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 سرمقاله

جرم شناسى فساد مالى و جرائم اقتصادى 
ضرورت پيشگيرى و مقابله همه  جانبه

پيچيده تر شدن روزافزون زندگى اجتماعى ابعاد مواجهه جامعه با جرائم را نيز از گستردگى و پيچيدگى رو به تزايدى 
برخوردار كرده است؛ اين گسترش و پيچيدگى موجب تنوع و تعدد ابعاد حمايتى و امنيتى زندگى انسان شده است، به 
گونه اى كه اگر در قرون گذشته مهمترين بعد امنيت جوامع انسانى بعد امنيت نظامى يك كشور بوده و جامعه فقط 
خود را در برابر تهديدات نظامى محافظت و تقويت مى كرد، امروزه امنيت به تناسب مخاطراتى كه جامعه با آن مواجه 
است، داراى ابعاد سياسى، نظامى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و انسانى، زيست محيطى، سايبرى و اخالقى است. 
اين ابعاد امنيتى عالوه بر جنبه داخلى و خرد، جنبه خارجى و كالن نيز داشته و جوامع با تجربه مواجه شدن با 
تهديدات در تمام حوزه هاى امنيتى يادشده به سياستگذارى پيشگيرانه و مقابله اى با اين تهديدات پرداخته اند؛ 
تعابيرى مانند جنگ سايبرى، تهاجم فرهنگى و جنگ اقتصادى، ابعاد جديدى از مخاطرات فراروى جوامع را نشان 
مى دهند. يكى از مهمترين ابعاد اين تهديدات، جرائم عليه امنيت اقتصادى جامعه است. اين بعد از امنيت به دليل 
ويژگى هاى آن و تأثيرى كه بر ساير ابعاد امنيت جوامع مى گذارد، به تدريج به عنوان  يكى از مهمترين ابعاد 
سياست گذارى هاى پيشگيرانه و مقابله اى جوامع نمود مى يابد. از آنجا كه ابعاد كمى و كيفى امنيت اقتصادى بر 
يكديگر تأثير متقابل دارند، نمى توان اين ابعاد را از يكديگر تفكيك كرد. با اين حال، سالمت اقتصادى جوامع كه 
توجه  مورد  شدت  به  مى كند  ميسر  ارگانيسم  يك  عنوان  به  را  جامعه  اقتصادى  نظام  مطلوب  حيات  امكان 
سياستگذاران جوامع است. از مهمترين جرائمى كه كيفيت نظام مالى و اقتصادى جامعه را مخدوش كرده، سالمت 
نظام اقتصادى و مالى جامعه را زايل و بر كميت فعاليت هاى اقتصادى نيز تأثيرى آشكار دارد، وجود فساد مالى و وقوع 
جرائم اقتصادى است. فساد مالى و اقتصادى1 كه مطابق تعاريف سازمان هاى بين المللى از جمله بانك جهانى به 
معنى سوء استفاده از قدرت عمومى براى تأمين منافع شخصى است هر چند در روابط بين اشخاص حقيقى و حقوق 
خصوصى نيز قابل تحقق است ولى از آنجا كه بنيان اصلى آن سوء استفاده از قدرت و موقعيت عمومى براى منافع 
خصوصى است، در حيطه فعاليت هاى دولتى و سوء استفاده از امكانات دولتى مطرح است؛ بنابراين مقصود از فساد 
مالى و اقتصادى بهره گيرى افراد برخوردار از موقعيت و قدرت عمومى و داراى نفوذ سياسى و اجرايى براى منافع 
خصوصى است. منافع خصوصى در اين تعريف، منافع متعلق به شخص سوء استفاده كننده، وابستگان و منصوبان 
وى و يا استفاده از اين امكانات براى منافع حزب، گروه، تفكر سياسى و هر جهتى غير از منافع مشروع عمومى و خارج 
از چارچوب قانون و حدود اختيارات مأموران است. فساد اقتصادى و مالى كه در تعريف امروزى آن از اواخر قرن بيستم 
ميالدى و در قالب رانت خوارى مطرح شده است، امروزه به يكى از گسترده ترين آسيب هاى نظام هاى اقتصادى 
كشورها تبديل شده و در قالب جرائم سازمان يافته نمود يافته است. گستردگى اين آسيب و ابتالء بيشتر نظام هاى 

1. Corruption 



13
98

ان 
بست

، تا
دوم

رة 
شما

م، 
 د و

ال 
/ س

رى
شگي

ت پي
هياف

ه ر
لنام

فص

 8

اقتصادى كشورها به اين آسيب و عمق تزلزلى كه در اركان سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه ايجاد 
مى كند موجب شده است در هشتمين كنگره بين المللى مبارزه با فساد كه در سال 1997 در ليما پايتخت پرو تشكيل 
شد و نتيجه آن بيانيه ليما بود، از فساد مالى و اقتصادى به عنوان «سرطان اجتماعى» ياد شود1. درگيرشدن بيشتر 
نظام هاى دولتى دنيا با مسئله فساد مالى و اقتصادى موجب شد كه شوراى اروپا دو كنوانسيون را با عناوين 
كنوانسيون قوانين مدنى مبارزه با فساد و كنوانسيون قوانين كيفرى مبارزه با فساد به تصويب رسانده و در سال 1998 
گروه كشورهاى عليه فساد را ايجاد كند و كشورهاى آفريقايى، آسيايى و آمريكايى نيز كنوانسيون هايى را براى مبارزه 
با فساد مصوب كنند2. همچنين سازمان ملل متحد براى پرداختن به اين معضل جهانى در سال 2003 كنوانسيون 
مبارزه با فساد سازمان ملل متحد3 را به تصويب رساند و كشورهاى جهان را به مقابله با اين معضل جهانى رهنمون 
شد4. در همين راستا و در قوانين داخلى، مهمترين سند تخصصى تصويب شده، قانون ارتقاء سالمت نظام ادارى و 
مبارزه با فساد مصوب 1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام است. مجموع اسناد بين المللى و قوانين ملى تصويب 
شده در زمينه مقابله با فساد نشان مى دهد كه پديده فساد مالى و اقتصادى معضلى جهانى بوده و به طور تقريبى 
تمام نظام هاى اقتصادى دنيا را درگير كرده است. آنچه بر شدت خطر و عمق آسيب فساد مالى و اقتصادى مى افزايد، 
ويژگى هاى اين گونه جرائم است؛ برخالف ساير جرائم كه در اصل نشان دهنده سطح نازل فرهنگى و شخصيتى 
مرتكبان است، جرائم مالى و اقتصادى توسط افرادى واقع مى شود كه از مناصب دولتى و موقعيت هاى ويژه اجتماعى 
برخوردارند. جرائم اقتصادى و فساد مالى از جمله جرائمى است كه در زمره جرائم يقه سفيدان5 شمرده مى شوند. 
موقعيت سياسى و اجتماعى مرتكبان جرائم اقتصادى و مالى، موجب دشوارتر شدن كشف اين جرائم مى شود؛ اين 
جرائم بيشتر به صورت سازمان يافته و شبكه اى واقع مى شوند و به دليل نفوذ و موقعيت شبكه در سيستم ادارى 
هدف، موانع كشف آنها افزون تر است. ارتكاب مخفيانه جرائم اقتصادى و انطباق صورى آنها با قوانين و نيز دسترسى 
مرتكبان به سيستم ادارى براى مخفى نگهداشتن اين جرائم، از علل دشوارى كشف آنهاست. ويژگى ديگر اين جرائم 
ارتكاب وسيع آن است؛ از آنجا كه اين جرائم بيشتر توسط صاحبان قدرت و موقعيت و نفوذ سياسى، اجتماعى و 
اقتصادى و با برخوردارى از رانت اطالعاتى و داشتن روابط نزديك با تصميم گيران حوزه اقتصادى و درآمدى دولت 
صورت مى گيرد و به طور معمول زمينه هاى ارتكاب آن، زمينه هاى بنيانى اقتصادى دولت ها نسبت به جرائم عادى، از 
سطوح مبلغى هنگفتى برخوردار است. دريافت تسهيالت غيرمجاز دولتى، استنكاف از بازپرداخت تسهيالت، 
سوءاستفاده در واگذارى هاى دولتى و يا مناقصه ها و مزايده هاى دولتى، مبادرت به پولشويى، تخلف در امور گمركى و 
مالياتى، مجوزهاى سوءاستفاده از اراضى دولتى، جرائم ارزى، اعطاء مجوزهاى كالن صادرات و واردات، پولشويى و 
قاچاق و موارد مشابه ازجمله زمينه هاى بروز فساد مالى و اقتصادى است. گستردگى و تعدد ابعاد خسارت بار اين جرائم 
به حدى است كه گاه تمامى اركان دولت را با چالش مواجه مى كند. به موازات نظام قانونى و سالم اقتصادى در جامعه، 
مفسدان اقتصادى و مجرمان مالى، به صورت سازمان يافته و منسجم و البته پنهان، جهان ديگرى را براى تامين 
منافع نامشروع اقتصادى ايجاد و توسعه مى دهند كه مى توان آن را فضاى پنهان فعاليت اقتصادى نامشروع6 ناميد، 

1. The lima deceleration against corruption. (1997). lima, peru.
. گزارش مركز مطالعات و پژوهش هاى سالمت ادارى و مبارزه با فساد. (1394). قوه قضاييه، سازمان بازرسى كل كشور.  2

. كنوانسيون مريدا كه در سال 2003 در مريداى مكزيك به تصويب رسيد.  3
4. UNCAC, United nations convention against corruption
5. White collar crimes
6. Parallel world
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فضايى كه ممكن است بخشى از تالش و هزينه كرد آن براى فرار از مجازات1 و اعمال نفوذ در دستگاه هاى قضايى 
صرف شود و از اين رو حفظ سالمت دستگاه قضايى از لوازم مقابله مؤثر با فساد اقتصادى و جرائم مالى است. تزلزلى 
كه فساد اقتصادى و جرائم مالى در اركان مختلف اقتصادى، فرهنگى، سياسى، اجتماعى و امنيتى جامعه ايجاد 
مى كند موجب توجه ويژه دولت ها به پيشگيرى و مقابله با اين گونه جرائم شده است. جمهورى اسالمى ايران در سال 
1388 و يكسال پس از الحاق به كنوانسيون مريدا، وزارت دادگسترى را به عنوان مرجع ملى كنوانسيون معرفى كرده و 
براى اجرايى كردن آن، شورايى را به نام كارگروه تخصصى مرجع ملى مبارزه با فساد تاسيس كرد. هرچند نمى توان 
آثار سوء جرائم اقتصادى و فساد مالى را در اين مقال اندك به تفصيل مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار داد ولى توجه 
پژوهشگران و انديشمندان حوزه هاى جرم شناسى اقتصادى به آثار مخرب فساد اقتصادى و جرائم مالى، موجب 
تقويت انگيزه پژوهشگران، براى پژوهش در اين زمينه مى شود. از آنجا كه فساد اقتصادى و جرائم مالى، در اصل در 
زمينه هايى صورت مى گيرد كه در محدوده حاكميت دولت ها بوده و عصاره آنها سوء استفاده از موقعيت و قدرت 
عمومى در راستاى منافع خصوصى است اساسى ترين آسيب ها را به حوزه هاى اصلى فعاليت دولت ها وارد مى كند. 
بروز فساد اقتصادى در ساختارهاى يك جامعه، مبانى توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى يك جامعه را متزلزل 
مى كند. فساد اقتصادى با اختالل در نقشى كه دولت در تخصيص منابع ثبات اقتصادى و توزيع مناسب درآمد دارد، 
ناكارآمدى سياست هاى اقتصادى دولت را در پى داشته و موجب مى شود تا ترقى و پيشرفت دستگاه ها و نهادهاى 
اقتصادى به جاى مبتنى شدن بر تالش و فعاليت علمى و نوآورى به روابط فاسد اقتصادى از جمله رانت و رشوه شده و 
بدين جهت كاهش سرمايه گذارى و عدم رشد اقتصادى را در پى داشته باشد. به دليل همبستگى چرخه اقتصادى و 
اجتماعى در هر جامعه در صورت بروز عدم سالمت اقتصادى در جزئى از اين چرخه، اين آسيب همچون بيمارى 
واگيردار به ساير اجزاء اين چرخه سرايت كرده و به تدريج تمام سيستم را درگير مى كند. شيوع فساد اقتصادى، 
ناكارآمدى ابزارهاى كنترلى را در رعايت مقررات نشان داده و موجب بروز نوعى آنومى در رفتار اقتصادى و اجتماعى 
مى شود. دخيل بودن صاحبان قدرت و موقعيت تصميم گيرى در جرائم مالى و فساد اقتصادى موجب مى شود كه 
آنان با سياست ها و رويكردهاى مقابله با فساد مخالفت كنند و مانع موفقيت اقدامات پيشگيرانه و مقابله اى با فساد 
شوند. مفسدان اقتصادى كه از طرق نامشروع كسب منفعت برخوردارند با شفافيت در مقررات و فرايندها مخالفت 
كرده و مانع تحقق اقتصاد باز، رقابتى و شفاف مى شوند. از ديگر آثار فساد مالى و اقتصادى مى توان به آثار فرهنگى و 
اجتماعى آن اشاره كرد. فساد مالى و اقتصادى، ارزش ها، هنجارها، باورها و رفتارهاى افراد جامعه را تحت تاثير قرار 
داده روند جامعه پذيرى سالم و مبتنى بر قانون را در افراد مخدوش مى كند. در حالى كه از لوازم اساسى توسعه پايدار در 
هر جامعه، توسعه انسانى و افزايش سرمايه اجتماعى جامعه است، وجود فساد اقتصادى زمينه مشاركت سالم مردم در 
برنامه هاى اقتصادى را كاهش داده و از اين طريق به دليل كاهش اعتماد عمومى موجب كاهش سرمايه اجتماعى 
مى شود. با وجود آنكه فساد اقتصادى و جرائم مالى در مفهوم نوين خود قدمتى ديرينه نداشته و در چند دهه اخير 
دولت ها را درگيركرده است. به دليل شدت و عمق آسيب اين جرائم، پژوهشگران حوزه  هاى جرائم اقتصادى و نيز 
سازمان هاى بين المللى به پژوهش و ارائه ديدگاه هاى تبيينى در اين زمينه پرداخته اند. هر چند بايد اذعان داشت كه 
موضوعات جرم شناسى پديده هايى بومى  هستند و بايد در فضاى شكل گيرى و وقوع آنان تحليل شوند، از اين رو 
پرداختن به فساد اقتصادى و جرائم مالى در هر جامعه مستلزم انجام پژوهش هاى اختصاصى است اما در يك تحليل 

1. Impunity system
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كلى مى توان دو دسته عوامل عينى و ذهنى و يا عوامل پيدا و پنهان را در بروز مفاسد اقتصادى دخيل دانست؛ از 
جمله عوامل عينى موثر در ايجاد زمينه هاى وقوع فساد اقتصادى، مداخله گسترده دولت ها در نظام هاى اقتصادى، 
انحصارى بودن دسترسى دولت به امور ارزى، گمركى، مالياتى، موافقت هاى اصولى بازرگانى، صنايع و معادن كشور و 
چارچوب گذارى و اعمال قواعد مربوطه در اين زمينه، نابرابرى نظام عرضه و تقاضا و دخالت دولت در اين زمينه، وجود 
محدويت هاى تجارى، تخصيص يارانه هاى دولتى به فعاليت هاى اقتصادى، كنترل هاى قيمتى، نرخ هاى چندگانه ارز، 
انحصار اطالعات و آمار اقتصادى به دستگاه هاى دولتى، اختيارهاى گسترده مقامات دولتى، بروكراسى شديد ادارى و 
فرايندهاى پيچيده صدور مجوز فعاليت هاى كالن اقتصادى، مقرراتى كه برخى اعتبارات و هزينه ها را فقط در اختيار 
مديران قرار داده و از شمول محاسبات عمومى و دستگاه هاى نظارتى خارج مى كند، اختيارات ويژه و خاص ماموران 
دولتى در انعقاد قراردادها و نظارت ناكافى، ضعف سيستم مديريتى و نظارت ناكافى و سوء استفاده از روندهاى 
خصوصى سازى، را مى توان نام برد. همچنين از عوامل ذهنى و پنهان موثر بر بروز و شيوع فساد اقتصادى مى توان به 
سطوح دستمزدى ناچيز كاركنان دولت در مقابل مشاغل آزاد و بخش خصوصى، نامتناسب بودن نظام ضمانت اجراها 
در زمينه سوءاستفاده از موقعيت هاى شغلى و ادارى، شفافيت نداشتن در فعاليت هاى سياسى، عدم ايفاء نقش 
نظارتى و شفاف سازى توسط احزاب و نهادهاى مدنى، بى توجهى به شايسته ساالرى در تخصيص مناسب و مشاغل 
حساس دولتى، غلبه مصالح جناحى و باندى در انتصاب و نظارت بر مديران منصوب شده قابل ذكر هستند. رويكرد 
جرم شناختى به پديده فساد اقتصادى و جرائم مالى، مستلزم ترسيم پيشگيرى و مقابله است و از اين رو سازمان هاى 
بين المللى از جمله بانك جهانى نيز بخشى از جهت گيرى خود را به ارائه راهكارهاى پيشگيرانه اختصاص داده است. 
محور اصلى اين راهكارها حركت به سمت كاهش دخالت دولت در فعاليت هاى اقتصادى و حركت در جهت آزادى 
اقتصادى، ايجاد فضاى باز و رقابتى در حوزه فعاليت هاى اقتصادى، كاهش و آسان سازى فرايندهاى اقتصادى و 
تجارى، انحصارزدايى در زمينه امتيازات تجارى و صنعتى، شفافيت قوانين مالياتى و گمركى و مداخالت ساختارى 
دولت فقط در زمينه تثبيت اقتصاد كالن جامعه است. عالوه بر محورهاى يادشده، تمركززدايى در انتصاب مديران، 
شايسته گزينى در مناصب حساس اقتصادى و تجارى، حركت به سمت دولت و جامعه الكترونيك، به گونه اى كه نياز 
به تماس و مداخله كاركنان دولت اندك شود، لزوم حضور پيشگيرانه و دخالت عناصر نظارتى قواى سه گانه در انعقاد 
قراردادهاى عمده و كالن دولتى، ايجاد پليس ويژه فساد اقتصادى و جرائم مالى، وجود قوه قضائيه توانمند، مستقل، 
پيگير و قاطع در زمينه مقابله با جرائم اقتصادى و پيشگيرى اجتماعى از طريق آموزش فرهنگ نظارت و مراقبت از 
اموال و امكانات عمومى و همچنين تبيين مفهوم و مصاديق فساد اقتصادى و جرائم مالى براى مردم و افزايش 
نظارت همگانى و رويكرد مشاركتى در پيشگيرى از اين جرائم را مى توان از مهمترين راهكارهاى پيشگيرانه برشمرد. 
براى آنكه قافله پيشگيرى و مقابله با مفاسد اقتصادى در جامعه به سرمنزل مقصود برسد، الزم است كه پژوهشگران 
به انجام پژوهش هاى بومى در زمينه علت شناسى اين جرائم و راهكارهاى پيشگيرى و مقابله متناسب با آن بپردازند. 
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