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  چكيده

اي  ميزان كنترل جـرم و خشـونت در دسـتيابي بـه اهـداف توسـعه      
زمـان   مروزه با تأكيد بر تقابل اين دو عرصه، توجه هـم تأثيرگذار است و ا

 اثربخش دانسـته اي و سياست جنايي  هاي توسعه ها در طراحي برنامه به آن
هـاي   سوي تقابل، جرم با تضـعيف شـاخص   اي كه در يك گونه شود؛ بهمي

هاي اجتماعي و انساني، اقتصاد و حاكميت مردمي، آهنگ توسـعة  سرمايه
هـاي   بستگي شـاخص  و در سوي ديگر، ارزيابي هم سازد يكند مپايدار را 

هاي اقتصادي ـــ با آمارهاي جنايي، حـاكي   ويژه شاخص ايـــ به توسعه
در ايـن ميـان، درك تقابـل و    . از رابطه معنادار ميان اين دو متغيـر اسـت  

اي، در دهـه پيشـرفت و عـدالت در     همبستگي دو عرصه جنايي و توسعه
هـاي   سـازي برنامـه   هماهنـگ  اي برخوردار بـوده و  ايران، از اهميت ويژه

اين مقاله، با بررسي . انگارد هاي جنايي را ضروري مي اي و سياست توسعه
اي بـر   هاي توسعه يافتگي، و تأثير شاخص هاي توسعه تأثير جرم بر شاخص

، تقابـل جـرم و توسـعه را    )هـاي اقتصـادي   با تأكيد بـر شـاخص  (جرم 
اين موضوع را در كشورهاي در حال توسـعه   گيري كرده و توجه به نتيجه

  .شمارد ضروري مي -از جمله ايران -
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  اقتصاد ،يانسانـ  ياجتماع هيسرما ،ييجنا استيجرم، توسعه، س  :هاي كليديواژه
  مقدمه. 1

ي توسـعه از سـوي سـازمان ملـل     گذاري هزاره سوم ميالدي به عنوان هـزاره با نام
تاي رسـيدن بـه اهـداف مـدنظر در سـطح ملـي و       متحد، اقـدامات گونـاگوني در راسـ   

گـذاران ايـن    سياست  متعاقب اين اقدامات،. المللي انجام شده يا در حال انجام است بين
هاي توسعه، به محورهاي متنوعي توجه  عرصه، براي نزديك شدن به معيارها و شاخص

. اشـاره كـرد  » عهجـرم و توسـ  «ي متقابـل  توان به رابطه ها مي ي آناند كه از جملهنموده
 در نظري كشور اي كه در آن، جرم به عنوان يك موضوع كليدي در راهبرد توسعهمقوله

  .شود گرفته مي
هاي مربوط به جرم و  هاي يادشده، بايد از اهميت برنامه در سطحي فراتر از نظرگاه

اطقي گرفته، در منـ هاي انجاماي كه بر اساس پژوهش گونه آورد؛ به انيبه متوسعه سخن 
انحراف فراهم بوده و ميزان آن در حال رشد است، توسـعه    -كه بسترهاي ارتكاب جرم

ي جـايزه نوبـل در   بر همين اساس است كه برنـده . اي در حركت است با آهنگ آهسته
، توسـعه را فراينـد   »توسعه بـه مثابـه آزادي  «در كتاب خود با عنوان  آمارتياسن،اقتصاد، 

گويد توسعه فقط در پي حل داند و ميهاي واقعي مي آزاديمندي مردم از گسترش بهره
او بر اين عقيده است كه توسعه در پـي حـل طيفـي از    . هاي اقتصادي نيستمحروميت

از . و قيد و بندهايي است كه بر كيفيـت و كميـت زنـدگي تأثيرگـذار اسـت      1ها آزادي نا
با ساير مسائل اجتمـاعي   هاست، ولي توسعهآزاديديدگاه او، گرچه فقر مسبب اصلي نا

در ادامـه ايشـان،   . داراي اهميت برابر، در محدود كردن آزادي افراد فقيـر دخيـل اسـت   
خصوصاً شرايط مربوط به قانون و نظم را خاطرنشان كرده و شيوع خشونت و مانند آن 

در ايـن بيـان، او تحـت تـأثير نظـر غالـب       . شـمارد را به عنوان اشكالي از ناآزادي برمي
اسان توسعه ـ كه آزادي از خشونت، عنصر كليدي توسعه است ـ آزادي از تـرس    كارشن

 United Nations Office.(داند ي فقر، داراي اهميت مياز جرم و خشونت را به اندازه

onDrugs and Crime, 2005: 101.(  
-ي جرم و مواد مخدر سازمان ملل با همكاري ساير نهادهاي بيندر اين ميان، اداره
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هايي به موضوع جـرم و توسـعه    لي از جمله بانك جهاني، با انتشار اسناد و گزارشالمل
ـ  -بـه . اندـ پرداخته اسـت كه از ميزان جرم بااليي برخوردار بودهدر برخي مناطق جهان 

، جـرم و توسـعه در   2007، جرم و توسعه در آفريقا، در سال 2005سال  كه دراي گونه
اروپـاي  (نيز گزارشي از اثر جـرم بـر منطقـه بالكـان     ، 2008آمريكاي مركزي و در سال 

ها تقابل معنادار جرم و منتشر شده است كه محتواي مشترك اين گزارش) جنوب شرقي
هاي توسعه يافته بر شاخصويژه جرائم سازمانتوسعه بر يكديگر و تأثير منفي جرم و به

گي متقابـل امنيـت و   توان گفت امروزه جهان در حال درك وابستبدين ترتيب مي. است
ي جهـاني اسـت و   توسعه بوده و اعتقاد بر آن است كه امنيـت جهـاني نيازمنـد توسـعه    

  .توسعه هم نيازمند امنيت است
يافتـه و اقتصـادي،   در سطحي باالتر، استنباط كلـي آن اسـت كـه جـرائم سـازمان     

-دمكراسي، حاكميـت قـانون، ثبـات و پيشـرفت اجتمـاعي و اقتصـادي را تهديـد مـي        

؛ بنابراين ضـروري  )United Nations Office on Drugs and Crime,2008: 17(دكن
 كـه  يوقتـ است كه جرم به مثابه موضوعي كليدي در توسعه در نظر گرفته شود؛ زيرا تا 

امكان رسيدن خطرها براي زندگي و اموال به سطح قابل توجهي برسـد، كشـورهاي در   
جـرم مواجـه هسـتند، در كسـب اعتمـاد      اي كه با مشكالت جدي مرتبط با حال توسعه

ـ  بـدين  . رو خواهنـد بـود  بـه ـ بـا چـالش رو  كه نياز اساسي براي پيشرفت استعمومي 
بايسـت سـطوح   گرايانه باشـد، مـي  اي بتواند واقعترتيب، قبل از آنكه موضوعات توسعه

 ,United Nations Office on Drugs and Crime).اي نظــم برقــرار شــودپايــه

2007:11)   
-اي هـدف گونهخورشيدي، به 1404در افق  رانيا يانداز جمهوري اسالمچشمدر 

 ياجتماع تياز امن مند بهره ،يافتگي كنار توسعهي، در رانيا يجامعه است كهگذاري شده 
هاي ، مباحث پيراموني جرم و سياستآرمان نيبه ايي باشد كه در جهت دستيابي و قضا

ي راهكارهايي به منظـور  ائل امنيتي و قضايي و ارائههاي مربوط به مسجنايي در قسمت
هـاي  اي ـ به خصـوص در برنامـه   هاي توسعهكاهش و پيشگيري از بزهكاري در برنامه

-سازي برنامهـ مدنظر قرار گرفته است كه حاكي از لزوم هماهنگچهارم و پنجم توسعه

  .استافزايي اين دو ي همهاي جنايي و نحوهاي و سياستهاي توسعه
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-انـداز بيسـت  گذاران كالن در ايران، در راستاي سند چشم با اين توضيح، سياست

دهـه  «ي چهارم از استقرار نظام جمهوري اسالمي ايـران بـه نـام    گذاري دهه ساله، با نام
گيـري كلـي امـور گونـاگون جامعـه در راسـتاي ايـن         و لزوم جهت» پيشرفت و عدالت

قانون برنامه پـنجم   1بر اساس ماده » ايرانيـ  اسالميالگوي توسعه «راهبرد، لزوم ترسيم 
هاي بعدي توسـعه خواهـد    كه مبناي تهيه و تنظيم برنامه( 1389ساله توسعه مصوب  پنج
سـاله توسـعه، توجـه     هاي پـنج  در برنامه» حقوقي و قضايي«بيني فصول  و نيز پيش) بود

  .اند خود را به مقوله توسعه نشان داده
رغم توجه شود، اين است كه بهاز اين اسناد باالدستي استنباط ميآنچه در نگاه اول 

انـداز  يافتگي از نظرگاه چشـم هاي توسعهبه امنيت اجتماعي و قضايي به عنوان شاخص
توجـه    ساله، به مقوله ارتباط جرم و توسعه و تأثير و تأثر متقابل ايـن دو بـر هـم    بيست

ت كه تبيـين چگـونگي كـنش متقابـل     كمتري شده است و در مواردي فراموش شده اس
هـاي جنـايي بـا راهبردهـاي     گيري سياسـت  جرم و توسعه، چرايي و فلسفه لزوم جهت

توسعه را ضروري خواهد انگاشت؛ زيرا توسعه، تحولي پويا و حركتي پويا است كه بـا  
تواند در راسـتاي وضـعيت مطلـوب ارتقـا يابـد و      هاي موجود مي اتكاي به آن، ظرفيت

هاي گسترش حقوق و تكاليف انساني را فراهم  اي است كه زمينهحوزه »اييتوسعه قض«
همچنــين در قــانون اساســي جمهــوري اســالمي ايــران بــه عنــوان يكــي از  . آوردمــي
هاي نظري، اصولي مقرر گرديده كه بـر مبنـاي آن بسـترهاي مناسـب تحقـق       زمينه پيش

سياسـي و اقتصـادي فـراهم     در ابعاد گونـاگون فرهنگـي،   » امنيت«و » عدالت اجتماعي«
 -ي آحاد جامعـه  شود و موجبات رشد و شكوفايي استعدادهاي مادي و معنوي همهمي

گردد؛ بنابراين نظام قضايي كشور و سياست جنايي  ممكن مي -به عنوان حقوق همگاني
  .شود يافتگي محسوب مي مرتبط با آن، به عنوان يكي از معيارهاي سنجش توسعه

اي اساسي  شود كه بتوان گفت جرم مسئلهكه چه عواملي باعث ميبدين ترتيب، اين
هـم  ي بعد، در رابطه با توسعه كشور است و اينكه تقابل بين جرم و توسعه و در مرحله

-اي چيست و چگونه ظهور و بـروز    مـي  هاي جنايي و توسعهي و تعامل سياستازين

تـأثير جـرم بـر    « در دو محـور نمايد، مسئله اصلي اين مقاله خواهد بود؛ موضوعي كـه  
 تجـارت و شامل سـرمايه اجتمـاعي ـ انسـاني، اقتصـاد و       [» يافتگيهاي توسعه شاخص
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با تأكيـد  [اي هاي توسعهتأثير شاخص«و سپس ) 1(]ساالرانه يا دمكراسي حاكميت مردم
المللـي و سـاير   هاي بينبر مبناي اسناد و گزارش) 2(»بر جرم] هاي اقتصادي بر شاخص
 .ها بررسي خواهد شدپژوهش

  
  يافتگي هاي توسعه تأثير جرم بر شاخص. 2

ي بين جرم و توسعه مورد توجه قرار گيرد، ي اول در رابطهتواند در وهلهمي آنچه
هـاي توسـعه و پيشـرفت در يـك كشـور             آن است كه جرم چـه پيامـدهايي بـر مؤلفـه    

  .شد اي به اين موضوع خواهدگذارد؟ در اين قسمت اشارهمي
  انساني  -جرم و سرمايه اجتماعي. 2.1

مرگ و «، با نام جاكوب جيناصطالح سرمايه اجتماعي نخستين بار در اثر كالسيك 
او در اين اثر توضيح داده بـود كـه   . كار رفته است به» زندگي شهرهاي بزرگ آمريكايي

ي از هاي حومه قديمي و مختلط شـهري، صـورت  هاي اجتماعي فشرده در محدودهشبكه
دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجـود جـرم و   ي اجتماعي را تشكيل ميسرمايه

جنايت خياباني و ديگر تصميمات در مورد بهبود كيفيت زندگي، در مقايسه بـا عوامـل   
نهادهاي رسمي مانند نيروي حفاظتي پليس و نيروهاي انتظامي، مسئوليت بيشـتري را از  

پس از جـاكوب، شـمار زيـادي از نويسـندگان     ). 3: 1384 توسلي،( دهند خود نشان مي
كـار  هاي اوليه قـرن بيسـتم، مفهـوم سـرمايه اجتمـاعي را بـه       هاي مختلف، از دههرشته
اند كه نتيجه آن ارائه رويكردهاي متنوع در اين زمينـه اسـت؛ امـا وجـه مشـترك و       برده

هـا،  در درون خـانواده هـا در وهلـه اول، روابـط اجتمـاعي     گرانيگاه تمـام ايـن ديـدگاه   
هاي داوطلبانه و در سطح ديگر، اخالق مدني يـا  هاي دوستي و انجمن اجتماعات، شبكه

 ها، هنجارها و عادات مشترك و در نهايت، اعتماد به نهادهـا و اعتمـاد عموميـت   ارزش
  .يافته بر ساير افراد است

هاي جنايي نيم، كنشدر اين ميان، اگر توسعه را فرايند ساختن و آباداني جامعه بدا
، در حال نابودي روابط اعتماد آميزي اسـت كـه جامعـه بـر     ضد توسعهبه عنوان عملي 

كنـد و منـابع انسـاني را فـراري     ي اجتماعي را نابود ميجرم، سرمايه. ها استوار است آن
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كنـد كـه ايـن    جايي را محدود مـي ترس از جرم، امكان و قدرت تحرك و جابه. دهد مي
هـاي  تعامل و همكاري متقابل اجتماعي و اقتصادي و دستيابي به مراقبـت  موضوع، مانع

 United Nations Office on Drugs and)محور و ساير خدمات توسعه است  سالمت

Crime, 2007:18)اي كه ميزان بزهكـاري آن بـاالتر از حـد معمـول و     ؛ زيرا در جامعه
ني در ميان شهروندان نسبت به هم و طبيعي است، به همان ميزان، اعتماد متقابل و همگا

هاي خودمحوري و ناديده گرفتن نظارت همگاني دولت كاهش يافته و در نهايت، زمينه
  .آوردرا فراهم مي

خصـوص بـراي    وانگهي، هزينه خشونت هم براي خانواده و هم براي كل كشور به
حـدود امنيـت   هـاي م شـبكه  مناطق بـا اي كه در گونه گير است؛ به كشورهاي فقير، چشم

آورشـان   ها را از تنها نـان تواند خانوادههاي، خشونت مياجتماعي و دسترسي به مراقبت
در يـك  . هايي را كه امرار معاششان وابسته به كار است، ناتوان كنـد  محروم ساخته و آن

ها، بسيار باال برآورد شده است؛ ي فزاينده اين آسيبمطالعه در كشور السالوادور، هزينه
درصـد و در   5/11هـاي عمـومي ناشـي از خشـونت، برابـر بـا       اي كه كل هزينه گونه به

درصــد از كــل ميــزان توليــد ناخــالص ملــي تخمــين زده شــده   3/7گواتمــاال معــادل 
ي از طريـق كـاهش اعتمـاد و    اجتماع هيسرماآميز بر ؛ بنابراين جرم خشونت)Ibid(است

ماعي تأثير منفي داشته و روابـط  هاي اجتمشاركت ميان سطوح مختلف جامعه و سازمان
از طريق محدود كـردن ظرفيـت اعضـاي خـانواده      -خانوادگي را به عنوان يك سرمايه 

اهميـت تـأثير خشـونت بـر     . سـازد تضعيف مـي  -براي اقدام مؤثرتر به عنوان يك نهاد 
ي جامعـه و نهـاد زايـاي آن    ي اوليـه شود كه خانواده، هسـته دوچندان مي آنگاهخانواده 

ي اعضاي خود باشد، از اهداف متعالي گرخشونتاگر اين هسته دست به گريبان . است
-خود يعني پرورش و تربيت شهروندان پويا و مفيد باز مانده و آثار منفي قابل مالحظـه 

آوردهاي سوء ديگري همچون طالق و فـرار  اي بر آن خواهد داشت؛ آثاري كه خود ره
-توان گفت خشونت خانوادگي يعني جـرم ترتيب ميبدين . دارد به همراهاز خانواده را 

  .زايي مضاعف و زوال نهاد بنيادين خانواده
اشـتغالي  ي خودــ كنندهتواند نابودهاي ناشي از خشونت مياز منظري ديگر، هزينه

رغـم آنكـه پيامـدهاي مسـتقيم جـرم بـر        با ايـن توضـيح كـه بـه    . افراد بدون بيمه باشد
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طور مثال، بـر  به. تر استلي آثار غيرمستقيم جرم، بسيار وسيعديدگان فقير باالست، و بزه
 سـال  بـزرگ اساس مشاهدات نظرسنجي در اياالت متحده، به طور متوسـط، يـك فـرد    

كنـد و  هـا مـي  قفـل  باز كردنهرروز دو دقيقه از وقت خود را صرف قفل كردن درها و 
دالر  437زش آن معـادل  كند كه ارحدود دو دقيقه نيز براي پيدا كردن كليدها صرف مي

-ديـدگي مـي  وانگهي، ترس از بزه). 196: 1390دوالن و گود، ( .تخمين زده شده است

-تواند باعث آن شود كه افراد براي ارتقاي حفاظت از خود، از تعامـل اجتمـاعي كنـاره   

هـاي تجـاري، تفريحـي و آموزشـي     اين مسئله ممكن است مانع فعاليت كنند كهگيري 
هايي كه ، فعاليت)United Nations Officeon Drugs and Crime, 2005: 76( باشد

  .الزمه و چرخ توسعه يك جامعه است
آورد؛ هاي خروج كارگران ماهر از كشور را فراهم مـي ها، جرم، زمينه افزون بر اين

ي است كه كارشناسـان توسـعه، نيـروي كـار متخصـص را يكـي از عناصـر        در حالاين 
نسته و از اين طريق كشورهاي در حال توسعه را تشويق به ي داتوسعه اقتصادضروري 
بـه همـين دليـل    . انـد گذاري در آموزش افراد براي تربيت نيروي كار ماهر نمودهسرمايه

بـه   -ماننـد آمريكـاي مركـزي     -است كه اثر سطوح باالي جرم در برخي مناطق جهان
افـراد متخصـص در    اي است كه كشورهاي اين منطقه در باالترين سطح مهاجرت گونه

توان گفت جرم در پديـده فـرار   بدين ترتيب مي. برندجهان قرار داشته و از آن رنج مي
هاي توسـعه  ها كه پايه مغزها نيز دخيل بوده و به طور غير مستقيم جامعه را از دانش آن

  .سازدشوند، محروم ميمحسوب مي
مـيالدي در   2000هـاي حاصـل از يـك تحقيـق در سـال      همچنين، بر اساس داده

اروپاي جنوب شرقي، بسياري از مردم اين منطقه، نسبت به اروپاي غربـي، از راه رفـتن   
-هراسند كه اين موضـوع بيـانگر آن اسـت كـه اكثـر پاسـخ      انفرادي در شب، بيشتر مي

شان تأثيرگذار است و ميزان دانند كه بر كيفيت زندگيدهندگان، جرم را عامل مهمي مي
وانگهـي نتـايج ايـن    . كنـد هايي ايجـاد مـي  ها محدوديت شان براي آنديدگياحتمال بزه

كننـد فقـط    هاي منطقه بالكـان احسـاس مـي   دهد كه بسياري از اروپاييمطالعه نشان مي
توانـد گـواهي   توانند مورد اعتماد باشند كه اين موضوع نيز ميخويشاوندان و فاميل مي
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آن بر روند زندگي شهروندان ايـن منطقـه    برداري و تأثير بر ميزان باالي خشونت و كاله
؛ بنابراين، افـرادي  )United Nations Office on Drugs and Crime, 2008:17(باشد

ها بسته شـده اسـت، در دسـتيابي بـه آمـوزش، كـار و       كه دست و پايشان با اين دغدغه
ي وجو برا ها را به سوي جست گذاري ناموفق بوده و ممكن است آن هاي سرمايه فرصت
هـاي  اندازي بهتر در زندگي رهنمون سازد كه اين موضوع به طور حتم بـا برنامـه  چشم
كه در پي تأمين اين خدمات براي ارتقاي روزافزون كيفيـت زنـدگي انسـان    -اي توسعه
  .در تعارض خواهد بود ــاست

  
  )تجارت(جرم و اقتصاد . 2.2

. هـم خـارجي اسـت   هم در بعد داخلـي و   گذاريسرمايهكليد پيشرفت اقتصادي، 
گذاري در منـاطق كمتـر   دهد كه جرم و فساد، از موانع اصلي سرمايهها نشان ميپيمايش
توريسـم مـؤثر اسـت؛ زيـرا     ) گردشگري(براي مثال، جرم بر صنعت . يافته استتوسعه

آيـد، امـا مشـاوران فعـال در     اگرچه توريسم، فعاليتي پر درآمد درجه يك به حساب مي
ديدگي جنايي و تأثير آن بر منابع توريسم كشورها ت، بر خطرهاي بزهزمينه سير و سياح

حساسيت بسياري دارنـد و در ارزيـابي منـابع درآمـدي حاصـل از گردشـگري، ميـزان        
دهـد  نتايج يك بررسي نشان مـي . دهند ديدگي را همواره مدنظر قرار ميبزهكاري و بزه

را در منابع درآمـدي بودجـه ايفـا    مناطقي مانند كاريبين كه توريسم نقش اساسي  كه در
اي  ، همبسـتگيِ قـوي  باكسيل وآليني در اين تحقيق، . كننده استكند، آثار جرم نگرانمي

ها اند كه جرم، توريستها و جرم در جامائيكا برقرار نموده و نتيجه گرفتهميان توريست
 ,United Nations Office on Drugs and Crime and World Bank( ترساندرا مي

زيرا گردشگري كه با ميـل و رغبـت، مكـاني را بـراي بازديـد و تفـريح و       .) 43 :2007
متوجه ناامني شـود، منطقـاً از انتخـاب خـود      كه آنگاهآرامشِ خاطر انتخاب كرده است، 
  .گزيندعدول كرده و مكان ديگري را مي

بلندمـدت   مـدت و اي كوتـاه اي، جـرم، پيامـدهاي هزينـه   بودجه - اياز نگاه هزينه
اي بـه سـمت اقـدامات    ديگري نيز دارد؛ جرم از طريق منحرف سـاختن منـابع بودجـه   
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بانك جهاني در . كاهدهاي بازدارنده، از كاركردهاي توسعه ميپيشگيرانه و ساير مداخله
كمتـر  ، ها به خاطر جرمدرصد از مديران شركت 39يك مطالعه در جامائيكا دريافت كه 

انـد كـه   ها اعـالم نمـوده   درصد از آن 37اند و همچنين ان بودهمايل به گسترش تجارتش
جالـب  . )Ibid(دهـد وري را افزايش ميي جرم، توان توليد و بهرههاي بازدارندهمداخله

هـاي تحليلـيِ خـاص در يـك     آنكه در همين تحقيق و بر اساس نتايج حاصـل از روش 
كشـورهاي هـائيتي و    تحقيق، تخمين زده شده است كـه اگـر ميـزان ارتكـاب قتـل در     

جامائيكا به سطح ميزان آمار قتل در كاستاريكا برسد، پتانسيل حاصل از كاهش خشونت 
بـر  . درصد افـزايش يابـد   4/5تواند رشد اقتصادي ساالنه را به ميزان در اين كشورها مي
تواند بـر  توان گفت، هرگونه سياست جنايي در كاهش خشونت، ميطبق اين تحقيق مي

  .دي تأثيرگذار باشدرشد اقتصا
مـيالدي، بانـك جهـاني     2005ي جهاني سـال  همچنين، با توجه به گزارش توسعه

هاي تجاري ترين موانع پيشرفت تجاري در شركتمطالعاتي را در خصوص بررسي مهم
در اين تحقيق، طيفي از مسائل از جملـه عـدم ثبـات    . در سراسر جهان انجام داده است

هـا و همچنـين جـرم و    كانات مالي، برق، نيروي كـار، دادگـاه  سياسي، نظم و ماليات، ام
نتـايج ايـن تحقيـق حـاكي از آن بـوده اسـت كـه در        . فساد مورد توجه قرار گرفته بود

مانند گواتمـاال، هنـدوراس و   (اند يافتگيِ كمتري برخوردار بودهكشورهايي كه از توسعه
رت، بيشترين درصد را بـه خـود   ، جرم و فساد به عنوان موانعي مهم در تجا)نيكاراگوئه

  ).United Nations Office on Drugs and Crime, 2007:18(اختصاص داده است
ي اقتصـادي بيشـتر   يافته در بحث تأثير جرم بر توسعهي جرم سازمانامروزه مسئله
يابنـد،  جويانـه ارتكـاب مـي   گونه جـرائم كـه بـا مـاهيتي منفعـت      اين. مورد توجه است
نماينـد كـه در   يافتـه مـي  ي سـازمان  كارانـه  هـاي جنايـت  را عايد گروه درآمدهاي كالني

همچنين اين نوع جرائم، امنيت نظام مالي و اقتصـادي  . شوندبازارهاي جهاني تطهير مي
جهاني را تهديد نموده و با جاسوسي صنعتي و فناوري، قدرت رقابت تجارت مشـروع  

گونه جرائم  با توجه به آثار عميق اين). 189: 1382سليمي، ( دهندرا به شدت كاهش مي
ها صادرشده است كـه از   المللي ويژه در خصوص آنها و اسناد بيناست كه كنوانسيون

  .توان نام بردها كنوانسيون پالرمو را ميي آنجمله
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توان استنباط نمود كه امـروزه جـرم   ها ميبدين ترتيب از نتايج اين دست پژوهش
يـافتگي كشـورها تبـديل شـده اسـت و پيـام       سـطح توسـعه   به معياري مهـم در تعيـين  

ي المللي با محوريت بانك جهاني اين است كه براي توسعههاي بينرهنمودهاي سازمان
اقتصادي بايد به جرم به عنوان يك متغير شاخص اقتصادي نگريست و نـه صـرفاً يـك    

  .ي به هنجار اجتماعي كه دوركيم معتقد به آن بودپديده
 

  )دمكراسي(ساالرانه  و حاكميت مردم جرم. 2.3
شديدترين پيامد منفي جرم، ايجاد تزلـزل در روابـط بـين شـهروندان و حكومـت      

گـاه كـه    ها را تضمين امنيت شـهروندان بـدانيم، آن   ترين وظيفه دولت اگر اساسي. است
دولت در تحقّق اين وظيفه ضروري ناكارآمد باشد، شهروندان بـه شـدت از دمكراسـي    

هـاي تـازه    البته شكست امنيتي دولـت، بـه خصـوص بـراي دولـت     .واهند شدمحروم خ
اي ها، مردم اغلب افزايش جرم را نشـانه گونه دولتدر اين. تر است دمكراتيك خطرناك

هاي قانوني از مرتكبين، بيش از انـدازه گسـترش پيـدا كـرده     دانند كه حمايتبر اين مي
اعـث ايجـاد يـك بـاز يـادآوري گذشـته       توانـد ب  ها حتي ميشكنيمشاهده قانون. است

همچنين افزايش جرم، ممكن است در مردم ايـن ذهنيـت   . ديكتاتوري باشد) نوستالژي(
ها از نيروي نظامي براي حمايت از حقـوق   ورزي را ايجاد كند كه الزم است در سياست

 ,United Nations Office on Drugs and Crime( مـدني اسـتفاده بيشـتري شـود    

هـاي مـدني تـرجيح داده    شود كه نظم عمومي بر آزادي اين تفكر باعث مي. (87 :2005
همچنان كه در برخي كشورهاي آمريكاي مركـزي، چنـين تفكـري رايـج اسـت؛      . شود
ها، حكومـت نظـامي را   چنان كه بسياري از مردم كشورهاي اين منطقه، در نظرسنجي آن

  .انددولتي را بسيار قوي دانسته اند و احساس باالي يك كودتا در شرايط فسادرد نكرده
ي را ميان شهروندان ايجاد ريكنترل ناپذوانگهي، ميزان باالي جرم در جامعه، نوعي 

است، اغلب منجر به اين برداشت در ميان مردم  ريكنترل ناپذاين تلقي كه جرم، . كندمي
كفايت است كه اين موضـوع باعـث كـاهش اعتمـاد عمـومي بـه        شود كه پليس، بيمي

در سطحي شديدتر، اين شرايط، ميـان مـردم، ايـن تصـور ايجـاد      . حكومت خواهد شد
هـاي  اي كـه داده گونـه  بـه . ها دخالـت دارد  شود كه خود پليس در ارتكاب بزهكاري مي
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دهد كه نيروهاي پليس، بـه  شده در پنج كشور آمريكاي مركزي، نشان مي پيمايشي انجام
آينـد و پلـيس در نيكاراگوئـه و    حساب مـي  عنوان بخش فاسد حكومت در گواتماال به

 United Nations Office on( پاناما به شـدت از محبوبيـت پـاييني برخـوردار اسـت     

Drugs and Crime, 2007:78-79).  
، مانع توانايي دولت در پيشبرد توسعه )اعم از خُرد و كالن(در سطحي ديگر، فساد 

مات، تضعيف قواعد مالياتي و نيز به هم ي خداي كه باعث توقّف ارائهشود؛ به گونهمي
فساد خُرد بايـد گفـت كـه اگرچـه      در مورد. شودها و مخارج عمومي ميريختن هزينه

فساد خُـرد  تر به نام ها با مانعي پنهانهاست، ولي دولتفساد كالن، تيتر درشت روزنامه
توسعه، يا  در چنين اوضاعي، براي دستيابي به خدمات ضروري. مواجه هستند يا جزئي

ممانعـت از  . ساالرانه، پرداخت رشوه ضروري خواهد بوداجتناب از موانع دشوار ديوان
و ) زيرزمينـي (هـاي مخفـي كوچـك    ارتشاء ممكن است خود موجـب ايجـاد تجـارت   

ايـن      . هـاي ماليـاتي و در نتيجـه تضـعيف دولـت را در پـي داشـته باشـد        تضعيف پايـه 
ناپـذيري ماليـاتي بـوده و پيونـد ميـان      ناي مسئوليتهاي غير رسمي اقتصاد، به معبخش

؛ بنابراين عالوه بر آنكه فساد بـاال اعتمـاد   )Ibid:19-21(كنددولت و مردم را متزلزل مي
  .سازدها را به دمكراسي وارد ميكند، شديدترين ضربهعمومي را تضعيف مي

عـث ايجـاد   سـاالرانه، با فساد عالوه بر تضعيف اعتماد عمومي در حاكميـت مـردم  
ي انجام شده شود؛ به طوري كه طبق يك مطالعهكسري بودجه براي كمك به توسعه مي

درصد از توليد  10در آمريكاي التين، ساالنه حداقل  2004توسط بانك جهاني در سال 
شود كه اين بلعيده مي) رشوه، اختالس يا پول نامشروع(ناخالص داخلي از طريق فساد 

 )Ibid(.ها خواهد شد نهسازي هزي باعث وارونه

ترين رويدادهاي سياسي در كشورهاي مختلف جهان مانند  در مجموع، بررسي مهم
دهـد كـه   ي حاضر نشـان مـي  ي اول دههاندونزي، پاكستان، كره جنوبي و ايتاليا در نيمه

ثباتي در اغلب كشورها، نارضايتي عمومي و طغيان اقشار مختلـف مـردم   منشأ اصلي بي
شاللوند، ( ها بوده استي حاكم و سقوط پي در پي دولتو اختالس طبقه بر عليه فساد

هاي ضد جرم و به ويژه فساد، با نگـاهي  بر اين اساس الزم است سياست. )143: 1377
به پيامدهاي آن بر كاركرد توسعه سياسي در نظر گرفته شود و حكومت، مبارزه با جـرم  
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  .اي خود در نظر گيردهاي توسعهبرنامهرا به مثابه راهبردي براي بقا و اثربخشي 
  
  )هاي اقتصادي با تأكيد بر شاخص(اي بر جرم  هاي توسعه تأثير شاخص. 3

خوردگي مباحث جرم و توسعه و در سـطح سياسـتي و   ي ديگر گرهبه عنوان جنبه
توان بر روي ديگر سكه تقابل جـرم و توسـعه يعنـي     اي و جنايي، ميهاي توسعهبرنامه

از جهـت  . هاي كنتـرل آن پرداخـت   اي بر بزهكاري و سياستهاي توسعهصتأثير شاخ
، اولين اقتصادداني بوده است كه با در نظر گرفتن يك بزهكار عقاليـي   گري بكرنظري، 

وي معتقد است يك بزهكار عقاليـي و  . رفتار آن را از نظر اقتصادي بررسي كرده است
تظـار ناشـي از جـرم، در مـورد شـركت در      گرفتن منافع مورد ان در نظرغير اخالقي، با 

هـاي سـودجويانه در   كند كه به اين ترتيب انگيـزه  گيري ميهاي مجرمانه تصميمفعاليت
هاي فردي و پيشـينه   ارتكاب جرم مؤثرند، البته اثر عوامل ديگري مانند آموزش، ويژگي

لوبيت مـورد  بر پايه تحليل او، اگر مط. خانوادگي نيز بر ارتكاب جرم قابل بررسي است
شود انتظار ناشي از جرم، از مطلوبيت مورد انتظار كار قانوني بيشتر باشد، جرم انجام مي

كه بر اين اساس، شرايط اقتصادي مانند فقر و بيكاري موجب افزايش نرخ ارتكاب جرم 
كوتر ( دهندشوند زيرا اين عوامل تفاوت ميان منافع جرم و كار قانوني را افزايش ميمي

  ).641: 1388س، و تام
در اين خصوص در ابتدا ذكر اين نكته ضروري است كه رويكـرد و الگـوي كلـي    

اي كـه در   گونـه  آورد؛ بـه حاكم بر اقتصاد جوامع گوناگون، جرائم خاصي را به بـار مـي  
ها، در كنار اقتصاد دولتي، اقتصاد  جوامع كمونيستي به دليل سلطه دولت بر بازار و قيمت

همچنين بخش مهمي از جـرائم ارتكـابي در ايـن    . گيردسياه شكل مي زيرزميني و بازار
لكــن در . كشــورها از نــوع فســاد اداري و اقتصــادي ميــان مســئوالن حكــومتي اســت 

كشورهاي غربي كه نظام ليبرال حاكم است، اقتصاد آزاد و مالكيت خصوصي رايج بوده 
به همين جهت، صورت . ايدنمو دولت تنها نقش نظارتي بر بازار دارد و ماليات اخذ مي
سفيدها است زيرا دولت نقش  غالب جرائم اقتصادي در اين كشورها، جرائم ارتكابي يقه

در اين ميان، . نظارتي بر بازار داشته و بازيگران و كنشگران اصلي اقتصادي، مردم هستند
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شناسـان ماركسيسـت اروپـاي    ي جـرم شناسي سوسياليست ــــ كه حاصل انديشه جرم
ريشه در اقتصاد » تنها«بوده است ــــ با اتخاذ رويكردي تك عاملي، بزهكاري را غربي 

دانند و معتقدند توزيع ناعادالنه امكانات مادي و ثـروت  شود، ميكه زيربنا محسوب مي
نجفـي ابرنـدآبادي،   ( انجامـد ميان مردم، به جرم و انحراف به عنوان مسائل روبنايي مـي 

1390 :16.(  
ي آثار موجود اي بر بزهكاري شاهد آنيم كه غلبههاي توسعهشاخص در زمينه تأثير
اي ـــ با محوريت تالش براي ارتقاي سطح رفـاه  زمينه اقدامات توسعه با توجه به پيش

هـاي توسـعه   اقتصادي ـــ و نيز قابليت ارزيابي كمي و آماري، بر رابطـه بـين شـاخص   
نظريه يا الگوي دولت رفاه  مورد تأكيدموضوعي كه اقتصادي و ميزان جرائم بوده است؛ 

عوامـل اقتصـادي،   (در ايـن الگـو، بزهكـاري، متـأثر از شـرايط بيرونـي       . نيز بوده است
است؛ به عبـارت ديگـر، دسترسـي نداشـتن بـه امكانـات الزم و       ...) فرهنگي، سياسي و

ر پذيري مناسب، تعليم و تربيت و بـه طـو  ضروري براي نيل به موفقيت و تعالي، جامعه
ي اجتمـاعي را توسـط   ها و ارزشهاي نقض هنجارها كلي وجود موانع ساختاري، زمينه

  ).Weiske,2007: 7( آوردگروهي از افراد جامعه يعني بزهكاران را فراهم مي
بدين ترتيب، در رويكرد رفاه، تحقـق قانونمنـدي شـهروندان، محصـول سياسـت      

تواننـد بـا دريافـت    ، شهروندان مـي ي آناي است كه در نتيجهاجتماعي ـ اقتصادي ويژه 
فرهنگي و غيره ظرفيت الزم را براي بهنجار ـ  انواع خدمات اقتصادي، اجتماعي، آموزشي

بهتـرين سياسـت   «: انـد درست به همين دليل است كه گفته. شدن و بهنجار ماندن بيابند
  )92: 1392غالمي، (».اجتماعي، بهترين سياست جنايي نيز هست

رد رفاه براي عدالت در امور كيفري، موجبات ظهور و بروز مـدل  بخشي رويك الهام
ايـن الگـو، رويكـردي    . گرايي كيفري را فراهم آورده اسـت  رفاهي عدالت جنايي يا رفاه

نسبت به بزهكار و بزهكـاري دارد و بزهكـاري، ناشـي از انـواع عوامـل       علت شناسانه
هـا هـيچ    و مواجهـه بـا آن   است كـه فـرد در انتخـاب   ... اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و
تواند در مقابـل نتـايج نـاگوار و ناخوشـايند آن از جملـه      اختياري ندارد و بنابراين نمي

  .(Lappi- Seppala, 2007: 265-306)بزهكاري، به تنهايي مسئول باشد
هـاي   شده در سالهاي انجامبراي نمونه، بر اساس نتايج يكي از جديدترين بررسي
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كشور يا شهر در سطح جهان در خصوص پيامدهاي  15در ميان ميالدي  2008 -2009
هـاي بحـران و خـواه در شـرايط عـادي      احتمالي فشار اقتصادي بر جرم، خواه در زمان

. كننـد اقتصادي، عوامل اقتصادي نقش مهمي در ارزيابي روندها و تحوالت جرم ايفا مي
بيني  آماري، يك پيش يجامعه) درصد 80(كشور  12طبق اين گزارش، به طور كلي در 

اقتصادي براي حداقل يك نوع جرم خاص وجود داشته است كه بر اساس آن، تحوالت 
ــي   ــوده و م ــرتبط ب ــك جــرم خــاص م ــا ي ــيش اقتصــادي ب ــوان آن جــرم را پ ــي ت بين

  )UnitedNations Office on Drugs andCrime, 2012: 36(نمود
كشـور   8بررسـي، در   كشور يا شـهر مـورد   15همچنين بر اساس اين گزارش، از 

هاي اقتصادي، مرتبط با تغييرات در جرم بوده است كـه   زده، تغييرات در شاخص بحران
اي به گونه. بيني در طول زمان بحران دانست توان آن را نمايانگر اوج جرم قابل پيشمي

كه جرائم مالكيتي خشن مانند سرقت، بيشترين تأثير را به خود ديـده اسـت و در طـول    
. ها در طول دوره فشار اقتصادي تا دو برابر رسيده اسـت بحران، در برخي زمينه يدوره

. افزايش قتل و سرقت وسايل نقليه نيز مشاهده شده است ،عالوه بر آن، در برخي موارد
كه به موجب آن، ـــ 2انگيزه جناييتوان با نظريه ها را مي بدين ترتيب، نتايج اين بررسي

دهـد ــــ   فراد را در گرفتار شدن با رفتار غير قانوني افزايش ميفشار اقتصادي، انگيزه ا
بر اساس اين تحقيق، با وجود آنكه تشخيص حداكثر ميزان جرم مشكل . سازگار دانست

در . شده هـيچ كاهشـي وجـود نداشـته اسـت      هاي كشفبوده است، ولي در ميزان جرم
ـ  3فرصت جناييي هاي موجود، نظريه واقع، داده ر اسـاس آن سـطوح پـايين    را ـــ كه ب

تواند برخي جرائم مانند جرائم مالكيتي را به دليـل ظرفيـت و تـوان     توليد و مصرف مي
  .)Ibid(كندكمتر آماج جرم، كاهش دهد ـــ تأييد نمي

هـاي آمـاري،   اين گزارش اشاره شده است، بر اساس نمونـه  كه درطور  البته همان
زيـرا  ؛ ملي بـراي تأثيرگـذاري بـر جـرم باشـد     تواند عـا تغييرات اقتصادي به تنهايي نمي

ماهيت باندهاي بزهكاري جوانان، دسترسي بـه سـالح، دسترسـي و ميـزان حمايـت از      
هاي بالقوه، مصرف مواد مخدر و الكل و اثر بخشي اقدامات بـراي اجـراي قـانون،    آماج

-سـعه همگي نقشي مهم در فراهم آوردن يا كنترل ميزان جرم دارند؛ به عبارت ديگر، تو
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ها و افراد هميشه مستعد بيشـترين ارتكـاب   نيافتگي، عامل جرم نيست و فقيرترين ملت
ترين كشورها مسلماً شود، امناي كه در امريكاي مركزي مشاهده مي گونه به. جرم نيستند

-اما چندين جنبـه از توسـعه  . هستند) نيكاراگوئه(و فقيرترين ) كاستاريكا(ثروتمندترين 

رد كه در صورت وجودشان، احتمال اينكه در يك كشور، ميزان بااليي نيافتگي وجود دا
 United Nations Office on Drugs( از جـرم وجـود داشـته باشـد، بسـيار باالسـت      

andCrime, 2007: 12).  
كنندگان اين گزارش اذعان دارند، بايد توجه داشـت كـه تحقيـق    طور كه تهيه همان

هـا و  كند بلكه آن تنها اشـاره اقتصادي را اثبات نمي چنين، ارتباط ميان جرم و عوامل اين
ولي اگر در آينده اثـر  . كندهايي براي تعيين ارتباط بين اين دو عرصه را فراهم ميسرنخ

مدت، پيشگويي شود،  هاي مجرمانه درك شود و حتي در كوتاهفشار اقتصادي بر گرايش
اي و اقـدامات  هـاي توسـعه  ي بيشـتر از طريـق سياسـت   گاه توان و قـدرت اسـتفاده  آن

توان تأييـدي بـر آن   سان، اين تحقيق را مي بدين. پيشگيري از جرم به دست خواهد آمد
ي اقتصادي ــــ در نهايـت بـر    اي ـــ و در اينجا توسعههاي توسعه دانست كه سياست

جنايي را در نوع گزينش راهبردهـاي   گذاران استيو سهاي جنايي اثرگذار بوده سياست
گاه دوچندان خواهد بود اهميت اين بحث آن. ي در كنترل جرم ياري خواهد نمودسياست

ــالغ سياســت    ــاگون و اب ــل گون ــه دالي ــود اقتصــاد كشــور ب ــه در شــرايط رك ــايي ك   ه
هـاي  بـا عنـوان سياسـت    -اين شرايط توسط مقام معظم رهبري  رفت از برونبه منظور 

هاي اقتصادي ي ظرفيتست همه، ضروري ا1392در اواخر سال  -اقتصاد مقاومتيكلي 
هاي اثربخشي را تدوين و اجـرا نماينـد   و اجتماعي در اين زمينه به ميدان آمده و برنامه

گذاران جنايي با درك تأثير منفي جرم بر اقتصاد، نقـش مهمـي   كه در اين ميان، سياست
د ي خـود در تحقـق اهـداف اقتصـا    نوبـه در كنترل و پيشگيري از بزهكاري داشته و بـه 

-به همين منظور، در اينجا سه شاخص از شاخص. آفريني خواهند داشتمقاومتي نقش

هاي اصلي توسعه اقتصادي را به صورت زيـر واكـاوي شـده و وضـعيت ايـن عوامـل       
  .شوداقتصادي جرم در ايران ارائه مي
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  نابرابري درآمدي و جرم. 3.1
برابر آحـاد جمعيـت   در يك تعريف كلي، مراد از نابرابري اجتمـاعي، دسترسـي نـا   

مثل ثـروت و  (به منابع ارزشمند چهارگانه يعني منابع اقتصادي ) اعم از فردي و جمعي(
مثـل آبـرو،   (، منـابع اجتمـاعي   )يافتهمثل اقتدار و قدرت سازمان(، منابع سياسي )درآمد

 اسـت ) هـا مثـل انـواع معـارف و مهـارت    (و منابع معرفتـي  ) حيثيت و منزلت اجتماعي
ي اقتصـادي  آورد توسعهدانان، برابري درآمدي، رهاز ديدگاه اقتصاد و) 9: 1389چلبي، (

  .است
شناسي اقتصادي كالسيك، اعتقاد بر آن اسـت كـه   هاي جرمامروزه برخالف نظريه

بيش از آنكه فقر بر جرم تأثيرگذار باشد، نابرابري درآمـدي بـر بزهكـاري تأثيرگـذارتر     
رغم آنكه كشورهاي اين منطقه ثروتمند نيستند، بهبراي مثال، در آمريكاي مركزي، .است

تر از  دهد كه توزيع ثروت در يك جامعه، به واقع مهممطالعات مربوط به جرم نشان مي
استدالل شده اسـت كـه نـابرابري مطلـق     . بيني ميزان خشونت است فقر طبيعي در پيش

سـرقت بـراي   "توجيـه   ها،پروراند كه با ديدن اين نابرابريدرآمدي، بزهكارهايي را مي
گيرنـد همچنـين   مـي  را براي اعمال خود در پـي  "گسترش خشونت معنادار"و  "ثروت

در ) ي درآمـد و نـه سـطح سـرانه   (، نابرابري درآمـدي  آل.ات.فاژن زيبلبرهاي طبق يافته
بار بوده و با ميـزان قتـل   آمريكاي التين و مركزي از عوامل اصلي محرك جرم خشونت

ي توزيع درآمد به جاي تغييرات تر، مرتبط بوده و تغييرات در نحوهعمدي و سرقت بيش
  .(Ibid).بار مرتبط است در سطوح فقر مطلق، با تغييرات در ميزان جرائم خشونت

عـدالتي بـه سـاير عوامـل اصـلي خطـر بـراي        البته در اين پژوهش نيز در كنار بي
ايين، بيكـاري، شهرنشـيني   ي اجتماعي پخشونت و رفتار مجرمانه مانند آموزش، سرمايه

ــي ــام بـ ــابطه و نظـ ــده      ضـ ــاره شـ ــز اشـ ــد نيـ ــايي ناكارآمـ ــدالت جنـ ــاي عـ هـ
همچنين در تحقيقي .Alessandra)(Heinemann and DorteVerner, 2006: 12است
، ارتباط بين نابرابري درآمد و جرم را در اياالت متحده امريكـا  2008در سال چو  ديگر،

به عنوان معياري براي بررسي نابرابري  4ضريب جيني بررسي نمود؛ در اين تحقيق كه از
درآمد استفاده شده است، نشان داده شد كـه اثـرات نـابرابري درآمـد بـر روي دزدي و      
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 :1390مهرگان و گرشاسبي فخر، ( سرقت به عنف، قوي و به لحاظ آماري معنادار است
هماهنـگ اسـت؛ بـراي    ها، با تحقيقات انجام شده در ايران نيـز  نتايج اين بررسي). 111

ي عوامل اقتصادي جرائم سرقت و قتل نمونه، بر اساس نتايج يك تحقيق در مورد رابطه
از  شـدن  يصـنعت استان كشور، متغيرهاي بيكاري، فقر نسبي، نابرابري درآمدي و  26در 

: 1384صـادقي،  ( جمله متغيرهاي مهم و تأثيرگذار بر سرقت و قتل در ايران بوده اسـت 
64.(  

، مشخص شده است كه بين 1390ن طبق نتايج يك تحقيق جديدتر در سال همچني
ي معناداري وجود دارد؛ به صـورتي كـه بـا افـزايش     توزيع درآمد و نرخ سرقت، رابطه

هـزار نفـر    100نابرابري درآمد، نرخ سرقت يعني تعـداد سـرقت اتفـاق افتـاده در هـر      
سـان و بـا    بـدين ).1390:123ر، مهرگان، نادر و گرشاسبي فخ( يابدجمعيت، افزايش مي

يافته در ايران، بين ايـن توزيـع عادالنـه    هاي انجامتوجه به مطالعات فوق و نيز پژوهش
 به عبارت). 38: 1384چلبي و مباركي، ( ي منفي وجود دارددرآمد و كاهش جرم، رابطه

هش ديگر، توسعه اقتصادي، برابري درآمدي را به همراه آورده و از ايـن طريـق بـر كـا    
جرم و جنايت تأثيرگذار است كه هماهنگي نتايج اين تحقيقات با آمار جرائم در كشـور  

اي كه بر اساس آمار رسمي منتشرشده توسط معاونت آمـار  گونه نيز قابل توجه است؛ به
جرم سـرقت مسـتوجب تعزيـر در     1391 و فناوري اطالعات قوه قضائيه در پايان سال

-كه اين خود گفته) 11: 1390جاللي فراهاني، (قرار دارد، رتبه اول در ميان ساير جرائم 

  5.نمايدهاي فوق را تقويت مي
گذاري دهه چهـارم از پيـروزي انقـالب    رسد با توجه به نامبدين ترتيب به نظر مي

و نفي نابرابري درآمدي به عنوان يكي از مباني  دهه پيشرفت و عدالتاسالمي با عنوان 
، الزم است به اين 6گستري همراه با پيشرفت در كشور عدالت منظورطرح اين راهبرد به

موضوع توجه بيشتري شود؛ زيرا اگر فقر و توزيـع ناعادالنـه درآمـد و فاصـله طبقـاتي      
رو  كاهش و در نهايت رفع نشود، ما همچنان با انحرافات ناشـي از آن در جامعـه روبـه   

  .خواهيم بود
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 بيكاري و جرم. 3.2

و توسـعه قابـل بررسـي     تقابل جـرم هاي گري كه در ارزيابياز جمله متغيرهاي دي
هـاي اساسـي اقتصـاد هـر     موضـوع  ازجمله اشتغال و بيكاري،. است، نرخ بيكاري است

يكـي از   عنـوان  بـه  بيكـاري،  و كـاهش اي كـه افـزايش اشـتغال    گونه به كشوري است؛
ه، در يافتـ  هـاي انجـام   طبـق پـژوهش  .شـود يافتگي جوامع تلقي مـي هاي توسعهشاخص

هاي اند، فرصتهاي توليد معروف شدهآمريكاي شمالي و ساير نقاط جهان كه به پايگاه
سپاري مشاغل به كشورهاي در حال توسـعه و اعمـال   شغلي به دليل عواملي چون برون

اين امر سياسـت  . هاي نوين در محيط كار، به سرعت در حال ناپديد شدن استفناوري
ابقه فاصله طبقاتي و هماننـد ديگـر تغييـرات اقتصـادي     ها در مسهميشگي دست راستي

هاي شغلي تمام وقت و طور همزمان بيكاري را افزايش داده و شمار فرصت است كه به
سـادگي مباحـث اقتصـادي نيسـت؛ زيـرا      ايـن مسـائل بـه   . مناسب را كاهش داده است

واقع، درصـد   در. كاهديابي و ادامه يك شغل ثابت، از خطر ارتكاب جرم افراد مي دست
هاي ثابت، يكي از داليل اصلي كاهش شـديد ميـزان جـرم در    باالي افراد صاحب شغل

مانـدن، بـدون    زنـده  يبـرا از سوي ديگر، مـردم  . ميالدي در آمريكا بوده است 90دهه 
هاي با كيفيت و ثابت، گرايش بيشتري به ارتكاب جـرم بـه داليـل مطـرح توسـط      شغل
بـراي مثـال، تحليـل    ). هاي نسـبي از جمله محروميت(گرايان چپ خواهند داشت واقع

هاي ارتكـابي توسـط زنـان آمريكـايي، بـه تمركـز بـر نيازهـاي          برداري ها و كالهسرقت
  .)144: 1392دكسري،(هايشان گرايش دارد اقتصادي آنان و خانواده

در ساير مناطق جهان نيز اين موضوع صادق است؛ تحقيقات انجام شده در مناطقي 
طبق . دهد يمرا نشان ) اعم از زن و مرد(يقا، ميزان ارتكاب جرم از سوي بيكاران از آفر

 45دهنـدگان، بيكـار بـوده و    درصـد از پاسـخ   48هاي ميداني،  نتايج يكي از اين بررسي
شود كـه  يگر گفته ميد ياز سو )Ntuly, 2000: 108(اند نداشتهدرآمدي  ها آندرصد از 

شوند و با توجـه  مي جرائمان جوان، مرتكب بيشترين در سرتاسر جهان، كودكان و پسر
توان انتظار داشت كـه بخـش   مي) درصد زير پانزده سال 43(به جمعيت جوان اين قاره 

جوانـاني كـه بسـياري    . بزهكاري اسـت  مستعدي اين مجموعه گرفتار مهمي از جامعه،
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بود يافتن شغل نخواهند  اند و در آينده قادر بهنام نشدهي آموزشي ثبتها برنامهآنان، در 
)United Nations Office on Drugs and Crime, 2005: 87(  

درصـد قابـل    هـا  آنهاي موجود در كشور ايران نيز كه بر اسـاس  در اين ميان، داده
را بيكار اعالم نموده اسـت،   -به عنوان جرم نخست كشور  -توجهي از مرتكبان سرقت 

، نـرخ بيكـاري   1392مركز آمار ايران در سـال   طبق آمار رسمي. مؤيد اين مطلب است
ولـي  . درصد جمعيت فعال اين گروه بوده است 2/12سال به باالي كشور،  10جمعيت 

درصد از  26/ 9، ساله 15 -24ي سني در ادامه اين گزارش، نرخ بيكاري جوانان در رده
سـال  درصـد در   0/24سـاله   15 –29جمعيت فعال اين گروه و نرخ بيكـاري جوانـان   

ين در حالي است كه بـر اسـاس   ا ).82 :1392مركز آمار ايران، (اعالم شده است  1391
كـاهش  % 7بايست نرخ بيكـاري بـه    هاي كلي برنامه پنجم توسعه، ميسياست 4/35بند 
  .يابد

اي به بزهكـاري  جنايي نگاه ويژه ورزان استيسبا توجه به اين اوضاع، الزم است 
هـاي كنشـي و واكنشـي،    ميان جوانان داشته و در زمينه ناشي از بيكاري به خصوص در

اي، اي بـا چنـين آمـار بيكـاري    در جامعه چراكهداشته باشند؛  در نظرتأثير اين مؤلفه را 
هـاي آنـان،   از سوي بيكـاران و حتـي خـانواده    منشي به هنجارتوقع اطاعت از قانون و 

شتر بـا الگـوي دولـت رفـاه منطبـق      البته اين نظر بي.رسدكه بايد بعيد به نظر مي چنان آن
است؛ زيرا از ديدگاه برخي از نويسندگان، الگوهايي ماننـد نئوليبراليسـم بـا تمركـز بـر      
مسئوليت فردي، حمايت دولت رفاه از افراد را سـلب نمـوده و خـود افـراد را مسـئول      

نظـر  از اين منظر، فردگرايـي مـورد   . نمايندشان قلمداد مياقدامات اقتصادي و اجتماعي
انجامد كه هر فرد را به عنـوان يـك فاعـل    سازي فردي مينوعي مسئول نئوليبراليسم، به

پس مشـكلي مثـل بيكـاري، از يـك مسـئله      . داندگر، مسئول مشكالت خود ميمحاسبه
-شود و به همين علت به جاي كمك و اشـتغال اجتماعي به يك مسئله فردي تبديل مي

بر اين اساس ). Kemshal,2008:23( نترل آنان پرداختزايي براي افراد بيكار بايد به ك
دموكرات، حكومت به حقـوق اجتمـاعي و اقتصـادي     - هاي سوسيال است كه در دولت

هاي اجتماعي كه از جملة آن بيمه بيكاري است بـراي  افراد بيشتر توجه دارد و حمايت
هـاي   ايـت دمـوكرات، بـه حم   -كنـد امـا در كشـورهاي ليبـرال     طبقه ضعيف برقرار مي
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درآمد جامعـه  پذيري قشر كمشود و در نتيجه آسيباقتصادي توجه كمتر مي - اجتماعي
  .بيشتر است

بر همين اساس است كه پيروان نظريه فشار، واكنش مناسـب در برابـر جـرم را از    
دانند؛ بدين معنا كه تدبيري كـه بـا هـدف كـاهش فشـارهاي       ها مي نوع افزايش فرصت
ي و آموزشهاي  هاي گوناگوني مانند برنامه تواند در قالب د و ميگيراجتماعي صورت مي

راب وايـت، فيونـا هينـز،    ( يردپـذ زايي براي افـراد انجـام   هاي اشتغالدر بحث ما، طرح
ي كه پرتويي از آن در برخي تدابير مندرج در برنامه پنجم توسعه موضوع ).144: 1392

توسـعه  قانون برنامه پنجم  50هايي از ماده بند كه دراي گونه مدنظر قرار گرفته است؛ به
ها و تبعيض بـين   به منظور رفع نابرابري: كه گونه نيبداين موضوع توجه شده است  به

قـانون  ) 110(و ) 109(بازنشستگان سـنوات مختلـف، اعمـال احكـام و جـداول مـواد       
مديريت خدمات كشوري بر اساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب 

وزيران مجاز است و نيز دولت مجاز است برنامه جامع بيكاري كاركنان رسـمي و   تهيئ
هاي اجرايـي را تصـويب و بـا اسـتفاده از منـابع       پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاه

شـدگان را از سـال    هاي اجرايي و دارنده رديف و منابع حاصل از مشاركت بيمه دستگاه
و ذيـل عنـوان   ) اقتصـادي (در فصل پنجم برنامـه پـنجم   همچنين .دوم برنامه اجرا نمايد

سـال اول   انيـ است تـا پا شده موظف  نيز، دولت 73بهبود فضاي كسب و كار، در ماده 
و روابط كار  ياجتماع نياصالح قانون كار و قانون تأم يالزم برا يبرنامه، اقدامات قانون

  7.آورد به عمل ريموارد ز تيرا با رعا
-ز اهميت باالتري برخوردار است، لزوم توجه به سياسـت ا آنچهدر اين خصوص 

اسـت كـه در    ــ 1390هاي كلي اشتغال ــ ابالغي از سوي مقام معظم رهبري در سال 
هـايي بـراي حـل    مشـي ي اشتغال مطرح و راهبردها و خطآن، محورهاي اساسي مسئله

واند حاكي از آن تها ميبنابراين ابالغ اين سياست؛ مشكالت اين عرصه ارائه شده است
هاي توسعه در زمينه اشتغال و رفـع بيكـاري   باشد كه اوالً اهداف موردنظر قوانين برنامه

هـايي در ايـن خصـوص، ضـروري     تحقق نيافته است و به همين جهت ابـالغ سياسـت  
توان راهبرد مهمي در قالب نظام هاي مذكور را ميثانياً ابالغ سياست. انگاشته شده است

زايي و كاهش نرخ بيكـاري در كشـور را   جنايي ايران انگاشت و اشتغالكنشي سياست 
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  .هاي مرتبط با بيكاري دانستنويدبخش كاهش بزهكاري
هاي توسـعه اقتصـادي را نبايـد بـه     در پايان بايد اذعان داشت ارتباط ميان شاخص

اي از كـه عمـدتاً از آميـزه    فاقـدان قـدرت  هـاي   شناسان ماركسيست در جـرم  تعبير جرم
معيشتي مانند سـرقت از   جرائمهاي اقتصادي و اجتماعي انجام شده و متمركز بر انگيزه

. اجتماعي و فرهنگي مانند ايراد ضرب و جرح خالصه نمـود  جرائمها و ديگر  فروشگاه
ي بـا  تنگـاتنگ بلكه شرايط و ساختارهاي طبقاتي و نظـام اقتصـادي و سياسـي، ارتبـاط     

وعي تمايل شخصـي بـراي افـزايش ثـروت پيونـد      كه هم با ن صاحبان قدرتهاي  جرم
هـاي   خورد و هم با نوعي الزام سـاختاري كـه افـراد را بـه سـهيم شـدن در رقابـت        مي

بـر ايـن اسـاس    ). 220: راب وايت، فيونا هينـز (دارد  يم واجانبه موجود  اقتصادي و همه
ابي ايـن  ارتك جرائماي در جوامع، نوع و ماهيت توان گفت همسو با تحوالت توسعه مي

  .ضروري است ها آنپذير بوده و توجه توأمان به  دو طبقه از جامعه نيز تحول
  

  گيري نتيجه. 4
ي جـرم و مـواد مخـدر    هـاي منتشـر شـده از سـوي اداره     واكاوي اسناد و گزارش

هـا در ايـن   سازمان ملل و بانك جهاني در رابطه با جرم و توسعه و نيز برخي پـژوهش 
. عنادار و به نوعي تقابل اين دو عرصه از مسائل اجتمـاعي اسـت  زمينه، نشانگر ارتباط م

انحراف فراهم بـوده و ميـزان آن در   ـ  اي كه در مناطقي كه بسترهاي ارتكاب جرم گونه به
هـاي   اين موضـوع شـكاف  . اي در حركت است حال رشد است، توسعه با آهنگ آهسته

ي شده و موجبـات  داخل هيسرما  گذاران و تر كرده و باعث فرار سرمايه اجتماعي را عميق
اي كه جرم و انحراف متـداول شـده و    همچنين، در جامعه. آورد فرار مغزها را فراهم مي

عمال قدرت، انحصاري نداشـته  دولت در ا  سود قاچاق، اقتصاد را منحرف ساخته است،
قرارداد   در نتيجه،. و لذا شهروندان اعتماد زيادي به رهبرانشان و نهادهاي عمومي ندارند

اي بـراي دفـاع يـا ارتكـاب      سـان وسـيله   گسيخته و مـردم قـانون را بـه    اجتماعي از هم
هايي كـه قـانون، فراگيـر و     هايشان را در محل گذاران پول سرمايه. پندارند جرائمشان مي

دهند و كارگران ماهر در كشورهايي كه امنيت جاني در خطر  فرما نيست، قرار نمي حكم
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  .اي را تضعيف كند هاي توسعه تواند تالش پس جرم مي. زينندگ اقامت نمي است، 
ويژه توسعه اقتصـادي و   اي به هاي توسعه در سوي ديگر اين تقابل، ارتقاي شاخص

آفرينـي   محور نقش مثابه ابزارهاي پيشگيري جامعه اجتماعي، در كنار عدالت اجتماعي، به
  .نمايد رنگ مي كرده و انگيزش جنايي را در افراد كم

توانـد مشـكالت    به تنهايي نمـي   با اين حال، سركوبي شديد بزهكاري و بزهكاران،
توانـد   تري است كـه نمـي   اي از رخوت عميق فرهنگ تبهكاري نشانه. بنيادي را حل كند

وسيلة قرار دادن همه نوجوانان سركش خياباني در زندان حل شود؛ بنابراين، توجه به  به
تـر   اجتماعي بلندمدت و حاكميت قانون، ضروريـ  دياصل مسئله از طريق توسعه اقتصا

مـدت اسـت؛    كوتـاه  ها و نتايج روبنايي از طريق اعمال قـانون  از توجه صرف به عالمت
  .توان گفت جرم، مسبب اصلي و نتيجة فقر، ناامني و عدم توسعه است بنابراين مي

توجه به ايـن   كند كه نهايت اينكه نتايج يادشده از تقابل جرم و توسعه حكايت مي
در اين راسـتا الزم  . موضوع در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، ضروري است

اي، موفقيـت در   هـاي كـالن توسـعه   هاي جنايي در برنامه است با درك جايگاه سياست
اي در نظر گرفته شده و  مثابه موضوعي اصلي در دستيابي به اهداف توسعه كنترل جرم به

ريـزان و   اي مـدنظر برنامـه   هـاي جنـايي و توسـعه    ايي بيشتر سياسـت گر افزايي و هم هم
  .گذاران قرار گيرد سياست

  
هانوشتپي

 
1. Unfreedoms 
2. Criminal motivation theory 
3. Criminal opportunity theory 

اي كه ضريب جينيِ صفر، اشاره به برابريِ كاملِ گونهضريب جيني، يك شاخص آماري بين صفر تا يك است؛ به. 4
در مقابل، ضريب جينيِ يك، . توزيعِ درآمدها دارد زيرا افراد يا خانوارها داراي درآمد يا مخارج كامالً يكسان هستند

حاكي از نابرابريِ كامل در توزيع درآمدها يا مخارج است زيرا تنها يك فرد يا طبقه تمام درآمد را به خود اختصاص 
 )25: 1385جاللي، : به. ك.، رخصوص نيابراي اطالع بيشتر در . دهدمي

نند سرقت، نبايد از ما يجرائمالبته بايد اين نكته را در نظر گرفت كه در كنار توجه به علل ساختاريِ ارتكاب  .5
به عبارت ديگر ؛ جوييِ گذرا و مقطعي غافل شدي افراد از جمله كسب شخصيت و لذتهاي غير سودگرايانهگرايش
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هاي متعارف بوده و نوعي خودنمايي و ابراز در اين دست عوامل، سرقت بيشتر براي به چالش كشيدن ارزش

  ).2024: 1390نجفي برندآبادي، (است فرهنگ جديد 
، مندرج در پايگاه اطالع 1387/1/1 خيتار، در هاي راهبردينخستين نشست انديشهدر ي رهبر اناتيب.6

  :رساني
WWW.KHAMENEI.IR 

 نياصالح قانون كار و قانون تأم يالزم برا يسال اول برنامه، اقدامات قانون انيدولت موظف است تا پا - 73 ماده .7
  :آورد به عمل ريزموارد  تيو روابط كار را با رعا ياجتماع

  منافع دو طرف همسو كردنو  انيحل اختالف كارگران و كارفرما يانعطاف برا جاديا -الف
پوشش و گسترش  شيافزا كرديكارگران با رو يو شغل ياجتماع نياز تأم يعنوان بخش به يكاريب مهيب تيتقو -  ب
  اشتغال يقطع طير شراد كارانيو ب يكاريب مهيب
  ييجانبه گرا سهو  دياز تول تيحما كرديدولت با رو فيو تكال انيمنافع كارگران و كارفرما ييهمسو تيتقو -  ج
  كاال و خدمات ديخاص تول اتيو مقتض يفنّاور راتييتغبه  با توجهكار  ديجد يها تيو وضع طيشرا تيتقو - د
 ها تشكل نيا يبرا ياعتراض صنف يمتضمن حق قانون ييو كارفرما يكارگر يها تشكل تيتقو -  هـ
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