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تر نقش نوسانات ارز در افزایش یی برای بررسی هرچه بهتر و جامعهاتالشدر این مقاله : چکیده

سازی و ساماندهی جرائم اقتصادی صورت گرفته است. هدف از آن اقداماتی برای رفع ابهام، شفاف

ی مناسب و سازوکارهاآن در پیدایش و بروز جرائم اقتصادی، ارائه  ریتأثنوسانات ارز و  سازنهیزمامل عو

بررسی نقاط ضعف حقوق و  اقتصادی و جرائمجهت توجه صرف به بحث پیشگیری از نوسانات ارزی 

پاسخ با این در واقع در مقام  باشد.می اقتصادی و جرائمکیفری در برخورد با عامالن نوسانات ارزی 

نقاط  نیترمهم؟ باشدیمتأثیر نوسانات ارز بر میزان جرائم اقتصادی به چه ترتیب ایم که سؤاالت بوده

نقش  ؟باشدیماقتصادی چه  و جرائمضعف حقوق کیفری ایران در برخورد با عامالن نوسانات ارزی 

افزایش  ی نظیر کاهش تولید وسبب وجود عوامل و بهنوسانات ارز در میزان جرائم اقتصادی موثر است 

با تلفیق دیگر عوامل باعث بروز  و شودیمثر ایش بیکاری که از نوسانات ارز متأافز عدم اشتغال و تورم و

نوسانات ارز در جهت افزایش جرائم اقتصادی به دلیل  ریتأثکه نسبت  شودیمجرائم اقتصادی 

 ضمن مقالهاین  .کاهش جرائم اقتصادی استاقتصادی کشور بیشتر از حالت روند  یهاحوزهگستردگی 

 و جرائمنوسانات ارزی  سازنهیزمعوامل  یو بررس لیو تحلتبیین جایگاه ارز در اقتصاد به تشریح 

راستای  و درجرائم اقتصادی از نوسانات ارزی پرداخته  یریرپذیتأثآنها با محوریت  و ارتباطاقتصادی 

از جرائم اقتصادی جهت دستیابی به  یریشگیو پنات ارزی ارائه مکانیزم کارآمد برای کنترل نوسا

 اقتصاد کشور نگارش شده است.  و توسعه و رشداهداف عالیه اقتصادی 

 اقتصادی خوارانرانتاقتصادی، فعاالن اقتصادی،  : نوسانات ارز،واژگان کلیدی

 

 مقدمه

به ارز خارجی وتاثیر نوسانات ارز بر فعالیت  هاآنته بودن وابس اقتصادی و یهاحوزهبا عنایت به این که گستردگی دامنه فعالیت 

و را برای اقتصاد کشورمان به وجود آورده بود  یو معضالتاقتصادی کشور به طور وسیع در چند سال اخیر مشکالت  یهاحوزه

خالف قانون  اقدامات وکه حاصل آن بروز جرائم  گشتیممشکالت جدیدتری در حوزه اقتصاد کشور پدیدار  روزروزبهطرفی  از

که  نمودیموضعیت بروز جرائم در حوزه اقتصادی کشور ایجاب  اقتصادی کشور و تیموقعبنابراین ؛ در بستر جامعه بود

جرائم اقتصادی با ارائه راهکارهای مناسب جهت کمک به  آن بر ریتأث و نوسانات ارز سازنهیزمپژوهشی برای شناسایی عوامل 

 .شگیری از جرائم اقتصادی صورت گیردپی مشکالت اقتصادی و
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 در ایران نوسانات ارز خارجی بر و یموثر داخلعوامل ـ 1

 عوامل داخلی موثر بر نوسانات ارزـ 1ـ1

 عرضه( 1

منفعت  و کسببرای دستیابی  ندینمایمورود پیدا  یررسمیغاقتصادی به بازارهای  و دالالنزمانی که مردم  رسدیمبه نظر 

 ارز روند باعث اختالل در میزان نیو ا کنندینم به بازار عرضه را آنها و ندینمایموجود در بازار را خریداری م یارزهابیشتر 

که با افزایش تقاضا برای ارز  ندینمایمآنها وجود ندارد فقط اقدام به خرید  بر عملکرد و صرافان نیز که نظارتی دقیقی شودیم

تعادل ارز به صورت عرضه و تقاضا زمانی ممکن است که نیاز داخل  .را به همراه دارد یوساناتو ن کندیمنرخ ارز نیز افزایش پیدا 

؛ پذیر نیسترا کم کنیم یا آن را کنترل کنیم که در شرایط فعلی ما مشکل عرضه ارز داریم و به میزان تقاضا، عرضه امکان

 .(3131 ،می)ندی بنابراین بهترین شیوه کنترل عرضه و تقاضا و مدیریت آن است

 

 تقاضا( 2

شرایط اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور  و تابع یعیرطبیغبعضی مواقع  و درتقاضا برای ارز در ایران در بعضی مواقع طبیعی 

 تجهیزات طبیعی و مواد اولیه و و یاهیسرما ای وواردات کاالهای واسطه تجارت و برای مسافرت و ارز است به طوری که تقاضا

 عید نوروز ولی تقاضا برای ارز به منظور خرید و به زمان خاصی بستگی دارد مثل تعطیالت تابستان و ندارد وهمیشه وجود 

-به مراتب شدیدتر از مورد اول می یابد کهبا یک جوسازی شدت می است و یعیرطبیغرسمی غیر فروش در بازارهایی رسمی و

و افرادی که کار خرید  نماید چون با افزایش تقاضا از ناحیه دالالن ویا منرخ ارز نیز تغییر پیدهرچه تقاضا باالتر رود  باشد و

تجارت باید با محدودیت  واردات و نیاز به ارز برای مسافرت و نماید ودا میارز موجود در بازار کاهش پی ندینمایمارز را  فروش

ناکافی ارز از سوی بانک مرکزی باعث  یا نامناسب و در نتیجه با قیمت باالتر در کشور صورت گیرد که با عدم تزریق به موقع و

یا بانک مرکزی اقدام به تزریق  و ثیر عوامل دیگر کاهش یابدتحت تأ هرگاه نرخ ارز شود ویش نرخ ارز به سبب تقاضا باال میافزا

 و بب ریسک باال برای نرخ ارزفروش آن هستند رغبتی به تقاضا برای ارز به س افرادی که در خرید و به بازار نماید دالالن و ارز

 .شودیمعدم منفعت ندارند لذا در این شرایط نرخ ارز با میزان تقاضا دچار نوسان 

 

 مسئوالن دولتی های بانک مرکزی و( سیاست3

د موجب توانهای اعالمی میگذار ابزار عملی برای تزریق ارز به بازار ندارد و قصد این تزریق را نیز ندارد، سیاستوقتی سیاست

هایشان رسد تعدادی از کسانی که داراییشود بازار رمزخوانی خود را از این مباحث داشته باشد. به تبع این موضوع، به نظر می

تراشی در برابر سیاست نزدیک کردن نرخ دالر آزاد به کنند با مانعهای خود سعی میبه دالر است از هراس کاهش ارزش دارایی

در واقع بانک مرکزی در بعضی  کت به سوی همگرایی مقاومت کنند و نرخ دالر در مسیر واگرایی قرار گیردای و حردالر مبادله

بر عملکرد  و نظارتارز وعدم برخورد  یو کافهمچون عدم تزریق به موقع  ییهااستیسمواقع به منظور مدیریت نرخ ارز 

را در  یهاو ضعفگفت اثر مطلوبی در سابقه نشان نداده است  توانیمکه  دینمایمارز اتخاذ  یررسمیغ یو بازارهاصرافان 

 .(3131، )روزنامه دنیای اقتصاد اعمال سیاست هانشان داده است که منجر به افزایش نوسانات نرخ ارز شده است

 

 های اقتصادی کشورحوزه ها در( اختالل در توازن سرمایه4

هایی مهم توجه مسئوالن کشور به بخش کشور معلول عدم حمایت وهای اقتصادی ها در حوزهاختالل در توازن سرمایه

دامداری در آن نقش دارند است به طوری  صنعت و های کشاورزی وهای تولیدی کشور که بخشقطب اقتصادی کشور خصوصاً

 تیموقعر دستیابی به های فعالیتی خود به منظونبودن حوزه گوو جوابمناسب اقتصادی این روند افراد به دلیل شرایط ناکه با 

طال به  و کند که این افراد در بعضی مواقع به بازارهای ارزبه حوزه دیگر ورود پیدا می از حوزه کاری خود خارج و جایگاه بهتر و
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ازی دالالن جوس اقتصادی با ترغیب و یفشارهارهایی از  و منفعت بیشتر دستیابی کوتاه مدت به سود و سبب راحتی و

 از طرفی کاهش تولید و یابد وقتصادی تقاضا برای ارز افزایش میدالالن ا فعالیت این افراد و نمایند که باپیدا میاقتصادی ورود 

افزایش  ارزش پول ملی به سبب کاهش تولید و شود وهای اقتصادی کشور میای در حوزهسرمایه هم خوردن توازن شغلی و بر

 .شود که با گذشت زمان نرخ ارز نوساناتی را تجربه خواهد کردافت میتقاضای باال دچار  زانیم نرخ ارز به خاطر

 اقتصادی کشور یهاحوزهفعالیت دالالن اقتصادی در  ورود و (5

به طوری که  ،صحیح اقتصاد کشور و تحقق امر جهاد اقتصادی هستند یچرخهدالالن اقتصادی یک آفت بزرگ برای 

بهترین روش جلوگیری  ،پیشگیری .(3133،پور ی)عل فراد سودجو از بین می رودملی و شخصی کشور توسط این ا یهاهیسرما

 را آنان و یابیشهیر را هاعلت  برای تحقق این امر باید .از سوء استفاده مالی احتمالی در سیر انجام هزینه و مقابله با فساد است

ها را خواهند قیمتگیرد که در این شیوه میصورت میپدیده داللی عاملی است که به صورت روابط پنهان و آشکار  برد بین از

 .(3131،)ندیمی گذاردیم ریتأثآنها بر نرخ ارز  تیو فعالبه نفع خودشان جهت بدهند 

 

 عوامل خارجی موثر بر نوسانات ارزـ 2ـ1

 در نوسانات ارز اقتصادی کشور یهامیتحرنقش ( 1

های اخیر در بازار ارز عنوان نمودند ترین علت التهابرا به عنوان اصلی تحریم اقتصادی به اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصادی

ی برخورد و مقابله با آثار منفی تحریم اقتصادی متأثر است بنابراین شرایط بازار ارز به شدت از سیاست خارجی کشور و نحوه

ی فروش نفت به عنوان بر شیوه زیرا در صورتی که تشدید تحریم از طرف کشورهای غربی به خصوص تحریم بانک مرکزی

 .(3131،باغی غالمی) تواند نوسانات ارز را به دنبال داشته باشدترین منبع درآمد ارزی کشور تأثیر بگذارد، میاصلی

پی آن باعث افت ارزش پول ملی  و دراقتصادی عالوه بر اینکه باعث نوسانات ارز  یهامیتحرکه  رسدیمبه نظر  گونهنیالذا  

طرف معامله  یهاو بانکاست بدین صورت که با تحریم بانک مرکزی ایران  رگذاریتأثدر بخش تولید داخلی نیز  ندشویم

کاالهای  که بانک مرکزی ایران درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و شودیم ایران روابط تجاری دارند باعث کشور خارجی که با

 نیاز شود وهای وارداتی که در کشور تولید مییا مجبور به قبول کاال و بیشترای با پرداخت هزینه واسطه به صورتصادراتی را 

بر خیر شاهد بروز اثرات تحریم شود که در چند سال اقطب تولید کشور وارد می اساسی به آن نیست که اثرات منفی آن بر

 و تیفیکیبکاالهای  مواد اولیه و و ایی تولید با واردات کاالهای واسطههاتولیدی کشور به سبب افزایش هزینه یهابخش

در معرض خطر قرار  مالزی هستیم که کاهش تولید و هند و به سبب واردات اجباری از کشورهای مثل چین و راستانداردیغ

 گرفتن تولید داخلی را در بر دارد.

 

 نظامی بین کشورهای منطقه مناقشات سیاسی و( 2

ی در بعضی از حت است و رگذاریتأث هاتجاری بین کشور قه در روابط اقتصادی وهای منطنظامی بین کشور و مناقشات سیاسی

گذارد که در بعضی مواقع منجر از تجاری آنها اثر میتر شود که این عوامل برمی زین منطقه های همسایه وکشور ریگدامنمواقع 

تی را در زمینه نرخ ارز بین کشورها هستیم شود که در این صورت شاهد نوسانابدهی کشورها می به کاهش ارزش پول ملی و

های منطقه نظامی بین کشور در چند سال اخیر به سبب مناقشات سیاسی و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و

 و باشد رابطه معکوس داردیورو می طال که با نرخ ارز که بیشتر دالر و قیمت نفت و ثیر آن برتأ میانه ودر منطقه خاور خصوصاً

 شود.منطقه نرخ ارز هم دچار نوسان می با متشنج شدن وضعیت

 

 مسئوالن کشورهای پیشرفته یهایگذاراستیس( 3

رقابتی  بهبود اوضاع اقتصادی کشور خود هستند و های پیشرفته صنعتی همیشه درصدد حفظ ارزش پول ملی وورمسئوالن کش

را اتخاذ نمایند که به اهداف خود در  ییهااستیساقتصادی  های تجاری وشود تا در رقابتکه با کشورهای دیگر دارند باعث می
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 های مسئوالن بانک مرکزی امریکا وتوان به سیاستر این میان میتوسعه اقتصادی کشورشان دست یابند که د زمینه رشد و

از کاهش ارزش پول  کنند ودیریت مینرخ ارز را م دهند ویم ری نرخ بهره بانکی را افزایشاروپا اشاره داشت که در مواقع ضرو

های معقولی البته به سود یاستدر مواقع بحرانی نیز س نمایند وجلوگیری می گرید ای پولی کشورهادیگر واحده ملی در برابر

دیگر از جمله کشور ما که در  یکشورهادر میزان ارزش پول ملی  بازتابی را هااستیساین  برندیمکشور خودشان به کار 

ارزش پول ملی  دارد و میینمایماستفاده  شودیمنسبت به پول این کشورها سنجیده  کشورمانارزش پول  یالمللنیبامالت مع

 هااستیسبعضی مواقع این  گفت در توانیماست که  متأثر هااستیساز این  میینمایمارزهایی که از آن استفاده  کشورمان و

 شوند.می یالمللنیبنوسان نرخ ارزهایی  باعث تغییر و

 

 عوامل موثر بر بروز جرائم اقتصادی ارتباط نوسانات ارز باـ 2

 میزان جرائم اقتصادی آن بر ریتأث ارتباط تولید داخلی با نوسانات ارز و ـ1ـ2

شود، این فشار به تولیدکنندگان منتقل خواهد شد؛ یعنی زمانی که سیستم توزیع از حالت غیرنقد به نقد تبدیل می

اینکه حجم خرید باالیی دارند با مشکل مواجه  لیبه دلصورت نقد خریداری کنند و کنندگان هم مجبورند مواد اولیه را بهدتولی

ای است لذا با کاالهای واسطه تجهیزات و به دلیل این که برای تولید داخلی نیاز به مواد اولیه و (3131،)میدری خواهند شد

 نیتأمهای مهم تولیدی کشور به سبب عدم که قطب شودیمباعث  .دیآیمر نرخ ارز به وجود نوساناتی که د افزایش نرخ ارز و

افراد  گذارد و ریتأثهای مهم اقتصادی کشور ر بخشفعالیت آنها ب های باالی تولید با چالش روبرو شوند وهزینه منابع مالی و

های دیگر نمایند لذا با این روند در جبور به فعالیت در حوزهم آنها را از فعالیت دور سازند و فعال در بخش تولیدی کشور را

 و ابدییماز نوسانات ارز کاهش  یریرپذیتأثتولید داخلی هم با  و شودیماقتصادی کشور اختالل وارد  یهاهیسرمازمینه توازن 

صادرات هم به دلیل کاهش  شوند ون کشور مجبور به واردات کاال میآن مسئوال نیتأم با کاهش تولید به منظور نیاز داخلی و

نیز  و تورم ابدییمفعالیت دالالن اقتصادی افزایش  های کاالها در کشور به سبب تقاضای زیاد وقیمت تولید رونقی ندارد و

طمع برخی  حرص و زندگی و یهانهیهز نیتأماقتصادی بر برخی از افراد جامعه برای  یو فشارها ابدییممتعاقب آن افزایش 

ئم اقتصادی بسامان موجود زمینه بروز جرااستفاده از شرایط نا و یاندوزثروتافراد دارای سطح طبقاتی مرفه برای  جویان وسود

مهم تولیدی کشور  یهابخشاز  تیو حماعدم کنترل نوسانات ارز  اقتصادی و یهااستیباس و آوردیمرا در سطح جامعه فراهم 

 بر جرائمسانات ارز از نو متأثرچنین بیان نمود که کاهش تولید  توانیمدر واقع  شودیم کم بر شدت جرائم اقتصادی افزودهکم

 .شودیمدارند  یترکینزدباعث افزایش جرائم اقتصادی که با نرخ ارز رابطه  بوده و رگذاریتأثاقتصادی 
   

 جرائم اقتصادی آن بر ریتأث ارتباط تورم با نوسانات ارز وـ 2ـ2

های تواند تورمشته باشد که یکی از این عواقب مینتایج مثبت و منفی در پی دا تواندیمو وسیع نرخ ارز نوسانات گسترده 

های ر اقتصاد خواهد داشت. تغییر بافتبسیار شدید و لجام گسیخته باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری د

خارجی )صادرات و  و خارجی، تحت تأثیر قرار گرفتن بخش تجارت، تغییر وضعیت بازارهای داخلی یگذارهیسرماتولیدی و 

وجود ارتباط ساختاری بین همۀ متغیرهای کالن  لیبه دلباشند. از طرف دیگر  شماریبتوانند از این عواقب واردات( همه می

 متأثرآورد در واقع تورم یم ه وجودزمینه بروز جرائم اقتصادی را ب اثرات تورم ناشی از نوسانات ارز و تغییرات نرخ ارز واقتصادی 

این فاصله سطح طبقاتی باعث ارتکاب جرائم اقتصادی هم از ناحیه  نماید وبرابری درآمدی در جامعه ایجاد میاز نوسانات ارز نا

الی هم از ناحیه افراد فقیر برای رهایی از فشارهای م و برای ارتقای سطح مالی خودراد ثروتمند به سبب شرایط مناسب اف

 .شودیم
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 جرائم اقتصادی آن بر ریتأث ارتباط بیکاری با نوسانات ارز و ـ3ـ2

را  او راند وفعال بیرون میرا از جامعه  بیکاری پر معناترین شاخص بحران اقتصادی در مطالعات جرم شناختی است چرا که فرد

های در آمدی برای نیروی کار شده است رصتعالوه بر آن موجب از دست رفتن ف نماید ومی یراجتماعیغ و نینشهیحاش

جرم این است که فرد بیکار قادر به حفظ استاندارد خاص  ( ایده اساسی رابطه مثبت بین بیکاری و3131،)نجفی ابرند آبادی

در  کندیممجرمانه  یهاتیفعالاست که فرد را مجبور به وارد شدن در  یادهندهتکان، بنابراین بیکاری اثر نیست زندگی خود

واقع میزان بیکاری اثر مثبت بر جرائم اقتصادی دارد این یافته بدین معنی است که با افزایش میزان بیکاری به دلیل ضعف 

   .(3131،)صمدی وضیعت نامطلوب اقتصادی افراد قادر به حفظ استاندارد زندگی خود نیستند اجتماعی و نیتأمنظام 

زمانی که نرخ ارز دارد  یداریمعنزایش تورم رابطه اف با کاهش تولید و ات ارز بوده واز نوسان متأثر ایران بیکاری در کشور

اقتصادی کشور خارج  از چرخه تولیدی و یادیافراد ز در نتیجه و شودل میداخلی دچار اختال دیتول دینمایمنوسان پیدا 

مالی افراد باعث  مشکالت اقتصادی و فشارها ناشی از. دینمایمنیز به اقتصاد کشور ورود  یکاریب که با افزایش تورم شوندیم

رابطه میان با بررسی  شرایط اضطرار دارا شوند. شود که بیکاران آمادگی فراوانی برای ارتکاب جرائم اقتصادی در مواقع ومی

 ود داردبیکاری وج توان گفت رابطه مستقیمی میان جرائم اقتصادی وشرایط بازار کار می میزان جرائم اقتصادی و

 .(3131،)مداح

 

 آن بر جرائم اقتصادی ریتأث ارتباط فعالیت سودجویان و دالالن اقتصادی با نوسانات ارز و ـ4ـ2

 فعالیت آنها بر میزان جرائم اقتصادی بسیار پر رنگ بوده دالالن اقتصادی بعضاً ریتأث والالن در ارتباط با نوسانات ارز نقش د 

راه که هزینه چندانی  نیخطرترکم  و نیترساده منفعت بیشتر و که برای دستیابی به سود وگروهی از افراد جامعه هستند 

به افزایش  وقتی که تقاضا برای ارز زیاد شد نرخ ارز رو .حوزه فعالیت آنها نیز مشخص نیست و ندینمایمندارد را انتخاب 

با عدم کنترل دقیق مسئوالن  را نیز در بر خواهد داشت ودیگر کاهش تولید  یهاحوزهاز طرف دیگر ورود افراد به  و دینمایم

افزایش  و کاهش تولید که با کاهش ارزش پول ملی و دینمایمبانک مرکزی نرخ ارز نوسان شدیدی پیدا  اقتصادی کشور و

لذا تورم در اقتصاد که نیاز داخلی را پاسخ گو نیست  کندیمدولت مجبور به افزایش واردات نیاز داخلی  نیتأمردات به منظور وا

 مالی برای افراد ضعیف جامعه یو فشارها کندیمگرانی در بازار نیز متعاقب آن با وضع موجود افزایش پیدا  و ابدییمافزایش 

 و زنندیمبرای رهایی از فقر اقتصادی دست به ارتکاب جرائم اقتصادی  یاعدهاین لحظات بحرانی  در سخت خواهد بود و اریبس

 یاندوزثروت طمع و که حرص و کشور ییو اجرااقتصادی  یهاحوزهفعال در  بانفوذ و افراد مثل دالالن اقتصادی عده دیگری

 گونهنیا توانیمدر واقع  ورزندیمارتکاب جرائم اقتصادی مبادرت  و به برندیمدارند از شرایط حاکم بر جامعه نهایت استفاده را 

ئم زمانی که نرخ ارز نوسان پیدا نمود زمینه بروز جرا در بازار نرخ ارز موثر است و بیان نمود که فعالیت دالالن اقتصادی

-ایفا می جرائم اقتصادی نقش مکمل را کاهشی نوسانات ارز بر کمک به نقش افزایشی و در و آورندیماقتصادی را به وجود 

  .نمایند

 

 نات ارزجرائم اقتصادی از نوسا یریرپذیتأثهای گروهی در ـ نقش رسانه3

 های گروهی در جامعه ایرانـ ارتباط جرائم و رسانه1ـ3

اجتماعی قرار دارد.  علوم پردازانهای زندگی جمعی به مخاطبان، مورد تصدیق نظریههای همگانی در انتقال آموزهنقش رسانه

جرم جرم و رسانه، از دو منظر شناسی نیز به نوبه خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه و پژوهشگران جرم نظرانصاحب

اند. با این همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ویژه در ایران، امر یا پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع پرداخته یزیخ

  .(3131،)کاتوزیان اص آن نباید مورد غفلت قرار گیردخطیری است که ظرافت و پیچیدگی خ

گردد. این ای و از سوی دیگر به ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسالمی برمیرسانه الیتحساسیت بحث از یکسو به ماهیت فع

 بحث رابطه جرم و رسانه را در ایران دو چندان کرده است. یهاچالشامر 
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ماهر  افزاری و نیروی انسانیرسانی هستند که برای فعالیت مؤثر به امکانات سختاطالع یهاگاهیپاهای ارتباط جمعی، رسانه

به مدیریت توانمند و آشنا به جدیدترین مسائل  زیهر چها قبل از نیاز دارند که تأمین این هر دو بودجه باالیی نیاز دارد، رسانه

 حوزه فعالیت خود نیازمندند تا با تخصیص بودجه مناسب و گزینش نیروی انسانی ماهر به تولید پیام و اطالعات بپردازند

 (.3131،)کاتوزیان

 

 افزایش میزان جرائم  های گروهی درها و نقش رسانههای منفی رسانهـ کارکرد2ـ3

اخبار بر ذهنیت مردم  گونهنیا و انتشارخشونت جرم و جنایت و انحرافات  جادیدر ا میرمستقیغبه نوعی مستقیم یا  هارسانه

 و یریشگیپ جمعی در یهارسانهشود که نقش  این مسائل باعث رسدیمبه نظر  (3133، همکاران عظیمی و) گذارندیم ریتأث

عدم ارائه و یا ضعیف  پر رنگی دارند و نقش هارسانهخصوص جرائم اقتصادی نیز  در پیدا کند نمود یا عدم پیشگیری از جرائم

قتصادی موانع برای پیشرفت ا و مشکالت اقتصادی عدم شفافیت در ارائه مطالب و ابهام آنها به مخاطب و و انتقال اطالعات

د یا افرا ترغیب مجرمین و منجر به تحریک و هاموضوعدر بعضی از  بعضاً یا و شودیم هارسانهمخاطب به  یاعتمادیبباعث 

رابطه آن با جرائم اقتصادی در زمان نوسانات ارز نیز همین  گروهی و یهارسانهنقش  صدر خصو شودیم برای ارتکاب جرائم

 یا غیر شفاف دارند که این بر پر مخاطب عملکرد ضعیف و یهارسانهدر زمان نوسانات ارز  شرایط حکم فرماست به طوری که

آنان در بعضی مواقع اثر نامطلوبی بر مسائل  عملکرد که بدین ترتیب ربطیذکوتاهی مسئوالن  یا بر آنهابه اعمال فشار  گرددیم

و  ونیزیو تلورادیو  خصوصاًگروهی  یهارسانهاقتصادی شود ادامه منجر به بروز جرائم  در تواندیمکه  گذاردیماقتصادی 

نتیجه بروز جرائم اقتصادی در  در که به افزایش نوسانات و ندینمایم فایا که از مخاطبان بسیاری برخوردارند نقشی را نترنتیا

 و برداشتن یاهسته مذاکرات در و ابهامات و سکهقیمت ارز  در مورداخبار  مورد به عدم شفافیت در توانیمکه  شودیمجامعه 

مهم اقتصادی اشاره کرد که بدین گونه ارزیابی کرد که عملکرد آنا در زمان  لضعیف اطالعات در مورد مسائ و ارائه هامیتحر

افراد  تشویق مجرمین و سبب ترغیب و عبعضی مواق در و هارسانهبه  ددر جامعه وبی اعتمادی افرا یجوساز نوسانات ارز باعث

اقتصادی دور از ذهن نخواهد  جرائم شود که با این اوصاف بروزذهن آنها می در هارسانهدی از برداشت متفاوت از عملکرد این عا

 .شودیمتصور  هارسانهاقتصادی از عملکرد این  و جرائمافزایش نوسانات  داین رون و بابود 

 

 زمان نوسانات ارز کیفری در بروز جرائم اقتصادی درنقاط ضعف قوانین  نقش و ـ4

 قوانین مربوط به جرائم اقتصادی مصادیق و ـ1ـ4

توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می

نیستند و این امر با توجه به  با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری آن های اطالعاتی و پولشویی و امثالاز رانت استفاده

دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر « قانونی بودن جرم و مجازات»اصل حقوقی 

رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی می

 .(3131، )اسدی ارد خألهای قانونی به تصویب برسانددر مو

 

 سیستم قضایی در برخورد با جرائم اقتصادی  نقاط ضعف قوانین کیفری و ریتأث ـ2ـ4

وجود ابهام و نقص و فقدان شفافیت الزم در ضوابط و مقررات نیز بسترسازی مناسبی برای مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است 

و  )روستایی .ها استساز در مؤسسات دولتی و بانکهایی شفافنامهها و بخشر دستورالعملکه این معضل نیازمند صدو

معضل فوق همچنین در عدم حاکمیت نظم قانونی در سیستم اقتصادی کشور به لحاظ فقدان یا ضعف  (3111 همکاران،

متبلور شده است. متأسفانه بسیاری از مدیران کنندگان نظم و مقررات قانونی نیز ممانعت اجراهای برخورد با متخلفین و پایمال

در حوزه مدیریتی خود فعال مایشاء بوده و یا تخطی از ساحت قانون و عدم ترس از برخورد قضایی، اراده و میل ناصحیح خود را 

 .کننداعمال می
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و اعالم صحیح و کامل دارایی  از سوی دیگر مقررات قانونی الزم و سیستم اداری کارآمدی در الزام مدیران و مسئولین به ثبت

خود به قوه قضاییه و نیز ایجاد ابزارهای الزم امکان شناسایی ثروت و اموال آنان در صورت عدم اعالم آن و کتمان میزان ثروت 

که تمامی فعل و انفعاالت  شدهدهیددر بسیاری از کشورهای جهان سیستم بانکی به نحوی تدارک  کهیدرحالخود، وجود ندارد. 

از دیگر دالیل حقوقی  .و کشف است ییشناساقابلهای مسئولین و نقل و انتقاالت مالی آنها به راحتی ریالی و ارزی و اندوخته

گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد 

قانون اساسی کشور  ۹3توان به قانون نحوه اجرای اصل جهی ندارد. از جمله این قوانین میتو اجراشدهاقتصادی به طور ناقص 

اشاره ( 3163گران در نظام اقتصادی کشور )مصوب قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخالل ۹1، اصل (3161)مصوب 

 (.3111 و همکاران، )روستایی کرد
دستگاه قضایی در برخورد با جرائم اقتصادی دارند باعث افزایش جرائم اقتصادی  و نقاط ضعفی که قوانین جزایی رسدیمبه نظر 

تقنینی باشد در واقع  قضایی و ییهااستیسآن با  یرگذاریتأث در زمان نوسانات ارز به خاطر ارتباط مکمل میان نوسانات ارز و

که در زمان نوسانات  شودیمکه این باعث  دینمایماجرا ضعیف عمل  وهیو شجرائم اقتصادی در برخورد  و مجازاتنقش قوانین 

تغییر میزان جرائم شود هرگاه این  و باعثنوسانات ارز بر جرائم اقتصادی شریک  یرگذاریتأثارز به عنوان فاکتور مکمل در 

 .شودیمفاکتور مدیریت شود باعث کاهش جرائم 

 

 تصادی کشورمسئوالن اقاجرائی  های اقتصادی وسیاست نقاط ضعف نقش و ـ5

 آن در میزان بروز جرائم اقتصادی ریتأث مسئوالن اقتصادی کشور و یهااستیس ـ1ـ5

مهم اقتصادی  یهاحوزه تیفعالنامطلوب بر  یرگذاریتأثمسئوالن اقتصادی کشور در بعضی مواقع باعث  اتخاذشده یهااستیس

اثر منفی در پی دارد  و که شودیماتخاذ  ریتأخبا  ایو  و عجوالنه یکارشناس ریغ موارددر اغلب  هااستیسکشورمی شود این 

 :اشاره داشت هااستیساز این  یاپارهبه  توانیم نیبنابرا

 ؛و تجارتمهم تولیدی کشور صنعت  یهااز بخشحمایت ضعیف  -3 

 ؛از ارز چند نرخی و استفادهارزی  یسازکسانیمدیریت ارزی مثل حفظ ارزش پول ملی عدم  یهااستیس -1 

 ؛نرخ سود بانکی و کاهشافزایش  -1 

 ؛ارز یررسمیو غرسمی  یبر بازارهانظارت ضعیف -۹ 

که در ذیل به آن اشاره شده است باعث  یهاضعفبه همراه نقاط  هااستیسارز که این  و تقاضاکنترل ضعیف عرضه  -5 

که  میباش اعث بروز جرائم اقتصادی در بستر جامعهدیگر عوامل ب راتیتأثمثبت بگذارد و با  ریتأثکه برافزایش نوسانات  شودیم

 را حس خواهد نمود. یراتییو تغخواهد شد  متأثرن قتصادی نیز از آاثر منفی به جا بگذارد جرائم ا هااستیسهرچه این 

 

 اجرایی کشور  مدیریتی مسئوالن اقتصادی و ضعف سیاستی و نقاط ـ2ـ5
 

 ؛هاسازمانرنده و تأمینی در عدم اجرای صحیح مقررات و ضوابط بازداـ 3

 ؛و مفاسد اداری جرائمهای مناسب برای ارتکاب وجود بستر ـ1

 ؛سازی در سازمانهای آگاهنبود آموزش و برنامهـ 1

 ؛های کلیدی سازمان انتصاب مدیران ناالیق در پستـ ۹

 ؛ضعف کارکنان از جهت ایمان مذهبیـ 5

 .زندگی یهایازمندینرای رفع ر آمد پایین کارکنان و عدم کفایت آن بدـ 6
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 نقش پیشگیری از جرائم اقتصادی در زمان نوسانات ارز  ـ6

 با جرمو هر یک راهکارهایی برای مقابله  شدهارائهنظریات مختلفی در راه پیشگیری از جرائم در طول تاریخ حقوق کیفری 

 (3131زاده، )حاتم داشته است. یادغدغه که نظریه حسابگری کیفری نیز همچون سایر نظریات چنین اندکردهمطرح 
است که کاهش بزهکاری  یهی. بددهدیمو واکنشی تشکیل  ی، کنشپیشگیری از بزهکاری به معنای اعم را در دو دسته تدابیر

 فری، کو از منظر قانونگذار کیفری باشدیمکه در این بین وجود یک اراده قوی الزم  دیآینم به وجودجز با پیشگیری و سرکوبی 

خاصیت ارعاب  به علتمجازات  ی، اجرادادرسی کیفری نیی، آمخل نظم عمومی ، اعمالآن شامل جرم انگاری یو کارها و ساز

کیفر به مجرمین بالقوه ای که اندیشه مجرمانه در سر  رای. زباشندیمانگیزی که دارند مانعی بزرگ در مقابل مجرمین بالقوه 

 (.3131زاده، )حاتم ت تخطی از مقررات قانونی به کیفرهای قانونی خواهند رسیددهد که در صوردارند هشدار می

 راهکارهای پیشگیری از جرائم اقتصادی در قوه قضائیه ـ1ـ6

بازسازی و اصالح و تقویت ساختار دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو بازوی اصلی قوه قضاییه ( 3

 ؛اقتصادی برای مقابله با فساد
   

اصالح ساختار قوه قضاییه از فساد درونی نیروهای انسانی اعم از قضایی و اداری از طریق واکسینه کردن آنها، در مقابل ( 1

ارتشاء با بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی آنها و همچنین تأمین امنیت شغلی و حیثیتی قضات و پرهیز از تعرض مسئوالن به 

 ؛شودیمات قضایی که توسط آنها اتخاذ میآنها در ارتباط با تصم

  ؛های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادیتشکیل دادگاه( 1

اجرای و توسعه همکاری واحدهای حراست مراکز اقتصادی و مؤسسات بانکی، پولی و مالی با حفاظت و اطالعات دادگستری  (۹

قانون اساسی و همچنین قانون مجازات  ۹3اجرای اصل مانند قانون  اجراشدهقوانین متروک یا مقرراتی که به طور ناقص 

 .انداخاللگران در نظام اقتصادی کشور قوانین مناسبی هستند که هنوز به مرحله اجرا درنیامده

 .ترویج فرهنگ کار و تالش( 5

 

 راهکارهای اجتماعی پیشگیری از جرائم اقتصادی در زمان نوسانات ارز نیترمهم ـ2ـ6

از « مرتکبین این قبیل جرایم»و « اهمیت»این جرائم به لحاظ  یبندمیتقساقتصادی و  جرائممل و قانونی از ارائه تعریف کا (3

مهم اقتصادی که از سوی گروه و افراد خاصی )کارکنان دولت( رخ  جرائمسوی قانونگذار ایران صورت بگیرد، به نحوی که 

 .(3133،)حسنی اطع، صورت بگیردبرخورد کیفری و قها دهد، کامالً مشخص شود و با آنمی

گردد و ترویج آشنایی و آموزش اقشار جامعه با آثار مخرب و زیانبار فساد که گاه منجر به اضمحالل ساختار جامعه می( 1

 (.3133)حسنی،بین افراد جامعه  یرساناطالعفرهنگ نظارت و 

ا یک نظام مقطوع است که بر اساس ارزیابی ممیز مالیاتی اصالح نظام مالیاتی زیرا در حال حاضر، نظام مالیاتی در کشور م( 1

 (.3133)حسنی، ست و مبنای علمی ندارد

گر در این زمینه، استقبال نمایند. ت افشادر راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، دولت و مجلس و حکومت بایستی از مطبوعا( ۹

و یا  یپوشچشمنبایستی  وجهچیهد و در این هنگام به البته این افشاگری بایستی پس از رسیدگی و قطعی شدن حکم باش

 (.3133)حسنی، اغماضی صورت گیرد

 

 میزان ارتکاب جرائم در زمان نوسانات ارز نقش مجرمان جرائم اقتصادی در ـ7

 افتهیسازمانکه ثمره دگرگونی نظام اقتصادی و اجتماعی جهان است. جرائم  شودیم بردهناماخیر از جرائمی  یهاسالدر 

ارتشا،  ،از آنهاست. در میان بزهکاران مالی جرائمی مانند کالهبرداری، جعل یانمونهتجارت سیاه، تجارت انسان و پولشویی 

قاچاق طال و قاچاق کاال وجود دارد که ارتکاب آن مستلزم نوعی تیزهوشی، تجربه و توانمندی  ،پولشویی، قاچاق ارز ،یخواررانت
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بزهکاران از حدود چندین دهه قبل، بزهکاران یقه سفید اطالق شده است که شاید بهتر باشد آنها را با که به این نوع  باشدیم

از هوش باالیی برخوردارند  معموالًتوجه به درجات مالی به بزهکار یقه سفید و بزهکار طالیی تفکیک کنیم. این نوع بزهکاران 

قربانی اعم از فرد، نهاد عمومی یا خصوصی به راحتی کسب درآمد و با شناخت  ابندییمبه راحتی چم و خم امور را در 

دریافت که آنان از هوش و نبوغ باالیی برخوردارند  توانیم. با اندکی دقت در خصوصیات مجرمان یقه سفید به خوبی ندینمایم

 معموالًبرخورد داریم که  رسندیمدآورده اما در این میان ما با نوعی بزهکاران جدیدی که با زد و بند با نهاد زور و زر به ثروت با

و با توجه به ارتباط خود وارد رانت ارتباطی  اندارتباطبزهکار طالیی نامید. این بزهکاران با نهاد قدرت در  توانیمآنان را 

 (.3131، )نجفی توانا ...از ارتباطات و کنندگاناستفادهمانند قاچاقچیان کاال و سو  شوندیم

 

 نتایج

 شده است.که در ذیل به آن اشاره  دینمایمرا در میزان جرائم اقتصادی ایفا  یهانقشات ارز نوسان

 یهاحوزهنقش نوسانات ارز به سبب تاثیری که بر فعالیت  نیدر ا : کهنوسانات ارز بر میزان جرائم اقتصادی ینقش افزایش -3

به همراه  و تولید دارند بر کاهش ریتأث, یکاریب شیو افزاایجاد کاهش ارزش پول ملی  ,تورم شیو افزااقتصادی دارند مثل ایجاد 

 رگذاریتأثجرائم اقتصادی  ندور برشرایط حاکم بر جامعه  و کشور ییو اجرامسئوالن اقتصادی  یهااستیسعواملی دیگر نظیر 

 مناسب جامعه طیو شرا رمانانگیزه مج شیو افزا بیو ترغی ارز روند صعودی نوسانات ارز به سبب تقاضا باال این در واست 

ارتشا  رشاء و ,و ارزنظیر قاچاق کاال  دارند یترکینزددر جامعه با ارز رابطه  که جرائم اقتصادی آن دسته از ارتکاب افزایش یبرا

 .است راتیتأثاین واقع نقش افزایش نوسانات ارز معلول در  گرددیم یخواررانت ,پورسانت ,اختالس

 یهابر حوزهافراد  تیو فعالنوسانات ارز  راتیتأثدر این نقش به سبب  : کهت ارز بر جرائم اقتصادینقش کاهشی نوسانا -1 

 یهااستیس مثل و جامعهحاکم بر اقتصاد  طیو شرامسئوالن  و نظارتعواملی نظیر کنترل  شودیماقتصادی وضعیت متفاوت 

آنا نیز ارز  و لذا شودیم و مردمدی کشور باعث نگرانی دالالن اقتصا یهاحوزهمدیریت ارزی عرضه فراوان ارز از طرف دولت به 

دستگاه  و کنترل و برخورد ییو اجرامسئوالن اقتصادی  یهااستیو سفراوان ارز  باعرضهدر نتیجه  ندینمایمرا به بازار عرضه 

در واقع  دینمایمتغییر پیدا البته کمی نسبت به روند افزایش جرائم  ونددیپیمقضایی نقش کاهشی نوسانات ارز به وقوع 

 دهندینموعدم دریافت سود در ارتکاب جرائم از خود رغبتی نشان  یاعتبارسنجمجرمان جرائم اقتصادی در این روند به سبب 

جرائم اقتصادی در سطح خرد نسبت  و کاهش رندیپذینمارتکاب جرائم اقتصادی را  سکیو رنیست  هاآنمراد  بر وفق طیو شرا

کاهش  دهندیمافراد یقه سفید را تشکیل  عموماًولی در سطح کالن که مجرمین آن  شودیمسابق کمی محسوس تر زمان  به

که در سطح  یو قدرتحتی امکان افزایش جرائم ارتکابی وجود دارد چون این افراد به سبب نفوذ  ردیپذینمچندانی صورت 

های شیطانی افکار پلید خود ل تحقق بخشیدن نیتبه دنبا ههمیش و نددهیمبا شرایط موجود وفق  عاًیسررا  خوداجتماع دارند 

 .هستند

 

 

  هاشنهادیپ

قوی که حقوق اجتماعی یک جامعه را به مخاطره نیندازد و با ایجاد یک مشارکت همگانی به اعمال  یهاتیریمدایجاد  -3 

 مدیریت در جامعه بپردازد.

کافی، جبران خسارت ناشی از  یهانظارتتوان به اعمال بنابراین می ؛کننده باشدقانونگذاری و وضع مقررات باید پیشگیری  -۹

 .پایین اشاره کرد شتیمعم به افراد، افزایش مسؤولیت مدنی مدیران، بازرسی دقیق و حمایت از کارکنان با ئجرا

و در کنترل ارز  یهااستیس تخاذو ا و ارائهبسترهای مناسب اقتصادی برای توسعه اشتغال  جادیو اتولید  از بخشحمایت  -5

 مالی و اقتصادی، توسعه خدمات عمومی و اداری و توسعه رفاهیات عمومی جامعه و تحولارزش پول ملی  حفظ
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 .63(36) .و راهبردمجلس  نامهفصل ,ت ارز سیاسی است یا اقتصادینوسانا . مقاله3131غالمی باغی سعید. .13

درس  راتیتقر ,یاقتصادکیفری  و حقوقبزهکاری اقتصادی  یشناسبر جرمدر آمدی  مقاله 3115.قناد فاطمه .11

 1۹-15سال نیم  یشناسجرم

فرهنگی و اجتماعی قوه  اداره کل امور کاربردی و مطالعاتهای پیماشی  یهاپژوهش اداره. 3131ناصر. کاتوزیان، .13

 قضاییه

 :1۹.نامه مفید مجله ,انواع جرم در ایران و نرخرابطه میان نابرابری درآمدی  لیو تحل. مقاله بررسی 3131مداح مجید. .11

35. 

کارشناسی ارشد، رشته جزا و  نامهانیپا، یالمللنیببررسی تطبیقی پیرامون جرم رشوه ملی و رشوه  .3115م. موسوی .11

 .مشهد آزاددانشکده حقوق دانشگاه ، یشناسجرم

 1۹1و  1۹6ص چاپ دهم،  ،میزان: المللی، تهرانهای بینسازمان. 3111رضا. زادهیموس .1۹

 .6131همشهری آنالین. روزنامه ,کار و بازار دیبر تولنوسانات  ریتأث. مقاله 3131میدری احمد. .15

 .113-133صفحه دی. اقتصا طیو شرا. مقاله بزهکاری 3131نجفی ابرند آبادی علی حسین. .16

 جنگل ,انتشارات جاودانه ,اول چاپ ,اقتصادی در حقوق کیفری ایران جرائم ,3113نورزاد مجتبی. .13

 .انتشارات آریان: فری ایران و اسالم، چاپ اول، تهرانیدر حقوق ک . رشوه3111عباس. نورزاد .11

 
 

 

 

   

 

   
 

 


