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جرم اقتصادی وكنرتل آن
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چكیده

معمو ًال ،جرمهایی را كه برای دستیابی به یك امتیاز مالی ارتكاب مییابند جرمهای اقتصادی
مینامند .از جمله منابع ش��ناخت این جرمها میتوان به آمارهای پلیس��ی و روشهای تحقیق
كیفی مانند مطالعة پروندهها و تحقیق از بزهدیدگان اشاره كرد .شیوههای كنترل جرم اقتصادی
به معیارهای مورد اولویت كنش��گران مانند منطق عدالتگس��تری ،منطق اقتصادی و منطق
تبلیغاتی بس��تگی دارد كه گاهی میتوان آنها را با یكدیگ��ر جمع كرد .راهبردهای پیشگیری
از ای��ن نوع جرمها بهلحاظ منطق��ی از نوع تعریف و توضیحهای مختل��ف مربوط به این نوع
وضعی برخاسته از
جرم ناش��ی میشود .به نظر میرس��د كه بهكارگیری شیوههای پیشگیرانة
ِ
تبیینهای خُ رد آس��انتر و مؤثرتر باش��د .كشف جرم اقتصادی بهطور گس��تردهای بر بررسی
اطالعات مبنای داد و س��تد از قبیل هویت دادوس��تدگران و كنش��گران ،هدف نهایی معامله،
چگونگ��ی اجرای قرارداد ،و مبدأ و مقصد پول صورت میگیرد .راهبردهای بازدارندگی در مورد
این جرمها نیز عبارت اند از ا ِعمال و اجرای ضمانتاجراهای كیفری (رس��می یا غیررسمی) یا
تهدید به اجرای آنها كه از این میان جزای نقدی بیشترین تأثیر بازدارندگی را دارد.

واژگان كلیدی
جرم اقتصادی ،منابع ش�ناخت ،راهبردهای كنترل ،راهبردهای كشف ،راهبردهای بازدارندگی،
جزای نقدی
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دو رك��ن اصلی جرم اقتصادی در جرمشناس��ی عبارت اس��ت از طیف گس��تردة
رفتارهای مجرمانه و مجموعهای از واكنشهای اجتماعی رس��می و غیررس��می.
ب��رای تعیین محدودة جرم اقتصادی ،ابتدا باید ویژگیهای این جرم و وجهتمایز
آن با دیگر رفتارهای جنائی را تعیین كرد.
معم��و ًال ،جرمهایی را كه برای دس��تیابی به یك امتیاز مالی ارتكاب مییابند
جرمهای اقتصادی مینامند .البته ،این مانع از آن نیس��ت كه از گذر ارتكاب این
جرمه��ا امتیازهای غیرمالی نیز حاصل ش��ود .جرمانگاری در این حوزه همچنین
در پی حمایت از ارزشها و نیز س��رمایههایی مانند حس��ننیت ،صداقت ،كاركرد
صحی��ح نهادهای اقتص��ادی ،رقاب��ت آزاد و امنیت در امور تج��اری و مبادالت
اقتصادی است.
جرم اقتصادی میتواند در بسترهای گوناگون یا در بطن فعالیتهای مشروعی
مانن��د بخشه��ای مالی ،بازار دولتی ،بودجه دولتی (مالیات و س��ایر منابع مالی)،
مصرف ،مبادالت تجاری ،تولیدات صنعتی ،خدمات اداری و قضائی ،ا ِعمال قدرت
سیاسی و نیز در بیشتر روابط قراردادی ارتكاب یابد.
اقتصادی «جرم یقهسفیدان» ساترلند
بیتردید ،مفهوم بنیانگذار در قلمرو جرم
ْ
است .ساترلند اقدامهای زیر را جرم یقهسفیدان میدانست :فعالیتهای غیرقانونی
در بستر فعالیتهای حرفهای توسط افراد قابل احترام و از طبقة اجتماعی باال.
البته ،امروزه این برداشت از جرم اقتصادی هم بسیار محدودكننده و هم گسترده
است :محدودكننده از این منظر كه فقط مدیران شركتها را دربرمیگیرد و بسیار
گسترده از این جهت كه رفتارهایی را دربرمیگیرد كه نه فقط قوانین كیفری بلكه
انواع مختلف قوانین آنها را منع كرده اند .بنا بر این ،از آنجا كه امروزه حوزههای
متن��وع اجتماعی وجود دارد و طبقهه��ای میانه یا پایین نیز مرتكب این نوع جرم
میشوند ،بهتر است تعریفی جامع انتخاب شود.
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ِرس و بیدرمن 1در س��ال  1980جرم یقهسفیدان را چنین تعریف كردند :جرمی
ك��ه از رهگذر سوءاس��تفاده از قدرت ،جایگاه ،نفوذ یا اعتم��اد در چهارچوب نظم
اقتصادی یا سیاس��ی مش��روع با هدف كس��ب امتیازی غیرقانون��ی برای خود یا
سازمان خود ارتكاب مییابد .مزیت این تعریف آن است كه (الف) این جرم جرم
طبقهها نیست و (ب) فقط به ممنوعیتهای جنائی محدود نشده است.
در واقع ،امروزه جرمهای اقتصادی در بس��تر زندگ��ی اقتصادی روزمره و نه با
توسل به خشونت و زور بازو و نیروی جسمانی بلكه همراه با تقلب و سوءاستفاده
از هوش ،اس��تعداد و تدبیر یا فناوریهای مدرن ارت��كاب مییابند و ارتكاب آنها
مستلزم داش��تن اطالعات و دانش اقتصادی ،تجاری یا مالی است .بدین ترتیب،
جرم اقتصادی به كمك یا در پناه س��اختارها و ابزارهای اقتصادی مش��روع بدون
توس��ل به خش��ونت یا تهدید ارتكاب مییابد و عبارت اس��ت از استفاده كردن از
موقعیتهای ناش��ی از اعتماد و آزادی عم��ل و اختیاری كه كنشگران در روابط
اقتصادی دارند .ب��ا این وصف ،در این مقیاس ،ارتكاب جرم اقتصادی برای همه
متصور و ممكن نیست .زیرا ،تا حد زیادی به صالحیت ،قدرت یا سرمایة اجتماعی
بستگی دارد كه مجرمان بالقوه میتوانند از آن سوءاستفاده كنند.
5

منابع شناخت جرم اقتصادی

از بین منابع موجود در این زمینه میتوان به آمارهای پلیس��ی اشاره كرد .ایراد و
محدودیت این نوع آمار آن اس��ت كه فقط جرمهای كشفشده را شامل میشود.
ام��ا ،در كنار روشهای تحقیق كم��ی و آمار میتوان به روشهای تحقیق كیفی
مانند مطالعة پروندهها بهعنوان منبع ش��ناخت این جرم اشاره كرد .این پروندهها
دربردارندة اطالعات مهمی مانند جرمهای كشف و شناساییشده ،ابزارهای مورد
اس��تفاده ،روابط بین بزهكاران ،ش��كل و اندازة ش��بكههای جنائی ،منافع عمومی
1. Reiss et Biderman
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جرم و غیره اند.
اعتباری در_جریان و نیز
كانادا ،در همین زمینه ،آمار ساالنة میزان كارتهای
ِ
تعداد كارتهایی را كه موضوع اس��تفادة متقلبان��ه قرار گرفته اند در اختیار عموم
قرار میدهد.
تحقی��ق از بزهدی��دگان نیز ب��رای برخی از ش��كلهای جرم اقتص��ادی فایدة
انكارناپذی��ری دارد .در همین خصوص ،نظرس��نجیهای بس��یار معناداری برای
ارزیاب��ی میزان تقلب كاركنان یك ش��ركت صورت گرفته اس��ت .این امر انجام
چنین نظرسنجیهایی را نزد مدیران شركتها برای ارزیابی وسعت جرمهایی كه
به كارمندانشان نسبت میدهند فایدهبخش ساخته است.
اما ،اگرچه نظرسنجیهای مربوط به بزهكاران خودـ بیانگر 1بسیار نادر اند ،فایدة
6
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آن در زمینة جرم اقتصادی بس��یار اس��ت .با وجود این ،قابلی��ت اعتماد این نوع
تحقیق در مورد ش��كلهای خفیف جرم اقتصادی در مقایس��ه با نوع ش��دید آن
بیشتر اس��ت .برای مثال ،میتوان به نظرس��نجی س��الهای  1958و  1996در
كبك از میلیونها نفر برای تعیین اینكه در چه شرایطی _ خواه بهعنوان فروشنده
و خ��واه بهعن��وان خریدار ی��ا ارائهكنندة خدمات _ در اقتصاد زیرزمینی ش��ركت
میكنند اشاره كرد.
مزیت برخی از نظرس��نجیها این است كه مختلط اند (تحقیق از بزهدیدگان و
بزهكاران خود_ س��نج) .از جملة آنها تحقیقات مربوط به فس��اد اداری و سؤال در
مورد فراوانی دعوت برای پرداخت رشوه و پاسخ آنان به این دعوت است.
ش��دت و میزان و احتم��ال ارتكاب برخی از رفتاره��ای مجرمانه را میتوان از
رهگ��ذر برنام��های از پیش طرحریزیش��ده نیز ارزیابی ك��رد؛ بدین صورت كه،
عدهای از افراد (یا شركتها) را در برابر موقعیت ارتكاب جرم اقتصادی قرار داد و
از آنان پرسید كه در چنین موقعیتهایی چه واكنشی از خود نشان خواهند داد .از
این نوع تحقیق برای سنجش و ارزیابی تمایل افراد به ارتكاب جرم تقلب مالیاتی
1. Autorévélation
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و نیز تفاهم غیرقانونی در مورد قیمت ،ارتشاء ،تقلب در آمار فروش و انتشار مواد
آالینده در هوا استفاده میشود.
در نهایت ،خاطرنشان میشود كه از گذر تحقیق تجربی میتوان برآورد كرد كه
چند درصد از افراد یا شركتهای مستعد ارتكاب جرم از اندیشه به فعل عبور كرده
مرتكب جرم میشوند .در واقع ،بدون تحریك افراد به ارتكاب جرم ،میتوان آنان
را در مقابل یك فرصت مجرمانه قرار داد و رفتار و واكنششان را مشاهده كرد.

جرم اقتصادی و تهدید امنیت داخلی (ملی)

جرم اقتصادی در تمام حوزههای فعالیت انسان_ یعنی سالمت و بهداشت ،تفریح،
حم��ل و نق��ل ،بازار و بازار كار_ بزهدیده (افراد یا ش��ركتها) ایجاد میكند .بنا بر
این ،كس��ی نمیتواند به طور كامل از گزند جرم اقتصادی به دور یا در امان باشد.
بزهدیدگی اقتصادی برای شركتهای بزرگ امری پذیرفته شده است .زیرا ،دوسوم
آنها میپذیرند كه به طور منظم هدف این جرم قرار میگیرند .اما ،این سؤال مطرح
ت بزهدیدگی اقتصادی را كاهش داد؟
میشود كه چگونه میتوان وسع 
جرم اقتصادی زمانی كه به ش��كل اقدام علیه محیط زیس��ت ارتكاب مییابد،
عالوه بر خس��ارت مادی ،كیفیت زندگی ،س�لامت و زندگی انسانی را نیز تهدید
میكن��د .این جرم میتواند ب��ه كاركرد صحیح نهادهای اقتص��ادی (مانند بازار،
بورس و شركتها) نیز لطمه زده و موجب سلب اعتماد كنشگران اقتصادی شود؛
هم��انگونه كه پروندة انرون 1در ایاالت متحد امریكا به اعتماد س��رمایهگذاران
بازار بورس و در نهایت به رونق اقتصادی این كش��ور آس��یب رساند .2شكلهای
7

8

1. Affaire Enron

 .2پس از ورشكس��تگی این ش��ركت در س��ال  ،2001دولت امریكا ت�لاش كرد تا با دو براب��ر كردن كیفرهای
پیشبینیش��ده برای جرم تنظیم و ارائة حسابهای تقلبی و تسری مسؤولیت كیفری به كلیة اشخاص درگیر
در اعالم حس��ابهای تقلبی ،اعتماد ازدس��ترفته س��رمایهگذاران را جلب كند .برای اط�لاع بیشتر ،ر.ك:.
دلماس مارتی؛ حقوق كیفری و جهانی شدن؛ مترجم :نجفیابرندآبادی ،علیحسین؛[ دیباچه ] در دلماس مارتی؛
جنبشهای سیاست جنائی؛ مترجم :نجفیابرندآبادی ،علیحسین؛ انتشارات میزان( 1387 ،م).
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خفی��ف جرم اقتصادی مانند بازاریاب��ی فریبندة تمام بخشهای صنعت _ بهویژه
بخش فروش از رهگذر تلفن _ را بیاعتبار میكند .جرم پولش��ویی نیز به سهم
خود مانع كاركرد صحیح سامانة دادگستری كه یكی از وظایف آن مصادرة منافع
ناش��ی از جرم و در صورت اقتضاء استرداد مال به بزهدیدگان جرمهای اقتصادی
اس��ت میش��ود .جرمهای مالیاتی و فس��اد اداری نیز ،عالوه بر آسیب به اعتماد
طرفه��ای دعوا و مؤدیان مالیاتی ،به كاركرد صحیح دولت و نهادهای آن زیان
وارد میكند.
عالوه بر آن ،به نظر میرس��د كه در چند س��ال اخیر ،ج��رم اقتصادی و مالی
وضعیت تقس��یمبندی حقوق
جنبة بینالمللی و فراملی به خود گرفته اس��ت .این
ْ
كالس��یك مبنی بر وابستگی سرزمینی یا حاكمیت نهادهای قضائی داخلی را زیر
سؤال برده و محدودیت و حتی ناتوانی این نهادها را علنی كرده است.
بنا بر این ،اگرچه جرم اقتصادی در آمار رس��می بزهكاری جایگاه باالیی ندارد،
پیامده��ای آن بس��یار زیاد و نگرانكننده اس��ت .در واقع ،بر اس��اس نوش��تگان
جرمش��ناختی امریكا ،خسارت ناش��ی از جرمهای اقتصادی بیست تا چهل برابر
بیشتر از جرمهای خیابانی است .در آلمان نیز ،اگرچه جرمهای اقتصادی در آمار
كاری ثبتش��دة پلیس جایگاه پایینی دارد (كمتر از  ،)%2در عوض منشأ %60
بزه ِ
از ضرر و زیانهای ناشی از جر ِم شناختهشده برای پلیس است.

شیوۀ كنرتل جرم اقتصادی و كنشگران خصوصی

ش��یوههای كنترل جرم اقتصادی به معیار و منطق مورد اولویت از نظر كنشگران
بس��تگی دارد .از جملة این معیارها میتوان به منطق عدالتگس��تری ،اقتصادی
و تبلیغاتی اش��اره كرد .منطق عدالتگستری د ر پی مجازات رفتارهای مجرمانه،
منط��ق اقتصادی در پی كاهش هزینهه��ای بزهدیدگی و منطق تبلیغاتی در پی
ارائ��ة تصوی��ری مطلوب از بزهدیده اس��ت .البته ،گاهی این معی��ار و منطقها را
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میت��وان با یكدیگر جم��ع كرد .برای مث��ال ،پیگرد كیف��ری در مواقعی كه به

محكومیت متهم و جبران خس��ارت بزهدیده منتهی ش��ود و به بزهدیدگان اجازة
اثبات سرزنشناپذیری را بدهد میتواند با هر سه منطق منطبق باشد .اما ،گاهی

جمع و س��ازگاری هر س��ه منطق ممكن نیس��ت .مصداق این حالت زمانی است

كه خواس��تة مدعی ناچیز بوده و هزینة پیگرد كیف��ری و مدنی آن برای مدعی

(ش��اكی) نسبت به منفعت ازدس��ترفته بیشتر است .برای مثال ،از منظر منطق
تقلب با مبلغ ناچیز نس��بت به بیمه یا تقلب در كارت
اقتصادی ،عدم پیگرد یك ِ

بانكی برای بزهدیده اولویت دارد .در واقع ،اگرچه منطق كشف و مجازات اقتضاء

دارد كه هر دعوایی پیگرد و رس��یدگی ش��ود ،این نوع واكنش نسبت به جرم به
ورود هزینههایی بیشتر از زیان قابل اجتناب بر بزهدیده منتهی خواهد شد.

اما ،عالوه بر این منطقها كه حاكم بر كنترل جرم اقتصادی اس��ت ،شایس��ته

اس��ت كه بین پیگرد اختی��اری و الزامی این نوع جرم قائل به تفكیك ش��د .در
واقع ،اگرچه كنترل جرمی مانند تقلب به درخواس��ت و خواس��ت بزهدیده مبنی بر

پیشگیری و كشف این جرم و اعالم آن به مقامهای صالحیتدار بستگی دارد،
اعالم و پیگرد جرمی مانند پولش��ویی در برخی از كش��ورها الزامی است .برای

مثال ،در كانادا ،واس��طههای مالی مكلف اند كه تمام دادوستدهای با سقف بیش
از ده هزار دالر و نیز دادوس��تدهای مش��كوك را بر اساس مجموعهای از معیارها

گ��زارش كنند .مجازات متخلف میتواند تا پنجس��ال زندان باش��د .در عوض ،در
س��وئیس ،هیچ س��قف مالی در این خص��وص برای اعالم وجود ن��دارد و اختیار

خودتنظیمی به واسطههای مالی داده شده است.

البته ،كنشگران خصوصی نیز در كنترل جرم اقتصادی نقش چشمگیری دارند.

در واقع ،انتظار از بزهدیدگان جرمهای اقتصادی برای همكاری و مش��اركت آنان

در تحقق این امر باال ست .حتی گاهی پلیس از آنان (بهویژه بزهدیدگان صنفی)
درخواس��ت میكند كه فرایند پیگرد را با هزینة خود ش��روع كنند یا اینكه منابع،
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فنی تس��هیلكنندة تحقیق و یا وسایل رفتوآمد را در
نیروی انس��انی یا وسایل ِ
اختیار آن��ان قرار دهند .امروزه ،جهتگیری سیاس��ت دولتها در زمینة مبارزه با
پولشویی به سمت مشاركت دادن مردم و كنشگران خصوصی برای تغذیة منابع
مربوط به پولش��ویی اس��ت .بنا بر این ،نقش این كنشگران در این زمینه حیاتی
اس��ت؛ به گونهای كه ،ابتكار عمل مقامهای دولتی در شناسایی موارد پولشویی
كه باید مورد پیگرد قرار گیرد به اطالعات این دس��ته بستگی دارد؛ هرچند خود
كنشران خصوصی نیز در این زمینه بیتفاوت نبوده و معمو ًال در پی كاهش زیان
شركتها و ارائة تصویری مطلوب ،موفق و مسؤول از شركت اند.

راهبردهای پیشگیری
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راهبرده��ای پیشگی��ری از جرم اقتص��ادی بهلح��اظ منطقی از ن��وع تعریف و
توضیحهای مختلف مربوط به این نوع جرم ناش��ی میشود .جرم اقتصادی را به
ش��یوههای گوناگون و از منظر كالن ،خرد یا روانش��ناختی میتوان تحلیل كرد.
علت این جرم در س��طح كالن به مجموعهای از عوامل مانند اقتصاد ،بیكاری،
ن��وع نظام اقتصادی (س��رمایهداری یا دیگر انواع نظامه��ا) یا نوع فرهنگ جاری
باز میگردد .در س��طح خرد ،پژوهشگران بر عوامل وضعی فرصتساز ،وضعیت
اقتصادی مرتكب یا ویژگیهای روانشناختی مرتكبان جرمهای اقتصادی تمركز
دارن��د؛ همچنان كه برخی در اغلب موارد جامعهس��تیزی و بیماریهای روانی را
منشأ رفتارهای متقلبانه میدانند .البته ،بین عوامل كالن و خرد تبیینهای میانه
نیز مطرح ش��ده است .عوامل سازمانی شركتها یا دولت و عوامل ساختاری یك
صنعت بهمنزلة یك كل یا ضعف هنجارها و كنترل حاكم بر برخی از فعالیتهای
اقتصادی در این دسته قرار دارند.
وضعی برخاس��ته از
به نظر میرس��د ك��ه بهكارگیری ش��یوههای پیشگیرانة
ِ
تبیینهای خرد آس��انتر و مؤثرترباشد .در واقع ،اگر تغییر نوع نظام سرمایهداری

جرم اقتصادی وكنرتل آن
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یا كاهش میزان بیكاری دشوار است ،در عوض ،تأثیرگذاشتن بر اوضاع و احوال
مادی تش��كیلدهندة فرصتهای مجرمانه امكانپذیر اس��ت .بدین ترتیب ،برای
ِ
كاهش خطر اس��تفادة متقلبانه از كارتهای اعتباری ،میتوان برای مثال عكس
دارن��دة قانونی را روی آن چاپ كرد .یا برای پیشگیری از اختالس و دیگر انواع
دقیق دورهای استفاده
تقلب در ش��ركتها و نیز كش��ف آن ،از حسابرس��یهای ِ
ك��رد .به طور كلی ،بزهدی��دگان بالقوه باید به ابزارهای كنترل مجهز ش��وند .در
ش��ركتها ،افراد مس��ؤول كنترل باید بهدقت مراقب خألهای مربوط به تقس��یم
صالحیتها ،ارزیابی و بررس��یهای مس��تقل و نیز س��ازوكار مجوزها باشند .اگر
قرار اس��ت پیشگیری از جرم در ابتدای اس��تخدام نیروهای جدید در ش��ركتها
انجام ش��ود ،كارفرمایان باید پیشینه و ش��رح حال درخواستكنندگان استخدام و
كاس��تیهای آنها را بهدقت بررسی كنند و از آنان بخواهند كه فرمهای استخدام
را تكمی��ل و به همراه چند توصیهنامه تحویل دهن��د و بیدرنگ از رهگذر تلفن
دربارة درستی و نادرس��تی اطالعات دادهشده تحقیق كنند .آنان باید در گماردن
افراد در پس��تهای حساس حساسیت به خرج داده و خالصهای از پیشینه سجل
قضائی آنان را مطالبه كنند و از پیشینه شغلی و فعالیتهای موقتیشان اطالعات
الزم را به دس��ت آورند .در نهایت ،برای پرهیز از بهكارگیری نیروهای نامطلوب،
میتوان از درخواس��تكنندگان آزمونهای روانسنجی گرفت .از بین آزمونهای
مطرح كه امكان كش��ف بیماری روانی و یا جامعهس��تیزی احتمالی در مورد آنها
وجود دارد میتوان به آزمون  Business - scanیا  B- scanاشاره كرد .از
این آزمون برای انتخاب درخواس��تكنندگان استخدام استفاده میشود .البته ،این
روش هنوز در مرحله و فرایند گرفتن تأیید قرار دارد.
خاطرنش��ان میش��ود كه پیشگیری از جرم بهمنزلة یكی از شكلهای كنترل
جرم دو امتیاز دارد .این اقدام میتواند در س��طح كالن و با ش��یوههای استاندارد
و كمهزینه انجام ش��ود .به عالوه ،بخش خصوصی پیشگیری از جرم را ترجیح
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میده��د .زیرا ،مخاطبان تدابیر پیشگیران��ه همة افراد یا كاركنان و بدون اعمال
تبعیض اند .بنا بر این ،این حس ناخوشایند را كه شركت برخی از افراد را بهدقت
تحت نظر دارد در بین مراجعان برنمیانگیزد.

راهبردهای كشف
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كشف جرم اقتصادی در سطح وسیعی بر بررسی اطالعاتی كه دادوستد بر اساس
آن انجام میشود مبتنی اس��ت؛ از قبیل هویت دادوستدگران و كنشگران ،هدف
نهای��ی [معامل��ه] ،چگونگی اجرای ق��رارداد ،مبدأ و مقصد پول و غیره .بررس��ی
ای��ن دادهه��ا در ابتدا و قبل از مداخله دیگران برعه��دة بزهدیدگان احتمالی جرم
اقتصادی اس��ت .در واقع ،ج��رم اقتصادی بدون همكاری بزهدیده بهس��ختی به
اطالع پلیس و دادگستری میرسد.
زمانی كه جرمی اقتصادی در یك شركت ،اداره یا یك سازمان ارتكاب مییابد،
همكاران آگاه میتوانند در اعالم این جرم مشاركت كنند .قانونگذاران كشورهای
مختلف (بهویژه انگلوساكس��ون) برای تشویق این عده به گزارش و اعالم آنچه
میدانند تدابیر مختلف حمایتی پیشبینی كرده اند .البته ،خود شركتها نیز نوعی
سیاس��ت تش��ویق و گزارش و اعالم جرمهای ارتكابی را اج��را میكنند .این امر
كاركنان شاهد ارتكاب ابتدا از در میان گذاشتن آن با رسانهها
موجب میشود كه
ِ
خ��ودداری كنند و از اینكه اعالم گزارش جرم از طرف آنان با جدیت بررس��ی و
رس��یدگی میش��ود اطمینان حاصل كنند و در عوض از حمایت در مقابل هر نوع
اق��دام انتقامجویانه از طرف افراد اعالمی بهرهمند ش��وند و در صورت ورود ضرر
خسارتشان جبران شود.
از سویی ،در خصوص برخی از جرمها مانند تقلب با كارت اعتباری ،شركتهای
بزهدیده میتوانن��د از برنامههای رایانهای برای پردازش و تجزیه و تحلیل دقیق
دادهها اس��تفاده كنند .هدف این ابزارها و برنامهها آن اس��ت كه با كمك هوش

جرم اقتصادی وكنرتل آن
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مصنوعی ،از بین دادههای متمركز ،موارد مشكوك را جهت توجه بیشتر شناسایی
غیرعادی واردشده
كنند .با كمك این ش��گرد میتوان با مقایسه میان رفتارهای
ِ
ب��ه بانك دادهها از یك س��و و رفتارهای مجرمانة نمونه ی��ا رفتارهای نمونهای

كه رفتار غیرعادی باید با آن مقایس��ه و شبیهس��ازی ش��ود از سوی دیگر ارتباط
برقرار كرد .س��امانة ه��وش مصنوعی از دانش و اطالع��ات مربوط به گونههای
رفتارهای مجرمانه تغذیه میكند و سامانهـكارشناس خوانده میشود .با این حال،
این نوع س��امانهها جانشین افراد مس��ؤول كشف جرم نمیشوند ،بلكه به آنان در
افزایش ش��انس بررس��ی موارد مش��كوك و مواردی كه بهنظر مجرمانه میرسد
كمك میكنند و ش��انس بررسی مواردی را كه دربردارندة هیچ جرمی نیست نیز
كاهش میدهند .مزیت این س��امانه آن اس��ت كه به طور مداوم و به مرور زمان
كه دادههای جدید وارد میش��ود معیارهای تجزیه و تحلیل و مقایس��ه را روزآمد
میكند .این س��امانه توانایی شناس��ایی گونههای جدید رفتار مجرمانه و برقراری
ارتباط بین آنها را كه برای كارشناسان تاكنون ناشناخته بوده اند دارد.
اما ،حوزهای كه موفقیت س��امانهـ كارش��ناس در آن امیدواركننده است حوزة
مسؤول
كشف جرم پولشویی است .نخستین دلیل آن است كه افراد و مقامهای
ِ
ای��ن مأموریت با حجم گس��تردهای از دادهها روبهرو اند .ب��رای مثال ،در كانادا،
مس��ؤول جمعآوری و تجزیه و تحلیل اعالم عملیات مش��كوك و عملیات
ادارة
ِ
دالر س��االنه نزدیك به چهارده میلیون اعالمیه (اظهارنامه)
ِ
مالی بیش از دههزار ْ
دریافت میكند .بهعالوه ،مزیت سامانهـكارش��ناس نسبت به انسان ،در صورتی
كه به طور صحیح بهكار گرفته شود ،این است كه میتواند گرایش و تمایالتی را
كه با چشم نامسلح نمیتوان كشف كرد تشخیص دهد.

راهبردهای بازدارندگی

راهبرده��ای بازدارندگی عبارت ان��د از ا ِعمال و اجرای ضمانتاجراهای كیفری یا
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تهدید به اجرای آنان .زمانی كه بازدارندگی بر تحمیل ضمانتاجراها مبتنی است،
این ضمانتاجراها میتوانند رسمی یا غیررسمی باشند .ضمانتاجرای غیررسمی
در بخش خصوصی عبارت است از تهیة یك فهرست سیاه؛ یعنی ،دور كردن فرد
از محیط حرفهای یا جلوگیری از خرید كاال یا دریافت خدمات با ش��رایط برابر با
دیگران .اساس��یترین ایراد ضمانتاجرای غیررسمی عبارت است از ا ِعمال مكرر
آن نسبت به متهم بدون اطالع او و عدم رعایت حقوق بنیادین وی از قبیل حق
اس��تماع در برابر دادگاه،حق دفاع ،حق اعتراض نس��بت به تصمیمهای صادره و
غیره .اما ،ضمانتاجراهای رس��می بیشتر در حوزة حقوق مدنی یافت میشوند و
احتمالی
عبارت اند از متوسل شدن به حق شرط در قرارداد و متزلزل كردن منافع
ِ
مجرم بالقوه .این ضمانتاجرا اغلب به نفع بزهدیده اس��ت .بدین ترتیب ،مرتكب
بالقوه با مالحظة جبران خس��ارت احتمالی كه جنبة تنبیهی دارد منصرف خواهد
شد .برای مثال ،ضمانتاجرای تقلب در حقوق كار اخراج است یا تقلب نسبت به
بیمه با ضمانتاجرای خودداری از پرداخت خس��ارت از طرف بیمه روبهرو خواهد
شد.
ام��ا ،ضمانتاجراهای كیف��ری متفاوت اند .از بین این دس��ته ،جزای نقدی به
لحاظ بازدارندگی نس��بت به مجرمان اقتص��ادی بیشترین تأثیر را دارد .در واقع،
اگر زندان و تعلیق مراقبتی تأثیر اندكی بر میزان تكرار جرمهای اقتصادی دارند،
تأثیر جزای نقدی در مورد این دس��ته انكارش��دنی نیست و زمان تكرار جرم را به
تأخیر خواهد انداخت .البته ،در این خصوص اتفاقنظر نیست .برخی از نویسندگان
اقتصادی اساسی
مانند وس��بورد 1این نوع ضمانتاجرا را برای مرتكبان جرمهای
ْ
9

تلق��ی میكنند .برخی دیگر مانند بریت ویت  2آن را به دلیل اینكه در اغلب موارد
رابطة اجتماعی را قطع نمیكند و اطرافیان و دوس��تان مرتكب نیز معمو ًال از این
10

1. Weisburd
2. Brait Wait

جرم اقتصادی وكنرتل آن
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ن��وع محكومیت بیاطالع میمانند فاقد اثر بازدارندگی میدانند .س��اترلند نیز در
س��ال  1940از جنبة محرمانه و س��ری این نوع مجازاتها نس��بت به مجرمان
یقهسفید صحبت كرده است.
ج��زای نقدی به محكوم امكان میدهد كه در جامعه باقی بماند و فعالیتهای
عادی خود را ادامه دهد .بنا بر این ،منفعت این ضمانتاجرا برای وی آن است كه
س��رمایة اجتماعی باقیمانده برای وی را حفظ خواهد كرد .نتیجه اینكه ،استفادة
بیح��د و حص��ر از جزای نقدی آن را از ذات خود ته��ی و مرتكبان آن را مالیاتِ
نقض قانون تلقی خواهند كرد.
مجرم��ان بالقوه از خطر
بازدارندگ��ی میتواند بر دس��تكاری دریافت و تلقی
ِ
مجازاتهای��ی ك��ه در صورت گذر از اندیش��ه به فعل با آن روبهرو خواهند ش��د
نیز مبتنی ش��ود .محققان در چهارچوب تحقیقات میدانی كوش��یدند تا نسبت به
بالفعل تقلب بازدارندگی ایجاد كنند .برای مثال ،گرین  1در سال
مرتكبان بالقوه یا
ِ
11

 1985از رهگذر یك ش��ركت تلویزیونی یك نامة بازدارنده به مش��تریانی كه با
دس��تكاری در اتصال به شبكه تمام ش��بكهها را دریافت میكردند فرستاد .این
نامه به گونهای بود كه نش��ان نمیداد ش��ركت قب ً
ال در جریان موارد تقلب بوده
اس��ت .در این نامه اعالم ش��د كه ش��ركت در دو هفتة آینده به انجام تحقیق در
این خصوص مبادرت و مرتكبان تقلب برپایة قانون شناس��ایی ،پیگرد و مجازات
خواهند ش��د .این نامه عین عب��ارت قانون مربوط را ذكر و ب��ه حداكثر مجازات
قانونی این جرم ،یعنی یك س��ال زندان یا هزار دالر جزای نقدی ،نیز اشاره كرد.
در انتهای نامه ،شركت به متخلفان دوهفته مهلت داد تا وضعیت خود را با قانون
منطبق كنند و انطباق وضعیت با قانون در این دوره برابر با عدم پیگرد بود.
ای��ن نوع نام��ه از لحاظ بازدارندگی با موفقیت زیادی روبهرو ش��د .از میان 67
مرتكب تقلب ،دو نفر برای پرداخت حق انش��عاب خود با ش��ركت تماس گرفتند

1. Green
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و چهل نفر بهس��ادگی وضعیت خود را با قانون منطبق و متعهد به پرداخت حق
انشعاب شدند .یكسوم از تعداد  67نفر نمونة تحقیق هرگز به نامه پاسخ ندادند.
این اثر سودمند نیز البته پایدار بود .زیرا ،ششماه بعد فقط دو مشترك كه وضعیت
خود را با قانون منطبق كرده بودند دوباره به طور غیرمجاز انشعاب گرفتند.

نتیجهگیری

كنترل جرم اقتصادی باید در شكلهای مختلف صورت پذیرد و بسنده كردن به
یك راهبرد مفید نخواهد بود .زیرا ،همین جرم ممكن اس��ت توسط افراد مختلف
و ب��ا توجیههای مختل��ف و با درجة قاطعی��ت متفاوت ارتكاب یاب��د .بنا بر این،

برای دس��ت یافتن به حداكثر كارآمدی در بازداش��تن افراد مستعد ارتكاب جرم،
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بای��د همانن��د حوزة تبلیغات از حربهها و ش��یوههای مختلف اس��تفاده كرد .زیرا،

حساس��یت همة افراد در برابر یك ش��یوه برابر نیس��ت .برای مثال ،همان گونه

ك��ه میدانیم ،تأثیر برخی از گونهه��ای مجازات بر تكرار جرم مجرمان اقتصادی

بیشتر است؛ همانگونه كه تهدید مجازاتهای غیررسمی بر برخی از مجرمان

اقتصادی بالقوه در مقایس��ه با ضمانتاجراهای كیفری افزونتر اس��ت .بهعالوه،

نباید اثر بالقوة بازدارندگی اخالق را در بزهكاران اقتصادی فراموش كرد .در واقع،

مجرمانی كه از س��رمایة اخالقی بیبهره نیستند ،در صورت ارتكاب جرم خود را

اعتقادات مانع
از رهگذر س��رزنش و پشیمانی مجازات میكنند .بنا بر این ،تقویت
ِ

از گ��ذر از اندیش��ه به فعل ن��زد مجرمان بالقوه میتواند مؤثر واقع ش��ود .كنترل

جرمهای اقتصادی مس��تلزم روزآمد كردن مستمر ش��یوهها ست .دلیل این الزا ْم
توس��عة فناوری و اس��تفادة مجرمان از ابزارهای جدید این علم اس��ت .از سوی
ْ
كشف مجرمان را بر آن میدارد تا به
دیگر ،راهبردهای پیشگیری ،بازدارندگی و

طور دائم با راهبردهای رودرروی خود منطبق ش��وند .عدهای از این دس��ته نیز به

جرم اقتصادی وكنرتل آن
شهرام ابراهیمی

مرور زمان و برحسب تجربه همزمان با بهبود روشهای مقابله ،شیوههای خنثی
كردن آن را فرا میگیرند.

البت��ه ،در نهای��ت نباید فراموش ك��رد كه كنترل جرم اقتص��ادی میتواند آثار

پیشبینینش��ده و ناخوشایندی در برداشته باش��د .زیرا ،پیشگیری با شكلها و

گونههای مختلف آن میتواند اثر عكس داش��ته باش��د .از میان آثار ناخوش��ایند

میتوان به خطر جابهجایی بزهكاری و افزایش تالش برخی بزهكاران برای بهبود

نحوة اقدام خود اش��اره كرد .این چیزی است كه انطباق ابتكاری نامیده میشود.

در زمینة پیشگیری از تقلب ،افراط در تدابیر پیشگیرانه میتواند اجرای برنامهها
را ُكند و پیچیده كرده یا نوعی احساس ظن و بیاعتمادی را ترویج كند .بهعالوه،

زمان��ی كه اعالم جرم با پاداش همراه میش��ود ،خطر گزارشهای غیرواقعی نیز

افزایش مییابد .از س��ویی ،بهكارگیری ش��یوهها و وس��ایل جدید پیشگیری از

جرم گاهی به بزهدیدگان احس��اس امنیت افراط��ی میدهد .این وضعیت موجب
میش��ود كه آنان چشم و گوش بسته به سازوكارهای پیشگیرانه اطمینان كرده

و بیاحتیاطی پیشه كنند.

در نهایت ،خاطرنش��ان میش��ود كه حتی شكلهای س��بك پیشگیری مانند

حساسس��ازی و تقویت س��رمایة اخالقی نیز میتوانند آثار دور از انتظاری در پی
داشته باشند .برای مثال ،تعدادی از محققان  1در تحقیق خود در زمینة پیشگیری
12

از تقلب نسبت به بیمه ،از رهگذر اغراق در برآورد خسارت ،چند شركت بیمه را به

فرس��تادن نامههایی با دالیل موجه به كسانی كه در معرض ارتكاب تقلب بودند
هدایت كردند .از جمله دالیل مطرح در این نامه آن بود كه تقلب موجب افزایش
حق بیمه ش��ده و این امر در نهایت به ضرر افراد درستكار خواهد بود .مرتكبان

بالقوة تقلب در پاسخ به این نامه ،بهجای تالش برای انصراف از تقلب یا محدود
1. Tremblay, 2000

147

دوره جدید شامره 61
زمستان 1386

ك��ردن میزان تقلب ،برعكس بر میزان تقل��ب افزودند .در واقع ،پیام اخالقی این

نامه آنان را از واكنش واقعی شركت بیمه در صورت تقلب آگاه كرده بود .به طور

خالصه ،این پیام كه میخواست بازدارنده باشد به مجوز تقلب تبدیل شد.
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