا فروش بیش از 

دولتی به نیروهای بازار به تعبیر جدید مؤسسات 

سازی عبارت است از المللی نیز خصوصیبین

 «ی اقتصادیهامسئول کردن مردم در فعالیت

 و پژوهشگران (. اغلب352، 1386)اردشیری، 

 عنوان به سازیخصوصی جریان از اقتصاددانان،

 با مقابله و پیشگیرانه اصالحی هایبرنامه از یکی

 آبادی، ابرند نجفی) اندبردهنام اقتصادی جرائم

سازی را باید فرایندی در خصوصی .(75 ،1386

 اقتصادی تلقی کردمقابله با جرایم و فساد  راستای

با ورود بخش خصوصی،  (؛ زیرا42، 1383)ربیعی، 

هایی بزرگ از اختیار دولت، و خارج  شدن دارایی

 یابد.زمینه ارتکاب جرایم اقتصادی کاهش می

 

  آموزش عمومی 6-2

برای آنکه شهروندان کشوری بتوانند با جرائم مقابله 

 ارتکاب آن دوری ورزند، آموزش وکنند و خود از 

 شودسازی آنان ضروری و الزم دیده میآگاه

زیرا برای تحقق  (.110 ،1390 جمشیدی،)

اجتماعی، تجهیز  مشارکت مؤثر مردم و نیروهای

های سیاست جنایی و نمودن عمومی به برنامه

آموزش افراد جامعه جهت همکاری در امر 

پیشگیری تأثیرگذار است و از سوی دیگر آگاهی و 

عتماد یافتن عمومی به نظام آموزش عمومی سبب ا

های گردد و زمینه را به برنامهشان میکیفری

خطبه  )همدمی نمایدویانه تقویت میمشارکت ج

همگانی در امر  (. آموزش256، 1387، سرا

پیشگیری جرائم اهمیت زیاد دارد، چنانچه اهمیت 

کنگ به خوبی مورد تجربه قرار گرفت. آن در هنگ

کمیسیون مستقل مبارزه با جرائم این کشور، 

های تبلیغاتی و امدادی مختلفی، برای برنامه

آموزش مردم درباره جرائم و راهبردهای مبارزه با 

های ها و تماسرسانه آن سازمان دادند و از طریق

دادند و  استفاده جامع قرار دقیق و رودررو، مورد
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توان از آن طریق به کنترل جرائم ثابت کردن که می

 (.181، 1381)نجفی ابرند آبادی،  کمک کرد

آموزش عمومی دربرگیرنده آگاهی دادن به آثار و 

های تبعات منفی جرائم اقتصادی در کلیه بخش

باشد و هنگی و اجتماعی میاقتصادی، سیاسی، فر

نیز در برگیرنده تفهیم اینکه دامنه و شیوع آن 

دامنگیر تمام شهروندان یک جامعه خواهد شد 

تفاوت گردد و در صورت مشاهده آن نباید بیمی

 بوده بلکه اظهار حساسیت نمایند.
 

اصالح نظام پرداخت حقوق كاركنان  7-2

 دولت

سنگاپور یکی از کشورهایی است که در مبارزه با 

یافته و تا گیری دستهای چشمجرائم به موفقیت

حد زیادی توانسته است جرائم اقتصادی را کنترل 

نماید. کارشناسان امر، یکی از علل این موفقیت را 

دانند که کارمندان این کشور حقوق باالیی می

ن کشور کنند. به طوری که وزرای ایدریافت می

باالترین حقوق را در بین تمام کشورهای جهان 

دارند و سایر کارمندان نیز، از سطح دستمزد باالیی 

این  (. بر68، 1393)طالبیان،  باشندبرخوردار می

هش اساس، حقوق و مزایا مکفی به کارمندان در کا

 ثیرگذار است.زمینه ارتکاب جرایم اقتصادی تأ
 

 گیرينتیجه

های متعددی جرایم اقتصادی با چالشمقالبه با 

 پیچیده اقتصادی مواجه است. از جمله اینکه جرائم

ها دشوار است. آن با مبارزه سانبدین فنی است و  و

 اقتصادی جرائم هایپیچیدگی به توجه از طرفی با

 خاصی فرد دیدهبزه جرائم این در غالباً اینکه و

 آن از حاصل آسیب و( ندارد خارجی وجود) نیست

 متوجه مستقیم صورت به نه و بوده مشهود نه نیز

 فیـن با یـراحت هـب آن رتکبینـم باشدمی کسی

 نفی و جرم از حاصل زیان و صدمه نفی دیده،بزه

 با و نموده توجیه را ارتکابی جرم خود، از مسئولیت

 زده کنار را وجدان عذاب آن دادن جلوه سازیعادی

 شوند. جرم مرتکب خاطر طیب با و

 اقتصادی جرائم ارتکاب خطرناك و جدید هایروش

از  (خصولتی) خصوصی ظاهر به هایشرکت در

 های مقابله با جرائم اقتصادی است.دیگر چالش

 قالب در کاغذی هایشرکت تأسیس و طراحی

 شخص یک مدیریت و پیچیده ساختاری با هلدینگ

 .است هاروش این جمله از باندی صورت به گروه یا

 اقتصادی جرائم ارتکاب زمینه خصوصی هایشرکت

 ها،شرکت مؤسسان که کنندمی فراهم گونهاین را

 تشکیل خودشان وابستگان نام به را هاییشرکت

 دارند دسترسی آن به که هاییرانت از و دهندمی

 .کنندمی هاشرکت وارد را عمومی منابع

عنوان نارسایی قوانین موجود مزید بر علت است. به 

گران اقتصادی با نقدها و مثال قانون مجازات اخالل

انگاری و های متعددی مواجه است. جرمنارسایی

تعیین مجازات بر اساس ضوابط مبهم و نسبی 

ترین ایراد وارده بر قانون مذکور است. این نحوه مهم

گذاری برخالف اصل کیفی بودن قانون قانون

را نسبت به  ایباشد و امکان برخورد سلیقهمی

کند به ویژه اینکه مرتکبین این جرائم را فراهم می

گران در نظام اساس این ضوابط، مجازات اخالل بر

ترین مجازات تا شدیدترین اقتصادی از خفیف
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باشد. عدم بازدارندگی مجازات در نوسان می

مجازات جزای نقدی نیز از دیگر ایرادات وارده بر 

اقتصادی از جمله  های مربوط به جرائممجازات

 ون مجازاتـهای تعیین شده در قانجازاتـم

اقتصادی است چرا که در فرض  نظام در گراناخالل

عمده یا کالن بودن اخالل، مجازات جزای نقدی 

باشد که از طریق خالف ضبط همان اموالی می

حتی در فرضی که . قانون تحصیل شده است

باشد احتمال دستگیری و مجازات، صد در صد 

صرفاً از حیث توجه به جزای نقدی، ارتکاب بزه به 

سود مجرم خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد به 

های فراروی مبارزه با جرایم منظور مقابله با چالش

اصالح قوانین، نظارت، رفع تعارض منافع،  اقتصادی،

 سازی و آموزش همگانی، ضروری است.خصوصی

 

 یاخالق مالحظات

 داریامانت و صداقت متون، اصالت ه،مقال این در

 .است شده رعایت
 

 تقدير و تشکر

از همه افرادی که در به سامان رسیدن این تحقیق 

 کنیم.ما را یاری رساندند تشکر می
 

 سهم نويسندگان

 پژوهش حاضر نیو تدو هیدر ته سندگانینو یتمام

 اند.مشارکت داشته طور برابربه
 

 تضاد منافع

 منافع وجود ندارد.در این مقاله 
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