
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  كاري واقعيراهكارهاي دستيابي به بزه

  
  دكتر عليرضا ميركمالي

  استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي 
  الفقرامحمدعلي خادم

  خمين دانشگاه آزاد اسالميشناسي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم
  
  

هر سيسـتم    خواسته ،تر يدي واقع بينانهكاهش رقم سياه و نزديك شدن به آمار واقعي جرايم  براي د
قضايي است كه از اين طريق به هدف نهايي خود يعني تبيين يك سياسـت جنـايي منسـجم دسـت     

كه آيا امكان ترغيب افراد جامعـه بـه   است ال ؤپاسخگويي به اين س در مقامپژوهش حاضر . پيدا كند
فاده از ابزارهايي كـه از مفهـوم سياسـت    چگونگي است ؟گزارش جرايم ارتكاب يافته وجود دارد يا خير

براي كاسـتن از رقـم سـياه بـه دسـت       در راستاي ترغيب تمام افراد جامعه به امر گزارش بزهجنايي 
دست آمده كه از اعتبـار بـااليي برخـوردار اسـت     هب هايآمار. هدف اصلي پژوهش حاضر است ،آيد مي
در گفتار اول، پس از مقدمه، . توجه قرار گيرد ريزي سياست جنايي منسجم موردتواند براي برنامه مي

كننده به گزارش جـرايم  در مورد ترغيب اصحاب دعوي و گفتار دوم در مورد ترغيب افراد غيرمداخله
  . بحث شده است

  
  .، گزارش جرايم، سياست جنايي مشاركتيآمار جنايي، رقم سياه، آمار واقعي :هاكليد واژه

  
 5/10/1391  :  تاريخ دريافت   :سئولپست الكترونيكي نويسنده م  

sarmirkamali@yahoo.com   5/6/1393  :تاريخ پذيرش نهايي  

وق نا   ی  ژپو
تان    ھار و  ماره اول،  م،   ١٣٩٣سال پ

 ١٨٩-٢١٣     حات 

 :چكيده
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  :مقدمه. 1
پـردازان علـوم جنـايي بـر پايـه ترسـيم و تبيـين         يكم كه تمام تالش نظريهو در قرن بيست 

هـاي   است، امكان دسـتيابي بـه واقعيـت   شده ناعملگرا و كاربردي ب سياست جنايي منسجم،
جنايي يكي از آمال و آرزوهايي است كه راه پيشرفت را براي هرچه كارآمدتر شدن نظريـات  

اما نكته اينجاست كه دستيابي به اين واقعيات مشـكالتي دارد كـه   . سازدمذكور هموارتر مي
  .طلبد برطرف كردن آنها خود همتي مضاعف مي

اختارهاي متفاوت سياست جنايي اهدافي همچون پيشگيري، سزادهي يا اگر در تبيين س
اي دانست تا بتوان احياي عدالت را اهداف واال يا حتي غايي بدانيم، آمار جنايي را بايد وسيله

واقع، آمار جنـايي ابـزاري اسـت بـراي      در. تر راه رسيدن به اين اهداف را ترسيم كرد آگاهانه
تمركز و تدبر بر اين مفهوم زماني مطرح ميشود كه اختالف بـين   ألهمساما . بيني بيشترواقع

با توجه به توضيحات مذكور واضح اسـت  . آمار ظاهري، قضايي و واقعي براي ما مشخص شود
بينـي بيشـتر   انگاري در آمارهاي منتشره و زودباوري در آنها نه تنها منجـر بـه واقـع    كه ساده

ترين ويژگي قابل ذكر براي يك نظام سياست  مهم«. وددهنده خواهد بنخواهد شد بلكه فريب
هـاي   دهد، اين است كه از اعمال سـليقه  گونه آمار قرار مي جنايي كه مبناي عمل خود را اين

گيـرد و بـا اتخـاذ يـك نگـاه       زده، سطحي و مقطعي فاصله مـي  شخصي يا اتخاذ تدابير شتاب
مـدت و   مـدت، ميـان   ي بنيـادي كوتـاه  هـا  مشي گرايانه به رويدادهاي جنايي جامعه، خط واقع

  .)103: 1391جاللي فراهاني،  ذوالقدر،(» دهد بلندمدت را در دستور كار خود قرار مي
همانطور كه براي وقوع يك بزه بايد عوامل متعددي وجود داشته باشد تا شخصي مرتكب 

 ضر دقيقاًبحث حا. توانند از به وجود آمدن يك جرم پيشگيري كنند آن شود، عواملي هم مي
هاي  هاي آمار جنايي بر سياست البته انعكاس يافته - شود از زمان ارتكاب يك جرم شروع مي

هدف از اين پژوهش يافتن راهكارهايي متفاوت براي نزديك  - پيشگيرانه نيز بحثي مجزاست
ه عبارت ديگر نزديكتر شدن آمار ظـاهري و قضـايي بـه آمـار     يا ب شدن به آمار واقعي جنايي

ـ ته يدادگستر اي سيپل توسط كه  نيا حسب بر ،ييجنا يآمارها« زيرا. است عيواق شـوند  هي 
 وجـه  چيهـ  بـه  و انـد  ييقضا اي يقانون يبزهكار و يظاهر اي يسيپل يبزهكار معرف بيترت به

 يخاكسـتر  رقـم  و )نشده كشف جرائم( يبزهكار  اهيس رقم وجود علت به، را يواقع يبزهكار
نجفـي  ( »سـازند  ينمـ  روشـن  ما يبرا ،)شده كشف  جرائم دةنش ختهشنا مباشران( يبزهكار

شـود كـه جـرم، بـه      بنابراين بايد، بدانيم چـه عـواملي باعـث مـي     .)571: 1373ابرندآبادي، 
ضابطين دادگستري گزارش داده نشود كه در اين مورد نظريات متفاوت ارائه شـده و عوامـل   

اي بـودن  واملي همچون سن بزهكـار، حرفـه  رقم سياه با توجه به ع. گونان شمرده شده است
محققين دو روش تحقيقات . بزهكار، زمان ارتكاب بزه و اوضاع و احوال جامعه در نوسان است
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ديـدگي كـه مبتنـي بـر     مباشـرين اسـت و تحقيقـات بـزه     اعترافي را كه مبتني بر اظهـارات 
 :1388ريموند گسن، (اند  ديدگي جرم است را براي كاهش ميزان رقم سياه پيشنهاد داده بزه
واضح است كه از يك طرف روند اين تحقيقات با مشكالتي روبروست و از  اما كامالً). 70-69

شود كه در يك ديد كلي انواع جرايم طرف ديگر مشكالت در مورد رقم سياه وقتي بارزتر مي
  .مدنظر قرار داده شود

ارد عـدم گـزارش را در   توان گفت كه اين عوامل به صورت حصري تمـام مـو   به يقين مي
 در فرآيند ارتكاب يك جرم تمامي اعمال مادي وقـوع جـرم ناشـي از تفكـرات،    . گيرند برنمي

تواند استرس، تعصب، يـا فشـار    حال اين محرك مي. تصميمات و محركهاي رواني افراد است
ور كـه  همـانط . يابد زمينه رواني باشد كه با وقوع بزه پايان نميعصبي آني و يا تصميم و پيش

شود تصميمات و محركهاي رواني نيز همـراه   پيامدهاي ارتكاب بزه بعد از ارتكاب آن آغاز مي
شوند، يكي از اين تصميمات، تصـميمي اسـت كـه افـراد      آن پيامدها وارد مرحله جديدي مي

البتـه نبايـد تصـور كـرد ايـن      . گيرنـد  براي گزارش ارتكاب بزه يا اقرار و اعتـراف بـه آن مـي   
  .شود ديده خالصه مي به طرفين دعواي كيفري يعني بزهكار و بزه رفاًتصميمات ص

باعـث شـده ابعـاد جديـد      بـه آن  تعريف موسع از مفهوم سياست جنايي و نگرش بـديع 
اقتضاي امروز سياسـت جنـايي مشـاركتي در    . تر شود پذيرش سياست جنايي هر روز پررنگ

لي است كه تحت شمول مفهوم كلـي  افراد جامعه در تمام مراح مؤثريك نظام قضايي حضور 
يكي از جهات شروع به تعقيب در دادرسي گزارش شـاهدان  . شوند سياست جنايي تعريف مي

توان با سياستهاي تشويقي در غالـب وضـع قـوانين     در وادي آمار جنايي، به راحتي مي. است
ك سياسـت  بدينوسيله از يك طرف، مقنن با يـ . افراد جامعه را به گزارش جرايم ترغيب كرد

تـوان مشـاركت    جنايي تقنيني مدبرانه جامعه را به مشاركت تشويق كند و از طرف ديگر مي
اين مفهوم در . جامعه را با اهرمهاي ديگر غير از قانونگذاري، مثل اعتمادسازي، جهت بخشيد

  . مباحث پيش رو بررسي خواهد شد
سياسـتهاي صـحيح    مشاركت جامعه، در هر نقشي، در گزارش جرايم در صورتي كـه بـا  

پاسخ داده شود و جامعه انعكاس مشاركت خود را در عملكـرد مسـئوالن مشـاهده كنـد، بـه      
آيد كه در آن عالوه بر جامعه، دستگاه قضايي و مجريان امر نيز  اي به وجود مي سرعت چرخه

براي تقريب به ذهن، تصور كنيد افراد جامعه در پـي يـك تصـميم همگـاني از     . برند سود مي
ش مخفيانه در جرايم رانندگي بپرهيزند و تمـامي تصـادفات را گـزارش دهنـد و نيـروي      ساز

انتظامي از اين آمار استفاده كرده و علل تصادفات را بررسي و شناسايي كند، و با سياستهايي 
در نتيجه اين امر از يك سو، تصادفات راننـدگي كـاهش   . در پيشگيري از اين تصادفات برآيد

سوي ديگر بـه مـرور زمـان     برد و از ر امنيت بيشتري از اين حيث به سر مييافته و جامعه د
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بينـد و تـوان خـود را در     نيروي انتظامي نيز نياز به تمركز بر روي تصادفات را ضـروري نمـي  
  . كند مسير جرايم ديگر متمركز مي

در ايـن  . موضوع مهم ديگر، نقش ضابطان دادگستري در كشف جرم و گزارش آنان است
اگر اهميت گزارش دادن جرايم مشهود و نحـوه  . شود تر مي  نقش ضابطان خاص پررنگ ميان

انگـاري   و يا با وضع قوانين نظـارتي از سـهل   داده نشود اعمال قانون به نيروي بسيج آموزش
رقم انگاري باعث افزايش  ماموران جنگلباني جلوگيري به عمل نيايد، اين عدم گزارش و سهل

گفتار دوم  به تفصـيل بـه نقـش ضـابطين و بـاالخص ضـابطين خـاص         در. شد خواهد  سياه
تر ترغيـب و بـه نـوعي    مـؤثر پرداخته خواهد شد و اين كه چگونه بايد اين گروه را به شركت 

  .انجام وظايف محوله مكلف كرد
هاي پيشين و در اين پژوهش به  تمامي پيشنهادات ارائه شده توسط محققان در پژوهش

بطور قطع از بين بردن اين رقم در محاسبات آمار . قم سياه مي باشدنوعي در جهت كاهش ر
  .جنايي ممكن نخواهد بود، اما يافتن راهكارهاي نوين براي كاستن از آن ممكن است

در اين مقاله پيشنهاداتي براي كاهش رقم سياه و راهكارهايي براي گردآوري آمار جنايي 
يي و مشاركتي عنوان شده است كه بـه نـوعي   قضا با نگاهي كلي به سياست جنايي تقنيني،

در راستاي از بين بردن عواملي كه تا به حال براي باال بودن رقم سياه بدان اشاره شده اسـت  
به عبارت ديگـر مـا در   . ها به نوعي كاربردي باشندمي باشد و سعي بر آن است كه اين يافته

بزارهايي كه از مفهوم سياست جنـايي در  توانيم با استفاده از ا پي آنيم كه دريابيم چگونه مي
اي دست يابيم كه كمترين رقم سياه را داشته باشـد تـا در    اختيار ما قرار دارد به آمار جنايي

ريزي بـر روي يـك سياسـت جنـايي منسـجم       براي برنامه ،توانيم از اين آمار جناييبپي آن، 
بـه تفصـيل    شاراتي شد و ذيالًدر راهكارهاي پيشنهادي همانطور كه در فوق ا. استفاده كنيم

توضيح داده خواهد شد رويكـرد اصـلي بـه ترغيـب طـرفين بـزه، افـراد جامعـه، و ضـابطين          
سياسـت جنـايي   ( تر در امر گزارش جرايم انجـام شـده اسـت    دادگستري به مشاركت فعاالنه

ه و در جهت اين امر از ابزار قانونگذاري يا نحوه عملكـرد دسـتگاه قضـا سـود بـرد      )مشاركتي
  .)سياست جنايي تقنيني و سياست جنايي قضايي( خواهد شد

 .در دو گفتار پيش رو به تفصـيل توضـيح داده خواهـد شـد     ،آنچه در مقدمه ذكر گرديد
سـعي در   "ترغيب اصحاب دعـوي بـه مشـاركت در گـزارش جـرايم     "گفتار نخست با عنوان 

در بخــش اول و  "ديــده بــه مشــاركت در گــزارش جــرايم ترغيــب بــزه"تبيــين راهكارهــاي 
گفتـار دوم ايـن   . در بخـش دوم دارد  "ترغيب بزهكار به اعتراف به ارتكـاب بـزه  "راهكارهاي 

متشـكل از دو بخـش    "كننده بـه گـزارش جـرم   ترغيب افراد غيرمداخله"مقاله نيز با عنوان 
ترغيـب ضـابطين دادگسـتري بـه انجـام      "و  "ترغيب جامعه به مشاركت در گزارش جرايم"
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است كه راهكارهايي در راستاي اين عنـاوين   "تر در امر كشف و گزارش جرايم هوظيفه فعاالن
  .بيان كرده است

  
  :ترغيب اصحاب دعوي به مشاركت در گزارش جرايم .2

  :ديده به مشاركت در گزارش جرايم ترغيب بزه .1.2
ز حـق  ديـدگان ا  اما بعضي بزه. باشد ديده مي ترين جهات شروع به دادرسي شكايت بزه از رايج

داليل زيادي براي عدم گزارش بزه . دهند گذرند و ارتكاب بزه را گزارش نمي شكايت خود مي
ديده  خويشاوندي بزه: توان به مواردي همچون از اين بين مي. است ديده نقل شده از طرف بزه

ديـده، وقـت نداشـتن بـراي پيگيـري و حتـي مقصـر         با بزهكار، مهم نبودن موضوع براي بزه
دهـد كـه    ها زماني روي مـي  يكي از بارزترين نمونه. ديده، اشاره كرد د از طرف بزهدانستن خو

ديده به سياست جنايي و نحوه مجازاتي كه قانون براي صغير  حال اگر بزه. بزهكار صغير باشد
كـودك را بـا چنـد     اعتماد باشد؛ از حق خـود خواهنـد گذشـت و احتمـاالً     در نظر گرفته بي

ديده مطمئن باشد كـه مجـازاتي كـه در انتظـار      اما اگر بزه. كند مي نصيحت خيرخواهانه رها
صغير است از فايده اصالحي برخوردار است و كودك در پي اين مجازات به نحوي بـه دامـان   

. دهد كند و صغير بزهكار را به قانون تحويل مي شود، از وي شكايت مي اجتماع بازگردانده مي
درصـد قابـل   «: شود ديدگان از جرم خالصه نمي به بزه فاًنكته قابل توجه آنكه اين نگرش صر

توجهي از مرتكبين به امر قاچاق كاال و اجناس لوكس را اطفال پايينتر، يا در مرز سـن كبـر   
 صغر سن از تعقيب و تحويل ايشان به مراكز تأثيرت كه مامورين تح دهند تشكيل ميجزايي 

شايد همين عبارت باتوجه به اينكه  .)76: 1371كريميان اقبال، (» كنند قضايي خودداري مي
اسـت بيـانگر نقـش     كند يك ضابط دادگستري گذشت ميبزه، قاچاق كاالست و شخصي كه 

جامعـه  . پررنگ عامل ترحم و دلسوزي براي اطفال بزهكار در آمار مربوط به رقم سياه باشـد 
هـر چنـد   . مـاد اسـت  اعت در بسياري از موارد حتي به محيط كانونهاي اصالح و تربيت هم بي

شود كه تالش كانونهاي اصالح و تربيت در جهت از بـين بـردن انحرافـات     بسيار مشاهده مي
اجتمـاعي   جامعه اعتقاد دارد كه نه تنها صغير اصالح و بـاز  اخالقي كودكان است، اما معموالً

ان هـاي جديـد بزهكـاري دوران مجـازات خـود را پايـ      شود بلكه با كوله باري از آموختـه  نمي
اين يكي از همان داليلي است كه مخالفان نهاد زنـدان بـراي مخالفـت خـود بيـان      . دهد مي
كـار اجبـاري و    تأسـيس توان از مجازاتهـاي جـايگزين زنـدان ماننـد      حال آنكه مي. كنند مي

مشاغل عام المنفعه كه در بسياري از كشورها براي بزهكاران زير سن قانوني در نظـر گرفتـه   
ذيل فصل دهم بخش اول  1392البته در قانون مجازات اسالمي مصوب . مشده استفاده كني

-پـيش  نوجوانـان  و اطفـال  تربيتي و تأميني اقدامات و  هامجازاتكتاب اول موادي با عنوان 
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 سـن  و شوندمي تعزيري جرم مرتكب كه نوجواناني درباره  89بيني شده است، در ذيل ماده 
و جـرايم تعزيـري پـنج و     اسـت  شمسي تمام سال هجده تا پانزده بين ارتكاب، زمان در آنها

بينـي  شش را مرتكب شوند از شصت تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان پيش
هاي حبس آمده اسـت  همين قانون در فصل نهم كه در توضيح جايگزين 79شده و در ماده 

ا شدن اين قانون بـه وسـيله   ظرف سه ماه از تاريخ الزم االجر«اي اشاره شده كه  به آيين نامه
رييس قوه قضاييه به تصويب هيات  تأييدشود و با  هاي كشور و دادگستري تهيه مي وزارتخانه

بديهي است تهيه اين آيين نامه مكملي براي نگرش بديع مقنن در قـوانين  . »رسد وزيران مي
واهنـد گرفـت   البته در تكميل اين فرآيند تصميماتي كه قضات و مجريان امر خ. جديد است

هـاي    آيـد كـه قاضـي بـين گزينـه      چنين برمـي  89خواهد بود، زيرا از ظاهر ماده  مؤثربسيار 
  .هاي اصالح و تربيت، مجازات نقدي و خدمات عمومي رايگان مختار استنگهداري در كانون

تواند با تغيير نگرش خود در سياست جنايي تقنيني به راحتـي   بدين ترتيب قانونگذار مي
دسـتگاه قضـا، بـا    . تر در گـزارش بـزه ترغيـب كنـد     طرفين بزه را به مشاركت فعاالنه يكي از

هاي مدبرانه در جهت سياست جنايي مطلوب گام  تواند به برنامه تر مي دسترسي به آمار دقيق
امـا  . آيد كه در تمام حاالت سـودمند خواهـد بـود    اي به وجود مي بردارد و بدين شكل چرخه

ديده به گزارش جرم به مصداق صـغير بـودن بزهكـار خالصـه      ميلي بزه نكته اينجاست كه بي
  .شود و عوامل ديگري نيز برشمرده شده است نمي

اين دسته از جـرايم كـه بـه جـرايم حيثيتـي       عامل ديگر از حيث نوع بزه برجسته شده،
اده ديده و اغلب خـانو  معروف هستند از اين جهت كه قبح بااليي در جامعه دارند و آبروي بزه

نمونـه بـارز   . شوند بندي ميدهند در گروهي جداگانه تقسيم وي را در معرض تهديد قرار مي
اين جرايم در قوانين موضوعه جمهوري اسـالمي ايـران زنـاي بـه عنـف اسـت كـه از منظـر         

در  اما اين جـرايم صـرفاً  . نزديكترين معنا را به اين مصداق دارد) تجاوز( Rape تطبيقي جرم 
در . شود، چه بسا تجاوز به پسران رقـم سـياه بـاالتري داشـته باشـد      الصه نميمحدوده زنا خ

گيرد، از يك طرف احساس تنفـر آنهـا از    ديده بر سر يك دوراهي قرار مي حقيقت خانواده بزه
انتشار خبر تجاوز به حيثيـت   نگراني از اينكهجويي، از طرف ديگر بزهكار و شايد حس انتقام
اخير اين معضل پرونده معروف به پرونده كفتار شهر در   نمونه. كندخانوادگيشان خدشه وارد 

كه پرونده با شكايت خانواده نيلوفر نه ساله آغـاز شـد و بعـد از دسـتگيري      ،شهر مشهد بوده
يابد كه در  ت تا جايي افزايش ميياتعداد شكا ،ها ساله و انتشار عكس وي در رسانه 60متهم 

نمونه ديگر، تجاوز مردي به پنج . كنند ان متجاوز شناسايي ميدختر، وي را به عنو 43دادگاه 
بود كه پرونده بـا شـكايت آخـرين پسـر كـه       1387نوجوان در پوشش مربي فوتبال در سال 

  .مورد تجاوز قرار گرفته شروع شد و طي تحقيقات به موارد ديگر نيز پي برده شد
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جهـت حفـظ آبـرو و حيثيتشـان      ها از جانب بزه ديده و خانواده وي در اين قبيل نگراني
اما اگر نظام قضايي بتواند با اعتمادسازي در جامعه، افراد را مطمئن سازد . به حق است كامالً

اي بـه حيثيتشـان وارد    كه هويتشان به هيچ وجه فاش نخواهد شد و ضمن دادرسي خدشـه 
  .ديده با آسايش خاطر بيشتر در گزارش جرم مشاركت خواهد كرد آيد، بزه نمي

-قانون تشكيل دادگاه 3ماده  3در همين زمينه مقنن جمهوري اسالمي ايران در تبصره 

در شمول  "جرايم مشمول حد زنا و لواط"اي عمومي و انقالب در امور كيفري با قرار دادن ه
شـود، بـه    هاي مربوط مطـرح مـي   هايي كه تحقيقات مقدماتي آنها مستقيما در دادگاه پرونده

   1.جهت اعتمادسازي برداشته استي در مؤثرنحوي گام 
در اينجـا انصـراف    -توان تمامي موارد را همانطور كه در مطالب پيشين نيز ذكر شد نمي

كـه   اي دارد ديده كه هر بزه، بزه بندي كرد، چرادر عواملي حصري تقسيم -ديده از گزارش بزه
توان قاطعانه گفت  و مي تواند به هر دليلي از استيفاي حق خود انصراف دهد، ديده مي اين بزه

ديده به مشاركت  هنگامي ترغيب بزه. راهي براي اجبار وي در استفاده از اين حق وجود ندارد
كه اين باور با عملكرد صحيح مسئولين القا شـود   با موفقيت همراه خواهد بوددر امر گزارش 

دن خود او را در كه شكايت و گزارش يك بزه نه به دردسر انداختن كسي و نه به دردسر افتا
 بلكه به مصلحت بزهكار است، از آن جهت كه در طول مجازات فرآينـد بـاز   نداشته باشدپي 

باشد، زيرا دستگاه قضا در تمام جوانب  ديده مي كند كه به سود بزه اجتماعي شدن را طي مي
ديـده گـام    كند تا بهترين حالت ممكن در جهـت احيـاي حقـوق بـزه     تمام تالش خود را مي

تر به سـيماي جنـايي    و در كنار اين دو به نفع جامعه است، چون دستگاه قضا آگاهانه. دارد بر
 القايدر غالب مواقع، . هاي بعدي را تدوين نمايد تر برنامه كند و بتواند آگاهانه جامعه نگاه مي

يده د بسياري از باورها و عقايد بزه. ديده، جداي از جامعه، ممكن نيست چنين باورهايي به بزه
ديده جزيي از جامعه است و نگرش وي بـه   همراه با جامعه شكل گرفته، به عبارت دقيقتر بزه

 23.58. مسائل، من جمله مباحث حاضر، همسو با نگرش افراد ديگر جامعه جهت يافته است
اعتمادي به پليس و مراجـع قضـايي،    بي: ديدگي به داليلي چون درصد موارد عدم گزارش بزه

تـوجهي،  ( شـود  راي پيگيري، عدم آگاهي از قانون و ترس از پليس مربوط ميوقت نداشتن ب
ديـدگي   داليل بيان شده، مواردي نيسـت كـه بـه صـرف بـزه      .)79: 1378نجفي ابرندآبادي، 

                                                 
 "تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع" 102نويس اليحه قانون آيين دادرسي كيفري در ماده در پيش البته .1

دهد كه اقدام مثبت ديگـري   تر از شمول اين ماده را بدست مي شده است كه اين خود مقدمات تفسيري موسع
همسـو بـا سياسـت     ناگفته پيداست كه اين اعتمادسازي نيازمند يك سياست قضـايي . براي اعتمادسازي است

  .جنايي تقنيني فعلي است
  



 

     
ی 

وق 
نا 

ژپو
    /

تان   
،  ھار و 

ه  اول
م، مار

ل ھار
سا

١٣٩٢  

196  

بسياري از افراد جامعه كه از وقوع جرمـي آگـاه   . شخص به وجود آمده يا برجسته شده باشد
. كنند براي توجيه عمل خود، به همين داليل رجوع ميدهند،  شوند اما آن را گزارش نمي مي

توان در چنين باورهايي تغيير ايجاد كرد كه راهكارهـايي بـراي تمـام     نتيجه اينكه زماني مي
در گفتـار دوم در مـورد راهكارهـايي در    . ديده، انديشيده شود افراد جامعه و نه تنها براي بزه

  .اين راستا توضيح داده خواهد شد
   

  
  :ترغيب بزهكار به اعتراف به ارتكاب بزه .2.2

ترين وسيله براي پي بردن به وقـوع جـرم باشـد،     اقرار مرتكب جرم شايد معتبرترين و قطعي
خود را در  متهمبا آگاهي از عواقب محاكمه و محكوميت كيفري، با اقرار غير واقع،  زيرا اصوالً

قضايي از بزهكار انتظـار اعتـراف    دستگاه .)43: 1389 خالقي،(دهد  معرض مجازات قرار نمي
داوطلبانه به ارتكاب بزه را ندارد، اما اين نه به معناي عدم وجود چنين اعترافاتي اسـت و نـه   

هايي با محور ترغيب بزهكار به اعتراف داوطلبانه  ريزي بر روي سياست دليلي براي عدم برنامه
  .است

گاهي بزهكار هيچ ردپـايي  . سياه استاي بودن بزهكار يكي از عوامل باال بودن رقم  حرفه
شـاهد ايـن موضـوع    . شـود  كس از اين جرم مطلع نمي گذارد و هيچ از جرم خود به جاي نمي

با اينكه رقم سياه در جـرم  . شود مطلبي است كه براي قتل عمد و غايبان مفقوداالثر بيان مي
ر مفقوداالثر يك نفر بـه  باشد اما از هر سه هزار نف قتل عمد به علل متعددي بسيار پايين مي

باشد كامال صـحيح   ناچيز مي اينكه رقم مذكور تقريباً .)90: 1388نيا، كي( قتل رسيده است
است، اما اين خود بيانگر اين واقعيت است كه وقتي بايد در جرمي ماننـد قتـل عمـد هنـوز     

طريـق   اي بـودن بزهكارانسـت، بـه    جايگاهي براي رقم سياه متصور شد و عامل آن هم حرفه
بـراي   - اولي بايد در مورد جرايمي كه از حساسيت كمتري از جـرم قتـل عمـد برخوردارنـد    

اينگونه قضـاوت   - ديده قابل تصور نيست مثال در جرم كالهبرداري مفهومي مانند غيبت بزه
يادآور اما مجدداً بايد . بسزايي در باال بودن رقم سياه دارد تأثيراي بودن بزهكار  كرد كه حرفه

كه بسيار خوشباورانه است كه منتظر اعتراف بزهكار شد، آن هم در جرايمي مانند قتـل   دش
  .عمد كه مجازات سنگيني چون اعدام دارد

توان با سياستهايي مدبرانه بزهكاران را ترغيب به اعتراف نمود، بـاالخص   اما همچنان مي
يا گروهـي از جـرايم بـدون     در جرايمي مانند جرايم عليه اموال يا جرايم عليه نظام اقتصادي

چراكـه مقـنن بـه راحتـي     . ديده يا حتي گروهي از جرايم عليه آسايش و امنيت عمـومي  بزه
تواند با وضع قوانين تخفيفي آن هم در مدت زمان معين بزهكار را ترغيب بـه اعتـراف در    مي
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ر مـورد  توان به تدبير مقنن جمهوري اسـالمي ايـران د   براي مثال مي. مورد جرايم خود كند
حال تصور كنيد اين سياست مقـنن در مـورد جرايمـي    . بخشودگي جرايم مالياتي اشاره كرد

اند، چه ربا دهنـده چـه ربـا     مانند ربا بسط پيدا كند و افرادي را كه در اين جرم نقش داشته
نكته مهم آنكه در ايـن جـرم بـا توجـه بـه فقـدان عنصـر        . گيرنده، مصداق قانون قرار دهند

شف بزه بسيار مشكل است و رقم سياه بسيار بااليي دارد و از طرف ديگر بسـياري  ديده ك بزه
شوند به ناچار و با توجه به مشكالتي كـه در اخـذ تسـهيالت     از افراد كه مرتكب اين جرم مي

انگاري اين عمل نداشـته   زنند و شايد اطالعي از جرم بانكي وجود دارد دست به اين عمل مي
نخواهد بود كه ايـن افـراد بـه اميـد تخفيـف در مجـازات و تـرس از         پس دور از ذهن. باشند

  .مجازات شدن در آينده بدون اين تخفيف به جرم خود اعتراف كنند
تواند در جرايمي ماننـد پولشـويي، اخـتالس،     اين سياست تخفيفي با تدبيري مناسب مي

ادهـاي اجرايـي در   مصداق پيدا كند، در تكميـل ايـن فرآينـد اگـر  نه     و مانند آنقاچاق ارز 
االجل براي بزهكاران روي بياورند و به نوعي  تكميل سياست به رفتارهايي چون تعيين ضرب

جو ارعاب را به اين گروه القاء كنند نتيجه بهتري در فرصـت مقـرر نصـيب دسـتگاه قضـايي      
  .شود مي

  :در پايان اين گفتار بايد به دو نكته ذيل اشاره كرد
ديـده   بدان اشاره شد گروهي از جرايم به عنوان جرايم بدون بزه در جرايمي كه فوقاً. 2.1

در . نيز در كنار جرايم عليه نظام اقتصادي يا جرايم عليه آسايش و امنيت عمومي ذكـر شـد  
اين جرايم سه ويژگي مهم وجود دارد كه هر سه دليلي است بر باال بودن رقم سياه در جرايم 

عدم وجود خسارت حاصـله از  .3 مرتكب يا مرتكبين بزه،رضايت .2 ديده، فقدان بزه.1: مذكور
اي از جرايم ذيل ايـن   با توجه به اينكه طيف گسترده). 83-91: 1383رهامي، حيدري، ( بزه

توان به ضرس قاطع گفت كه يك راه حل پاسخگوي تمـام   نمي ،شوند بندي ميعنوان تقسيم
اتـي   ي بعد نيز به مناسبت اشـار به همين علت در بخشها. معضالت مربوط به اين گروه است
  .به جرايم ذيل اين گروه خواهد شد

اي بودن بزهكـار   در راستاي عامل حرفه به آنها اشاره شد صرفاً پيشنهاداتي كه فوقاً. 2.2
كار يا بزهكاري  به روشني مشخص است كه احتمال اعتراف داوطلبانه يك بزهكار تازه. نيست

هـاي   درگيـر اسـترس   رتكب يك جرم شـده و احتمـاالً  كه به اتفاق يا تحت شرايطي خاص م
اي كه  ناشي از بزه يا به نوعي عذاب وجدان نيز هست، بسيار بيشتر است تا يك بزهكار حرفه

انجام بزه را به عنوان شغل برگزيده و همچون ديگـر امـور عـادي روزمـره بـه ارتكـاب جـرم        
ودن احتمال اعتراف بزهكار دليل بـر  شود، كه پايين ب به هر حال مجدداً متذكر مي. پردازد مي

بلكـه سياسـتي    ،شـود  ريزي بر روي سياستهايي بـا محوريـت ايـن موضـوع نمـي      عدم برنامه
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ذكـر شـد تحقيقـات مبتنـي بـر       شود همانطور كـه قـبالً   خاطر نشان مي. طلبد تر مي مدبرانه
رم پيشنهاد اعترافات بزهكاران يكي از دو راهيست كه محققان براي رسيدن به آمار واقعي ج

  .اند كرده
  

  :)جامعه وضابطين دادگستري(ترغيب اشخاص غير مداخله كننده در جرم . 3
  :ترغيب جامعه به مشاركت در گزارش جرايم. 1.3
اولـين جنبـه   «. ترين گروه بين گروههـاي مـورد بررسـي، جامعـه اسـت      ترين و حساسمؤثر

تعقيـب و تحقيـق آن   مشاركت مردم در فرآيند كيفري به موضـوع كشـف جـرم و ضـرورت     
افراد جامعه به علت گستردگي، حضور آسانتري در كنار  .)142: 1386 رستمي،( »گردد برمي

از حيث رواني، نزديكي به طرفين بزه رابطه مستقيمي با فشـارهاي روانـي القـا    . بزهكار دارند
تفاوتي به  بيمرز باريكي مابين دخالت در امور ديگران و . ديده و بزهكار دارد شده از طرف بزه

به نوعي وجدان جمعي آنها را بـه كمـك كـردن بـه ديگـران      . كنند اطرافيانشان احساس مي
افتد مـواردي كـه    و دركنار تمام اين توصيفات خواسته يا ناخواسته اتفاق مي. كند ترغيب مي

شوند، يا مـواردي را   شاهد وقوع جرمي هستند يا از ارتكاب جرمي در آينده نزديك مطلع مي
مثل فردي كه سعي دارد بـا شـي    - رود كنند كه بسيار احتمال جرم بودنش مي هده ميمشا

آيـد كـه افـراد جامعـه از      با تمام اين اوصاف چه پيش مي -. نوك تيز در اتومبيلي را باز كند
  زنند؟ دانند سر باز مي كنند يا مي گزارش دادن آنچه مشاهد مي
تـوان در نظـر    عه به مقولـه گـزارش بـزه مـي    تفاوتي افراد جام داليل متعددي را براي بي

بسـياري از  . بينـيم  شنويم و مـي  مواردي كه كمابيش در برخوردهاي روزمره خود مي. گرفت
ترسند، دليل ديگر شايد نداشتن وقـت بـراي پيگيـري     افراد جامعه از انتقام جويي بزهكار مي

پيش آيد كـه باعـث بـه     باشد يا ترس از اينكه براي خود او هم در جريان دادرسي مشكالتي
  . دردسر افتادن او شود

در ادامه پيشنهاداتي براي ترغيب جامعه به گزارش دادن جرايم در دو بخش ارائه خواهد 
توضيح آنكه در بخش اول كه بـه راهكارهـايي در راسـتاي سياسـت جنـايي تقنينـي و       . شد

ر بخـش دوم  قضايي اختصاص دارد هدف اصـلي اعتمادسـازي بـين افـراد جامعـه اسـت و د      
شـود و مبنـاي ايـن پيشـنهادات      راهكارهايي در راستاي سياست جنايي مشاركتي ارائـه مـي  

نكتـه مهـم اينكـه همـانطور كـه از      . اصالح يك سري از باورهاي رايج در جامعه خواهد بـود 
توضيحات هر دو بخش مشخص خواهد شد اين دو سطح از پيشـنهادات در كنـار هـم و بـه     

  .تواند مفيد واقع شود نتيجه خواهد داد و به تنهايي نمي نوعي با تكميل يكديگر
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با تبيين يك سياست جنايي تقنيني و قضايي مدبرانه، در بسياري از مـواردي كـه افـراد    
توان به شخص ثالث اعتماد داد كه او  زنند، مي تفاوتي از گزارش جامعه سر بازمي جامعه با بي

درگيـر فرآينـد    دادن بازداشـت يـا ضـرورتاً    به علت گزارش دادن جرم و به تبع آن شـهادت 
البته تفاوت مراحل گزارش جـرم و شـهادت در تحقيقـات مقـدماتي از     . دادرسي نخواهد شد

شوند به صـورت ناشـناس   آيد كه افراد حاضر ميهيچكس پوشيده نيست و مواردي پيش مي
كـه در جـواب    شـوند افـرادي را  اما در بسياري از موارد مشاهده مـي . جرمي را گزارش دهند

هايي چون ترس از فرآيند دادرسي و نداشتن وقت بـراي پيگيـري    چرايي عدم گزارش، پاسخ
در اين بخش توضيح داده خواهد شـد كـه چگونـه ايـن بـاور را بـا       . كنندموضوع را بيان مي

شخص ثالث بايد احساس كند كه با اين گـزارش  . استفاده از بازوي وضع قوانين تصحيح كرد
هاي شخصي او تجاوز نخواهد شد بلكه با اين عمـل خـود امنيـت جامعـه را      آزادي نه تنها به

توان با وضع قوانين حمايتي از شـاهد در   از طرف ديگر مي. بيش از پيش تضمين خواهد كرد
فرآيند دادرسي به وي تضمين داد كه او تحت هيچ جبري قرار نخواهد گرفت بلكه بـا آزادي  

پردازد، و پاداش اين حضـور خـود  را بـا ايمـن شـدن       اي خود ميه تمام تنها به بيان دانسته
  . بيشتر جامعه خواهد گرفت

بسياري از وجوه حمايتي از شهود و مطلعين در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمـومي  
بيني شده  و انقالب و همچنين در پيش نويس اليحه قانون آيين دادرسي كيفري جديد پيش

پرداخت ضرر و زيان   ،)پيش نويس اليحه 211ماده (اتيان سوگند  عدم اجبار شاهد به. است
و يا حتـي حضـور    )پيش نويس نويس اليحه 215ماده (حاصله از حضور شاهد براي شهادت 

مقام تحقيق در محل حضور شاهد در صورت كهولت سن يا بيماري يا تعدد شهود از مواردي 
مـاده  (انـد   بيني كـرده اهد و مطلع پيشاست كه قوانين موضوعه ايران در جهت حمايت از ش

قانون آيين دادرسي  151در كنار اين قوانين، تمهيدي كه در ماده ). پيش نويس اليحه 216
پيش نويس اليحه قانون آيين دادرسي كيفـري   214دادگاههاي عمومي و انقالب و در ماده 

ه اطمينان دهد كه ديد تواند به طور كامل به شخص ثالث و شخص بزه انديشيده شده كه مي
قانون و مجريان آن در صـورت حضـور و گـزارش وي از او حمايـت كـافي را كـرده و مـتهم        

و حتي با فرض اطالع مـتهم اگـر بـيم    . كند از شهادت يا گزارش وي اطالع پيدا نمي ضرورتاً
 داشته وجود آنها خانواده اي و مطلع  اي شاهد به نسبت يمال ضرر اي و يتيثيح اي يجان خطر
  .، حتي تدابيري در جهت حفاظت از وي انديشيده خواهد شدباشد

شود كه قوانين موضوعه جمهوري اسالمي ايران به خوبي در جهـت حمايـت    مشاهده مي
رساني به ضابطان دادگسـتري  گزارش بزه و اطالع از افراد جامعه كه اقدام به مشاركت در امر

در . ملي در ايـن وادي ترسـيم شـده اسـت    اند گام برداشته و سياست جنايي تقنيني كا كرده
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تكميل اين سياست تقنيني به يك سياست جنايي قضايي همسـو بـا قـوانين موضـوعه نيـاز      
. است تا افراد جامعه وجود اين قوانين را در نحوه عملكرد مسـئوالن قضـايي احسـاس كننـد    

يسـتند و از  ناگفته پيداست اكثريت جامعه به دنبال نص قوانين و محتـواي مـدون در آنهـا ن   
داننـد   بسياري از قوانين و پتانسيل نهفته در آنها اطالع ندارند و آنچه را كه مالك قانون مـي 

اشاره شد زماني اعتماد  پس همانطور كه قبالً. كنند اعمالي است كه از مسئوالن مشاهده مي
اي شود كه عملكردي منطقي و همسو با نيازهـ  جامعه به قوانين و مسئولين قضايي جلب مي

  .خود را از مسئولين مشاهده كنند
گيرد كه فرد ثالـث   تفاوتي افراد جامعه به گزارش جرايم از آنجا منشا مي مباني ذهني بي

ديـده را   بـه عبـارت ديگـر بـزه    . شـود  در جامعه از وقوع بزه، ضرري را براي خود متصور نمـي 
ديـده نزديكتـر شـود     ههمسو با اين تفكر، هر چقدر رابطـه فـرد ثالـث بـا بـز     . داند ديگري مي

تر اگر فرض كنيم شخصي از ديوار  براي بيان جامع. شود احساس مسئوليت وي نيز بيشتر مي
اگـر ايـن شـخص ثالـث      ،كنـد  رود و شخص ثالثي اين اتفاق را مشـاهده مـي   اي باال مي خانه

همسايه ديوار به ديوار يا يكي از ساكنان در آن محله باشد خيلي بيشتر احسـاس مسـئوليت   
در . شـاهد مـاجرا باشـد    ،شود تا اينكه يك عابر رهگذر كند و جوياي چرايي اين عمل مي مي

حالي كه هر دو فرض مذكور، همسايه و عـابر رهگـذر، درصـدي را بـر ايـن اسـاس در نظـر        
  .گيرند كه شايد آن فرد از آشنايان صاحب خانه است مي

امي اسـت كـه در فرآينـد    ايجاد يك تصوير كلي از جامعه در اذهان مردم نخسـتين اقـد  
منظور از ايجاد تصوير كلي، پديد آوردن . اصالح باورها و تصميمات رواني آنها بايد انجام شود

پردازنـد و هـر فـرد بـراي      نمايي از جامعه است كه در آن همه افراد با هم گذران زندگي مي
ايـن تصـوير افـراد    به تبـع  . خود تنها جزئي از آن است كه شايد به تنهايي معنا نداشته باشد

گذرد به زندگي ديگر  متوجه خواهند شد كه اتفاقات و حوادثي كه در زندگي هر يك آنها مي
ديده يك بـزه واقـع شـد ايـن      پس اگر ديگري در اين جامعه بزه. اعضاي جامعه نيز ربط دارد

كـان  همانطور كه اگر فردي از نزدي. اتفاق مستقيم يا باواسطه به زندگي او مربوط خواهد شد
. وي چنين شود، او در معرض كنشهاي عصبي يا همان خسارات معنوي قرار خواهـد گرفـت  

ديدگان غيرمسـتقيم جـرايم    به تعبير ديگر اعضا جامعه بايد درك كنند كه هر يك از آنها بزه
ارتكاب يافته در جامعه خودشان هستند و شايد از لحاظ مالي خسارت نبينند، امـا خسـارت   

چنـين  . خواهد گذاشـت  تأثيررم هر چند جزئي به هر نوع به زندگي آنها معنوي حاصله از ج
از ديـدگاه اسـالم سرنوشـت    «. شـده اسـت   تأكيدنگرشي به جامعه در دين اسالم نيز بسيار 

شـود كـه    در روايات اسالمي مكـرر بـه مـواردي اشـاره مـي     . ها به هم گره خورده است انسان
شوند؛ زيرا بـا سـكوت خـود، رفتـار آنهـا را       مل ميها تبعات اعمال سوء ديگران را متح انسان
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هاي بعد خواهد شد  گير همه افراد به خصوص نسل ني جامعه دامنتبعات ويرا. كنند مي تأييد
ميرخليلـي،  (»  .توانند با بي اعتنايي آن را به خـود مـرتبط نداننـد    بر همين اساس افراد نمي

امعـه را بـه مسـافران يـك كشـتي      در روايتي افراد ج) ص(حضرت محمد  )28و  27: 1391
عده اي در بـاال نشسـته انـد و     كند كه سالمت آنان در گرو سالمت كشتي است و تشبيه مي

عده اي در پايين، آنان كه در پايين هستند ميخواهند قسمتي را سوراخ كنند تا آب بنوشند 
. نرسانده ايـم  و طبقه باال مي گونيد كه ما حصه خودمان را سوراخ كرده ايم و به شما ضرري

كشـتي از  حال اگر آنانكه در طبقه باال هستند، اينها را تصميم خود بازندارند همه سرنشينان 
همـه   زيـ و ن افتـه يهـا نجـات    نيـ عمل شان منع نمودنـد ا  نيآنها را از ابين مي روند و اگر 

تواند نسبت به سالمت و ايمني كشـتي   كس نمي هيچ پس .ابندي ينجات م يكشت نانيسرنش
   1.تفاوت بماند يب

. تفاوتي افراد جامعه جري شدن بزهكـاران اسـت   جداي از خسارت معنوي پيامد ديگر بي
پردازد و هيچ يك  فرض كنيد فرد معتادي در يك محل به راحتي به استعمال مواد مخدر مي

اتفـاقي كـه بـه     -. دهنـد  از ساكنان محل به ضابطين دادگستري در اين مورد گزارشي نمـي 
آيا فرد معتـاد بـا    - دهد اماكن مخروبه كه در نزديكي مناطق مسكوني است رخ ميكرات در 

تفاوت به محيط اطراف خود هستند و شـايد   اطمينان به اينكه ساكنان اين محل به شدت بي
به توجيه خودشان دچار روزمرگي هستند براي انجام جرايمي چـون سـرقت جـري نخواهـد     

تفـاوتي آنهـا بـه بزهكـاران در      بدانند اين است كـه بـي   شد؟ آنچه كه الزم است افراد جامعه
ايست براي جري شدن بزهكاران و اينكـه آنهـا بـه زودي امنيـت آن      محيط اطرافشان مقدمه

  .جامعه را از بين خواهند برد
تفـاوتي خـود در    دور از ذهن نيست افراد جامعه پس از درك اين نماي كلي و تبعات بي

اقداماتي كه در گام بعدي بايـد اجرايـي   . از خود نشان دهندگامهاي بعدي همراهي بيشتري 
قـوه قضـاييه مجبـور بـه     . شود ايجاد كارگاههاي آموزشي در بين اقشار مختلف جامعه اسـت 

استفاده از پتانسيل مشاركتي جامعه است و چه بهتر كه بتواند با ايجاد و سـاماندهي چنـين   
خاص خود و به صـورت هدفمنـد، بـه صـورت      هاي نهادهايي اين حضور بالقوه را با راهنمايي

استفاده از پايگاههاي اجتماعي چون مدارس يا ادارات دولتي يا مسـاجد يـا   . بالفعل دربياورد
اندازي كارگاههاي آموزشي مذكور از آن جهت  كانونهاي فرهنگي و پايگاههاي بسيج براي راه

                                                 
مثل المدهن في حدود اهللا والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في  .1

أعالها فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعالها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة 
ك قال تأذيتم بي وال بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه فأتوه فقالوا ما ل

  ).164: ق1401بخاري، ( أهلكوه وأهلكوا أنفسهم
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خواهـد   مؤثرجامعه حضور منظم و فعال دارند، بسيار مفيد و  كه در هر يك از آنها اقشاري از
هـاي تلويزيـوني    ها با انتشار بروشـورها و توليـد آگهـي    ترويج اين تفكر در سطح خانواده. بود

. درگير اين باور جديد خواهد سـاخت  آموزشي راهكار ديگري است كه هر خانواده را مشخصاً
ي اصالح باورهاي جامعه است به سرعت در رفتار و و مسلماً چنين موجي از آموزشها كه در پ

از ياد نبريم، همانطور كه قبالً بيان گرديـد زمـاني   . هاي جامعه نمود پيدا خواهد كرد واكنش
نتيجه طرحهاي آموزشي در جامعه احساس خواهد شد كه با وضع قوانين و عملكرد ضابطان 

هايي كه در راستاي اعتمادسـازي افـراد   به عبارت ديگر ابتدا بايد گام. دادگستري همراه باشد
جامعه با استفاده از ابزارهاي سياست جنايي تقنيني و قضـايي ترسـيم شـد، برداشـته شـود      

  .سپس به راهكارهاي آموزشي پرداخت
  :در خاتمه بايست به چند نكته زيراشاره كرد

نكـر و  در دين مبين اسالم با ايجاد نهـادي بـا عنـوان امـر بـه معـروف و نهـي از م        .1.1
السالم شده است، افـراد جامعـه را    و معصومين عليهما 1هاي فراواني كه از جانب قرآن توصيه
حتي دامنه اجراي . اي به پذيرش مسئوليت در قبال اعمال يكديگر توصيه كرده است به گونه

قـرآن كـريم از مومنـان    «اين امر را به درون نهاد خانواده نيز گسترش داده و به صراحت در 
: 1388سروش محالتي، (» 2ته شده است كه خانواده خود را از آتش جهنم حفظ كنندخواس

در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز با قبول ايـن مهـم در ذيـل اصـل هشـتم،      ). 64
در راستاي ايـن بيانـات و فرمايشـات،     3.كند دعوت به خير را وظيفه همگاني افراد عنوان مي

ه به مشاركت در امر گزارش بـزه، سـوق دادن ذهنيـات افـراد     هدف اصلي ترغيب افراد جامع
پس بـا نگرشـي منطقـي بـه فحـواي      . جامعه به قبول مسئوليت در قبال اعمال ديگران است

توان به اشتراك اهداف در دو مبحث فـوق پـي بـرد و مشـاركت در امـر       احاديث و بيانات مي
  .معرفي كردگزارش را در راستاي نهاد امر به معروف و نهي از منكر 

شايد يكي از راهكارهايي كه در بحث ترغيب افراد جامعه به امر گزارش بزه به ذهن  .1.2
شود استفاده از سياست جنايي تقنيني و وضع قـوانيني در جهـت    بسياري از افراد متبادر مي

مجبور ساختن اشخاص ثالث به گزارش بزه و استفاده از بازوي ضمانت اجرا براي متخلفان از 

                                                 
» تَذَكَّرُونَ لَعلَّكُم عظُكُمي والْبغْيِ والْمنكَرِ الْفَحشَاء عنِ وينْهى الْقُرْبى ذي وإِيتَاء واإلِحسانِ بِالْعدلِ يأْمرُ اللّه إِنَّ«. 1
 )90نحل (

 )6تحريم (» ًيا أَيها الَّذينَ آمنُوا قُوا أَنْفُسكُم و أَهليكُم نارا« 2.

در راستاي اهميت به ايـن اصـل تـذكر لسـاني را وظيفـه همگـاني بيـان        ) دامت بركاته(مقام معظم رهبري . 3
 .كنند مي
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رسد كه اين سياست تقنيني با عرف جامعه هماهنگي داشـته   اما به نظر نمي. ن قانون استاي
  .باشد

تواند به عنـوان يـك تكليـف     مي براي شهروندان عادي، اعالم وقوع جرم اصوالً«در ايران 
 »اخالقي مطرح باشد و عدم رعايت آن به عنوان يك ترك فعل، جرم و قابل مجـازات نيسـت  

در راسـتاي مجبـور    606ماده  1375در قانون مجازات اسالمي مصوب ). 46: 1389خالقي، (
ساختن افراد ثالث براي گزارش جرم برآمـده و روسـا يـا مـديران يـا مسـئولين موسسـات و        

اند را در مواردي كه از وقوع جرايمي چون اداراتي كه در مواد قبل به طور محدود احصا شده
هستند مسئول دانسته و عدم گزارش آنها را مشـمول   كالهبرداري يا ارتشا يا اختالس مطلع

قـانون   29همسو با اين مـاده، مـاده   . قانون دانسته و براي آن ضمانت اجرا تعيين كرده است
هاي عمومي و انقـالب در امـور كيفـري مقامـات و اشـخاص رسـمي را        آيين دادرسي دادگاه

ي خود مراتب را به رئـيس حـوزه   موظف كرده تا به هنگام برخورد با امر جزايي در حوزه كار
 و افراد  كليهقانون حمايت از كودكان و نوجوانان  6در ماده . قضايي يا معاون وي اطالع دهند

 دارنـد   عهده بر را  كودكان  سرپرستي و  نگاهداري  وليتئمس  نحوي  به  كه  مراكزي و  مؤسسات
  قـانوني  پيگـرد   جهـت  را  مراتـب   آزاري  كـودك  مـوارد   مشاهده  محض  بهرا مكلف ساخته تا 

و براي تخلـف از ايـن    نمايند  اعالم  قضائي  صالح  مقامات  به  مقتضي  تصميمي اتخاذ و  مرتكب
نيـز در   فسـاد  با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاء قانوندر . قانون ضمانت اجرا تعيين كرده

راستاي مقابله با فساد در نظـام  در  15الي  13ذيل فصل سوم با عنوان تكاليف عمومي، مواد 
 و حسابرسـان  رسـمي،  كارشناسـان  بازرسـان، اداري، برخي از مقامات نهادهاي دولتي مانند 

 بـه  رسـيدگي  يـا  ثبت مسؤول كه اشخاصي ساير و ناظرين حسابها، ذي مميزين، حسابداران،
 سرپرسـتان  و مديران مقامات،هستند يا  حقوقي و حقيقي اشخاص فعاليتهاي و دفاتر اسناد،

 دربرحسـب وظايفشـان موظـف هسـتند كـه       دولتـي  سازمانهايبرخي  در واحد هر مستقيم
 نباشـد،  ديگر قوانين در ترتيباتي چنانچه ،مذكور قانون موضوع فساد هرگونه مشاهده صورت
اما نكته اي كه در مواد مـذكور و  . نمايند اعالم صالح ذي قضائي يا نظارتي مرجع به را مراتب

به بايد توجه كرد اينست كه اين افراد به خاطر جايگاه و مسئوليتي كـه بـر عهـده    موارد مشا
و همين افراد زماني كه در جايگاه تعريف شده . دارند مجبور به تحمل چنين اجباري هستند

نباشند و در برخورد با جرايم ذكر شده قرار نگيرند مانند افراد عـادي جامعـه اجبـاري بـراي     
پس وضع قوانين در راستاي اجبار افراد جامعه به جز مواردي كه . ارندگزارش دادن جرايم ند

در جايگاه خاص قرار ميگيرند براي امر گزارش جرم نه سياستي صحيح است نه از نظر عرف 
  .را درك كرده است مسألهجامعه پسنديده و مقنن جمهوري اسالمي ايران به خوبي اين 
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آموزشي شايد با راهكارهاي معمولي كه نهادهـاي   هاي ايجاد كارگاهها و انتشار برگه. 1.3
كنند متفاوت باشد، اما اين روش براي سياست جنـايي مشـاركتي    قضايي از آنها استفاده مي

كه همانطور كه قبال بيان شد، بـه علـت    - استفاده از مشاركت جامعه. ابزاري مقدماتي است
ـ  گستردگي حضور آسانتري در كنار بزه راهكـاري اسـت كـه نهادهـاي      - دديده و بزهكار دارن

توانند چشم و  قضايي بايد به آن روي بياورند باالخص در امر گزارش جرم كه افراد جامعه مي
  .گوش ضابطين دادگستري باشند

در مبحث ترغيب . ديده اشاره شد در گفتار قبل به جرايمي با عنوان جرايم بدون بزه. 1.4
اذعان كرد كه در برخـي از جـرايم    مسألهبه اين  جامعه به مشاركت در امر گزارش جرم بايد

اعتياد، ولگردي، تكدي گري بهترين راهكار براي رسيدن به آمار واقعي : ذيل اين عنوان مانند
بيـان شـد ايـن جـرايم بـه علـت        همانطور كه قبالً. جرم كمك خواستن از افراد جامعه است

 مسـأله ياه بـااليي دارد و دركنـار ايـن    رقم س -ديده مستقيم البته بزه - ديده فقدان عنصر بزه
اي هستند بـراي از بـين رفـتن احسـاس      بايد در نظر داشت كه بسياري از اين جرايم مقدمه

در اين جرايم افراد جامعه با توجه بـه گسـتردگي حضـور خـود بـه خـوبي       . امنيت در جامعه
خـورد قضـايي كـه بـا     توانند خود را در كنار مرتكبين قرار دهند و باتوجه بـه اينكـه از بر   مي

پس . دهند شود مطمئنند به راحتي جرم ارتكاب يافته را گزارش مي بزهكاران يا خودشان مي
اي از يـك رويكـرد ذهنـي بـا      زمينـه اي كه پيش اميد بسيار است با آموزش صحيح به جامعه

  .عنوان احساس ناامني دارد، همياري و همراهي مناسب را ببينيم
يك نهاد غيرقضايي توسـط قـوه قضـايييه اشـاره      تأسيسپيشنهاد در اينجا بايد به . 1.5

اختصـاص   شود كه نه تنها صرفاً كه به اين علت در ذيل نكات اين بخش بدان اشاره مي ،كرد
هاي بررسي شده ندارد و به جز ضابطين دادگستري تمامي افراد جامعه، چـه   به يكي از گروه

دهد، بلكه مكمل راهكارهـايي اسـت    ار ميطرفين بزه و چه اشخاص ثالث را تحت پوشش قر
اما علت غيرقضايي بودن اين . كه تابحال در مباحث مختلف و به مناسبت پيشنهاد شده است

نهاد اين است كه همانطور كه بيان خواهد شد، اين نهاد جايگاه پيگيري جرايم گزارش شده 
آوري آمار  ين نهاد جمعشود كه وظيفه ا تأسيسنيست و از اين جهت بايد توسط قوه قضاييه 

اي در اختيار قوه قضاييه قرار گيـرد   و بدون هيچ واسطه جنايي است و اين آمار بايد مستقيماً
تا از خطرات احتمالي مثل افشاي آنها بطوريكه نظارتي بر روي آن نباشد يا از هرگونه دخـل  

  . و تصرف در آمار جلوگيري شود
تـوان   جرايم در وظايف ضابطين است نمـي  بديهي است به اين خاطر كه كشف و گزارش

متصور شد كه ضابط دادگستري به اين طريق جرمـي را كـه موظـف بـه پيگيـري آن بـوده،       
چنين امري  به رسـميت شـناختن   . گزارش دهد و اقدامي براي پيگيري گزارش انجام نشود
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ـ   تأسيساما در مقابل . ضمني گزارش ندادن جرايم توسط ضابطين است راي چنين نهـادي ب
در صـورتي كـه ايـن نهـاد پـذيراي هـر يـك از        . طرفين بزه و افراد ثالث بسيار مفيـد اسـت  

هـايي مثـل    تواند ضمن ثبت گزارش جرم به گزارش دهنـده كمـك   گروههاي فوق باشد، مي
اكثـر  . هاي رواني ارائه بدهد يا حتي آنها را ترغيـب بـه گـزارش رسـمي جـرايم كنـد       مشاوره

ل از حق شكايت خود ميگذرند اطالع صحيحي از جزييـات قـوانين   ديدگاني كه به هر دلي بزه
همانطور كه در كارگاههاي آموزشي طرحي مبني بـر اطـالع رسـاني    . يا روند دادرسي ندارند

جزييات اين مسائل براي افراد جامعه در نظر گرفته شد، در اينجا هم همسـو بـا كارگاههـاي    
ديدگان صحبت كرد و آنها را راهنمايي  و بزه توان به صورت مشخص با افراد جامعه مذكور مي

مسلما به خاطر اينكه مشاوران و راهنمايان اين نهاد از جزييات بزه انجام شده و اوضـاع  . كرد
توانند بـه افـراد مـذكور كمـك      ديدگان و افراد ثالث آگاهي دارند بهتر از قبل مي و احوال بزه

  .كنند
اما تصور . ه در راستاي كاهش رقم سياه بوده استحال ارائه شدهتمام راهكارهايي كه تا ب

رونـد، اشـتباه    اينكه تمام عوامل ارتقاي رقم سياه با اجراي راهكارهاي گفته شده از بين مـي 
ديـده و بزهكـار نسـبت خويشـاوندي      رسد كه در مواردي كه بزه بسيار بعيد به نظر مي. است

دليلـي كـه بـزه ديـده بـراي      . زارش دهدديده راضي شود كه جرم ارتكاب يافته را گ دارند بزه
آورد، در راستاي اهميت خويشاوندي افراد و حفـظ حـريم    توجيه گذشت از شكايت خود مي

ديدگان جرايم حيثيتي  شايد بتوان با سياستهاي حمايتي از افراد جامعه، بزه. خانوادگي است
يمـي كـه در آن رابطـه    اما آيا امكان تصويب قوانيني بـراي جرا . را به گزارش بزه ترغيب كرد

خويشاوندي بين طرفين بزه وجود دارد نيز هست، تا بزه ديـده را بـه گـزارش جـرم ترغيـب      
اتي است كه رابطه خويشـاوندي در برخـي   تأثيرمنظور از وضع قوانين وراي بعضي از  -كند؟ 

رش درصد عدم گزا 14.6آوري شده  طبق آمار جمع -.جرايم مانند قتل عمد يا ربا يا زنا دارد
، توجهي، نجفي ابرنـدآبادي ( شود بزه ديدگيها به علت وجود رابطه فاميلي با مجرم مربوط مي

 ،ديـده  نكته قابل توجه اينكه اين فراواني پس از عامل حفظ آبرو و شخصيت بزه .)79: 1378
حال بايـد بـه ايـن مـوارد اضـافه شـود،        .ديدگي قرار دارد در رديف دوم علل عدم گزارش بزه

ي را كه اشخاص ثالث شاهد يا مطلع از ارتكاب جرمـي از طـرف خويشـاوندان خـود     احتماالت
پـس مشـاهده   . دهنـد  هستند و به علت حفظ حريم خانوادگي احتماال جرم را گـزارش نمـي  

تنها بسيار مهم است و از لحاظ آماري جايگاه بـااليي در ميـان علـل     شود كه اين عامل نه مي
اما اگـر  . توان با آن مقابله كرد هاي تقنيني و قضايي نمي ستوجود رقم سياه دارد بلكه با سيا

نهادي براي گزارش جرم بدون پيگيري باشد و مردم جامعه بدانند كه در اين نهـاد نـه تنهـا    
شود كه اگر شكايت كنند چه مسـائلي   توانند جرم را گزارش بدهند بلكه به آنها گفته مي مي
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يق احقاق حق كنند، مسلما افراد جامعه از ايـن طـرح   توانند به چه طر را پيش رو دارند و مي
استقبال خواهند كرد و با همكاري با سيستم قضايي، در پـي راهنمـايي گـرفتن از مشـاوران     

  .آيند مي قضايي نهاد مذكور بر
توان انتظار داشـت كـه مـرتكبين     در جرايمي مانند زنا يا لواط يا اعمال منافي عفت نمي

هايي فراواني در قـرآن   البته توصيه. لبانه به جرم خود اعتراف كننداين جرايم به صورت داوط
و از جانب پيامبر اكرم و ائمه عليهما اسالم و الصالة مبني بر ستر و عـدم افشـاي جـرايم در    

حاضر، افشـاي جـرم و بـاالخص اعمـال منـافي عفـت        مسألهاما منظور از بيان  1.دست است
ها قصدي بر انعكاس آن در جامعه نيست بلكـه ايـن   نيست بلكه صرفا گزارشي است كه نه تن

تر بتوان تصـميماتي مبنـي بـر پيشـگيري از ايـن       كند كه با ديدي آگاهانه گزارش كمك مي
هايي  هاي رواني و توصيه جرايم گرفت و در كنار اين دو مهم، ميتوان به طور اخص با مشاوره

در حـد   ه واضح است كه اين مزيت صرفاًالبت. مرتكبين به اين جرايم را از تكرار آنها بازداشت
شود، هر بزهكاري كه به اين نهاد  جرايم عليه كيان خانواده و جرايم منافي عفت محدود نمي

كند كه با تحريك ايـن   اي را تحمل مي مراجعه كرده و گزارش جرم خود را بدهد فشار رواني
ب كـرد يـا حـداقل بـا     توان وي را به اعتراف نـزد نهـاد رسـمي دادگسـتري ترغيـ      مي مسأله
  .هايي به وي او  را از تكرار انجام اين جرايم بازداشت مشاوره

هـاي مـذكور بـه     اي كه بايد بدان اشاره شود، اينست كه عدم پيگيري گـزارش  البته نكته
بـا اسـتفاده از ايـن    . به صـورت آمـار درآمـدن آنهـا نيسـت      معناي بايگاني شدن آنها و صرفاً

هـاي بايگـاني    جاد يك بايگاني نيمه فعال در موارد ضروري از گـزارش توان با اي ها مي گزارش
فـردي كـه گـزارش    . شده در اين نهاد به صورت تشديد يا تخفيف در مجازات اسـتفاده كـرد  

سرقتي را به نهاد مذكور داده است كه توسط پسرخاله وي انجـام شـده، بعـد از مـدتي فـرد      
م سرقت از سـوي وي در مـوارد متعـدد در    مداركي مبني بر ارتكاب جر ،سارق دستگير شده

توان با مراجعه به بايگاني نهاد مذكور در پي احقـاق حـق بـزه     در اين صورت مي. دست است
ديـده وي   آيد و بدين شكل نه تنها در مورد مذكور با جلب اعتماد بـزه  ديده نخست نيز برمي

به علت سرقت ديگري شود كه بزه را گزارش دهد بلكه در وقت مقتضي كه سارق  ترغيب مي
توان عدالت را به نحو احسن به جامعه  ديده در بزه نخست مي دستگير شده با احقاق حق بزه

اما اگر بزهكاري با مراجعه به نهاد مذكور جرم خود را گزارش داد و بعـد از مـدتي   . بازگرداند
ان تـو  بزهكار دستگير شد و گزارش اوليه وي بـه ضـابطين و در تحقيقـات كمـك كـرد مـي      

                                                 
م ال أَنْ تَشيع الْفاحشَةُ في الَّذينَ آمنُوا لَهم عذاب أَليم في الدنْيا و الĤْخرَةِ و اللَّه يعلَـم و أَنْـتُ   إِنَّ الَّذينَ يحبونَ .1

 )19نور ( تَعلَمونَ
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توان از بايگاني اين نهاد نيز در  بدين صورت حتي مي. تخفيفي در مجازات وي در نظر گرفت
  .تشديد و تخفيف مجازاتها استفاده كرد

  
  :تر در امر كشف و گزارش جرايم ترغيب ضابطين دادگستري به انجام وظيفه فعاالنه .2.3

ست كـه امـر   اود دارد اينتفاوت مهمي كه در مورد ضابطين دادگستري و سه گروه قبلي وج
گزارش جرم جزء وظايف ضابطين است اما در مورد سه گروه ديگـر حتـي بزهكـاران چنـين     

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب  15طبق نص ماده . اجباري وجودي نداشت
پس منطقـي نيسـت كـه همـانطور در     . يكي از وظايف ضابطان دادگستري كشف جرم است

در . كـرديم  دادگستري رفتار كنيم كه در مورد افراد عـادي جامعـه رفتـار مـي     مورد ضابطين
تر افراد جامعه مطرح بـود امـا اينجـا بحـث انجـام       هاي پيشين موضوع مشاركت فعاالنه بحث

  .تر ضابطين دادگستري است  وظيفه فعاالنه
 نكـه اصـالً  اول آ: افتد به طور كلي عدم گزارش بزه از طرف ضابطين به دو دليل اتفاق مي

ضابطين در محل ارتكاب بزه حضور ندارند تا جرم را كشف كنند و به تبع آن گزارش دهنـد؛  
انگاري و تسامح كرده و از گـزارش آن  كنند به هر علتي سهل دوم آنكه اگر جرم را كشف مي

  :زنند سرباز مي
ع عـدم  در ابتداي اين بحث الزم به ذكر است كه اگر به موضو :عدم حضور ضابطين .2.1

شود اوالً به علت اهميـت روزافـزون آن در جامعـه     حضور ضابطين و راهكارهاي آن اشاره مي
اما . امروزي است و ثانياً به دليل نقشي است كه اين مورد در كاهش و افزايش رقم سياه دارد

. منطقـي نيسـت   هاي ارتكـاب جـرم مسـلماً    انتظار حضورضابطان دادگستري در تمام صحنه
ضابطين دادگستري در جامعـه همـانطور كـه تحقيقـات انجـام شـده نشـان         حضور فيزيكي

 ،جـورج  ،نـگ يال كل(آورد  دهد احساس امنيت بيشتري را براي افراد جامعه به ارمغان مي مي
، و به تبع اين مزيت و همچنين همسو با آن ممكن اسـت  )180: 1382، زيجم ،لسونيو يك

نه احساس امنيت خواسته يـك سيسـتم جنـايي     اما. منجر به پيشگيري از انجام جرايم شود
البته اين بدان معنا . پژوهش حاضر مسألهمنطقي است نه رسيدن به بهترين مدل پيشگيري 

نيست كه راهكارهاي ارائه شده در اين پـژوهش تنهـا در راسـتاي گـردآوري آمـار جنـايي و       
هـاي مـورد    ي شدن طرحرسيدن به آمار واقعي است، به هر حال در بسياري از موارد با اجراي

  . بحث دستاوردهاي ديگري نيز در كنار گردآوري جرايم مالزم هم خواهند بود
هاي جرم امري غير  همانطور كه بيان شد انتظار حضور هميشگي ضابطان در همه صحنه

الزمه تحقق اين امرحضور هميشگي ضابطان در جاي جاي جامعه است، چـون  . ممكن است
دهـد، حتـي اگـر تمـام      در يك منطقه رخ مـي  تمامي جرايم صرفاً تواند بگويد هيچكس نمي
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در . خيز مشخص شود باز هم دليل بر غفلـت ضـابطين از منـاطق ديگـر نيسـت      مناطق جرم
هـاي   ساليان اخير با پيشرفت تكنولوژي و به وجـود امكانـاتي چـون تعبيـه و نصـب دوربـين      

چنـد   يدوار بود كه حضور پليس هرتوان ام مداربسته در سطح شهر و ايجاد مراكز نظارتي مي
البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه حضـور  . به صورت نامحسوس در ميان مردم پررنگ شود

هـاي نيـروي    نامحسوس پليس مزايايي مانند كاهش تنش ميان مردم و پليس، كاهش هزينه
منتقـدين  شـايد برخـي از   . انگـاري ضـابطين را نيـز در پـي دارد    انساني و جلوگيري از سهل

بخواهند با داليلي چون پليسي كردن جامعه يا ورود به حـريم خصوصـي افـراد معايـب ايـن      
در پاسـخ   ثانياً. هاي مخصوص به خود را دارد هر طرحي ضعف طرح را برجسته كنند، اما اوالً

وجود آمـدن احسـاس امنيـت     توان گفت همين امر باعث به به انتقاد پليسي كردن جامعه مي
البته همـانطور كـه گفتـه شـد      - خود راهكاري براي القاء آرامش به جامعه استشود كه  مي

شود كه نصب  مالحظه مي -. احساس امنيت هدف غايي و منطقي يك سيستم جنايي نيست
هاي مداربسته در سطح شهر مزاياي مختلفـي دارد كـه كشـف جـرايم تنهـا يكـي از        دوربين
نكتـه مهـم در ايـن اقـدام      1.ايم اين زمينه داشتهدر ايران نيز تجربيات متعددي در . آنهاست

ها در اين اماكن اسـت، تـا    خيز از سوي نيروي انتظامي و نصب دوربين شناسايي مناطق جرم
بدين نحو با كمترين هزينه بهترين نتايج عائد نيروي انتظامي و نظام قضـايي شـود، بـه هـر     

. ام خيابانها و معابر را داشته باشيمها را در تمحال منطقي نيست كه انتظار نصب اين دوربين
در جهـت حـل    هـاي مداربسـته صـرفاً    در بسياري از موارد و در شهرهاي بـزرگ از دوربـين  

شود و كاربري اين امكانات را در همـين حـد    معضالت ترافيكي و جرايم رانندگي استفاده مي
طرح بست و يـك   كنند، اما واقعيت اينست كه نميتوان چشم بر روي مزاياي اين محدود مي

  .مرزبندي محدود براي استفاده از آن تعيين كرد
در كنار معابر شهري كه به نـوعي در حيطـه انجـام وظـايف نيـروي انتظـامي محسـوب        

توان در اماكن يا مناطقي كه تحت نظـارت ضـابطين خـاص نيـز هسـت، از ايـن        شود مي مي
اموران سـازمان بنـادر و   امكانات استفاده كرد؛ براي مثـال در بنـادري كـه تحـت پوشـش مـ      

هاي  توان با دوربين باشد را نيز مي هاي ملي كه زيرنظر جنگلبانان مي كشتيراني است يا پارك
  .مداربسته پوشش داد و جرايم را كشف و به مقامات صالح دادسرا گزارش داد

اي در  نامـه  ريزي صحيح حتـي بـا تـدوين آيـين     آنچه مسلم است، مسئوالن با يك برنامه
توانند در بسياري از موارد به جامعـه   مگاني شدن اين طرح در سطح تمام شهرها ميجهت ه

                                                 
نيروي انتظامي اقـدام بـه نصـب     1388تا پايان سال  رادان، سردار انتظامي، نيروي فرمانده جانشينبه گفته . 1

شود ايـن طـرح همچنـان     كرده و البته آنچنان كه مشاهده مي تهران زيخ جرم مناطق در ينظارتدوربين  400
                                                                                                 http://www.parsine.com/fa/news/11184 . ادامه دارد
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البته شايد يكي از سختيهاي اجراي اين طرح در سطوح گسترده هزينه . نظارت داشته باشند
ها به تـدريج   باالي اين امكانات باشد، اما نبايد از ياد برد كه در نتيجه استفاده از اين دوربين

  .هاي نيروي انساني را هم كاهش داد نهتوان هزي مي
انگاري مصاديق ذيل مفهوم سهل :انگاري ضابطين دادگستري در انجام وظايف سهل .2.2

در اينجا . شود اي كه در نگاه اول به اين مفهوم در ذهن متبادر مي تر است از معانيبسيار عام
د امر گزارش جرم، تحـت هـر   انگاري انجام ندادن وظايف قانوني ضابط در مورتعريف از سهل

كـن  در اين بخش ضمن برشمردن اكثر اين عوامل راهكارهايي در جهـت ريشـه  . عاملي است
كردن آنها ارائه خواهد شد، به عبارت ديگر جلوگيري از تخطي كردن ضابطان دادگسـتري از  

  . وظايف قانوني خود منتج به گزارش جرايم خواهد شد
باشند و يا حتي از طـرفين   راد جامعه با آن برخورد كرده اي كه شايد بسياري از اف مسأله

شـايد بتـوان ايـن عامـل را     . ارتشـا ضـابطين دادگسـتري اسـت     مسأله ،اين جرم بوده باشند
عدم نظارت صـحيح بـر روي   . ترين عامل براي عدم گزارش بزه پس از كشف آن برشمرد مهم

ن جامعـه و ضـابطين شـايد از    سازي صحيح در بي ضابطين، فقدان درآمد كافي، عدم فرهنگ
قانون مجـازات جـرايم نيروهـاي     118ماده . علل ابتال ضابطين دادگستري به اين جرم باشد

مسلح ضمانت اجرايي جرم ارتشا از سوي افراد مشمول اين قانون است كـه ضـابطين عـام و    
امـا نكتـه   . انـد  برخي از ضابطين خاص چون اعضاي بسيج ذيل ايـن قـانون برشـمرده شـده    

تواند پاسخگوي معضلي چون ارتشـا باشـد كـه بـه      ينجاست كه مدل پيشگيري كيفري نميا
به عبارت ديگر اگر وضـع مجازاتهـاي شـديد    . شود ديده محسوب مي نوعي از جرايم بدون بزه

توانايي مقابله با اين جرم را داشت تا بحال بايد در كاهش آمار مربوط به اين جـرم مـنعكس   
حي از اين جرم در دست نيست اما آنچه مشخص است، جـرات اكثـر   البته آمار صحي. شد مي

بزهكاران براي پيشنهاد رشوه به ضابطين دادگستري است، كـه ايـن خـود بـه نـوعي نشـانه       
  . نهادينه شدن اين جرم در جامعه ماست

يكي از راهكارهايي كه مي تـوان بـراي حـل ايـن معضـل پيشـنهاد داد نصـب و تعبيـه         
چرا كه يكي از مزاياي اسـتفاده از ايـن تكنولـوژي جلـوگيري از     . است هاي مداربسته دوربين

مواجهه حضوري پليس و بزهكار است و ديگر مزيت آن نظـارت بـر ضـابطين اسـت و اينكـه      
كننـد   كنند ناظران به صورت نامحسوس به آنها را مشاهده مـي  ضابطين هميشه احساس مي

زايش گزارش جـرايم از سـوي ضـابطين    كه هر دوي اين مسائل باعث كاهش جرم ارتشا و اف
ها در تمام معابر نيسـت و   البته همانطور كه قبال گفته شد، امكان نصب اين دوربين. شود مي

  .اي عملي شود امكان رصد تمام آنها در آن واحد وجود ندارد مسألهحتي اگر چنين 



 

     
ی 

وق 
نا 

ژپو
    /

تان   
،  ھار و 

ه  اول
م، مار

ل ھار
سا

١٣٩٢  

210  

ابطين سـازي در بـين ضـ    راهكار بعدي كه همسو با راهكار اول بايـد اجـرا شـود فرهنـگ    
هـاي خـود    ها با نصايح و توصيه آيد كه خانواده بسيار پيش مي. دادگستري و خانواده آنهاست

بـه وجـود    -در اينجا ضابطين دادگستري-توانند تغييراتي در رفتار و تصميمات بزهكاران  مي
همانطور كه در مطالب پيشين نيز بيان شد در دين مبـين اسـالم توجـه ويـژه اي بـه      . آورند

  .امر به معروف و نهي از منكر در درون نهاد خانواده شده استاجراي 
در كنار راهكارهاي فوق پيشنهادات ديگري نيز مانند افزايش حقوق ضابطين دادگستري 
در جهت ارضاي نيازهاي مالي آنها، افزايش نظارت محسوس و اطالع رساني در مـورد وجـود   

  .م و  نتيجتاً گزارش جرايم شودتواند باعث پيشگيري از اين جر نظارت نامحسوس مي
اي كه در اينجا بايد بدان اشاره كرد اينست كه آنچنان كه قبالًٌ گفته شـد منظـور از    نكته

. ضابطين دادگستري عالوه بر ضابطين عام، يعني نيروي انتظامي، ضابطين خاص نيز هسـت 
ف ضـابطين  در برخي از قـوانين اجرايـي نهادهـايي كـه مـامورين و مسـئولين آنهـا در رديـ        

بـراي  . اند، ضمانت اجرايي جداگانه براي جرم ارتشـا تعريـف نشـده    دادگستري محسوب شده
 در را شـكارباني  مـأمورين آن  19كـه در مـاده    1346مثال در قانون شكار و صـيد مصـوب   

 شهرسـتان  دادسـتان  نظـر  زير مخصوص كالس در را دادگستري ضابطين فيوظا كه صورتي
اي جداگانـه   اظ اجراي قانون در رديف ضابطين شمرده اسـت، مـاده  از لح باشند گرفته تعليم

 20تنهـا در قسـمت دوم مـاده     براي مجازات جرم ارتشا از سوي اين ضابطين وجود نـدارد و 
قـانون شـكار و   ( قـانون  اين در مذكور جرائم وقوع از اطالع با شكارباني مأمور كه«مواردي را 

 حـداكثر  مشـمول » مـورد  حسب بر ندهد گزارش مسئول مقام به امر جريان از )1346صيد 
بديهي است اگر تصميم بر مجازات جرايمي داريـم كـه بـه تبـع آنهـا      . داند مي مقرر  مجازات

اي  شود، به علت قبح باالتر جرم ارتشا، حيثيت متفاوت و منفعت مـالي  گزارش جرم ارائه نمي
متفاوت داشت و ضمانت اجرايـي   انگاري اين جرم بايد نگاهي كه براي بزهكار دارد، براي جرم

البته . تر از ديگر مجازاتها باشد شود بايد به صورت مجزا و سنگين كه براي اين جرم وضع مي
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشـاء و اخـتالس و كالهبـرداري     3اين ضابطين ذيل ماده 

اموران محصـور  اما اين ماده در مورد تمام مسئوالن و مـ . مجازات خواهند شد 1367مصوب 
رود ضـابط دادگسـتري كـه     شود، در حالي كـه انتظـار مـي    ذيل ماده به طور يكسان اجرا مي

مسئوليت كشف و گزارش جرم را دارد و براي تخطي از اين وظيفه قانوني به پذيرفتن رشـوه  
تري را متحمل شود تا كارمند يك اداره دولتي كه براي تسريع  آورد مجازات سنگين روي مي

پس با توجه به قـبح بـاالي جـرم ارتشـاء ضـرورت      . گيرد انوني در يك پرونده رشوه ميغير ق
البته، هر چند فوقا بـه عـدم كـارآيي    . خورد تر با ضابطين بزهكار به چشم مي برخورد قاطعانه

پيشگيري كيفري و سزادادن جرايم براي پيشگيري اشاره شد اما بايد خاطر نشان كرد عـدم  
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ري دليل بر تسـامح قانونگـذار در ايـن مـوارد نيسـت، اقتضـاي يـك        كارآيي در بحث پيشگي
كنـد كـه اگـر مـامور يـا مسـئولي را در رديـف ضـابطين          سياست جنايي منسجم ايجاب مي

شناسيم، سرپيچي از آن وظايف را هم با همان شدتي پاسخگو باشيم كه براي  دادگستري مي
  .ساير ضابطين در نظر گرفته شده

انجامـد حـس    م گزارش جـرم توسـط ضـابطين دادگسـتري مـي     دليل ديگري كه به عد
در گفتـار اول بـه گزارشـي اشـاره شـد كـه ضـابطان        . دلسوزي و ترحم بـراي بزهكـار اسـت   

دادگستري در منطقه زاهدان در مورد كودكاني كه  حتـي بـه جـرم قاچـاق كـاالي لـوكس       
اينكـه يـك    مسـلماً  .زننـد  پردازند به علت ترحم و دلسوزي از گزارش جرم آنها سرباز مي مي

اي در حد كشف و گزارش جرم دارد به خود اجازه قضـاوت   وظيفه ضابط دادگستري كه صرفاً
دهد كـه آزادي ايـن كـودك بـرايش بهتـر اسـت تـا         دهد و در همان لحظه تشخيص مي مي

دستگير شدن، بسيار ناپسند و شايسته مجازات است؛ امـا ايـن واكـنش و تصـميم روانـي از      
اعتمادي به  بي. ديدگان و اعضاي جامعه اندازه طبيعي است كه از سوي بزه سوي ضابط همان

سياست جنايي حاكم بر يك جامعه طرز فكر يك يا دو نفر از آن جامعه نيست، همانطور كـه  
بيند به علت ترحم و دلسوزي از حق شـكايت و   ديده كه از بزه انجام شده ضرر و زيان مي بزه

از انتظار نيست كه ضابط دادگسـتري كـه جزئـي از همـين     گذرد، پس دور  گزارش خود مي
. شود نيز به عدم گزارش روي بيـاورد  جامعه است و هيچ ضرري را از وقوع جرم متحمل نمي

. راهكارهاي مقابله بـا آن نيـز يكسـان اسـت     ،همانطور كه علت اين حس ترحم يكسان است
ده را به آنها القا كرد كـه گـزارش از   بايد اين عقي ،ديدگان همانطور كه با اعتمادسازي بين بزه

  .صغير به زيان او نيست ضابطين را نيز بايد به سوي اين عقيده و منش راهنمايي كرد
بسياري از عوامل ديگر چون رابطه خويشاوندي بزهكار و ضابطين دادگستري كـه البتـه   

ي عـدم  امكان دارد عاملي باشد در جهت عدم گـزارش بـزه، بـر پايـه تصـميمات روانـي بـرا       
تـر و عـدم تخطـي از     انجـام وظيفـه فعاالنـه   . دهي از سوي ضابطين دادگستري است گزارش

اي است كه ضابطين دادگستري بايد بيش از پيش اهميـت آن   مسألهقوانين و وظايف قانوني 
را درك كرده و پيش از اينكه خود را در مقام قضاوت قرار دهند وظايف قانوني و چهـارچوب  

در جهت گردآوري آمار  مؤثرد را به ياد بياورند تا بدين ترتيب بتوانند گامي قانوني اعمال خو
  .جنايي و كاهش رقم سياه جرايم بردارند

  
  :گيرينتيجه. 4

گيري از مباحث فوق و پيشنهادات ارائه شده، بايـد چنـين بيـان كـرد كـه در       در مقام نتيجه
تـوان بـا    در وقـوع جـرم مـي   صورت شناخت صحيح  از افراد جامعه و توجـه بـه نقـش آنهـا     
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دهد، تدابيري در  اي كه در اين افراد رخ مي هاي رفتاري آنها و تغييرات رواني بيني گونه پيش
تـوان چنـين    هاي آنها در مسير گزارش بزه انديشيد به عبارت ديگر مي جهت هدايت واكنش

ضـايي و  گفت كه راهكارهـاي ارائـه شـده اسـتفاده از ابزارهـاي سياسـت جنـايي تقنينـي، ق        
-البته اين آمار خود ابزاري براي تبيين و برنامـه . آوري آمار جنايي استمشاركتي براي جمع

طريقه بيان پيشنهادات اين پژوهش در . ريزي يك سياست جنايي منسجم و مستحكم است
. بندي افراد جامعه در دو بخش اصحاب دعوي و افراد غيرمداخله كننده صورت گرفتتقسيم

ديده كه شامل،  ديدگي از سوي بزه با بررسي برخي از داليل، عدم گزارش بزه در وهله نخست
ديدگي در جرايم حيثيتـي   ب يافته از سوي اطفال و عدم گزارش بزهاعدم گزارش جرايم ارتك

شد، سعي در پيشنهاد راهكارهايي براي تغيير دادن ذهنيات افراد جامعه و مساعد كـردن   مي
  .ديده به گزارش بزه شده است ترغيب بزه روند گزارش جرم و در نهايت

اما با . بيان شد توجه بحث مذكور به دوره زماني بعد از ارتكاب بزه است همانطور كه قبالً
ات آن تـأثير شناسي توجه به كاربردي بودن آمار جنايي و اهميت باالي اين ابزار در علم جرم

آن بـه اتفاقـات قبـل از وقـوع جـرم      را به وضوح، در فرآيند پيشگيري از وقوع جرم كه توجه 
مجموع اين مباحث حاكي از آن است كه پيشنهادات ارائه شـده  . توان مشاهده كرد است، مي

پـس  . در چارچوب سياست جنايي و قابل طرح در قالب تبيين مدلهاي سياست جنايي است
وجـود    اي از سـودمندي بـه   به بيان ديگر در صورت مشاركت افراد و گروههاي مذكور چرخه

آيد كه با گزارش بزه آغاز و با ترسيم و تبيين يك سياسـت جنـايي منسـجم ادامـه پيـدا       مي
  .كند مي

ارائه شده در سه محور قانونگذاري، رويه قضايي و مشاركت افراد جامعـه   هايدر پيشنهاد
به نوعي كه از يك سـو  . توجه كلي بر تشويق افراد جامعه به مشاركت در امر گزارش بزه بود

ون قوانين پيشنهادي يا تفسير قوانين مورد نظر با هـدف تشـويق بـه مشـاركت در امـر      مضم
بر امـر آمـوزش افـراد     ي كه اصوالًتأسيس هايگزارش جرم بيان شد و از سوي ديگر پيشنهاد

دهي افراد جامعه بود و با اين  سازي در امر گزارش جامعه تكيه داشت متمركز بر روي فرهنگ
  .دستيابي به آمار واقعي جرايم و كاهش رقم سياه ترسيم شده استپيشنهادات راهي براي 

  
  :و مĤخذ منابع. 5
  .قرآن كريم .1
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