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تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادي
  

  **نژاد نایینیقمجید صاد- *شهرام ابراهیمی
  

  )18/4/93: تاریخ پذیرش - 2/10/92: تاریخ دریافت(
  

  چکیده
آنچه امروزه به جرم اقتصادي مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادي هر کشور 

لـذا  . المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقـل، مصـرف و پـول اسـت     و نیز نظام اقتصادي بین
للی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیـر در ایـن خصـوص،    الم هاي بینسازمان

که مصادیقی از این جرایم ازآنجایی. اندبینی کردهگیرانه پیشسیاست جنایی افتراقی با گرایش سخت
رسد که نظام حقـوقی  اند، به نظر میمحیطی جنبه جهانی پیدا کردهشویی و جرایم زیستمانند پول

، به سمت نوعی همگرایی در مریداالمللی ازجمله کنوانسیون  اي مختلف در پرتو معاهدات بینکشوره
شناختی و چه این رویکرد، چه در بعد جرم. دارندپیشگیري و مبارزه با این گونه بزهکاري گام بر می

ی کشور، قضایی، اجرایی و تقنیندر بعد کیفري، از چند سال پیش به این سو، در گفتمان مسئوالن 
فنی،  -ویژه در قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد به دلیل تمرکز بر پیشگیري وضعیبه

ساختن این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیز قانون مجازات اسالمی، به دلیل خارج
سو به تعریـف و مختصـات   یک این مقاله بنا دارد از. قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مشهود است

.اساسی و از سوي دیگر، به چگونگی پیشگیري از جرایم اقتصادي بپردازد
  

  جرم اقتصادي، پیشگیري، مبارزه: کلیدواژگان
  

                                                                                                                            
shahram.E brahimi@gmail.com     ).نویسنده مسئول.(استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز*

شناسی دانشگاه شهید بهشتی دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم**
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  مقدمه
جرم اقتصادي یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیـدات آن نسـبت بـه    

هـاي اخالقـی و عـدالت، توسـعه     موکراسی، ارزشهاي دها و ارزشثبات و امنیت جوامع، سنت
هشدار در رابطه با این خطرات . پایدار و حاکمیت قانون بیش از پیش موجب نگرانی شده است

ویژه دولت، در ایران، ابتدا توسط محافـل دانشـگاهی صـورت    و گوشزدکردن آن به جامعه و به
شـناس  ، جـرم بنگـر ی زمـانی کـه   یعن 1905ولی سابقه طرح این مفهوم در غرب به سال  1.گرفت

بـاز  2تفکیـک قائـل شـد   ) هـا جرایم تجار و شرکت(هلندي، بین جرایم خیابانی و جرایم اقتصادي
 3را مطـرح کـرد؛  » سـفیدي جرایم یقه«مفهوم  ساترلند، 1940پس از آن، یعنی در سال . گرددمی

ترتیب، این دسته جـرایم  بدین  4.شناسان قرار نگرفته بودجرایمی که تا آن زمان مورد توجه جرم
شناسـان را بـه خـود جلـب کـرد زیـرا از نظـر        و نیز مرتکبان آن، با تأخیر، نظر و مطالعـات جـرم  

                                                                                                                            
توسط جناب آقاي دکتر نجفی ابرندآبادي   85- 84سال  نخست تحصیلی در نیم» شناسی جرایم اقتصاديجرم«گفتنی است که .1
در سی دي مجموعه مباحثی در علوم جنایی، ویراست شناسی انتخاب و حاصل آن به صورت جزوه عنوان موضوع درس  جرمبه

قابل  http://www.lawtest.irبر این سی دي، در سایت آزمون آنالین حقوق  به آدرِس نیز عالوه و 1391هفتم، بهمن 
.دسترسی است

2. Willem Bonger
ها و مطالعات وي همانا بررسی تأثیرات شرایط اقتصادي بر بزهکاري  شناس هلندي است که ازجمله دیگر بررسی جرم بنگر
ها نیز توجه  بر این، وي به شرایط اجتماعی و تأثیرات آن عالوه. وضوع پرداخته استرساله دکتري وي نیز به همین م. بود

اي  هنگامی که شرایط اقتصادي و اجتماعی تغییر پیدا کنند و جامعه: طور خالصه اعتقاد وي بر این بود که به. نموده است
.توانیم از وقوع جرایم پیشگیري کنیم گاه است که می برابر داشته باشیم، آن

Bonger, W. Criminality and Economic Conditions. Boston, Massachusetts: Little, Brown 
and Company (Translation of Criminalité et conditions économiques 1905), 1916.

شناسان هم وبل به جرمتا جایی بود که یکی از نویسندگان معتقد است که اگر قرار است جایزه ن ساترلنداهمیت مطالعات  .3
سفیدان استحقاق خاطر انجام تحقیقات مهم در مورد جرایم یقه ترین افرادي بود که بهیکی از شایسته ساترلندتعلق بگیرد، 

میرروح اهللا صدیق بطحایی  شناسی، ترجمه سوتیل، کیت، پیلو، مویرا و کلر تیلور، شناخت جرم: ك.ن. را داشت دریافت آن
.232، ص 1388چاپ دوم، زمستان  اصل، دادگستر،

تا  1900ساله یعنی ازسال  44درخصوص دویست شرکت بزرگ امریکاییِ آن عصر، در یک دوره  ساترلندتحقیق  .4
ها با آن درگیر  را که این شرکت)ها مدنی، کیفري، اداري، تصمیمات کمیسیون(بود تا از این طریق، تمام دعاوي  1944

اند، هرچند متوسط  شرکت، حداقل دوبار محکوم شده 70ز بررسی به این نتیجه رسید که وي پس ا. بودند بررسی کند
هاي مشهوري  ها نام شرکت در بین این شرکت. ها داراي سابقه تکرار قانونی بودند آن% 16. بار بود 14ها،  محکومیت

مزمن و  -1: ته تقسیم می شوندها به سه دس جرایم این شرکت. خورد به چشم می us ،steelیا  ژنرال موتور مانند 
در یک نشست . کم نبود ساترلندها به هنگام طرح این مباحث توسط  مخالفت. اتفاقی -3مدارانه و  فرصت -2دار،  سابقه

اعتبارکردن آن  تحقیق براي بی. هاي بنیادین جامعه آمریکاست شود که خانواده و شرکت، جزء سازمان به وي اعالم می
.است برابر با تخریب آن
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جـرایم سـایر    دیده فرهنگی فرض بر این بوده است که افراد توانمند و صاحب قدرت، بیشتر، بزه
اص صاحب ثـروت و  شناسان نشان داد اشخشوند، حال آنکه مطالعات جرماقشار جامعه واقع می

.1شونداي خود و در ارتباط با آن، مرتکب جرایم میقدرت نیز به اقتضاي نوع فعالیت حرفه
برخـی معتقدنـد کـه ایـن واژه     . انـد نظران تعاریف مختلفـی از ایـن جـرم ارائـه کـرده     صاحب

 ویـژه  ، بـه جرم اقتصادي. شناختی بوده و هنوز براي حقوق کیفري ناشناخته استاصطالحی جرم
مطرح شده و منظور از آن نیز  2»وکار جرایم حوزة کسب«در ادبیات حقوقی فرانسه تحت عنوان 

 بـه ویـژه نسـبت    کردن قانون بـه مجموعه قواعد ناظر بر تضمین امنیت معامله و تالش براي حاکم
جرایمی هستند مربوط بـه  اي موارد، یا در پاره اشخاصی است که بعضاً تمایل به نقض آن دارند،

، یعنی یک اصـطالح عمـومی کـه جـرایم     )Paradel, 1990, P.4(زة تولید، توزیع و مصرفحو
مالی، اقتصادي، جـرایم علیـه سـاختار اقتصـادي، مبـادالت تجـاري، حـوزة رقابـت و مصـرف و          

در کنـار ایـن برداشـت، مفهـوم دیگـري تحـت عنـوان حقـوق          3.شـود  کننده را شامل می مصرف
ست که قبل از هر چیـز جنبـۀ آموزشـی آن بیشـتر خودنمـایی      نیز مطرح شده ا 4کیفري اقتصادي

هـاي کلـی اجـزاي مسـئولیت     وکار، ویژگی مراد از این عنوان، جرایم شایع حوزه کسب. کندمی
برخـی البتـه معتقدنـد کـه میـان      . کیفري و ترك فعل و خطا و واکنش جزایی نسبت به آن است

تی کـه آثـار عملـی دربرداشـته باشـد      وکار، تفاو حقوق کیفري اقتصادي و حقوق کیفري کسب
 ,François, 2000(تنـزل داد  » سـفیدها جـرایم یقـه  «وجود ندارد، هرچند که نباید آن را در حد 

                                                                                                                            
جرایم .مایکل ال بنسون و دیگران: دیباچه در. سفیدي تا جرم اقتصادي از جرم یقه. حسین ابرندآبادي، علی نجفی: ك.ن. 1

: در: مقدمه). 1392.(میزان و ابراهیمی، شهرام). 1391(نژاد اسماعیل رحیمی: ترجمه. مدار سفیدي، رویکردي فرصت یقه
شناسی  جرم«را نیز نوعی  ساترلندشود دیدگاه  خاطرنشان می. چاپ دوم. يشناسی بزهکاري اقتصاد جرم. گسن، رمون

-دانشنامه جرم). 1390.(حسینابرندآبادي، علینجفی: درآمد در. شناسی در آغاز هزاره سوم جرم: ك.ن.نامندنیز می» انتقادي
  .گنج دانش . شناسی

2 . Business crimes, corporate crimes /les délits d’affaires
شوند که تهدیدي علیه رفاه  هایی دانسته میفعالیت corporate crimeدر حقوق انگلستان فعالیت مربوط به اصطالح . 3

ها  هاي آن ها در جامعه از یک طرف و نیز دامنه گسترده فعالیت آورد؛ بدین بیان که حضور فراگیر شرکت وجود می جامعه به
براي . امطلوب و بالقوه این جرایم در جامعه بسیار بیشتر از افعال اشخاص باشداز طرفی دیگر باعث شده است که تأثیر ن

  :ك.مطالعه بیشتر،ن
Wells, Celia. (2001). Corporations and Criminal Responsibility (Second Edition). Oxford: 
Oxford University Press. &Law Reform Commission for New South Wales.Issues Paper 
20(2001) Sentencing: Corporate Offenders.

میزان؛ . حقوق کیفري اقتصادي). 1386.(صالح ولیدي، محمد: ك.هایی با همین عنوان، ن جهت مالحظه کتاب .4
  .چاپ دوم، نشر جنگل . حقوق کیفري اقتصادي).1390.(ساکی،محمدرضا
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P.505 .(      وکـار، اعـم از    در همین راستا، برخی نویسـندگان معتقدنـد کـه حقـوق کیفـري کسـب
مفهـوم  . )1393،13جعفـري، (حقوق کیفري اقتصـادي و حقـوق کیفـري تجـاري و مـالی اسـت       

وجود دارد که محتواي آن از یک کشـور بـه کشـور دیگـر     » جرایم بازرگانی«دیگري نیز به نام 
البته ذکر این نکته الزم است که طرح برخی مفاهیم، حاصل مالحظـات نظـري و   . متفاوت است

ایـن تعـاریف، اگرچـه مختلـف و     . هاي فعال در این زمینـه اسـت  برخی دیگر نیز پیشنهاد سازمان
تـوان بـه ارادة آنـان مبنـی بـر       هاي مختلفی است که از این طریق می ، اما نتیجۀ فعالیت نسلمتنوع

.مبارزه با جرایم اقتصادي پی برد
شناختیِ جرایم اقتصـادي مهـم اسـت، تبیـین مفهـوم جهـت        بدین ترتیب آنچه در تحلیل جرم

بـر   .بـا آن اسـت  گران و نیـز چگـونگی مقابلـه     شناخت ابعاد مختلف جرم اقتصادي، علل، کنش
همین اساس ابتدا به تبیین چارچوب مفهومی، تعریف جـرم اقتصـادي و انعکـاس آن در حقـوق     

شود و درنهایت چگونگی پیشـگیري از   هاي اساسی این جرم پرداخته می ایران، سپس به ویژگی
  .ها بررسی خواهد شد ویژه در حوزه شرکت این جرایم، به

  
  تعریف جرم اقتصادي. 1

بینی سازوکارهاي مربوط به نحوة  منظور شناخت بهتر جرم اقتصادي و پیش ول و بها در وهله
لـذا ابتـدا بـه تعریـف و سـپس بـه بررسـی حـدود         . مقابله با آن، ارائۀ یک تعریف ضروري است

.پردازیمانعکاس آن در قانون مجازات اسالمی می
  

  بینی معیار  از تعریف به مصداق تا پیش. 1-1
اقتصادي یک مفهوم خاص حقوق کیفري نیست، تعریف و توصیف آن،  که جرم از آنجایی

اي او، منفعـت   به لحاظ دامنه، گسـترة متنـوع جـرایم مـرتبط بـا جایگـاه مرتکـب، فعالیـت حرفـه         
اي تعریفی خـاص   به همین خاطر هر نویسنده. اقتصادي مورد حمایت و غیره چندان آسان نیست

جـرم  «بر این، تردید موجود در خصوص اینکه آیا  الوهع). Graven, P.343(دهد  از آن ارائه می
ازجملـه   -شناختی بوده یا با توجه به تحـوالت چنـد سـال اخیـر     بیشتر یک مفهوم جرم» اقتصادي

هاي مجرمانه جدید مرتبط بـا ایـن مفهـوم، گـرایش بـه تغییـر صـالحیت         هاي فعالیت انگاري جرم
است، بر دشواري ارائـه یـک تعریـف    یک مفهوم مختص حوزه سیاست جنایی -محاکم و غیره 

  .افزوده است
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دلیل دشواري تعریف نیز همان طور که اشاره شد شمول این عنـوان بـر قلمروهـاي مختلـف     
زیسـت، بـازار کـار و     کننده، محـیط  وکار، مالیات، حمایت از مصرف مانند حقوق کیفري کسب

اي مـورد اشـاره و نیـز    هـ  اما در هر صورت از لحـاظ منطقـی بـراي حمایـت از ارزش    . غیره است
  .  ناپذیر است مبارزه مؤثر با این پدیده، ارائۀ یک تعریف اجتناب

ویکـم، تـالش بـراي تعریـف ایـن       در همین راستا، دهۀ آخر سده بیستم و ابتداي قرن بیسـت  
ترنمودن و کاستن از دشواري فهم این جـرم،   جرم افزایش یافت، تا به نحوي در راستاي ملموس

هرچند قانونگذاران منتظر ارائه تعریف مشخص نماندند و بـه مناسـبت،   . شده باشدگامی برداشته 
یا خود عنوان جرم اقتصادي یا برخی از مصادیق آن را در قالب اصـطالحات متعـدد وارد قـانون    

طلبد، صرفاً بـه   که ذکر تمامی تعاریف جرم اقتصادي دشوار و مجالی دیگر می ازآنجایی. کردند
  .شود دهند، پرداخته می ها که تحوالت این جرم را نیز نشان میذکر برخی از آن

اسـت،   در زمینـۀ جـرایم اقتصـادي ارائـه شـده      1985تا  1967هاي  تعاریفی که از حدود سال
همـین  . اکثراً تعریف بـه مصـداق و بازتـاب افکـار حـاکم بـر نویسـندگان آن عصـر بـوده اسـت          

کمیتـه وزیـران   . ایم اقتصادي را تشکیل دادنـد هاي بعد از جر تعاریف، سنگ بناي تعاریف دوره
اي از  گانـه  ، خود فهرست شانزدهR) 81(15نامه شماره  در توصیه 1981شوراي اروپا نیز در سال 

هــا مبــارزه کننــد  هـا خواســت تــا بــا آن  وکــار را احصــاء کــرد و از دولــت جـرایم حــوزة کســب 
المللـی،   هاي بـین  ي اروپا، کنوانسیونهاي شورا ناگفته پیداست که توصیه. 1)1386،29ابراهیمی،(

هاي فنی، در ارائۀ یک تعریف مناسب از این جرایم، نقش مهمـی   قضایی محاکم و پیشرفت رویه
  .اندایفا کرده

اي دانست که ضمن لطمـه   اقدام مجرمانهجرم اقتصادي را  1996یکی از نویسندگان در سال 
ــب    ــوزة کس ــاري ح ــم ج ــاد، نظ ــل اعتم ــه اص ــز   ب ــار را نی ــی  وک ــرار م ــر ق ــرض خط ــد در مع ده

)DraganBunic, 1996, P.18 .(   همچنان که برخی معتقدند، این یک اصطالح سیاسـت جنـایی
است که قانونگذار از طریق واردکردن آن در قانون کیفري شکلی یا ماهوي، چگونگی مبـارزه  
                                                                                                                            

رغم اینکه به هر دلیل جرایم اقتصادي را تعریف نکرده  ، بهدر یک ابتکار1/2/1392مصوب  1390قانون مجازات اسالمی . 1
ها را از شمول  این قانون، این دسته از جرایم را از مصادیق جرایم اقتصادي دانسته و آن 109از ماده ) ب(است، لیکن در بند 

رشاء و   - 1شود  د را شامل میاین قانون که این موار 36کالهبرداري و جرایم موضوع تبصره ماده : مرور زمان خارج نموده است
مداخله  - 4اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی درصورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگري،  - 3اختالس،  - 2ارتشاء، 

أخذ پورسانت در  - 6تبانی در معامالت دولتی،  - 5وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوري، 
جرایم مالیاتی،  - 10قاچاق کاال و ارز،  - 9جرایم گمرکی،  - 8تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت،  - 7ی، معامالت خارج

  .تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی- 13اخالل در نظام اقتصادي کشور،  - 12شویی، پول - 11
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ي را یـک  شـناس سوئیسـی، جـرم اقتصـاد     جـرم  -دان ، حقوقنیکال کلو. کند مند میبا آن را نظام
اي از جرایم متضمن لطمه به نظـم اقتصـادي یـا نظـام روابـط      داند که مجموعهمفهوم عمومی می

اي،  شود و معموالً در چارچوب فعالیـت حرفـه   وکار در یک جامعه را شامل می تجاري و کسب
بـر اسـاس ایـن تعریـف، دو دسـته از      . ارتکاب مـی یابـد  ) جرایم شرکتی(شرکت یا مدیریت آن 

  :توان برشمرد می جرایم را
هـاي مجرمانـه علیـه اقتصـاد دولتـی       جرایم اقتصادي علیه مقررات دولتی، یعنـی فعالیـت  : اول

کننـده و   حمایـت از مصـرف  ) مالیـات، گمـرك و غیـره   (، بودجه عمـومی  )بانک، بازار، رقابت(
  .زیست محیط

و کار  جرایم حوزه کسب و کار و تجارت؛ یعنی مجموعه جرایم ارتکابی دنیاي کسب: دوم
هـاي تخصصـی و از طریـق نقـض قـانون در روابـط        و تجارت که معموالً توسط صـاحبان حرفـه  

یابـد   ارتکـاب مـی  ... ، سوءاسـتفاده از اعتمـاد، حسـن نیـت و     1هاي ضـدرقابتی  تجاري مانند رویه
)Queloz, 1999, P.17.(  

شـود کـه   اي اطـالق مـی  برخی نویسندگان معتقدند جـرایم اقتصـادي بـه رفتارهـاي مجرمانـه     
اي عـده ). 1388،71جمشـیدي، (سـازد  موجبات زیان به نظام تولید، توزیع و مصرف را فراهم می

دهد مراد قانونگذار از جـرایم اقتصـادي، جرایمـی     نیز بر این باورند که مقررات کیفري نشان می
هـاي مـالی و پـولی،     هـاي اقتصـادي یعنـی فعالیـت     است که با انگیزه مـادي و بـا ماهیـت فعالیـت    

دادوستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، اخذ رشوه ، اخـذ کمیسـیون و اعطـاي    
طبـق ایـن تعریـف، جرایمـی ماننـد      . یابـد  تسهیالت غیرقانونی به نفع خود یا دیگري ارتکاب مـی 

هـاي   اختالس، ارتشاء، قاچاق و خرید و فروش کاالي ممنـوع، احتکـار و عضـویت در شـرکت    
  ).1392،1176فرجیها، مقدسی،(گیرند  ه شمول جرایم اقتصادي قرار میهرمی نیز در دایر

 عینیها، باید خاطرنشان ساخت که یک تعریف باید مبتنی بر معیارهاي  اما وراي این دیدگاه
تواند حسب مورد، ماهیـت مختلـف داشـته     معیارهاي عینی مانند نتایج جرم که می. باشد ذهنیو 

معیارهاي ذهنی یا شخصی . مت و امنیت عمومی یا جمعی از مردمخطرانداختن سال باشد مانند به
در همـین راسـتا،   . هـاي شخصـی او   مانند موقعیت و جایگاه مرتکب، انگیـزه مرتکـب و ویژگـی   

قانون ارتقاء سالمت اداري و مقابله با فساد، فساد را هر گونه فعل یـا تـرك فعلـی مـی دانـد کـه       
                                                                                                                            

نون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و قانون اصالح موادي از قا: ك.در ارتباط با تسهیل رقابت و منع انحصار، ن. 1
  .قانون اساسی 44هاي کلی اصل  و اجراي سیاست... فرهنگی
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ردي، جمعـی یـا سـازمانی و بـا هـدف کسـب       صـورت فـ   توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی بـه 
البتـه جمـع همـۀ    . دانـد  هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم بـراي خـود یـا دیگـري مـی     

بنابراین یـک  . گیرد معیارها شرط نیست، هرچند در برخی موارد، این امر ناخودآگاه صورت می
شـدت جـرم بـراي اقتصـاد     /خامتو: تعریف مناسب از جرایم اقتصادي باید موارد مهمی از قبیل

هاي مورد استفاده، حدود اطالعات و دانش مرتکب، جایگـاه و موقعیـت او و    ملی، ابزار و شیوه
سـفید صـرفاً بـه جایگـاه      حال آنکه در تعریـف جـرم یقـه   . نیز انگیزة وي را مورد توجه قرار دهد

  .1شود و نه به فعل و چگونگی ارتکاب آن اجتماعی توجه می
فعالیت مجرمانه عمدي دانست کـه مرتکـب   «توان جرایم اقتصادي را معیارهاي فوق می با توجه به

هـاي ویـژه، بـا     گیري از دانش و اطالعات خود و نیـز وسـایل و شـیوه    واسطه جایگاه خاص و با بهره به
شـود و   هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم براي خود یـا دیگـري مرتکـب مـی    

منظور از نتایج شدید این است که آثار جرم، دامن مـردم  .2»ز نتایج شدیدي را به دنبال داردآن فعل نی
اموال مورد تعرض در اینجـا  . گیرد را می) محیطی مانند جرایم زیست(یک منطقه، کشور یا کل جهان 

در . دانـ  انگاري، مورد حمایت حقوق کیفري قـرار گرفتـه   از چنان اهمیتی برخودارند که از طریق جرم
انگـاري ایـن اعمـال و رفتارهـا      پـس جـرم  . واقع حقوق کیفري آخرین حربه و آخرین راهکـار اسـت  

نوعی القاکنندة ایـن پیـام اسـت کـه سـایر ضـمانت اجراهـا، اثربخشـی الزم جهـت حمایـت از ایـن             به
 در واقـع خطـرات ایـن جـرایم،    ). مثل جعل اسکناس، تقلب مالیاتی و گمرکـی (اند  ها را نداشته ارزش

  .گیرد خواه مستقیم، خواه غیرمستقیم دامن همه مردم را می
                                                                                                                            

تر  ها متفاوت سفیدي دیدگاه در خصوص تعریف جرایم یقه ساترلندالبته ذکر این نکته در اینجا الزم است که پس از . 1
سفیدي بسیار محدود بوده و  شدند که تعریف وي از جرم یقهاند؛ بدین بیان که پس از وي اندیشمندان بر این باور  گشته

بر همین اساس پس از وي، تعریفی را پیشنهاد نمودند که بیشتر از آنکه بر شخصیت و . گیرد بسیاري از جرایم را در برنمی
عمل یا : دهند که گونه تعریفی را به دست می کند و این وضعیت مجرمین تأکید داشته باشد بر خود فعل ارتکابی تمرکز می

آوردن پول یا اموال  دست منظور به کاري و به اي از اعمال غیرقانونی که با استفاده از وسایل غیرمادي یا حلیه و پنهان مجموعه
  :ك.براي مطالعه بیشتر، ن. کنند آوردن منافع شخصی ارتکاب پیدا می دست ها یا به دادن آن یا جلوگیري از از دست

Geis, Gilbert.White-collar and corporate crime : a documentary and reference guide, 
Greenwood press, Santa Barbara, California, 2011, pp.14-15.

یافته توأم با حیله و تقلب است که با  شده یا سازمان ریزي جرایم اقتصادي رفتارهاي برنامه«در تعریفی دیگر آمده است که . 2
  .»یابد هاي شغلی ارتکاب می یا مال یا عدم پرداخت وجه یا خسارت یا تحصیل امتیازات در حین فعالیت هدف تحصیل پول

Benson, Michael & Simpson, Sally, White-collar crime; An Opportunity perpective, 
New York, Routlegde, 2009, p.11

. ها، موانع و نواقص قانونی کنترل جرایم اقتصادي در ایران ودیتنگاهی بر محد). 1392.(نژاد، اسماعیل به نقل از رحیمی
  .213، کتاب دوم، چاپ اول،  میزان، ص )هاي علوم جنایی هاي تازه مجموعه مقاله(المعارف علوم جنایی دایره
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قید جایگاه خاص مرتکب بدین منظور است که این افراد بـا توجـه بـه موقعیـت و جایگـاه ناشـی       
در واقـع، تصـدي   . شـوند  ازموقعیت و نیز اموالی که به آنان سپرده شده است، مرتکـب ایـن جـرم مـی    

براي اکثـر شـهروندان یـک جامعـه مـدرن از      ... سیاسی و  برخی مشاغل در واحدهاي اداري، قضایی،
اي هـر کـدام از ایـن مشـاغل و      به همین خـاطر، نقـض اخـالق حرفـه    . اهمیت خاصی برخوردار است

بـه همـین خـاطر اسـت کـه طبـق       . شـود  سوءاستفاده از آن، موجب سلب اعتماد مردم به حاکمیت می
اي کـه متصـدي ایـن مشـاغل     فقط از جانب عـده  قانون، ارتکاب برخی جرایم مانند اختالس و ارتشا،

هـاي خصوصـی، عمـالً     البته امروزه با واگذاري بسـیاري از امـور بـه شـرکت    . پذیر استهستند امکان
پـذیر شـده    هـاي غیردولتـی نیـز امکـان     موقعیت براي ارتکاب جرایم اقتصادي براي دارندگان موقعیت

صادي را باید جرایم مادي صـرف تلقـی نمـود    بر همین پایه، برخی معتقدند که جرایم اقت.1است
که نیازي به اثبات برخـورداري ایـن مجـرمین از عنصـر روانـی نباشـد، چـون مقدمـۀ الزم قصـد          

بودن رفتار ارتکابی است و چنـین علمـی در ایـن طیـف از مـرتکبین بـه        مجرمانه، علم به مجرمانه
  .2)1390،661سماواتی پیروز، (سبب ماهیت فنیِ جرایم اقتصادي محرز است 

کلـی از   اگرچـه گـاهی بـا اشـاره    . تواند در تعریف جرم اقتصـادي مهـم تلقـی شـود     انگیزه هم می
تر خاطرنشان نمـود   طور دقیق شود، ولی باید به عنوان انگیزه این جرم یاد می به 3کسب منفعت اقتصادي

ا حتـی سیاسـت یـک    هاي دولتی، تسلط بر بازار یـ  که داراشدن از طریق جعل اسکناس، عالئم و نشان
زدن بـه یـک جمعیـت بـا کارانـداختن       هاي جنایی یا آسـیب  ، استفاده از سازمانءکشور از طریق ارتشا

.انگاري برخی از این رفتارها است اي ازجمله عناصر اساسی جرم هاي رایانه سیستم
  

  92انعکاس مفهوم جرم اقتصادي در قانون مجازات اسالمی . 1-2
هاي ارتکـاب   ، تحت تأثیر تحول اشکال جرایم و شیوه1392صوب قانون مجازات اسالمی م 

جرایم «آن، با اقتباس از مواد یک و سیزده قانون ارتقاء سالمت اداري و مقابله با فساد، اصطالح 
                                                                                                                            

. ختی جرایم اقتصاديشنا تحلیل جرم). 1385. (حسین ابرندآبادي، علی نجفی. ك.براي مطالعه بیشتر در این خصوص براي نمونه، ن. 1
نامه  کارشناسی ارشد  پایان. اختالس در بخش خصوصی). 1392.(پور، مریم ؛ محسن 6تعالی حقوق، دادگستري خوزستان، شماره 

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز،  پایان. ارتشا در بخش خصوصی). 1392.(اهللا الملل؛ نوفالح، قدرت دانشگاه شیراز، واحد بین
  .لمللا واحد بین

که دارد ازجمله سهولت تعقیب و اثبات  یرغم محاسنالبته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که قبول این نظریه علی .2
واحوال جرم در عنصر مادي و رکن سوءنیت مرتکب در عنصر روانی هرحال موجب تداخل رکن اوضاعاین جرایم، اما به

.شودالرعایه هستند میتفسیر مضیق متون جزایی که الزم شود و همچنین منجر به عدول از ضوابطمی
3.  principal motive is economic gain.
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، در کنار جـرایم علیـه امنیـت و جـرایم موضـوع قـانون       109را بدون تعریف، در ماده » اقتصادي
ساختن این جرایم از شمول تعویق صدور حکـم و   د و ضمن خارجمبارزه با مواد مخدر به کار بر
و نیز مرور زمـان ، مصـادیق آن را بـا توسـل بـه نظـام        47ماده ) ج(تعلیق اجراي مجازات در بند 

گانـه   همین قانون برشمرده و آن را شامل کالهبـرداري و جـرایم سـیزده    36احاله در تبصره ماده 
کـه بـه تفصـیل    -هـاي جـرایم اقتصـادي    با توجه به ویژگـی . دانست 36احصاشده در تبصره ماده 

دیده حقیقی، ورود ضرر به اموال، منافع، منابع یـا سـالمت و    بحث خواهد شد، ازجمله فقدان بزه
امنیت عمومی از طریق سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداري، سیاسی، امکانات یا اطالعات، رقم 

را که عمدتاً تخصصی و فنی و پراکنده در  36بصره ماده توان مصادیق مذکور در ت سیاه باال، می
هـا دانسـت لـیکن جـرم      قوانین خـارج از قـانون مجـازات اسـالمی اسـت، منطبـق بـا آن ویژگـی        

کـدام از   آن را یک جرم اقتصادي دانسته اسـت بـا هـیچ    109کالهبرداري که قانونگذار در ماده 
اسـت کـه بـه    » جـرایم مـالی  «هبرداري، جزء در واقع، جرم کال. ها قابل انطباق نیست این ویژگی

ویـژه حقـوق قراردادهـا،     شود و با مفاهیم حقوق مدنی، بـه  نقض حقوق مالی اشخاص مربوط می
  ).1392،22میرمحمدصادقی،(ارتباط تنگاتنگ دارد 

حال باید دید مختصات اساسی این دسته از جرایم چیست؟ 
  

  هاي اساسی جرایم اقتصادي ویژگی. 2
برخـی از   1.هـاي خـاص خـود را دارد    آمیز، ویژگی ادي برخالف جرایم خشونتجرایم اقتص

بــدین ترتیــب، . هــا، هــم جنبــه ذهنـی و عینــی و برخــی دیگــر صــرفاً جنبـه عینــی دارنــد   ویژگـی 
  .خصوصیات جرم اقتصادي در قالب پنج بند قابل بررسی است

                                                                                                                            
در . تواند در پیشگیري مؤثر واقع شودهاي دارند که آگاهی از آن میکه مرتکبین جرایم اقتصادي نیز ویژگیهمچنان1.

شدن اقتصاد دهند، به شکل کامل از جهانیخود به دست می واقع مرتکبین جرایم اقتصادي، سود هنگفتی از فعالیت مجرمانه
یافته دهند و در بسیاري از موارد نیز به شکل سازمانکنند، گستره فعالیت خود را در تمام سطح جهان توسعه میاستفاده می

گاهی اوقات .برندره میکنند و در این چارچوب در سایه اطالعاتی که دارند از تمام خألهاي نظام حقوقی و بازار بهعمل می
ها گونه موارد، برخی از شرکتدر این. کردن آثار جرم استشرکت، وسیله یا پوششی براي ارتکاب جرم اقتصادي یا پنهان

کنند و برخی دیگر صرفاً از لحاظ حقوقی عنوان شرکت را دارند، لیکن واقعیت داران اصلی استفاده میاز گمنامی سهام
-شویم که  در واقع براي ارتکاب جرم تشکیل شدههاي واهی و غیرواقعی مواجه مین ترتیب با شرکتبدی. اقتصادي ندارند

وضعیت برخی از بزهکاران اقتصادي ازجمله کسانی که داراي منصب دولتی بوده و داراي قدرت نیستند، متفاوت با . اند
. اد، مدیریت و سیاست دارند، بسیار بیشتر استهاي مهمی که در اقتصخطر این دسته به لحاظ پست. بزهکاران عادي است

آنان از ابزار و . اندبرخی از بزهکاران اقتصادي داراي قدرت نیستند، اما به لحاظ اطالعاتی که دارند، براي جامعه خطرناك.
کنند؛ ستفاده میبردن آثار اقدامات مجرمانه خود اوسایل برآمده از سایر علوم، نه فقط براي نقض قوانین، بلکه براي ازبین
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  1پذیريِ اندك رؤیت. 2-1
دسته جرایم پایین بوده و قاعدتاً افکار عمـومی  دهی این  پذیري و بالتبع گزارش سطح رؤیت

پذیري اندك نسبت به جرایمِ متعارف باعـث   همین رؤیت. حساسیت چندانی در برابر آنها ندارد
؛ )1392،517پـور، مهـدوي (دیـدگی خودشـان مطلـع نشـوند     شده است بسیاري از قربانیان از بـزه 

کـه  به همین دلیل، ازآنجایی. شودران میاي که موجب استمرار فعالیت این دسته از بزهکاپدیده
شناسـی  گونـه -2شناسی جرایمگونه-1شدن سیاست جنایی عمدتاً در چارچوب سه معیار افتراقی

، بهتـر  )1392،59ابرنـدآبادي، نجفـی (گیـرد  دیدگان صـورت مـی  شناسی بزهگونه -3بزهکاران و 
. است جنایی افتراقی تبعیت نمایداست قانونگذار در راستاي مبارزه با جرایم اقتصادي از یک سی

کـردن مـرور   ترین دلیل خروج جرایم اقتصادي از شمول مرور زمان یا طـوالنی بدین ترتیب مهم
بـالعکس  . پذیرنبودن جرایم اقتصادي اسـت زمان نسبت به این دسته جرایم، همین ویژگی رؤیت

که آثار جـرم وارده بـه    دیده واقعی مانند قتل، تجاوز جنسی، ضرب و جرحدر جرایم داراي بزه
گیـرد، معمـوًال    دیده آگاهانه، تصمیم به تعقیب مجرم میدیگري، ملموس و مشخص است و بزه

شـود   اي ایجاد نمیدیده فاصلههاي بزهگیريبین ارتکاب جرم و تعقیب آن به لحاظ حضور و پی
ثـار جـرایم آنـی    این در حالی است کـه در جـرایم اقتصـادي، آ   . تا مشمول مرور زمان قرار گیرد

کننـدگان ماننـد   مثالً در خصوص جـرایم علیـه مصـرف   . شودگر مینیست و در طول زمان جلوه
کننـده در کیفیـت کـاال و خـدمات، تبلیغـات خـالف واقـع،        فروشی، تقلب و فریب مصـرف کم
دیـدگی  کننده و متعاقباً اقتصاد کشـور در طـول زمـان از بـزه    دیده آنی وجود ندارد و مصرفبزه
عـالوه،  به. شود دیده واقعی ندارد، دیده نمیآثار این جرایم، هنگامی که بزه. شوندد آگاه میخو

مـثالً کشـور ثروتمنـدي کـه     . این آثار ممکن است ارتباط مستقیمی به جرم ارتکابی نداشته باشد
شـود و فقـر، سـوء تغذیـه عمـومی، فسـاد،       دچار فساد اقتصادي و اداري است، دچار بحـران مـی  

محیطـی و بهداشـت مـواد غـذایی، دارویـی رواج      ، قتـل و تجـاوز و حتـی جـرایم زیسـت     فحشاء
                                                                                                                            

این عدم آگاهی متولیان، اتخاذ . اطالعات و دانشی که متولیان تعقیب و نیز ناظران حسن عملکرد شرکت فاقد آن هستند
  . کندتدابیر پیشگیرانه از سوءاستفاده از دانش را دشوار می

عنوان  ود از جرایم اقتصادي  بههمین ویژگی در نوشتگان خ واسطهشود که برخی به این ویژگی چنان مهم قلمداد می. 1
  .اندمتصف کرده) Hiding Behavior(یاد کرده و این جرایم را بدین صفت  رفتارهایی پنهان

Engdahl, Oskar, Economic Crime as Hiding Behavior, American Journal of Economics and 
Sociology, Wiley Blackwell (Blackwell Publishing), Volume:68, Issue:3, 2009, pp747-773.

 این مقاله بخشی از پروژه. فوق، نویسنده بر نقش پول در جرایم اقتصادي تمرکز نمود است الزم به ذکر است که در مقاله
است که با هزینه شوراي پژوهشی کشور سوئد و از سوي این نویسنده  هاي مالی و جرایم اقتصاديواسطهتحقیقاتی با عنوان 

.ده استانجام ش
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توانیم به روش علمی ثابت کنیم که این نتایج در اثر ارتکاب فساد  در چنین مواردي نمی. یابد می
شـود، یـا الاقـل    وجود آمده و تالی فاسـد آن تلقـی مـی   خواري و نظایر آن بهمالی، ارتشاء، رانت

  .گیرندگان امر مرتبط بوده استهاي باال و تصمیم آثار با فساد مالی رده بخشی از این
نیـز بـه دلیـل مشـکالت و تهدیـدات       2003کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد 

هـاى اخالقـى،   هـاى دموکراسـى، ارزش  ناشى از فساد نسـبت بـه ثبـات و امنیـت جوامـع، ارزش     
انون ، نگرانـى از ارتبـاط بـین فسـاد و سـایر اشـکال جـرائم،        عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت ق

هر کشـور عضـو، درصـورت اقتضـاء     «: مقرر داشته است  29یافته، در ماده ویژه جرائم سازمانبه
طبق قانون داخلى خود، قاعده مرور زمان طوالنى را برقرار خواهد نمود که در آن رسـیدگی بـه   

کـه مجـرم از اجـراي عـدالت     ا آغاز نماید و درصورتىهر جرم احرازشده طبق این کنوانسیون ر
بینـى خواهـد   تر را برقرار یا تعلیق قاعده مرور زمان پیشگریخته باشد، قاعده مرور زمان طوالنى

، جـرایم اقتصـادي را از دایـره    109در مـاده   1392در همین راستا قانون مجازات اسـالمی  . »کرد
ي مجازات خارج نموده است که نشان از تبعیـت  شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرا

.از رویکرد افتراقی در مبارزه با این دسته از جرایم است
  

  رقم سیاه باال. 2-2
یافتـه و میـزان و   شناسی یعنی تعداد جرایمی که عمالً ارتکاب بزهکاري واقعی در زبان جرم

ــی. ماهیــت آن ناشــناخته اســت  ــراي پ ــه بزهکــاري واقعــی، دو ر ب ــردن ب ــات ب ــی تحقیق وش یعن
ابرنـدآبادي و  نجفـی (دیـدگی وجـود دارد   خودگزارشی بزهکاري و تحقیقات خودگزارشی بزه

هاي مختلف تحقیق، دستیابی به میـزان جـرایم اقتصـادي    با وجود روش). 1390،105بیگی،هاشم
هاي مهم جرایم اقتصـادي ایـن اسـت کـه نتـایج آن،      در واقع یکی دیگر از ویژگی. دشوار است

شـود و در برخـی مـوارد فـرد بزهکـار داراي       آمیز، بالفاصله ظاهر نمـی خالف جرایم خشونتبر
خواه از طریق حـذف آثـار، خـواه     جرم را،لیکن وجود  1دیده استروابط کاري و تجاري با بزه

بدین ترتیـب  . کنددستکاري در بیالن و ترازنامه، با مهارت و توسل به وسایل غیرمادي پنهان می
                                                                                                                            

شرکت نشان داد که  5500ها از منتشر شد نتایج تحقیقات و بررسی 2006در یک بررسی و پیمایش جهانی که در سال . 1
  .هاي مختلفی چون مدیر عامل را داشتندها بوده و پستتقریباً نیمی از مرتکبین جرایم اقتصادي، کارکنان همان شرکت

Bussmann, Kai-D & Markus M. Werel. Addressing Crime in Companies;First Findings 
from a Global Survey of Economic Crime, British Journal of Criminology, Volume 46, 
Issue 6,2006, pp. 1128-1144.
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ها یعنی درصد جرایمی کـه بـه   ی جرایم اقتصادي قابل تحصیل نیست، لذا رقم سیاه آنآمار واقع
البتـه درصـدي   . گیري نیستند، باالستشناختی یا نقض ابزارهاي سنجش، قابل اندازهدالیل روش

هـا شـناخته   از آمار جرایم اقتصادي براي مراجع غیررسمی ماننـد واحـدهاي نظـارتی در شـرکت    
. کنندا به دالیلی از ارسال پرونده این جرایم به حاکم قضایی خودداري میهشده است لیکن آن

دهـی  در کنار این مسئله عامل دیگري هم وجود دارد و آن عدم رغبت قربانیان جرم به گـزارش 
ویـژه  اول اینکـه ارتکـاب ایـن جـرایم، بـه     : میلـی معمـوالً دو دلیـل دارد   این بـی . این جرایم است
بسا این امـر موجبـات اسـتهزاي    شود و چهلوحی قربانی جرم تلقی میسادهنوعی، کالهبرداري به

شـان در  هاي بزرگ تجاري، حیات اقتصادي وي را فراهم کند و از طرف دیگر، معموالً شرکت
کـردن پلـیس از ارتکـاب جـرم، موجـب      دانند کـه مطلـع  خوبی میلذا به. گرو اعتماد مردم است

لـذا  . امر موجب سلب اعتماد عمومی از شرکت خواهد شد شود و اینشدن موضوع میايرسانه
.)1383،73موسوي مجاب،(دهند تا موضوع را فراموش کرده و پیگیري نکنند ترجیح می

جـزء ریسـک حـوزه تجـارت و اقتصـاد      ضمن اینکه دولـت و قـوه مقننـه نیـز ایـن اعمـال را       
شناسی دانشگاه لـوزان   رمتوسط مؤسسه پلیس علمی و ج 1997در تحقیقی که در سال . دانندمی

نفر مرتکب یـک   887کارمند در سوئیس انجام شد نشان داد که از بین آنان 21314در ارتباط با 
 Morandi(اند که از دید مقامات پلیس پنهان مانده اسـت  ویژه تقلب نسبت به بیمه شده تقلب به

et al, 1997, P.21 .( شـرکت انجـام    113در سوئیس نسبت به 1997تحقیق دیگري که در سال
لـیکن   انـد، ویـژه رشـا شـده    دیده جـرم اقتصـادي، بـه   درصد از آنان بزه 62شده بود نشان داد که 

راهکـار   .)cite par M.Borghi, 1997, pp.352-353(انـد  دیـدگی خـود را گـزارش نکـرده    بزه
زا عوامل جـرم  هاي پیشگیرانه ناظر بهویژه برنامه ریزي براي پیشگیري، به برنامه ،کاهش رقم سیاه

  .هاي پیشگیري براي کاهش رقم سیاه باشدتواند مکمل برنامهتدابیر کیفري فقط می. است
  

  پویایی. 2-3
ایـن  . کنـد سرعت خود را با شرایط جدیـد بـازار منطبـق مـی    جرایم اقتصادي بسیار پویا است و به 

دهد تـا  ، به آنان اجازه می... اطات وپویایی و انطباقِ ناشی از ابزار و وسایل فنی مانند حمل و نقل، ارتب
مـرتکبین از طریـق   . شـوند  1یافتـه المللی بخشـند و بـیش از پـیش سـازمان     هاي خود جنبه بینبه فعالیت

                                                                                                                            
د که به تبع یافته اقتصادي بوتوان شاهد ظهور مفهوم جرایم سازمان این پویایی تا بدانجا ادامه پیدا کرده است که می. 1

  :ك.براي مطالعه بیشتر در رابطه با این مفهوم،ن. اندشدن به کشورها نفوذ کردهویژه جهانی پیامدهایی به
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هـاي  هاي مربـوط جهـت اخـذ مـدارك شناسـایی غیرواقعـی یـا کـارت        فناوري نوین، اسناد و گواهی
چنـان کـه در جعـل اسـکناس نیـز کوتـاهی       کنند، همبازرگانی با مهارت تمام و همانند اصل جعل می

کنند، حـال آنکـه   هاي جنایی استفاده میها در فعالیتاین دسته افراد از جدیدترین فناوري. ورزندنمی
هـا زمـان   دفـاتر اسـناد رسـمی مـدت    برداري از همین فناوري توسط دولـت و نهادهـاي آن ماننـد    بهره
م جـرایم اقتصـادي اسـت کـه نشـان از ظرفیـت       این تحرك و پویایی، ازجمله خصوصیات مه. بردمی

بـدین ترتیـب،   . اقتصادي، حقوقی و غیـره اسـت   - ها در انطباق با تحوالت سیاسی، اجتماعیباالي آن
هاي دولتی متولی کشـف، تعقیـب و رسـیدگی عمـل     تر از سازمانزهکاران بسیار سریعدر این حوزه ب

المللـی نیـز بـه     نشده، بلکه مرتکبین آن در سطح بـین این پویایی البته محدود به قلمرو داخلی . کنندمی
المللـی، از  حتی همکاري مرتکبینِ ایـن جـرایم در سـطح بـین    . 1شدن، حضور فعال دارندلطف جهانی

شـان نیازمنـد قـانون و طـی فراینـد طـوالنی و لحـاظ        کـه همکـاري   - ها بـا هـم   میزان همکاري دولت
سو موجب مکاري و نبود قرارداد استرداد، از یکهمین عدم ه. بیشتر است - مالحظات سیاسی است 

برخورداري متهم از مصونیت تعقیب و از سوي دیگر، موجب عدم امکان انجام اقـدام مـؤثر از ناحیـه    
در واقع مقررات غیرمنطبق، ساختارهاي سـنتی دولتـیِ متـأخر از زمـان و عصـر      . دادگستري شده است

. زا در ایـن حـوزه اسـت   هاي فنـی، از عناصـر جـرم   تخود و ناهماهنگ با تحوالت اقتصادي و پیشرف
هاي سیاسی، اجتمـاعی و  شور را در حوزهتوان آثار تغییر وضعیت اقتصادي در یک ک ضمن اینکه می

  .اقتصادي دیگر کشورها مشاهده کرد
  

  گستردگی دامنه خطر. 2-4
مـات  نظران علمی، مقاهاست که به دغدغه صاحبموضوع خطرناکی جرایم اقتصادي مدت 

همـین  . نهاد، سازمان ملل و نهادهـاي وابسـته بـه آن تبـدیل شـده اسـت      هاي مردمدولتی، سازمان
                                                                                                                            
TimurSinuraja, Internationalization of organized economic crime,European Journal on Criminal 
Policy and Research, Springer-Verlag, Volume:3, Issue:4, 1995, 34-53. Alexander G. Kalman, 
Organized economic crime and corruption in Urkraine: The problem of countermeasures, Trends 
in Organized Crime, Springer-Verlag, Volume:6, Issue:3-4, 2001, 68-76. 

شناسی در آغاز هزاره سوم،  جرم). 1390. (حسینندآبادي، علیابر: نجفی: ك.شدن، نبراي مطالعه بیشتر در خصوص جهانی. 1
ترجمه . گانه هاي سهشدن و چالشجهانی). 1392.(ريمارتی، می - و دلماس 23شناسی، گنج دانش، ص دانشنامه جرم: درآمد در

. هاي حقوق کیفري ملیظامشدن و تغییر استراتژي نجهانی). 1392.(میزان،  و احمدي، احمد: علیرضا میالنی، چاپ اول، تهران
و همچنین  638- 651، کتاب دوم، چاپ اول، میزان، صص)هاي علوم جناییهاي تازهمجموعه مقاله(المعارف علوم جناییدایره

المعارف شدن، دایرهانداز جهانی شناسی تطبیقی در چشم درآمدي بر مبانی و اهداف  جرم). 1392.(الدینسیداصفهانی، سیدحسام
  .763- 741میزان، صص: ، کتاب دوم، چاپ اول، تهران)هاي علوم جناییهاي تازهمجموعه مقاله(یعلوم جنای
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هـایی بـا هـدف    هـا و کنوانسـیون  ها در عمل موجب تنظیم و تصویب قوانین، دسـتوالعمل  دغدغه
در سـوئیس، یعنـی دقیقـاً چهـار سـال       1977عنوان مثال در سال  به. مقابله با این جرایم شده است

از اولین بحران ناشی از افزایش قیمت نفت، بحث چگونگیِ دفاع از خـود در برابـر جـرایم    پس 
هـاي  زیـرا برخـی پرونـده    1که آمار واقعی از آن وجود نداشت، مطـرح شـد  اقتصادي، باوجودي

  .عینی نشان داد که چقدر این دسته جرایم براي جامعه پرهزینه است
کـه ایـن جـرایم اشـخاص زیـادي از جملـه        خاطرنشـان سـاخت   1981شوراي اروپا در سـال  

سهامداران شرکت ها، سرمایه گذاران، دولت و بطور کلی جامعه را نیز درمعرض خطر ارتکاب 
بدین ترتیب، خطرات آن، عالوه بر تشدید تهدیدات علیه محیط زیست، سـالمت  . قرار می دهد
جـب سـلب اعتمـاد بـه نظـام      المللی را متضرر مـی سـازد و مو   ، اقتصاد ملی و بین...و بهداشت و 

ضمن اینکه فناوري نـوین اطالعـات و ارتباطـات نیـز بـر ایـن خطـر افـزوده         . اقتصادي می گردد
  .2است

بر این نتایج، جرایم اقتصادي، خواه به شکل مستقیم و خواه غیرمسـتقیم بـا فاسـدکردن    عالوه
بـري در دریافـت   سیاسی، منجر به نقض مصادیقی از حقوق بشر ازجملـه حـق برا  -نظام اقتصادي

نیـت  در واقع مرتکبـان جـرایم اقتصـادي بـا سوءاسـتفاده از اعتمـاد و حسـن       . خدمات خواهد شد
هـایی از فعالیـت   موجود در روابط تجاري، موجب لطمه به اعتمـاد و اعتبـار و نیـز امنیـت بخـش     

هـا بـا   از آن تنها صرفاً مالی و قابل محاسبه، بلکه، برخیها نهبنابراین ،خسارت. شونداقتصادي می
رفتن مشاغل، کیفیـت  عنوان مثال ازبین هاي اجتماعی و اقتصادي، به منابع انسانی بهتأثیر در حوزه

                                                                                                                            
که با طوريدهد بهنوعی گستردگی ارتکاب و دامنه خطر را نشان مینتایج بررسی و پیمایش جهانی اخیرالذکر نیز به. 1

  :ك.طالعه بیشتر، نبراي م. مورد جرم اقتصادي کشف شد 2900شرکت،  وقوع  5500بررسی این 
Bussmann, Kai-D & Markus M. Werel. Addressing Crime in Companies;First Findings 
from a Global Survey of Economic Crime, British Journal of Criminology, Volume 46, 
Issue 6,2006, p. 1128-1144.

در فرانسه، مرتکب پنجاه  SociétéGénéralمیالدي، یک جوان کارمند بانک  2008عنوان مثال در ژانویه سال  به.  2
  .میلیارد یورو کالهبرداري شد

SociétéGenéralé. (2008). Explanatory Note About the Exceptional Fraud. Retrieved 
from http://www.socgen.com/ sg/file/actualiteig/homeSC_3/fraudnote.pdf

براي . گذاري، مبلغ پنجاه میلیارد دالر از مشتریانش کالهبرداري کرد، رئیس یک شرکت معروف سرمایهبرنارد مدفیا  
 بهروز جوانمرد، مجله تعالی: سفید، ترجمهاَبربزهکار یقه). 1389(مدوف، برنارد،: ك.بیشتر در این خصوص،ن مطالعه

: ك.ن. دانست سیدهاتوان پرونده معروف  معادل این پرونده در ایران را می.  3حقوق، دوره جدید، سال جدید، شماره 
مجله تعالی حقوق دادگستري . شناسیتحلیل اجمالی پرونده سیدها از منظر جرم). 1385.(ابرندآبادي، علی حسیننجفی

  .2خوزستان، شماره 
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حـال آنکـه ایـن سـاختارها     . نـد زد لطمـه خواه ... هـاي اجتمـاعی و   زیسـت، بیمـه  زندگی، محیط
بـارزه علیـه   مقدمه کنوانسیون سازمان ملل متحد م. بایست در خدمت حقوق بنیادین بشر باشدمی

هـا، ازجملـه   عمـده دولـت  . ها گوشزد نمـوده اسـت  خوبی به دولتفساد، دامنه این خطرات را به
هـاي بـین   ایران نیز، با درك این خطرات،در فاصله زمانی کوتاهی، در مقایسه با سایر کنوانسیون
از الحاق  المللی، این سند را در مجالس مقننه خود به تصویب رسانده و به اجراي تعهدات ناشی

هـاي مـادي قابـل محاسـبه بـه      البته افکار عمومی صرفاً خطرات عینی و خسارت. بدان ملزم شدند
زیسـت، بـه حیـات انسـان، انتشـار      کند، حال آنکه تعرض به محـیط پول را مالحظه و مشاهده می

شـدن خـاك اگرچـه قابـل     کشـت وهوا، خشکسالی، غیرقابلشدن آبهاي مؤثر در گرمآلودگی
  .1مراتب بیشتر استبه پول نیست ولی خطرات آن به محاسبه

هاي چندملیتی،  به همین دلیل است که امروزه، در کنار گسترش دامنه و نفوذ فعالیت شرکت
محیطی، اخالقـی و حتـی حقـوق    ، زیستها نیز در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعیمسئولیت آن

و مفهـوم مسـئولیت اجتمـاعی ایـن     )1389،284مصـفا و مسـعودي،  (بشري گسـترش یافتـه اسـت    
هـاي فراملـی، در پاسـخ     در واقع، مفهوم مسئولیت اجتماعیِ شـرکت . ها مطرح شده است شرکت

المللی در خصوص مخاطرات و تهدیـداتی شـکل گرفتـه اسـت     هاي متداول جامعۀ بینبه نگرانی
هـاي فراملـی   مسئولیت اجتماعی شرکت. کنندهاي فراملی در جامعه جهانی ایجاد می که شرکت

الملـل زیسـت اجتمـاعی    هاي فراملی از آن جهت کـه در جامعـه بـین    به این معناست که شرکت
شـوند،  مند مـی شان بهرههاي اقتصاديالملل در فعالیتهاي جامعه بیندارند و از حقوق و آزادي

قـوق بشـر   المللی مسئولیت دارند و باید نسبت به رعایت، احترام و ارتقـاي ح در مقابل جامعه بین
هاي آن باید بـه مـوارد   گذاري خارجی و محدودیتمثالً در مواردي مانند سرمایه. همت گمارند

  ).1391،551لطیفیان،(حقوق بشري توجه کنند
تأثیر مستقیم این جرایم، شیوع بیماري و مرگ و تـأثیر غیرمسـتقیم آن، تخریـب منـابع اولیـه      

شـود، دو چنـدان   یاسـت آمیختـه مـی   بـا س خطـر جـرایم اقتصـادي وقتـی     . اقتصاد و زندگی است
المللـی بـه قـدرت     هاي اقتصادي داخلی و بینها معموالً با حمایت از شبکهبرخی دولت. شودمی
هـاي صـاحب   رسیدن، براي ماندن، فضا را براي فعالیت همـان گـروه  رسند و پس از به قدرتمی

                                                                                                                            
هاي کیفري و مدنی خفیفی ها و پاسخزیست با مسئولیتها در نابودي محیطهاي شرکتیتکه اقدامات و فعالدرصورتی. 1

  .ها پرسودترین فعالیت اقتصادي استمواجه باشند بدون شک ارتکاب این افعال براي آن شرکت
LYNCH, MICHAEL J. & PAUL B. STRETSKY, The Meaning of Green: Contrasting 
Criminological Perspectives,Theoretical Criminology, Vol. 7(2), 2003,  pp 217–238.
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هـاي اقتصـادي   ار دسـت قـدرت  به عبارت دیگر، این حاکمان، ابز. کنندقدرت اقتصادي مهیا می
جارهـایی را در خصـوص مســئولیت   البتـه ســازمان ملـل متوجـه ایـن خطــر شـده و هن     . شـوند مـی 

  .1هاي فراملیتی تهیه کرده استشرکت
بدین ترتیب، اگرچه برخی جرایم سنتی به لحاظ صدماتی که به تمامیت جسمانی افراد وارد 

هاي مجرمانـه اقتصـادي   کرد که برخی فعالیت شوند نباید فراموشکنند، خطرناك قلمداد میمی
آمیز و تزویرآمیـز در فاصـله   تفاوت جرایم خشونت. ها انسان منجر شودتواند به مرگ میلیونمی

آمیـز، نتیجـه ملمـوس اسـت امـا در      در جـرایم خشـونت  . 2زمانی ارتکاب عمل و نتیجه آن اسـت 
در واقـع،  . تاً قابـل توجـه ظـاهر مـی شـود     جرایم تزویرآمیز، نتایج با تأخیر و در فاصله زمانی نسـب 

امتیاز تزویـر بـراي فاعـل آن    . عبارتی جایگزین خشونت استتزویر نوعی خشونت انحرافی و به
هـاي  ضمن اینکه چنانچه فرد مقابل بـه گفتـه  . گیرد جو به خود نمیاین است که وي چهره ستیزه

یجه یا دفاع نخواهد کرد یا حداقل دروغ وي اعتماد کند، متوجه اندیشه حمله نخواهد شد و درنت
توان گفت تزویر و دروغ در جریـان مبـارزه، نـوعی    لذا می. بسیار دیر به دفاع متوسل خواهد شد

بدترین حالت، زمانی اسـت کـه مـرتکبین    ) 1392،46گسن،(.جویی در قدرت و زور استصرفه
ور از حـق بهداشـت و   در این شـرایط، مـردم آن کشـ   . این نوع جرایم، جزء مقامات دولتی باشند

تنهـا بیمـاري و   هـاي مجرمانـه نـه   نتایج دراز مدت این فعالیت. داروي مناسب محروم خواهند شد
اند بین مرگ خـود و جـرایم اقتصـادي    هاي زیادي است که نتوانستهمحرومیت بلکه مرگ انسان

  .مرتکبین، رابطه علت و معلولی برقرار کنند
  

  برخورداري از اطالعات خاص. 2-5
تردید، داشتن تخصص، دانش و مهارت خاص در یـک جامعـه مـدرن، امتیـاز محسـوب       بی

شـود  شود، لیکن گاهی از همین دانش در راه ارتکاب اعمال مجرمانه اقتصـادي اسـتفاده مـی   می
هاي اساسی یک شرکت، بانک، یک واحد سیاسی یا حتی خصوصی را مانند هکرهایی که داده

                                                                                                                            
1.Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business 
Enterprises with Regard to Human Rights, UN, Documents, E/ CN.4/ sub. 2/2003/2.

استفاده سوء او و نیز  دیدهوضعیت نابرابر خاص بین بزهکار و بزهیم مبتنی بر تزویر هاي اساسی جراازجمله دیگر ویژگی. 2
گسن، : ك.ها،نبراي مطالعه بیشتر در خصوص تفصیل این ویژگی. است دیده توسط مرتکباز این وضعیت به ضرر بزه

چاپ دوم،  میزان، ). 1392(اهیمی، شهرام ابر: ، تحقیق و ترجمه)نظریه عمومی تزویر(شناسی بزهکاري اقتصادي جرم.  رمون
  .46- 33صص 
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تواند نتایج در واقع جرایم ارتکابی این دسته می. کنندرا تخلیه میها تخریب یا حساب بانکی آن
  .باري براي مردم یک منطقه، کشور یا حتی یک قاره داشته باشدزیان

یابـد و همـین   بنابراین جرایم اقتصادي در بستر زندگی اقتصادي روزمـره مـردم ارتکـاب مـی    
دهد کـه گـاه در   در اختیار افراد قرار میبستر زندگی بنا به اقتضائات خود، اطالعات و دانشی را 

تـوان گفـت جـرم    گیرنـد و بـدین ترتیـب اسـت کـه مـی      ارتکاب جرایم مورد استفاده قـرار مـی  
اقتصـــادي مســـتلزم داشــــتن اطالعـــات و دانــــش اقتصـــادي، تجـــاري یــــا مـــالی اســــت       

یکی یـا  توان به جرایم ارتکابی در حوزه تجارت الکتروندر این مورد می). 1386،134ابراهیمی،(
ــادار اشــاره کــرد کــه د    ــورس و اوراق به ــازار ب ــه ب ــوط ب ــا  ر آنجــرایم مرب ــد ب ــا مرتکــب بای ه

هاي فنی و تخصصی بورس یا تجارت الکترونیکی آشنا باشد تا بتوانـد جـرم را انجـام    کاري ریزه
لذا مرتکبین این جرایم، اشخاصی هستند که با تسلط کامل بر استلزامات و موازین شغلی و . دهد
بار نقض مقـررات اقتصـادي، نظـم و امنیـت     اي و به تبع آن، آگاهی از پیامدها و نتایج زیانفهحر

هرحال، آنچه مهم اسـت پیشـگیري از گـذر از اندیشـه بـه      به. سازنداقتصادي جامعه را مختل می
  ).1393،37نژاد نایینی،صادق(فعل در جرایم اقتصادي است 

  
  پیشگیري از جرایم اقتصادي.2-6

در واقـع  . شـود  به مجازات در جرایم اقتصادي منتهی به کسب نتایج مورد انتظـار نمـی  توسل 
آوردن بـه   نگاهی به مقوله رقم سیاه جرایم اقتصادي داشته باشیم ، جامعه، راهی جز روي اگر نیم

بـه   1981در تأییـد همـین دغدغـه بـود کـه شـوراي اروپـا در سـال         . پیشگیري پیدا نخواهد کـرد 
در همـین  1.وصیه کرد به پیشگیري از جرایم اقتصادي توجه ویژه داشـته باشـند  هاي عضو ت دولت
در » مبـارزه «کـاربردن کلمـه    ، بـا وجـود بـه   1392مصوب  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارزراستا 

پنداشتن مرتکبین آن، بعد از ذکر تعاریف، مصادیق و نوعی دشمن و غیرخوديعنوان قانون و به
هـا و تـدابیر قهرآمیـز، هماننـد     جـاي پـرداختن بـه جـرایم و واکـنش     ل، بـه تشکیالت در فصـل او 

کنوانسیون سازمان ملل براي مبارزه با فساد، بالفاصله بـه پیشـگیري روي آورده و بعـد از قـانون     
مـاده  (،که یـک مـاده  26/3/1390مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سالح غیرمجاز، مصوب 

اي بـه پیشـگیري از قاچـاق     مـاده د، در فصـل مسـتقل یـازده   به پیشـگیري اختصـاص داده بـو   ) 19
                                                                                                                            
1. Conseil de l’europe, la criminalté des affaires, Recommandation no (81), 12, 25 juin 
1981.
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گـذاري برابـر در حـوزه     نوعی با صداي رسا، این پیام را منتقل نموده که تنها سرمایه پرداخته و به
. کننـده جـرایم اقتصـادي را در درازمـدت مهـار کنـد       تواند موج نگـران  پیشگیري و مجازات می

آید و به  عهده دستگاه قضایی و پلیس و مقامات تعقیب برنمیتنهایی از  تردید انجام این امر به بی
  . شود همه جامعه مربوط می

هـاي   ، کلیـه دسـتگاه  1392مصـوب   قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز12ماده در همین راستا 
هـاي سـاالنه    شـده، برنامـه   هـاي تعیـین   عضو ستاد را موظف ساخته اسـت در چـارچوب اولویـت   

کاال و ارز دستگاه متبوعه خود را جهـت بررسـی و تصـویب بـه سـتاد ارائـه       پیشگیري از قاچاق 
هاي ساالنه پیشگیري، در نوع خـود جالـب    ها به تنظیم برنامه این تدبیر، یعنی الزام دستگاه. نمایند

تدریج، متولیان پیشگیري و مبارزه با جرایم اقتصادي، ازجملـه قاچـاق کـاال و     تواند به است و می
قـانون   57و نیـز مـاده   1392قانون مجازات اسالمی مصوب  36تبصره ماده ) خ(بند  ارز را که در

عنوان یکی از مصادیق جرایم اقتصادي معرفی شده است، به سمت  مبارزه با قاچاق کاال و ارز به
در کانـادا و فرانسـه   . شناختی و مطالعات آماري و تنظیم علمی برنامه هدایت کنـد  تحقیقات جرم

  .شود ساله تعریف می پیشگیري از جرم معموالً براي یک دوره زمانی پنج راهبردهاي ملی
هـاي   شـناختی، داده  ناگفته پیداست پیشگیري از جرایم اقتصادي باید مبتنی بر تحقیقات علت

طور کلی واحـدهاي   هاي متولی تعقیب، رسیدگی و به آماري، شناخت عملی و نظري از سازمان
ریـزي بـراي پیشـگیري     دهد که برنامه توجه به این مهم نشان می. درگیر در این دسته جرایم باشد

از این دسته جرایم، صرفاً بر عهـده قـوه قضـاییه نیسـت بلکـه نهادهـاي متعـدد و نیـز همـه افـراد           
هـاي تجـارت، امـور اداري،     نظـر در حـوزه   عنوان کارشـناس و صـاحب   مند به این حوزه به عالقه

شـناس، متخصصـین فنـاوري     شـناس، روان  ار، جامعـه وکـ  دان کیفري، تجار و اهـل کسـب   حقوق
هـاي حاصـل از    با تکیه بر داده 1.یابی باید به مناسبت، مداخله و مشارکت نمایند اطالعات و جرم

                                                                                                                            
هاي این مورد در واقع، ضرورت اتخاذ رویکرد چندنهادي در پیشگیري از جرایم اقتصادي است، به این معنا که در برنامه .1

ا توجه به تنوع علل ایجاد جرم، مشارکت تمامی افراد و نهادهایی که در زمینه پیشگیري از جرم داراي مهارت و پیشگیري ب
ها و هاي اصلی سیاستمفاهیم چندنهادي، مشارکت و تعامل را باید یکی از ویژگی. ناپذیر استمسئولیت هستند، اجتناب

تر از رویکرد چندنهادي به معناي همکاري نهادهاي گوناگون و مهم .هاي پیشگیري از جرم در چند دهه اخیر دانستگفتمان
ویژه به در جرایم شرکتی به دلیل شیوع این جرایم و گستره آثار منفی آن و به. همه، خود جامعه محلی در امر پیشگیري است

ریشه دارد، لذا پیشگیري ... و دلیل اینکه علل و بسترهاي ارتکاب این جرایم در ساختارهاي مختلف حقوقی، اقتصادي، فرهنگی
ها تنها از طریق نهادهاي کیفري و قوه قضائیه ممکن نیست، بلکه نهادهاي مختلفی که در این امر دخیل هستند باید در امر  از آن

ز چند نهاد توان با استفاده ادهد که از طریق آن میاین رویکرد، مدلی را ارائه می. پیشگیري، با هم همکاري و تعامل داشته باشند
یکی از اصول اساسی این رویکرد این است که نهادها، عوامل . محور و اجتماعی، پیشگیري نمودو ترکیب راهکارهاي وضعیت
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تـوان تحـوالت جـرایم اقتصـادي در یـک دوره       شـده مـی   فعالیت این گروه و نیز تحقیقات انجام
تـوان تشـخیص داد    مـثالً مـی  . وین و ارائه نمودبینی و برنامه پیشگیرانه الزم را تد مشخص را پیش

توان آن را در  بر همین اساس می. فراوانی یک جرم مشخص در یک دوره معین، چشمگیر است
البته براي اینکه یک برنامه اجرایـی و عملـی شـود، بایـد     . هاي پیشگیري قرار دارد اولویت برنامه

عنـوان مثـال، چنانچـه     بـه . ک جامعـه باشـد  هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی یمبتنی بر واقعیت
یـک عامـل مهـم    » حـذف «طور کلـی نظـام سیاسـی در     عالقگی دولت و به نتایج تحقیقات از بی

زا در جرایم اقتصادي حکایت کند، در تنظیم برنامه باید تدابیر دیگري مانند تشـدید کنتـرل    جرم
فع به پرسش از مقامـات دولتـی   ن ها و سایر مؤسسات ذي ها، بانک نمودن شرکت و بارزسی، ملزم

  .ها یا حساب برخی اشخاص حقیقی و حقوقی را اتخاذ نمود در خصوص وضعیت برخی پرونده
اتخـاذ تـدابیر   . بر این، مجري برنامه پیشـگیري بایـد صـراحتاً در خـود برنامـه مشـخص شـود         عالوه

دقیقـاً بایـد در مـتن     کنندگان است که مناسب در این حوزه مستلزم همکاري و تنظیم روابط مشارکت
اگرچه پیشگیري، امري مربوط به همه اسـت، متـولی   . اي که مصوب مجلس باشد، تعریف شود برنامه

تواند بـه مناسـبت و در    اجرا دولت یا نماینده رسمی دولت در استان یا شهرستان یا بخش است که می
ه رسیدیم که یک جرم خاص موجـب  مثالً اگر به این نتیج. هنگام تنظیم برنامه، نظر آنان را جویا شود

ریزي باید نظر این گروه نیـز اخـذ و    شود، به هنگام برنامه هاي تجاري می ها یا بنگاه دیدگی شرکت بزه
دیدگان و شهروندان جنبه اختیاري و نظر آنان جنبـه مشـورتی دارد،    در واقع مشارکت بزه. لحاظ شود

  .اجباري است) دولت یا نماینده آن(لیکن اجراي آن توسط مجري 
درنهایت اینکه اگر پیشگیري را به یک ساختمان و تدابیر پیشگیرانه را به مصالح تشبیه کنیم، 

کـه ایـن مصـالح بایـد      پی خواهیم برد که بدون مصالح، ساختمان وجود نخواهد داشت، همچنان
زي ریـ  بنابراین پیشگیري بـدون مصـالح و برنامـه   . توسط یک ماده و مخلوطی به هم متصل شوند

ویژه در حوزه جـرایم اقتصـادي    حال باید دید این تدابیر، به. دهنده، راه به جایی نخواهد بردربط
  اند و موانع اجرا و کارآمدي آن چیست؟شرکت ها، کدام

                                                                                                                            
رك و هماهنگ با هم متحد شوند، زا هستند، باید با هدفی مشتهایی که مسئول یا قادر به تأثیرگذاري بر عوامل جرمو سازمان

: ك.براي مطالعه بیشتر در این خصوص،ن. ستا حرکت نموده و اقدامات یکدیگر را خنثی نسازندکه همگی در یک راطوريبه
رویکرد چندنهادي به پیشگیري از : دیباچه در. ها و راهکارهاچالش: رویکرد چند نهادي به پیشگیري از جرم. فرجیها، محمد
؛ 13ل،  انتشارات معاونت آموزش نیروي انتظامی، صچاپ او). 1388.(محمد فرجیها و فیروز محمودي جانکی:  جرم، زیر نظر

ها، مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی پیشگیري چندنهادي از جرم؛ مفاهیم، مبانی و چالش). 1388.(بیگی، مجیدقورچی
.355پیشگیري از جرم، چاپ اول، دفتر تحقیقات کاربردي پلیس پیشگیري ناجا، ص 
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  تدابیر قابل اعمال در محیط درونی -1
  استخدام نیروي انسانی. 1-1

انه و حمـایتی شـرکت در برابـر جـرایم     ترین تـدابیر پیشـگیر  استخدام نیروي انسانی یکی از کلیدي
وان فهمیـد کـه عمـده متهمـین     تـ  خـوبی مـی  هـاي نوشـتاري بـه   با بررسی اخبـار رسـانه  . اقتصادي است

لـذا در  . شده شـرکت هسـتند  شده یا تنبیههاي مجرمانه مختلف مرتبط با شرکت، اعضاي اخراجپرونده
همچنـین در  . شـینه متقاضـی صـورت پـذیرد    اي و پیهنگام استخدام باید بررسی دقیقی از گذشته حرفه

تنهـا از او، بلکـه در مـورد    شـوند، نـه  وقـت داوطلـب مـی   خصوص کسانی که براي کار موقت و نیمـه 
ایـن تـدابیر پیشـگیرانه    . اي داشته است تحقیق جامع صورت گیردشرکتی که قبالً در آن فعالیت حرفه

قانون ارتقاء سـالمت اداري و  15راستا ماده در همین . عنوان وظایف مدیران شرکت لحاظ شود باید به
هـاي دولتـی را بـه تناسـب      ، مقامات، مـدیران و سرپرسـتان هـر واحـد در سـازمان     1390مقابله با فساد 

  .مسئولیت و سرپرستی خود موظف به پیشگیري از جرایم واحدهاي تحت سرپرستی نموده است
  

  اي پست برخی از افرادتغییر دوره.1-2
در واقـع ایـن بـه معنـاي     . ري اسـت پست در یک شرکت هم مفید و هم ضرو ايتغییر دوره 

اعتمادي به کارکنان نیست و در اهمیت نقش اعتماد در کارآمدي کارکنان نیز تردیـد نیسـت   بی
مثالً انجـام برخـی کارهـا در انحصـار یـک      . اي محدود شودنحو زیرکانهلیکن این اعتماد باید به

  .کارمند مشخص قرار نگیرد
  

  توزیع یک وظیفه بین چندین نفر. 1-3
ریزي نمود که امکان انجـام یـک کـار     اي برنامهگونهچنانچه امکانات شرکت اجازه دهد، باید به 

در این حالت، بـا توجـه بـه    . در واقع یک روش کنترل خودکار است. توسط چند کارمند فراهم شود
بر عهـده او گذاشـته شـده هسـت و      اي کهحس رقابت ایجادشده، هر کس مراقب مسئولیت و وظیفه

  .نگران است مبادا پاسخ اشتباه موجبِ مسئولیت به اطالع متصدیان و مدیران شرکت برسد
  

  حفاظت از اسرار تولیدي، تجاري و بازرگانی.1-4
اي کـه آمـار   گونـه حفاظت از اسرار باید موضوع یک دستورالعمل اختصاصی قرار گیرد، بـه 

بـا توجـه بـه اینکـه     . ها دارند به حداقل ممکن کاهش یابـد این داده تعداد کسانی که دسترسی به
ندارند، با تنظیم قراردادي بر تعهد  -ویژه حقوق کیفري و به -عمده این افراد، تحصیالت حقوقی
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ها، در حین کار و نیز پس از دورة کاري، تصریح و قید شود، آنان به حفظ و نگهداري این داده
بـه بیـان دیگـر،    . غیر، موجب مسـئولیت کیفـري و نیـز حقـوقی خواهـد شـد      ها به انتشار این داده

شود اهمیت حفظ اسرار تجاري که در قلمرو تجاري و اقتصادي از آن به اسرار تجاري تعبیر می
نمـودن گرچـه شایسـته و امـري آرمـانی اسـت در دامنـۀ        آشـکارا عمـل  . بر کسی پوشیده نیسـت 

وب بازرگان نخواهد بود زیـرا هرچنـد مـراودات    بازرگانی که اصل سکوت حکمفرماست، مطل
تجاري باید با اعتماد کامل صورت بپذیرد، اطالعات طرفین نیز باید به بهترین وجـه حفـظ شـود    

  .1)1386،131جعفري،(
  

  اي و اتفاقی فعالیت شرکتکنترل دوره.1-5
درونـی،  یکی دیگر از تدابیر حمایتی از شرکت در برابر جـرایم اقتصـادي متـأثر از خطـرات     

بر کنترل حساب و تنظیم دفاتر تجـاري و  درواقع عالوه. هاي مختلف شرکت استکنترل فعالیت
منـد، تولیـد،   صـورت اتفـاقی یـا نظـام    بازرسی آن که الزام قانونی دارد، مدیران شـرکت بایـد بـه   

  .را کنترل نمایند... کیفیت مواد تولیدي، فروش، انبار، جلب مشتري، خدمات پس از فروش و 
  
  مندکردن مدیریت شرکتنظام. 1-6

عنوان منبع سرمایه و نیز اتخاذ تـدابیر الزم جهـت    ایجاد انگیزه براي نیروي انسانی شرکت به 
انجامـد،  شـدن شـرکت مـی   هایی که به مدیون و در نهایـت ورشکسـته  پیشگیري از انجام فعالیت

شدن احتمالی، زمان مقروض بینی اقدامات الزم برايجهت تضمین حفظ سرمایه اولیه و نیز پیش
البته برخی از این اقدامات مانند ممنوعیت انعقاد برخـی  . آیدمند برمیاز عهده یک مدیریت نظام

قراردادها در هر شرایط یا اعطاي تسهیالت با ریسک باال توسط شـرکت یـا بـانکی کـه سـرمایه      
شـدن  راي زمـان مقـروض  بینـی اقـدامات الزم بـ   پـیش . بینی شده استکافی ندارد در قانون پیش

. طور جدي مورد توجه مـدیران شـرکت قـرار گیـرد     احتمالی ازجمله محورهایی است که باید به
البته بسیاري از تدابیر فوق به حجم و اندازه شرکت، موضـوع فعالیـت شـرکت، میـزان مشـتریان      

 رعایــت نکــات. تجــاري و پراکنــدگی جغرافیــایی و پراکنــدگی جغرافیــایی آنــان بســتگی دارد 
خود به حمایت از شرکت در برابر تعرضات و حمالت بیرونی نیز خواهد پیشگیرانه فوق، خودبه

  .انجامید
                                                                                                                            

.شود که قابل تأمل استو تعامل آن با بحث حفظ اسرار تجاري هم مطرح می البته در این قسمت، بحث شفافیت .1
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  تدابیر قابل اعمال در محیط بیرونی -2
ازجملـه دیگـر   ) خـارج از شـرکت  (تدابیر حمایتی شرکت در برابر حمالت و تعرضات خـارجی  

نی است که جهـت پیشـگیري از عـوارض    تدابیر پیشگیرانه است درواقع شرکت همانند بدن یک انسا
حتـی گـاهی ممکـن    .... درونی، ضمن پرهیز از استعمال موارد مخدر، دخانیـات، پرهیـز از اسـترس و    

است به عمل جراحی نیز تن در دهد، حال آنکه در برابر تهدیدات بیرونی کافی است مسکن مناسـب  
  .بیر، سالمت فرد خواهد بودنتیجه ترکیب این تدا. داشته باشد و پوشش مناسب نیز بپوشد

  
  هاي معاملهتحقیق درباره طرف.2-1

واحدهاي مختلف شرکت که مسئول معامالت و رابط بیرون از شرکت هستند باید اطالعات 
هـا منعقـد یـا    هاي تجاري کـه قـرار اسـت در آینـده قـراردادي بـا آن      الزم را در خصوص طرف

زمینه میزان تقید آن شرکت بـه رعایـت اخـالق     اطالعاتی در. خدماتی ارائه شود استخراج کنند
هـاي آنـان در آنجـا فعـال اسـت،      تـرین حسـاب  اي در محیط کسب و کار، بانکی که مهـم حرفه

  .هایی که آن شرکت ممکن است در آینده با آن مواجه شودبحران
  

  ايهاي رایانهحفاظت از شبکه.2-2
اي از تـدابیر حمـایتی کـه    در اینجا مجموعـه . ستتنها مفید، بلکه الزم اامروزه این نوع حمایت نه

در واقـع ایـن سیسـتم را نبایـد صـرفاً بـه       . شـود مـدنظر اسـت    شامل رفتار کاربران و رمزگذاري نیز مـی 
افزارهاي ضد ویروس بسـنده کـرد، بلکـه بایـد تعلیمـات الزم بـه کـاربران در        رمزگذاري و نصب نرم

نمـودن قطعـات   افـزاري ماننـد معـدوم   فنی و چه نـرم صورت زمینه چگونگی حفاظت از سیستم، چه به
هـاي  کلمـات عبـور، حسـاب   (هـا  طراحی برنامه حذف تمام داده. شده، ارائه شودغیرضرور و تخریب

تواند ضـروري باشـد زیـرا ممکـن     به هنگام تعویض قطعات نیز می...) بانکی، شماره کارت اعتباري و 
ق علیه شرکت در عملیات مجرمانه بـه کـار گرفتـه    است همین اطالعات قطعات توسط کارمندان ساب

  .که اثر پیشگیرانه آن محدود است تنهایی کافی نیست چرالذا رمزگذاري به. شود
  

  هاي مجانینصب برنامه.2-3
هـاي  راحتـی شـرکتی را کـه از ایـن برنامـه     توانند بهبه کمک این برنامه، مدیران شرکت می

-هرچند تهیه چنـین نـرم  . هاي آن مطلع شونداز ریز فعالیتکند رصد کنند و رایگان استفاده می
  .هاي زیادي به همراه دارد، آورده آن زیاد استافزاري هزینه
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  المللی مرتبط هاي بینرعایت هنجارها و مقررات کنوانسیون. 2-4
المللـی سـازمان ملـل بـراي      المللـی ماننـد کنوانسـیون بـین     هاي بینرعایت مقررات کنوانسیون

ــه کنوانســیون  مبــارزه  نوانســیون مبــارزه بــا جــرایم ، ک2003، مصــوب مریــدابــا فســاد، مشــهور ب
زیسـت  هاي مربوط به حمایت از محـیط ، و نیز کنوانسیون2000یافته فراملی مصوب سال سازمان

انجامد، بلکه در عمل اقـدامی  زیست میتنها به تضمین حسن کارکرد بازار و حمایت از محیطنه
هـاي مجرمانـه ماننـد ارتشـا،     خود شرکت در برابر تعرضـات احتمـالی یـا فعالیـت    پیشگیرانه براي 
یافته محسوب خواهد شد زیـرا شـیوه رفتـار و فعالیـت     هاي واهی، جرایم سازمانتأسیس شرکت

توانـد بسـته بـه شـرایط، شـرکت را از تعرضـات       شرکت با توجه به انتشار این خصوصـیات، مـی  
  .  ا در معرض سیل و آماج حمالت مجرمانه قرار دهداحتمالی مصون نگه داشته یا آن ر

  
  نتیجه 
وکار، از نظام سیاسـی و اقتصـادي هـر    طور کلی، جرایم اقتصادي یا جرایم مرتبط با کسب به

آن کشـور را  » محـیط اجتمـاعی عمـومی   «شناسـی جنـایی،   کشور و نیز جامعه که از منظر جامعـه 
عبارت دیگر، میان گونه و میزان جرایم اقتصـادي، از  به . شوددهند، مستقیماً متأثر میتشکیل می

در . سو و نظام یا رژیم سیاسی و اقتصادي حاکم، از سوي دیگر، رابطه مسـتقیم وجـود دارد  یک
ارتبـاط تنگاتنـگ بـا قـدرت سیاسـی حـاکم و نـوع آن دارد، چنانکـه         حقیقت ،جرایم اقتصادي

و ...) تولید، توزیع، حمل و نقـل و  (دي هاي مختلف نظام اقتصااشکال بزهکاري مرتبط با چرخه
بر همین اساس، . کنداقتصادي حاکم تغییر پیدا می-وکار بر اساس نوع نظام سیاسیفضاي کسب

ــه ــرکت   ب ــرایم ش ــتر از ج ــال، در آمریکــا بیش ــوان مث ــاعن ــی (ه ــش خصوص ــورهاي )بخ ، در کش
بر مالیات مبتنـی   ها، در کشورهایی که درآمد آن)بخش عمومی(سوسیالیست از جرایم کارکنان

. شـود یافتـه اقتصـادي صـحبت مـی    است مانند سوئد از جرایم مالیاتی و در ایتالیا از جرم سـازمان 
  .این عناوین، جنبه اقتصادي جرم است وجه مشترك همه

ویـژه جـرائم    کال جـرائم، بـه  امروزه به دلیـل ارتبـاطی کـه بـین جـرایم اقتصـادي و سـایر اَشـ        
هـاي اخالقـی و   هـاي دموکراسـی، ارزش  بات و امنیت جوامـع، ارزش یافته وجود دارد، ثسازمان

تردید در درازمدت توسعه پایدار و حاکمیـت قـانون را   عدالت در معرض خطر قرار گرفته و بی
اي بدین ترتیب این جرم، دیگر یـک موضـوع داخلـی نیسـت بلکـه پدیـده      . اندازدنیز به خطر می

گذارد و به همین دلیل است کـه همکـاري   ها تأثیر میفراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصاد
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هـاي غیردولتـی در جهـت پیشـگیري و مبـارزه بـا آن       ویژه جامعه مـدنی و سـازمان   المللی، بهبین
کننده این جـرایم باعـث شـده اسـت تـا      ابعاد کمی وکیفی نگران. کنداهمیت دوچندانی پیدا می

کنتـرل ایـن جـرایم نسـبت بـه گذشـته        گیران و مجریان سیاست جنایی نیـز در خصـوص  تصمیم
حساسیت بیشتري داشته باشند و خطرات و آثار جـانبی آن را بـراي نظـم سیاسـی بـیش از پـیش       

  .مورد توجه قرار دهند
شـود   طور منطقی بر اساس نوع تعریفی که از جرم اقتصـادي ارائـه مـی    هاي پیشگیري بهشیوه

اي از عوامل مـرتبط در  کالن به مجموعهعلت ارتکاب این دسته جرایم در سطح . متفاوت است
در . گـردد سطح تولید، توزیع و مصرف، نوع نظام اقتصادي و نیز فرهنگ جاري جامعـه بـاز مـی   

بنـابراین راهبــرد  . سـاز از اهمیـت بیشــتري برخـوردار اسـت    سـطح خـرد عوامـل وضــعی فرصـت    
کـه معمـوالً از   فناورانـه اسـت   -مدت، پیشگیري وضعی فنـی پیشگیري در سطح خرد و در کوتاه

تـوان   زدا نسبت به آماج جرم میهاي دشوارکننده وخطرساز براي بزهکار و جاذبهطریق تکنیک
.ها اقدام نمودنسبت به کاهش فرصت
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