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Abstract  

Since economic security at macro national level is an institutional framework of 

economic, political, legal, and social variables circumstances so that gains trust of 

economic activists within a national system and secures growth of national 

economics by enjoying sense of trust to policymakers, the knowing of its components 

is of most importance. In this process, one of the most important and essential 

instruments and preliminaries for achieving to the economic development is 

“Economic Security and Investment”. In the meantime, judiciary, as one of the 

effective institutions in the field of assuring for the economic security and its 

development, can be effective as an efficient and independent institution in assuring 

for the economic development, which is dealt with in the present study, and the 

judicial components in the economic security development is examined. The method 

of the present study is descriptive- analytical. The method of data collection is 

library, which is done by taking notes from the Persian and Latin sources of law 

books and using internet resources as well. The data collection instrument is by 

taking notes from books, articles, and internet resources. The results of the study 

showed that the higher level of economic and political corruptions in developing 

societies adds, the more national security exposures to threat. The economic and 

political corruptions are one of the biggest obstacles to substantial development in 

developing countries, and control of economic crime must take place in various 

forms, and it will not be useful to suffice for one strategy  . 
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 ایران سیاسی اقتصاد   امنیت و توسعه در قضایی نهادهای قشن

 

 1فرهاد طهماسبی

 2علی اکبر گرجی ازندریانی

 3اسداهلل یاور

 چکیده

 اقتصررادی،  کررالن  متغیرهررای  شرررای   از  ای  نهادینه  چهارچوب  ملی  کالن  سطح  در  اقتصادی  امنیت  که  آنجا  از

 بررا  و  کرررده،  جلرر   را  ملرری  نظررا   یرر   درون  در  اقتصررادی  فعاالن  اعتماد  که  است  اجتماعی  و  حقوقی  سیاسی،

 مولفرره شررناخت کنررد،می تضررمی  را ملرری  اقتصاد  رشد  ارتقای  سیاستگذاران،  به  اعتماد  احساس  از  برخورداری

 واساسی  مهم  ارکان  عنوان  به  گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  امنیت  روی،  ای   از  .است  وحیاتی  مهم  بسیار  آن  های

 تضررمی  زمینرره در  مررو ر  نهادهررای  از  یکرری  عنرروان  به  قضائیه  قوه   بی   ای   در.  شوند  می  شناخته  اقتصادی  توسعه

 در که باشد مو ر اقتصادی امنیت تضمی  در مستقل و کارا نهاد  عنوان  به  تواند می آن  توسعه  و  اقتصادی  امنیت

 اسررت. گرفته  قرار  بررسی  مورد  اقتصادی  امنیت  توسعه  در  قضایی  مولفه های  و  شده   پرداخته  بدان  پژوهش  ای 

 فرریش  بررا  همررراه   کرره  است  بوده   ای  کتابخانه  اطالعات  آوری  گرد  روش  و  کیفی-تفسیری  حاضر  تحقیق  روش

 نتررای  .اسررت شررده  انجررا  اینترنترری منررابع از اسررتفاده  وهمچنرری  والترری  فارسرری حقوقی، کت  منابع از  برداری

 امنیررت شررود، اضافه وتوسعه رشد به رو درکشورهای وسیاسی اقتصادی  فساد  میزان  بر  هرچه  داد  نشان  پژوهش

 موانررع بزرگتررری  از اقتصررادی و سیاسرری ناکارآمرردی و شود می  باتی بی  دچار  پیش  از  بیش  کشورها  آن  ملی

 صررورت  مختلرر   شررکلهای  در  بایررد  اقتصادی  جر   کنترل  بوده اند.  توسعه  درحال  کشورهای  در  پایدار  توسعه

 .بود نخواهد مفید راهبرد ی  به کردن بسنده  و پذیرد

 قضائیه قوه  اقتصادی، امنیت اقصادی، توسعه قضایی، نهادهای :واژگان کلید
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 و بیان مسله مقدمه -1

 دانررش. شررد مطررر  امنیررت از بعرردی عنوان به روزافزونی طور به سرد، جنگ از پس دنیای در اقتصادی  امنیت

 برای جدیدی راههای  دنبال  به  جامعه،  سالمت  با  اقتصادی  امنیت  ارتباط  تأیید  ضم   گذاران  سیاست  و  پژوهان

 مررورد  در  امررروز  کرره  بزرگرری  خطررر.  انررد  ه   بررود  دفرراعی  سررنتی  راهبردهای  در  اقتصادی  موضوعات  کردن  وارد

 کنرریم   تلقرری  ملی  امنیت  در  مهم  بعد  تنها  را  آن  غل   به  که  است  ای   دارد  وجود  اقتصادی  امنیت  رای   نظریات

  اسررت عبارت  اقتصادی  امنیت.  داشت  وجود  نظامی  امنیت  درباره   برداشتی  چنی   نیز  گذشته  دوران  در  که  چنان

 و کرراال به دسترسی راه  از مرد  زندگی سطح بردن باال و اقتصادی  بات مختل  های بخش در امنیت  تامی   از

 از اسررتفاده  یکرری اصررل عنصررر دو اقتصررادی امنیررت سررنتی4المللرری  بی   بازارهای  در  حضور  وهمچنی   خدمات

 وابسررتگی افررزایش است، داشته نظامی قدرت اقتصادی  بنیان  دیگری،  و  اهر ،  ی   عنوان  به  اقتصادی  امکانات

 ملرری  دولتهررای  بیشررتر  پررذیری  آسی   ایجاد  باعث  اقتصادی  موضوعات  فزاینده   شدن  سیاسی  و  اقتصادی  متقابل

 یکرردیگر برره روزمره  زندگی نیازمندیهای تأمی  برای گذشته در زمانی هر  از  بیش  واحدها  ای   زیرا  است،  شده 

 (Mandel, 2008) اند وابسته

 و صلح تأمی  از پس اقتصادی توسعه شرای  از یکی. است رنگ پر بسیار اقتصادی توسعه در قضاییه قوه   نقش

 بتوانررد کرره اسررت توانمنرردی و مسررتقل  قضرراییه  قوه   وجود  مطلوب،  قوانی   تصوی   و  جهت  بال  شدن  دارا  اصل

 و صررحیح احکررا  صرردور و رسیدگی با قضایی دستگاه  واقع در. نماید تضمی  را قوانی  صحیح و  دقیق  اجرای

 جزیرری مسررایل و حوزههررا برره نهرراد ایرر  ورود به نیازی  داشته،  اقتصادی  امنیت  تحقق  در  اساسی  نقشی  عادالنه،

 در  امنیررت  احساس  از  باالتر  تضمینی  هیچ(  خارجی  یا  داخلی)  گذار  سرمایه  برای  دیگر  بیان  به.  نیست  اقتصادی

 .ندارد وجود سرمایه میزبان منطقه یا کشور

 پیش از بیش میتواند که آن بر عالوه  اقتصادی  عملکرد  بر  نظارت  در  قضایی  کارآمد  و  مستقل  نهاد  ی   وجود

 مقولرره در را اقتصررادی توسررعه و امنیررت نمایررد، کمرر  اقتصررادی فساد عد  و  اقتصادی  سازی  شفاف  ایجاد  به

 امکان راستای در اقتصادی امنیت ایجاد با میتواند  قضاییه  قوه   آن  واسطه  به  که  دارد  دنبال  به  نیز  گذاری  سرمایه

 فررراهم را جامعرره یرر  اقتصررادی محورهای توسعه نوعی به  و  نموده   مهیا  خارجی  یسرمایه ها  جذب  و  سرمایه

 مررورد، ایرر  در کارسرراز قرروانی  و قهریرره اهرمهررای با قضاییه قوه  توس  اقتصادی جرائم از  پیشگیری.  سازد  می

 بررا و  برروده   خصوص  ای   در  علمی  پژوهش  در  ضرورت  ی   عنوان  به  میتواند  که  است  ضروری  موارد  از  یکی

 در اقتصررادی توسررعه نقررش عوامررل شناسررایی بررا و  برد  پی  اقتصادی  توسعه  به  کارآمد  قضایی  نهاد  دقیق  بررسی

 روشرر   زیر  سواالت  بررسی  طریق  از  را  موضوع  ای   اهمیت  پژوهش  ای   انجا   که  کوشید  آنان  حذف  راستای

 .میسازد

 باشند؟ برخوردار هایی ویژگی چه از باید مقررات و قوانی  اقتصادی توسعه ایجاد برای

 دارد؟ اقتصادی امنیت توسعه ایجاد در جایگاهی چه  قضایی دستگاه 

 تحقیق نظری مبانی-2

 ایرر   بررا.  دارد  عهررده   بر  گذاری  قانون  مجلس  را  نقش  مهمتری   حقوقی،  نظر  نقطه  از  اقتصادی،توسعه    مقوله  در

 قرروای متعاقبا  شود،  لحاظ  اقتصادی  کارآیی  و  گذاری  قانون  اصول  مقررات،  و  قوانی   وضع  در  اگر  که  توضیح



 

107 
ن

ش
ق

 
ی 
دها
نها

 
یی
ضا
ق

 
 در

عه 
وس
ت

  و 
ت
منی
ا

 
صاد 

اقت
 

سی
سیا

 
ان
ایر

 

 

 پررر بسیار هم قضائیه قوه  نقش بی  ای  در اما. مینمایند نظارت مآال و اجرا را مطلوبی قانون نیز  قضایی  و  اجرایی

 ( 13۸2 پورسید،) است رنگ

 قرروانی   تصرروی   و  جهررت  بررال  شرردن  دارا  اصررل  و  صررلح  تأمی   از  پس  اقتصادی  توسعه  شرای   از  شرط  سومی 

. نمایررد  تضررمی   را  قوانی   صحیح  و  دقیق  اجرای  بتواند  که  است  توانمندی  و  مستقل  قضائیه  قوه   وجود  مطلوب،

 اقتصررادی امنیت تحقق در اساسی نقشی عادالنه، و صحیح احکا  صدور و رسیدگی با قضایی  دستگاه   واقع  در

 گررذار مایرره سررر برررای دیگررر بیان به. نیست اقتصادی جزئی مسایل و حوزهها به نهاد ای   ورود  به  نیازی  داشته،

 ندارد وجود سرمایه میزبان منطقه یا کشور در قضایی امنیت احساس از باالتر تضمینی هیچ( خارجی یا داخلی)

 انکشرراف و رشررد. میرررود شررمار برره کشررورها تمررا  در یافتگی توسعه و رشد شاخصه مهمتری   اقتصادی  امنیت

 از.  رسررید  اقتصررادی  پویایی  و  شکوفایی  به  نمیتوان  امنیت  بدون.  دارد  مستقیم  کامال  رابطه  نیز  امنیت  با  اقتصادی

 برره مینماینررد سررعی دولتهررا همچنرری . میگردد محسوب نخستی  ضرورتهای از اقتصاد رشد برای  امنیت  همینرو،

 جامعرره فعالیتهای دیگر و اقتصادی فعالیتهای تا نماید تأمی  کشور در را  بات و امنیت  مستمر  و  متداو   صورت

 برره دسررتیابی جهررت مررر ر روشرری عنوان به کار و کس  محی  بهبود امروزه . درآید چرخش به عادی شکل  به

 در و است قضایی نظا   کار  و  کس   محی   مهم  های  مرلفه  از  یکی.  است  مطر   زایی  اشتغال  و  اقتصادی  رشد

 کسرر  محی  مهم شاخصهای از یکی عنوان به اقتصادی رشد بر قضایی  نظا   نقش  مطالعه  ضرورت  راستا،  ای 

 (134: 13۸۶ ابراهیمی،) میگردد برجسته نیز کار و

 طی  و است شده  تأیید جهان مختل  کشورهای  اقتصاد  بر  اقتصادی  نهادهای  کارکرد  اهمیت  که  شرایطی  در

 جامعرره بررر حاکم  نهادهای  توسعه  و  بهبود  اصال ،  برای  ا ربخش  یهای  قانونگذار  و  سیاستها  کشورها  از  وسیعی

 کار و کس  فضای بهبود سمت به  جانبهه  هم  و  جدی  توجه  اند  داده  قرار خود  اقتصادی  های  برنامه رأس در  را

 .است تأمل قابل

 سیاسررتهای ج  بنررد  اجرای  و  ابالغ  به  توجه  با  و  حاضر  شرای   در  میدارد  بیان  خود  پژوهش  در(  13۸2)  سید  پور

 قررانون ترردوی  و خصوصرری بخررش برره دولتی اقتصادی فعالیتهای واگذاری بر مبنی اساسی قانون 44  اصل  کلی

 اقتصررادی فرصتهای تصاح  در رقی  کشورهای شتابان حرکت و ریزی برنامه و سو ی  از  کشور  در  رقابت

 مضرراع  اهمیررت کشررور داخررل در اقتصررادی ام  محی  برقراری  در  فعالیتها  و  تالشها  افزایش  دیگر،  سوی  از

 دقیررق  اجرررای  و  نهادی  اصالحات  انجا   خصوصی،  بخش  فعالیت  فضای  گسترش  خصوص  ای   در.  است  یافته

 و ایررران اقتصرراد در کسرر   فضررای  برره  نسرربت  گذاران  سرمایه  انتظارات  بر  زیادی  حدود  تا  میتواند  رقابت  قانون

 واژه  میرردارد بیرران خررود  پررژوهش  در(  13۸5)  میرقائد  رضایی.  باشد  مر ر  ضدرقابتی  رویههای  با  برخورد  شدت

 آن در.گرفررت قرررار توجه مورد بند هفده  طی ودر ساله بیست  انداز  چشم  سند  در  بار  اولی   برای  قضایی  امنیت

 باهرردف  و  نظررا   کلی  های  سیاست  از  بخشی  عنوان  به  کشور  قضایی  دستگاه   های  برنامه  و  ها  سیاست  بند  هفده 

 .است شده  عرضه و شناسایی اجتماعی و فردی حقوق و عدالت وتضمی  تامی 

 

 تحقیق روش-3
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 ای کتابخانرره حاضررر تحقیررق اطالعات گردآوری روش. است کیفی-تفسیری حاضر  پزوهش  در  تحقیق  روش

 انجررا  اینترنتی منابع  از  استفاده   همچنی   و  التی   و  فارسی  حقوقی  کت   منابع  از  برداری  فیش  با  همراه   که  است

 . اینترنتی منابع و مقاالت کت ، از برداری فیش از عبارتند تحقیق اطالعات گردآوری ابزار. است شده 

 ها  یافته-4

 اقتصادی توسعه در  قضایی نهادهای نقش -1-4

 اصررل برگردانرردن برررای اطمینرران و تضررمی   کرره  جررایی  در  زیرررا  میکنند   فرار  ها  سرمایه  امنیت  عد شرای     در

 کررار برره را سرررمایه و کنررد ریس  که میشود حاضر  کسی  چه  باشد  نداشته  وجود  قانونی،  مواد  مقدار  و  سرمایه

 به کنند، آغاز سرمایهگذاری جل   برای  هم  پی  سفرهای  به  مسووالن  که  آن  از  پیش  که  بود  ای   انتظار.  اندازد

 می شد توجه داخل در اقتصادی امنیت تأمی 

 از را اقتصادی امنیت ساله  بیست انداز چشم سند در  مندرج  کلی  های  سیاست  از  4  بند  در  قانونگذار  همچنی 

 :میکند ذکر و داشته نظر مد قضایی دیدگاه 

 .گیرد قرار تخصصی رسیدگی مورد و بررسی شفافیت و حساسیت با اقتصادی جرایم است الز  -

 :از عبارتند قضایی دیدگاه  از اقتصادی توسعه های روش

 دسررتگاه   وابسررتگی  عررد   تقویررت  راه   از  همگررانی  اعتماد  آوردن  بدست  راستای  در  تالش  و  طرفی  بی  حفظ-1 

 .قضایی محاکم آرای در رویه وحدت ایجاد و بخشی انسجا  و قضایی

 اقتصادی و تجاری های پرونده  خصوص در اختصاصی دادرسی-2

  شیوه  ای  گسترش و داوری طریق از تجاری پروندهای به راجع خصومت فصل-3

 و  رسرریدگی  مراحررل  کرراهش  برره  منجررر  کرره  تجرراری  و  اقتصادی  های  پرونده   مخصوص  دادرسی  آیی   ایجاد-4

 شود زمان تری  کوتاه  در احکا  قطعیت

 آن نقض نه و تعهد اجرای نفع به قوانی  تفسیر -5 

 مواد چهارچوب  خارجی،در  های شرکت  و  دولتها  و  گذاران  سرمایه  از اعم  اقتصادی  عرصه بازیگران  اغل  -۶

 (.13۸5 میرقائد، رضایی. )میکنند گذاری سرمایه و گیری تصمیم شده  ذکر قوانی  محتوای و

 به ذیل در که است شده  بندی دسته درآمد و اشتغال امنیت و گذاری سرمایه امنیت ابعاد به نیز  اقتصادی  امنیت

 میشود اشاره  آن

 پررس  اطمینرران  و  اعتماد  که  است  حقوقی  و  سیاسی  اجتماعی،  شرای   از  نهادینهای  چارچوب  گذاری  سرمایه-1

 مینمایررد تضمی  را معامالت حقوقی امنیت و افراد جانی امنیت کرده  جل  را سرمایه گذاران  و  کنندگان  انداز

 و شود فراهم امنیت زمینه خارجی سرمایه گذاران چه و داخلی سرمایه گذاران چه  سرمایه گذاران  همه  برای  تا

 .گردد جلوگیری سرمایه ها فرار از

 نهررادی   چررارچوب  ایرر   دهنررد  نشرران  را  مطلرروب  وضررعیت  جامعرره  در  گذاری  سرمایه  امنیت  شاخصهای  هرگاه 

 :از عبارتند کلی های شاخص ای . شد خواهد اقتصادی رشد موج 

 صررحیح سیاسررتگذاری و سیاسرری  بررات) اقتصررادی  عملکرررد  و  دولت   بات  چتر  زیر  در  سیاسی   بات  برقراری-

 (اقتصادی
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 .یافت دست اقتصادی رشد به نمیتوان مردمی مشارکت بدون اقتصادی، آزادیهای پرتو در  مردمی مشارکت-

 .کشور از شو  پدیده  ای  محو و اداری فساد میزان کاهش پرتو در سالم اداری نظا -

 گرجرری،) دولررت توس  قراردادها ابطال خطر کاهش و مقررات و  قانون  حاکمیت  پرتو  در  سالم  حقوقی  نظا -

13۷4) 

 

 تبعیض رفع  و حقوق برابری-1-1-4

 استفاده . است اقتصادی و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، حقوق در  انسانها  تساوی  برابری،  از  مراد  که  است  بدیهی

 حمایررت در را عمررومی مشارکت یقینا جامعه اقشار همه از مرد  عمو  برای مساوی  نحو  به  عمومی  امکانات  از

 میشود مهیا اقتصادی سیاستهای تحقق زمینه و داد خواهد افزایش آن صحیح  اقتصادی سیاستهای  و حکومت  از

 (13۸2 قاسمیان،)

 

 کارآمد و مستقل  قضاییه قوه وجود -2-1-4

. باشد  می  قضاییه  قوه   متوجه  اقتصادی  توسعه  تضمی   و  تأمی   راستای  در  وظیفه  مهمتری   شد،  بیان  که  همانطور

 خررود حقه حقوق به کس هر شود، تصوی  کارشناسانه و دقت و صحت نحو به مقررات و قوانی  اگر که  چرا

 سررنگتر گررران  و  بهتررر  ایرر   از  گررذار  سرررمایه  برای  مشوقی  چه  و  نمود  خواهد  بسنده   بدان  و  یافت  خواهد  دست

 ریس  موسسات از بسیاری که میشود تقویت  هنگامی  "مخصوصا  دیدگاه   ای (.  13۸2  قاسمیان،)  یافت  میتوان

 شررفافیت  قررانون،  تصرروی   شرریوه   همچررون  مسررائلی  نمرروده،  قانونی  امور  به  معطوف  را  خود  توجه  بیشتر  سنجی،

 برره دیگررر طرررف از. اند داده   قرار  خود  بندی  رتبه  معیارهای  مهمتری   عنوان  به  را  و  قضاییه  قوه   استقالل  قوانی ،

 و  گررذاران  سرررمایه  اختیررار  در  کرره  منبعرری  رسررمیتری   و  اولرری   آنها،  انتشار  سرعت  و  قوانی   بودن  مکتوب  دلیل

 گررذاران  سرمایه  اکثر  میشود،  موج   که  است  قضاییه  قوه   نظارت  همی   میگیرد،  قرار  سنجی  ریس   موسسات

 میکننررد  ریزی  برنامه  قوانی   همی   مفاد  مواد  اساس  بر  را  خود  گذاریهای  سرمایه  خارجی،  شرکتهای  و  دولتها  و

 (13۸2 سزاوار،)

 

 مقاومتی اقتصاد  های مولفه بر تقویت و تاکید -3-1-4

 بتواند و نبوده  خارج از کم  نیازمند که  نحوی  به  کشور  اقتصادی  بنیه  تقویت از  است عبارت مقاومتی  اقتصاد

 گذاری پایه و ریشه  الزمه. کند  تأمی   را داخلی  نیازمندیهای خارجی حمایتهای  به  اتکاء  بدون  بحرانی  مواقع در

 گررذاری سرررمایه الزمه و است تولید در گذاری سرمایه تولید گسترش الزمه و  تولید  گسترش  اقتصادی،  چنی 

 و سرمایهگذار بی  مناسبات پایداری و جامعه در آرامش محتاج دو ای  و است جامعه در امنیت و  بات  داشت 

 در سرررمایه یعنرری اسررت، فرار سرمایه  میگویند  که  است  معروف.  است  کارگران  و  مدیران  یعنی  اجرایی  عوامل

 کند ایجاد باید دستگاه  کدا  و کسی چه را  بات و امنیت  ای .  ماند  نمی  پابرجا  نکند،  امنیت  احساس  که  جایی

 در مقننرره قرروه  اینکرره مگررر نمیشررود ایجرراد  بررات که است واضح بماند؟ پابرجا و کند امنیت احساس  سرمایه  تا

 در و  کنررد  خررودداری  باشررد،  داسررته  نظررر  مررد  را  زودگررذر  منافع  فق   که  مقطعی  و  الساعه  خلق  قوانی   تصوی 

 تررا  کنررد  خررودداری  قرروانی   پیدرپی  تغییر  از  و  داشته  ملحوظ  را  جامعه  بلندمدت  مصالح  و  منافع  قوانی   تصوی 
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 کافی قوانی  تدوی  و تصوی  اما و کنند، ریزی برنامه خود درازمدت های برنامه برای  بتوانند  سرمایه  صاحبان

 قرروه  وظررای  از  بررات ایجرراد اگررر بهتررر، عبارت به. است الز  هم قوانی  بی غرضانه  و  درست  اجرای  و  نیست

 (1391 معینی،) است قضاییه قوه  وظای  از حتما امنیت ایجاد است، مقننه

 

 اقتصادی امنیت و  اقتصادی جرم  کشف در  قضایی راهکارهای-4-2

 اسررت اقتصررادی جررر  و فساد  اقتصادی   امنیت  روی  پیش  مهم  های  چالش  و  آفت  جمله  از  جر   و  فساد  پدیده 

 کشررورهایی در تهدید و چالش ای  شود زوایای می  کشوری  هر  در  اقتصادی  امنیت  افتادن  خطر  به  موج   که

 .شود می نمایان آشکارتری شکل است به رانتی اقتصاد ساختار که

 عوامررل  تهدیدات  با  همراه   داخلی  اقتصادی  مدیریت  ناکارآمدی  هرگاه   که  است  آن  از  حاکی  علمی  تحقیقات

 از خررارج بررانکی هنگفررت هررای وا  گرررفت  چررون اقتصررادی کالن جرایم و فساد آمدن پدید موج   خارجی

 و  پولشویی  چون  جرایمی  رواج  نیز  و  ها  وا   اعطای  بر  نظارت  دریافتی عد   های  وا   پرداخت  باز  ضواب  عد 

 که) شده  گفته جرایم  رواج  آنکه  ضم   .میشود  جامعه  در  ماندگی  عق   و  فقر  ایجاد  شود موج   وارتشاء  رشا

 مجرمرران  توسرر   کوچرر   جرایم  از  بزرگی  حجم  بروز  موج   خود  نوبه  به(  میشود  ایجاد  دیوانساالران  توس 

 .میشود عادی

 کیفررری گذاری سیاست و  نظارتی  مسائل  مقوله  در  خصوصا  خود  خاص  رویکردهای  با  قضاییه  قوه   بی   ای   در

 :از عبارتست که باشد مو ر مقوله ای  در

 جرم اثبات و کشف تسهیل -1-2-4

 توانسررته امررروز تا و داشته وجود  اقتصاد  گسترش  حیطه  در  همواره   که  هستند  جرائمی  جمله  از  اقتصادی  جرائم

 حیطه در جرائم تری  اصلی و  تری   اساسی  از  یکی  خود  رویکردهای  انواع  حس   بر  جرائم  ای .  یابند  ادامه  اند

 به  مالی  خسارات  ایراد  موج   تنها  نه  که  هستند  جرائمی  از  دسته  آن  اقتصادی  جرائم.  است  اقتصادی  فعالیتهای

 جعررل قبیررل از اقتصررادی جرائم. دارند ملی اقتصاد بر شدیدی تخریبی  آ ار  و  تبعات  بلکه  میشوند،  حقیقی  افراد

 امنیررت و حاکمیررت بررر شرردیدی تررأ یر و نگرانی که هستند جرائمی و پولشویی تقل ،  کالهبرداری،  اسکناس،

 برره آن گیررری شررکل هررای زمینرره و اقتصررادی جرررائم انواع مبحث ای  در(. 13۸3 باقرزاده،) کند می  وارد  ملی

 .گیرد می قرار بررسی مورد تفکی 

 

 مجرمیت اماره پذیرش: الف

 قرررار  حمایررت  مررورد  پولشررویی  بررا  مبررارزه   برای  المللی  بی   اسناد  در  که  راهکاری  بدیعتری   و  مهمتری   از  یکی

 کیفری دادرسی جریان بر حاکم اساسی اصول از برائت اصل. است کیفری برائت  اصل  واژگونی.  است  گرفته

 برری فرررض سررب  برره وی برره اتهررا  ورود صررورت در و میشود فرض گناه، بی انسانی هر آن  اساس  بر  که  است

 و اساسی  قوانی   در  ویژه   به  و  کشورها  داخلی  قوانی   در  اصل  ای .  نماید  ا بات  را  وی  گناه   باید  دادسرا  گناهی،

 اساسرری قررانون 3۷ اصررل  در  ایررران  موضوعه  حقوق  در.  است  شده   بینی  پیش  المللی  بی   مقررات  و  آنها  کیفری

 حقرروق المللی بی  میثاق 14 ماده  2 بند در  نیز  المللی23  بی   اسناد  و  مقررات  در  و  است  گرفته  قرار  تاکید  مورد



 

111 
ن

ش
ق

 
ی 
دها
نها

 
یی
ضا
ق

 
 در

عه 
وس
ت

  و 
ت
منی
ا

 
صاد 

اقت
 

سی
سیا

 
ان
ایر

 

 

 بشررر  حقرروق  اروپررایی  کنوانسرریون  ۶  مرراده   2  بنررد  بشر،  حقوق  جهانی  اعالمیه  11  ماده 24  ،19۶۶  سیاسی  و  مدنی

 ای   نیز  اسال   حقوق  در.  است  شده   بینی  پیش  و  199۸  المللی  بی   کیفری  دیوان  اساسنامه  23  و  22  مواد  ،1950

 دفرراع حررق  خصرروص  در  متعددی  آ ار  اصل  ای   پذیرش.  است  شده   شمرده   محتر   آن  آ ار  تما   همراه   به  اصل

 ممنوعیت -2 متهم علیه دلیل وارائه تحصیل به تعقی  مقا  تکلی  -1: از عبارتند  آن  اهم که  دارد پی در  متهم

 امکانررات و فرصررت اعطررای ضرررورت -3 خررود علیه اقرار و شهادت یا و  خود  گناهی  بی   بات  ا  به  متهم  اجبار

 یرر  دادن  انجررا   جهررت  الز   مقررررات  و  قرروانی   ترردوی   ضرررورت  -4  خود  اتها   از  دفاع  جهت  متهم  به  الز 

 و اتفرراقی متهمرران برره نسرربت برائررت فرررض یکسانی -۶ متهم سود به ش   تفسیر  ضرورت  -5  عادالنه  دادرسی

 از پیش زمان همانند وی با  باید میبرد  بهره  برائت  اصل  از متهم  اینکه  به  توجه  با دیگر  طرف از.  سابقه  با  مجرمان

 .(13۷9 آشوری،) نمود محدود یا سل  را وی آزادی نباید و کرد برخورد اتها 

 و اسررت گرفته قرار تاکید مورد عادی قوانی  و اساسی قانون در آن آ ار و برائت اصل ایران، داخلی حقوق  در

 مالکیررت اساسرری قررانون 4۷  اصررل  اسرراس  بررر  کرره  گونهای  به.  میگیرد  بر  در  نیز  را  اشخاص  یسرمایه ها  امر  ای 

 عررد   ا بررات  مرروارد  در  جررز  میکنررد  اقتضا  مالکیت  ای   به  احترا   و  است  محتر   باشد  مشروع  راه   از  که  شخصی

 قررانون  49  اصررل  اجرررای  نحرروه   قررانون  2  مرراده .  نباشد  تعرض  قابل  اشخاص  مالکیت  دولت،  طرف  از  مشروعیت

 سررت ا مصررون  تعرررض  از  و  مشررروعیت  به  محکو   حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  دارایی:  است  داشته  مقرر  اساسی

 خصرروص در اسررالمی  شررورای  مجلررس  مصرروبه(.  13۷9  قدسرری،. )شررود   ابررت  آن  خالف  که  مواردی  در  مگر

 خصرروص  در  حقرروقی،  کلرری  اصررول  طبررق  بنررابرای .  اسررت  نکرررده   بینرری  پیش  چیزی  زمینه  ای   در  نیز  پولشویی

 بر مبتنی که ایران حقوق در برائت اصل بر مجرمیت اماره  تقد  نپذیرفت . است جاری برائت  اصل  نیز  پولشویی

 ظنررون جزء هستند قضایی اماره  که امارتی چنی  اصول علم  در  که  است  دلیل  ای   به  است  اسالمی  وحقوق  فقه

 کرره باشررند اطمینان  الاقل  و  یقیق  موج   امارات  ای   اینکه  مگر  شد  نخواهند  مقد   اصل  بر  لذا  هستند  معتبر  غیر

 امرراره  کرره صررورتی در بنابرای . (13۷۸ داماد، محقق) دانست مقد  برائت اصل بر را آن میتوان  صورت  ای   در

 حقرروقی  اصول  اساس  بر  هستند  نامشروع  مظنون  اموال  که  باشد  یقی   به  نزدی   وظ   اطمینان  موج   مجرمیت

 .کرد حاکم برائت اصل بر را اماره  ای  میتوان

 

 اموال ضبط و  مصادره -ب

 گرفترره  قرررار  المللرری  برری   اسررناد  همه  تاکید  مورد  پولشویی  در  مو ر  اجراهای  ضمانت  از  یکی  عنوان  به  مصادره 

 توجرره مررورد پولشررویی برره واکررنش در را اقدا  ای  خود داخلی حقوق در که شده  خواسته کشورها از و  است

 مجررازات ایرر  برره را مجررر  قرروانی ، ای  اجرای راستای در که است قضایی دستگاه  وظیفه  نتیجه  در.  دهند  قرار

 مجررازات ضررم  تررا ببندنررد کررار برره را الز  امکانررات تمررا  مجررازات ایرر  اجرررای جهررت در و کرررده  محکررو 

 شررامل مصررادره   قابل  اموال.  شود  جنایات  با  مبارزه   صرف  میتواند  که  شود  تدارک  خوبی  مالی  منبع  جنایتکاران

 نحوی هر به عواید ای  چنانچه یعنی. آنها ازاء به ما یا و شدهاند  ناشی جر   ارتکاب  از مستقیما که  است  اموالی

 .شود می مصادره  مجر  اموال از آن معادل باشد، رفته بی  از یا و مصرف
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 المللی بین  قضایی همکاری -2-2-4

 یررا عمومی قوای کم  دیگر دولتی تقاضای به دولتی آن در که است فرآیندی المللی بی  همکاری  از  منظور

 دهد قرار متقاضی دولت نظر مورد کیفر اجرای و محاکمه تحقیق، تعقی ،  خدمت  در  را  خود  قضایی  نهادهای

 برره  کشور  ی   از  پول  انتقال  اجازه   شرکتها  و  اشخاص  به  جهان  در  سرمایه  بازار  شدن  جهانی(.  1392  اردبیلی،)

 طررور به را پول از انبوهی میزان انتقال امکان  امر  ای .  میدهد  تاخیر  بدون  حتی  و  تاخیر  اندکی  با  را  دیگر  کشور

 باالتری   با  را  خود  دلخواه   مورد  اقتصادی  جایگاه   پول  که  نحوی  به.  میسازد  فراهم  مرزها  طریق  از  سریع  و  آزاد

 المللرری برری  همکاری نیز پولشویی خصوص در مجلس مصوبه(. 13۸0 زادی، حس ) میکند پیدا  بازدهی  میزان

 توافقنامرره  کشررورها  سررایر  و  ایررران  اسررالمی  جمهوری  دولت  بی   که  مواردی  در:  است  داده   قرار  توجه  مورد  را

 در  منرردرج  شرررای   طبررق  همکرراری  باشررد  شررده   مبادلرره  پولشویی  با  مبارزه   امر  در  اطالعاتی  و  قضایی  معاضدت

 باشررد، نداشررته وجود زمینه ای  در جانبهای چند یا دو توافق  که  صورتی  در  و  گرفت  خواهد  صورت  توافقنامه

 .بود خواهد متقابل همکاری به مشروط و ملی منابع حفظ با اطالعاتی و قضایی معاضدت

 

 المللی بین قضایی نیابت -3-2-4

 به و میشود  شامل را است قضاوت امر الزمه که مواردی همه در همکاری که است عامی مفهو   قضایی  نیابت

 گسررتردهتری   عبررارت  از  وی   کنوانسیون  و  پالرمو  کنوانسیون  نظیر  المللی  بی   معاهدات  بعضی  نیز  جهت  همی 

 .اند گفته سخ  قضایی معاضدت به مربوط اقدامات

 تعرراون و مقصررری  اسررترداد عهدنامه مثل دیگر کشورهای با منعقده  معاهدات تعدادی بر عالوه   ایران  درحقوق

 ،13۷۸  درسررال  آذربایجرران  کشور  با  قضایی  معاضدت  عهدنامه  و  1315  درسال  ترکیه  با  جزایی  امور  در  قضایی

 مسررتنطقی  و عدلیرره محرراکم آن موجرر  برره که دارد وجود ش.ه  1309  سال  در  باره   ای   در  قانونی  واحده   ماده 

 شررهود  شهادت  استماع  به  راجع  خارجه  محاکم  مستنطقی   یا  و  محاکم  طرف  از  که  را  تقاضاهایی  میتوانند  ایران

 ای  که مملکتی مستنطقی  و محاکم براینکه مشروط. دهند انجا  میشود آنها از قبیل ای   از دیگر  تحقیقات یا  و

 .(mohamadi,2004) .بپذیرند ایران محاکم طرف از را تقاضا ای  نظیر نیز مینماید تقاضا را تحقیقات

 

 محکومین انتقال -4-2-4

 ای  در کشورها مساعدت که میگیرد صورت متعددی اهداف  بنابر دیگر کشور  به  کشوری از محکومی   انتقال

 برره کرره شخصرری محکومرران، انتقررال در. کند کم  آسانتر و منصفانه و دقیق دادرسی ی  روند  به  میتواند  امر

 منتقررل خررود متبرروع کشررور برره اسررت شده  محکو  و محاکمه  کشور  ی   های  دادگاه   در  جرمی  ارتکاب  دلیل

 اجتمرراعی برراز امکرران نمررودن فررراهم همکاری ای  از هدف. کند سپری  آنجا  در  را  خود  محکومیت  تا  میگردد

 دوره  بایررد میشررود زنرردانی خررارجی کشررور یرر  در کرره کسرری.  اوست  اصال   به  کم   و  علیه  محکو   شدن

 اجتمرراعی عررادات و آداب فرهنگ، زبان، نظرتابعیت، از  که  نماید  سپری  زندانیانی  کنار  در  را  خود  محکومیت

 بررا و اوسررت پیرامررون محرری  با زندانی ارتباط  برقراری  در  بزرگی  مانع  اختالف  ای .  ندارند  او  با  اشتراکی  وجه

 دوری عررالوه  برره. میافکنررد مخاطره  به را وی اجتماعی سازگاری  و  ساخته  ناعادالنه  را  آن  مجازات  رن   تشدید

 طرری و روادیررد اخذ  و  دارند  اقامت  خود  کشور  در  معموال  که  خود  بستگان  و  خانواده   سکونت  محل  از  زندانی
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 سررل  او از نیررز را  نزدیکررانش  بررا  زنرردانی  مالقررات  امکان  است،  دشوار  یا  ممک   غیر  آنها  برای  طوالنی  مسافتی

 خررانواده  افررراد و زندانی روحیه بر نامطلوبی تأ یرات مجازات اجرای شرایطی  چنی   در  که  است  بدیهی.  میکند

 احکررا   اجرای  امکان  اسالمی  مجازات  قانون  در  و  ایران  داخلی  حقوق  در(.  13۸3  خالقی،)  میگذارد  برجای  او

 جررر   مرتکرر   بیگانرره  کشررورهای  در  ایررران  اتبرراع  کرره  صورتی  در  و  ندارد  وجود  خارجی  های  دادگاه   کیفری

 ایررران زنرردانهای از یکرری برره  جررر   وقرروع  محررل  قضایی  مقامات  موافقت  با  حتی  محکومی   انتقال  امکان  شوند،

 اسررالمی  مجررازات  قانون  2۶  ماده   اجرای  در  بلکه.  ندارد  وجود  مجازات  اجرای  و  محکومیت  دوران  طی  جهت

 ایررران جزایی قوانی  طبق کشور از خارج در کیفر تحمل علیرغم ایران  در  شدن  یافت  از  پس  محکومینی  چنی 

 (13۸2 جانکی، محمودی) خواهندشد مجازات

 

 آن بر حاکم کیفری سیاست و اقتصادی جرائم - 3-4

 جرررایم زمررره  در و نداشررته خرروانی  هررم  امررروز  معیارهررای  بررا  اقتصررادی  جرررایم  مصادیق  از  بعضی  آنکه  باوجود

 ابترردای از اقتصررادی  جرائم  واقع  در  است  گرفته  قرار  امروزی  حقوقدانان  توجه  مورد  میگیرد اما  قرار  کالسی 

 از آن خصرروص در انگرراری  جررر   و  مفاسررد  ایرر   شناسررایی  و  داشته  وجود  امروز  تا  جوامع  اقتصاد  گیری  شکل

 چرررا .اسررت"ضرررر"واژه  بر وتوجه تاکید همواره   اقتصادی  جر   تعری   در  کشورهاست  مقننه  قوه   های  دغدغه

 ضرررر ورود  بنررابرای   .است  جامعه  افراد  و  جامعه  به  زیان  و  ضرر  ورود  اقتصادی   عمل  ی   شناخت   جر   الزمه

 جررر    "ضرررر"  وجررود  وبرردون  برروده   اقتصررادی  جررر   تحقررق  برای  اصلی  ارکان  از  اقتصادی   فعل  ی   از  ناشی

 قرررار بررسرری مورد رابطه ای  در را  زیان  و  ضرر  گذار  قانون  واقع  به(.  13۷۷  اصغری،).نمیشود  محقق  اقتصادی

 را آن از پیشررگیری در سررعی و دانسررته  جامعرره  منفعررت  و  عمومی  مصلحت  خالف  بر  را  اقتصادی  جرائم  و  داده 

 .دارد

 

 ارز و کاال قاچاق بر حاکم کیفری سیاست -1-3-4

 اقتصررادی جرررائم خصوص در گذار قانون کیفری سیاست زمینه در مهم موضوعات جمله از ارز و کاال  قاچاق

 دولتهررا  کرره  مینماینررد  ایجرراد  کشررورها  اقتصررادی  بررازار  در  را  زیررادی  نوسانات  ارز  و  کاال  قاچاقهای  بعضا.  است

 تصرروی  بررا مقررن . دارنررد زمینرره ایرر   در  مجازاتها  اعمال  و  کیفری  رویکرد  با  آن  از  پیشگیری  در  سعی  همواره 

 شررده  متوسررل قاچاق زمینه در نوینی قضازدایی و کیفرزدایی به 1392 مصوب ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه   قانون

 نمرروده  محرردود زیادی حدود تا را کاال قاچاق جر  به رسیدگی زمینه در  قضایی  مراجع  انحصاری  صالحیت  و

 قضررایی و( مررالی ماهیتررا) اداری مرحلرره دو به را کاال قاچاق پدیده   با  مبارزه   منظور  به  کیفری  پاسخهای  و  است

 در قانونگررذار  قاچرراق جرررایم برره رسرریدگی مزبررور قررانون 44 مرراده  مطررابق. اسررت نمرروده  تفکیرر  و تقسرریم

 جرررایم از دسررته آن  ونیررز  ارز  و  کرراال  قاچرراق  حیطرره  در  یافترره  سازمان  جرایم  به  شده رسیدگی  یاد  قانون44ماده 

 در را اسررت دولترری خرردمات از انفصررال یررا و حرربس آنرران مجررازات که ارز  قاچاق  و  ممنوع  کاالهای  با  مرتب 

 تخلرر  کرره را وارز کرراال قاچرراق هررای پرونررده  سایر به ورسیدگی داده  قرار انقالب ودادگاه   دادسرا  صالحیت

 کرراال  قاچاق  بحث  در  قانونگذار  بنابرای .است  دانسته  حکومتی  تعزیرات  سازمان  صالحیت  میشود،در  محسوب
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 و  قضررایی  محرراکم  صررالحیت  در  مطلقا  را  اولی  مالی  های  مجازات  و  ترهیبی  مجازات  دونوع  بینی  پیش  با  وارز

 .است دانسته قضایی شبه و قضایی محاکم صالحیت رادر دومی

 

 عمومی مایحتاج توزیع  امر در اخالل -2-3-4

 هررای مولفرره  آن  اساس  بر  میتواند  که  میدهد  بدست  را  معیارهایی  اقتصادی  نظا   در  گران  اخالل  مجازات  قانون

 شررده  ارایرره معیارهررای ازجملرره معیارهررا از یکرری چنانچه نمود، استنباط اقتصادی جرائم  شناخت  برای  را  خاص

 بند آن در که است عمومی مایحتاج توزیع امر در اخالل قانون ی  ماده  ب  اقتصادی بند  جرایم  شناخت  برای

 آنرران برره محترراج عررادی مرد  که تولیداتی وسایر کشاورزی تولیدات  خرید  پیش  کالن   قانونگذارگرانفروشی

 عنرروان برره را  میکنررد  آنرران  خریررد  به  اقدا   انحصار  ایجاد  و  بازار  در  نکردن  عرصه  منظور  به  خریدار  ولی  هستند

 .است کرده  انگاری جر  و دانسته اقتصادی نظا  در اخالل مصادیق

 ای   در  اقتصادی  جرائم  و  تخلفات  از  بسیاری  عمومی  مایحتاج  توزیع  امر  در  اخالل  معیار  اساس  بر  ترتی   بدی 

 از خررارج  عرضرره  احتکررار،  تقلرر ،  و  فروشرری  کررم  گرانفروشی،:  از  عبارتند  آنها  از  برخی  که  میگیرد  جای  معنا

 گذاری قیمت ضواب  اجرای عد  فاکتور، صدور عد  کاال، عرضه از امتناع و اختفاء قیمت، درج عد   شبکه،

 نداشررت   دولترری،  خدمات  و  ارز  دریافت  قبال  در  تولیدکنندگان  و  واردکنندگان  تعهدات  اجرای  عد   توزیع،  و

 خریررد  موجررودی،  اعررال   عررد   اجبرراری،  فررروش  ریالی،-  ارزی  فروش  تولیدی،  واحدهای  برداری  بهره   پروانه

 .شرای  غیرواجد اشخاص سوی از قیمت یا توزیع مقررات و ضواب  خالف بر کاال عمده 

 

 احتکار در کیفری سیاست -3-3-4

 برررای را مشررکالتی و شده  اقتصادی  نظا   در  اخالل  ایجاد  موج   خود  که  است  مسائلی  جمله  از  احتکار  مسئله

 و میکنررد تهدیررد اقتصادی نظر از را جامعه که مفاسدی از یکی عنوان به احتکار با مبارزه . مینماید  ایجاد  دولت

 جهت انسانها و میگردد، قیمت و آن کمبود و کاال فراوانی نظر از بازار در نشدهای بینی پیش  نوسانات  موج 

 و  روحرری  ناراحتیهای  و  آورده   بوجود  اقتصادی  نظا   در  اخالل  و  دارد  وامی  حرج  و  عسر  به  خود  مایحتاج  تهیه

 نظررر مررد برراز دیررر از میشررود،  محتکررری   نرراحق  به  شدن  دارا  باعث  نهایتا  و  مینماید  عارض  افراد  بر  شدید  روانی

 هررای بررزه  همه مانند اقتصادی بزه  ی   عنوان  به  احتکار  پدیده   با  اسال   جنایی  سیاست  و  بوده   اسالمی  حکومت

 از را فاسررد فرررد فساد، وقوع از  قبل  که  بوده   آن  بر  سعی  و  بوده   پیشگیری  پایه  بر  دیگر  غیراقتصادی  و  اقتصادی

 واقررع  مررو ر  دارنررد  را  بزه   ارتکاب  قصد  که  افرادی  به  نسبت  پیشگیرانه  اقدامات  چنانچه  و  بازدارد  فساد  ارتکاب

 افراد متوجه وی ناحیه از که  خطری  رفع  و  بزهکار  تنبیه  و  مناس   مجازات  اعمال  بزهکار،  با  مقابله  جهت  نشود

 قرررار جنررایی سیاسررت رأس در فسرراد با مبارزه  نهایی حربه عنوان  به  وارده   خسارات  میزان  جبران  و  است  جامعه

 بررا مرررتب  هررای زمینه در استفاده  مورد موارد زمینه در پیشگیرانه سیاستهای اساس  بر  گذار  قانون  واقع  در.  دارد

 از جلرروگیری در اخالقرری هررای توصرریه مثررل پیشررگیری روشررهای هرگرراه  بنابرای  و  است  نموده   عنوان  احتکار

 عمررل  بایسررت  مرری  جامعرره  اینجررا  کننررد در  اقرردا   احتکررار  عمل  به  همچنان  اشخاصی  و  نشده   واقع  مو ر  احتکار

 کرره  ای  گونه  به  دهد  نشان  خاطی  افراد  یا  فرد  تنبیه  جهت  در  مناسبی  واکنش  و  کرده   تلقی  مهمی  بزه   را  احتکار
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 جامعرره  در  جررر   تکرررار  برررای  مانعی  کیفر  ای   و  ببینند  را  خود  بار  خسارت  و  هنجارشک   عمل  کیفر  محتکری 

 (5۶: 1393 منصورآبادی،) باشد

 

 کشور اقتصادی نظام در اخاللگری -4-3-4

 کرره  اسررت  مسررائلی  از  یکرری  میگردد،  ایجاد  اقتصادی   باتی  بی  واسطه  به  که  کشور  اقتصادر  نظا   در  اخاللگری

 ایرر   در  کیفررری  سیاسررتهای  همچنی   و  زمینه  ای   در  موجود  شرای   بررسی  به  تا  است  داشته  تالش  گذار  قانون

 نظررا   در  گران  اخالل  مجازات  قانون  به  موسو   قانونی  تصوی   با  ایرانی  قانونگذار  زمینه،  ای   در.  بپردازد  زمینه

 میباشررند  اقتصررادی  نظررا   در  اخررالل  موجرر   کرره  را  جرائمی  ماده   دو  در  19/9/13۶9  مورخ  در  کشور  اقتصادی

: از  عبارتنررد  کشررور  اقتصادی  نظا   در  اخاللگری  جرائم  برای  شده   گرفته  نظر  در  کیفرهای.  است  نموده   احصاء

 اول هررای مرراده  ترردوی  در قانونگررذار. موقررت و دائررم انفصال اموال، ضب  نقدی، جزای شالق، حبس،  اعدا ،

 آنهررا  قصررد  اسرراس  بررر  را  مرررتکبی   یررا  مرتکرر   مجازاتهررای...اقتصادی  نظا   گران  اخالل  مجازات  قانون  ودو 

 .است نموده  تقسیم و تفکی 

 

 شویی پول -۵-3-4

 برره.میاید بدسررت ونامشروع جر  راه  از که است هایی پول اصلی منبع کردن پنهان  پولشویی  از  منظور  از  منظور

 دلیل به ایران اقتصاد( 15: 1392  همکاران،  و  صادقی)نباشد    مقدور  جر   منشاء  و  پول  منبع  ردیابی  که  ای  گونه

 برای الز  مقررات  و  قوانی   نبود  زیرزمینی،  بخشهای  بودن فعال  قاچاق،  فعالیتهای  ترانزیت مسیر در گرفت  قرار

 دسررت ناآشررنایی همچنرری  و مجرمانه فعالیتهای چنی  انجا   ریس   بودن  پایی   نتیجه  در  و  شویی  پول  با  مبارزه 

 شررویی  پول  مجرمانه  فعالیتهای  برای  مناسبی  نسبتا  محی   شویی  پول  پدیده   با  مالی  بازارهای  فعاالن  و  اندرکاران

 اجرای و تدوی  به شویی پول پدیده  با برخورد ضم  چندان دو تالش با است الز  رو ای  از. میآید  حساب  به

 (13۸1 محمودی،. )شود اقدا  آن تحقق شرای  و زمینه پیدایش از جلوگیری منظور به هایی سیاست
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 نتیجه گیری

 توسعه  و  رشد  حال  در  کشورهای  ملی  امنیت   بات  عد   یا   بات  گفت   توان  می  شده   انجا   پژوهش  به  توجه  با

 در پایرردار توسررعه موانررع رگتررری بززدارد ا جوامررع آن اقتصررادی و سیاسرری فسرراد میررزان بررا مسررتقیمی ارتبرراط

 برری   تجررارت  تشررویق  نظیررر  گسررتردهای  اقتصررادی  سیاسررتهای  1990  دهه  در.  هستند  توسعه  حال  در  کشورهای

 ماننررد  عمررومی  بخشهای  در  گذاری  سرمایه  و  دولتی،  شرکتهای  و  صنایع  ها،  کارخانه  سازی  خصوصی  المللی،

 سررریعی رشررد انتظار، خالف بر اما  شدند  اتخاذ  توسعه  حال  در  کشورهای  از  بسیاری  توس   پرورش  و  آموزش

 برنامرره شکسررت یعنرری مسئله، ای  اصلی علت. داد  نشان  چشمگیری  کاهش  آنها  ملی  درآمدهای  و  نشد  حاصل

 برری  کمکهررای از مبررالغی و بررود کشررورها ایرر  در گسترده   فساد  در  سازی،  خصوصی  جمله  از  اصالحات  های

 شررده  برداشت غیرقانونی صورت به وابسته گروههای و سیاستمداران سوی از درآمد، کم  کشورهای  به  المللی

 نخواهد  مفید  برد  راه   ی   به  کردن  بسنده   و  پذیرد  صورت  مختل   شکلهای  در  باید  اقتصادی  جر   کنترل.  بود

 متفرراوت  قطعیررت  درجرره  و  مختلرر   هررای  توجیرره  بررا  و  مختلرر   افراد  توس   است  ممک   جر   همی   زیرا،.  بود

 از تبلیغررات حرروزه  مثررل اسررت جررر  الز  ارتکاب برای آماده  افراد بازداشت  به نیل برای بنابرای . یابد  ارتکاب

 همه حساسیت زیرا.  کرد  استفاده   مختل   های  شیوه .  ها  حربه  از  تبلیغات  حوزه   شود  استفاده   مختل   های  شیوه 

 بررر مجررازات هررای گونرره از برخرری تا یر میدانیم که  گونه  همان  مثال  برای.  نیست  برابر  شیوه   ی   برابر  در  افراد

 مجرمرران  از  برخرری  بررر  رسررمی  غیر  مجازاتهای  تهدید  که  گونه  همان.  است  بیشتر  اقتصادی  مجرمان  جر   تکرار

 اخالق بازدارندگی بالقوه  ا ر نباید عالوه  به است افزونتر کیفری اجراهای ضمانت با  مقایسه در  بالقوه   اقتصادی

 صررورت در نیسررتند  بهررره   برری  اخالقرری  سرمایه  از  که  مجرمانی  واقع  در.  کرد  فراموش  اقتصادی  بزهکاران  در  را

 گررذر از مررانع اعتقررادات تقویت ای  بنابر. میکنند  مجازات  پشیمانی  و  سرزنش  رهگذر  از  را  خود  جر   ارتکاب

 کررالن و خرررد سطح  دو  به  میتوان  را  اقتصادی  فاسدان.  شود  واقع  مو ر  میتواند  بالقوه   مجرمان  نزد  فعل  به  اندیشه

 انرردک، مبررال  کننرردگان اخررتالس پررا، خرررده  قاچاقچیان  خودروها،  منازل،  سارقی   خرد   سطح  در.  کرد  تقسیم

 و اسررت فرهنگرری و مالی فقر بیکاری، چون عواملی جرمها ای  دالیل. دید میتوان را حرفهای  غیر  کالهبرداران

 اشخاصرری و هررا  کالن گررروه   سررطح  در  و  افراد  کالن   سطح  در.  هستند  پیچیدگی  و  طراحی  سازماندهی،  بدون

 اقتصررادی امررور مرردیریت دار  عهررده  نهادهای در رخنه  با  و  قدرت  صاحبان  به  شدن  نزدی   با  که  دارند  وجود

 از .میشرروند اقتصررادی منررابع در فسرراد و رانت ایجاد موج  خود  غیرقانونی های خواست به یابی دست  جهت

 اظهررار جعل پولشویی   ارتشاء   مثل  جرایمی  .میگیرد  شکل  اقتصادی  جرایم  از  ای  زنجیره   که  است  رهگذر  ای 

 برره نقررش جرررایم ایرر   از  هریرر   کرره  کشررور  اقتصادی  نظا   در  اخالل  نهایت  در  و  مالیاتی  و  کمرگی  های  نامه

 کشررور اقتصادی امنیت  رفت   بی   از  موج   و  کرده   بازی  اجتماعی  های  سرمایه  و  ملی  منافع  تخری   در  سزایی

 و مرردیران هررای برنامرره خرروردن هررم کشور به از  سرمایه  فرار  توان  می  رفتارها  ای   پیامدهای  جمله  از.  شود  می

 جرررایم  تمررا   مشررترک  وجه  عنوان  به]  کشور   اقتصاد  شدن  نامتوازن  اقتصادی   امنیت  و  سالمت  کنترل  مسولی 

 برررای  هررای  برنامرره  جهرران  کشررورهای  حرراکمیتی  هررای  نظررا   تمررا   امررروزه   روی  همی   از.کرد  اشاره   [اقتصادی

 بررا الز  مقررات وضع و علل شناسایی با تا دارند اقدا   دست  در  اقتصادی  جرایم  واقعی  منشاء  و  علت  شناسایی

 .کنند حاکم خود کشور در را اقتصادی وامنیت نظم و کرده  مقابله اقتصادی جر  پدیده 
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 نزدیرر  بسیار ارتباطی اقتصادی جرایم و کشور ی  قضایی نظا  بر حاکم جنایی سیاست  دیگرمیان  سوی  از  

 مختلرر  هررای  بخررش  در  بزهکرراری  حاکم شررکل  جنایی  سیاست  نوع  به  بسته  کشور  هر  در  چنانکه.دارد  وجود

 .است متفاوت کار و کس  فضای در ونیز نقل و توزیع حمل تولید  بخش مثل اقتصادی

 خصرروص در ایررران قانونگذار است واضح آنچه. میکند پیدا تغییر حاکم اقتصادی -سیاسی نظا  نوع اساس  بر 

 در اسرراس ایرر  بررر و ننمرروده  اتخرراذ مرردون و مصررر  قرروانی  چهارچوب در و منسجم سیاستی  اقتصادی  جرائم

 جرررایم از  هرکرردا   برررای  اگرچرره  نیسررت،  مشررهود  اقتصررادی  جرررائم  نررا   به  مستقلی  عنوان  ایران  کیفری  حقوق

 مبررارزه  قررانون ،1392 مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه  قانون مانند اند شده  تصوی  جدیدی قوانی   اقتصادی

 مشررخص وضررو  برره جرررایم ایرر  برره رسیدگی برای  دادگاهها  صالحیت  حتی  و  و  13۸۶  مصوب  شویی  پول  با

 ویژگی دیگر از. است نشده  تعری  صراحت به قوانی  در  اقتصادی جر   عنوان  تحت  جرمی اما  است  گردیده 

 اتخرراذ  در  مقررن   اینکرره  برشررمرد  میترروان  اقتصررادی  جرائم  به  نسبت  ایران  کیفری  سیاست  خصوص  در  که  هایی

 داشررته  مرردنظر  را  غیرکیفررری  ابزارهای  حدودی  تا  مذکور  جرائم  تکرار  و  وقوع  با  مقابله  جهت  کیفری  سیاست

 کرره  دیرردیم(  احتکار)  عمومی  مایحتاج  توزیع  امر  در  اخالل  مرتکبی   مجازاتهای  ردی   در  مثال  عنوان  به  است

 کاالی عرضه گذاری، قیمت کس ، پروانه لغو مثل مجازاتهایی احتکار در کیفر اعمال خصوص در  قانونگذار

 ایرر  کرره اسررت نمرروده  و نقرردی جررزای حبس، شالق، سنتی مجازاتهایی جایگزی  را و  دولت  توس   احتکاری

 غیررر ابزارهای گیری بکار چه اگر. نمیباشد و نبوده   آمد  کار  جرائم  اینگونه  مرتکبی   به  پاسخ  در  واکنشها  گونه

 و کیفررری ترردابیر بررر مبتنرری عمرردتا قانونگررذار برخررورد و نداشته خاصی جایگاه  جرائم ای  با  مقابله  در  کیفری

 مقابله منظور به متناسبی  و  سنجیده   راهکارهای  و  ساز  چاره   اتخاذی  کیفری  تدابیر  اما  میباشد  آمیز  قهر  ابزارهای

 عمررده  جرررائم سررایر در. هسررتیم بیشررتری جرررائم وقوع شاهد  روز  به  روز  و  نمیباشد  جرائم  وقوع  از  پیشگیری  و

 کرره  میشررود  مالحظرره  نیز  اند  گردیده   بررسی  پژوهش  ای   در  که(  ارتشاء  اختالس،  جعل،  سکه،  قل )  اقتصادی

 معررروف  مجازاتهررای  همان  دیگر  تعبیر  به  یا  کیفری  سرکوبگر  و  قهرآمیز  تدابیر  برپایه  بیشتر  مقن   سیاستگذاری

 جررزا قررانون در کیفررری مقررررات و قرروانی  وضررع صرف که داشت دور  نظر  از  نباید  و  است  استوار  جزا  حقوق

 از  پیشررگیری  نتیجرره  در  و  ارعاب  امید  به  را  کیفری  قوانی   قانونگذار  دیگر،  بیان  به.  است  پیشگیرانه  جنبه  دارای

 کثیررری  وقوع  از  پیشگیری  از  جلوگیری  جهت:  گفت  باید  سان  بدی .  میکنند  وضع  جامعه  افراد  جرائم  ارتکاب

 پیشررگیری در میتوانررد کرره مسائلی از. داریم شایسته قوانی  وضع و تذابیر اتخاذ به نیاز عمده  اقتصادی جرایم  از

 و تجررارب  نرروع  هررر  از  حکررومتی  منصرربهای  صرراح   و  دولتمردان  و  زمامداران  منع  باشد  مر ر  جرائم  گونه  ای 

 حفررظ  جهررت  جامعرره  در  نفرروذ  برردلیل  افراد  اینگونه  زیرا  است،  خدماتی  و  تولیدی  امور  در  دخالت  یا  بازرگانی

 در مررو ر عوامررل از نیررز و دارند بسزایی نقش اقتصادی جرایم ایجاد در رویه بی طور به  روت تحصیل یا  منافع

 جررو کرره اقتصادی جرایم در بخصوص است، جرایم به فوری رسیدگی جر ، ارتکاب از اشخاص  بازدارندگی

 و دیگررران درعبرررت توانررد مرری آن در رسرریدگی تشررریفات حررذف بنررابرای . اسررت آن  وقرروع  از  متررأ ر  جامعه

 هرجررا. شررود واقررع مررو ر آن از آمررده  بوجررود روانرری ا رررات برره بخشرریدن التیا  و ها بزه  ای  وقوع  از  پیشگیری

 اقتصررادی،  عقالنیررت  باشررد   مبادلرره  هزینرره  کننررده   تحمیل  و  گیر،  وقت  هزینه،  پر  ناکارآمد،  اداری  بوروکراسی

 را روشرری  کرره  دارد  مرری  وا  را  آنرران  و  دهررد  مرری  سرروق  تررر  هزینه  کم  روشهای  سوی  به  را  اقتصادی  کارگزاران
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 مسرریر پیمودن جای به بدیل گزینه عنوان به اداری فساد اینجا در. است کمتر هزینه  صرف  مستلز   که  برگزینند

. گررردد می تبدیل اقتصادی کارگزاران بازی قاعده  به  تدری   به  و  میشود  مطر   اداری  فرسای  طاقت  و  طوالنی

 قاعده  از  کارآتر  ا باتی  نظر  از  اما  است،  ناپسند  و  مذمو   ارزشی  لحاظ  از  چه  اگر  غیررسمی  و  جدید  قاعده   ای 

 .برند می رن  ناکارآمد بوروکراسی از که است کشورهایی مخصوص و است قانونی و مرسو  بازی

 

 

 منابع 

 خوزستان، حقوق تعالی. یافته سازمان و اقتصادی جرایم مجازات و  یشگیری50پ  شهرا ،  ابراهیمی، -

 134ص13۸۶ تابستان9 شماره 

 1392 میزان،: تهران ،2و1 ج عمومی، جزای حقوق محمدعلی، اردبیلی، -

 13۷9 سمت، انتشارات اول، چاپ ،2 جلد کیفری، دادرسی آیی  محمد، آشوری، -

 13۷۷ اطالعات، انتشارات: تهران احتکار، و رشوه  محمد، سید اصغری، -

 1394 سبحان، پی : ارومیه گمرکی، جرائم قلمرو در ایران تقنینی جنایی سیاست علیرضا، آقازاده، -

 13۸3 مجد انتشارت تهران، شویی، پول و اقتصادی جرائم احد باقرزاده، -

 همررایش  مقرراالت  مجموعرره:  تهررران  خارجی،  سرمایهگذاری  بعد  در  اقتصادی  امنیت  بهزاد   پورسید، -

  ص13۸2 اقتصادی امنیت توسعه راهکارهای

 .11 ش اقتصادی، مجله المللی، بی  مالی نظا  و پول تطهیر علی، زادی، حس  -

 ایررران،  در  خررارجی  کیفری  احکا   اعتبار  شناسایی  در  بزرگ  تحولی:  محکومان  انتقال  علی،  خالقی، -

 .۸3 تابستان ،۶4 ش سیاسی، علو  و حقوق دانشکده  مجله

 پژوهشررکده : تهران انداز، چشم افق در آینده  ایران دهکردی، مبینی علی و محس   قائد،  میر  رضایی، -

 13۸5.استراتژی  تحقیقات

 اقتصاد، دانشکده  ارشد،  کارشناسی  پایاننامه  ایران،  در  اقتصادی  امنیت  کاهش  دالیل  محمد،  سزاوار، -

 13۸2.تهران دانشگاه 

 کشررور ۷  بررسرری  بررا  متوس   و  کوچ   صنایع  توسعه  سیاستهای  و  برنامهها  همکاران،  و  س  صادقی، -

 15 ص 1392. محمود آئی  انتشارات: قا دنیا،

 مقاالت مجموعه اقتصادی، توسعه در آن نقش و  اقتصادی  امنیت  مفهو   به  نگاهی  سلیمان   قاسمیان، -

 .13۸2اقتصادی امنیت توسعه راهکارهای همایش

 مجموعرره اداری، نظررا  سررالمت ارتقررای:  در  الز ،  توسررعه  شرررط  سررالم  اداری  نظررا   محمررد،  قدسی، -

 13۷9. دولتی مدیریت آموزش مرکز تهران، ،13۷۸ خرداد اداری نظا  توسعهی همایش مقاالت

 بازرگررانی، پژوهشررهای و مطالعررات مرسسه کالن، اقتصاد مکات  مهمتری  ارزیابی  ابراهیم،  گرجی، -

 13۷4 اول، چاپ

 13۷۸ اسالمی، علو  نشر مرکز ،( سو  دفتر) فقه اصول از مباحثی مصطفی، داماد، محقق -
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