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چکیده
امروزه میزان کنترل جرم و خشونت در دستیابیِ بهتر به اهداف توسعهای تأثیرگذار است و در اسناد و
گزارشهای بینالمللی ،ضمن تأکید بر تقابل این دو عرصه از موضوعات اجتماعی ،توجه همزمان به آنها در
طراحی برنامههای توسعهای و سیاستهای جنایی ،اثربخش دانسته شده است؛ بهگونهای که در یکسوی
تقابل ،جرم با تضعیف شاخصهای سرمایههای اجتماعی و انسانی ،اقتصاد و تجارت و نیز حاکمیت مردمی،
آهنگ توسعهی همهجانبه و پایدار را کند میسازد و در سوی دیگر ،ارزیابی همبستگیِ شاخصهای توسعهای
ـ بهویژه شاخصهای اقتصادی ـ با آمارهای جنایی ،حاکی از رابطۀ معنادار میان این دو متغیر است .در این
میان ،درک تقابل و همبستگیِ این دو عرصهی جنایی و توسعهای ،در دههی پیشرفت و عدالت در ایران ،از
اهمیت ویژهای برخوردار بوده و هماهنگسازیِ برنامههای توسعهای و سیاستهای جنایی را ضروری
میانگارد .بر همین اساس ،این مقاله ضمن بررسی تأثیر جرم بر شاخصهای توسعهیافتگی و تأثیر
شاخصهای توسعهای بر جرم ،تقابلِ جرم و توسعه از منظر سیاست جنایی را نتیجهگیری کرده و توجه به
این عرصه را در تدوین الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت ضروری میشمارد.
ی پیشــرفت ،ســند چشــمانــداز  ،1919توســعه،
واژگــان کلیــدی :جــرم ،الگــوی اســالمی ـ ایرانــ ِ
سیاست جنایی ،سرمایه اجتماعی -انسانی ،اقتصاد
 -1مقدمه
با نامگذاری هزاره سوم میالدی به عنوان هزارهی توسعه از سوی سازمان ملل متحد ،اقدامات گوناگونی در
راستای رسیدن به اهداف مدنظر در سطح ملی و بینالمللی انجام شده یا در حال انجام است .متعاقب این
اقدامات ،سیاستگذاران این عرصه ،برای نزدیک شدن به معیارها و شاخصهای توسعه ،به محورهای متنوعی
توجه نمودهاند که از جملهی آنها میتوان به رابطهی متقابل «جرم و توسعه» اشاره کرد؛ مقولهای که در آن،
جرم به عنوان یک موضوع کلیدی در راهبرد توسعهی کشور درنظر گرفته میشود .بهگونهای که ،بر اساس
پژوهشهای انجامگرفته ،در مناطقی که بسترهای ارتکاب جرمـانحراف فراهم بوده و میزان آن در حال رشد
است ،توسعه با آهنگ آهستهای در حرکت است.
بر همین اساس ،آمارتیاسِن ــ برندهی جایزه نوبل در اقتصاد ــ در کتاب خود با عنوانِ «توسعه به مثابهِ
آزادی» ،توسعه را فرایند گسترش بهرهمندی مردم از آزادی های واقعی دانسته و اذعان میدارد توسعه فقط
در پیِ حلّ محرومیتهای اقتصادی نیست .او بر این عقیده است که توسعه در پیِ حلّ طیفی از ناآزادیها 3و
 . 1دانشجوی دکتریِ حقوق کیفری و جرمشناسسی ـ دانشگاه عدالتsadeghi474@yahoo.com :
. Unfreedoms
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قید و بندهایی است که بر کیفیت و کمیت زندگی تأثیرگذار است .از دیدگاه او ،گرچه فقر مسبّب اصلیِ نا-
آزادیهاست ،ولی توسعه با سایر مسائل اجتماعیِ دارای اهمیتِ برابر ،در محدود کردنِ آزادیِ افراد فقیر
دخیل است .همچنین ایشان ،خصوصاً شرایط مربوط به قانون و نظم را خاطر نشان کرده و شیوع خشونت و
مانند آن را به عنوان أشکالی از ناآزادی برمیشمارد .بنابراین میتوان گفت او تحت تأثیر نظر غالب
کارشناسان توسعه ـ که آزادی از خشونت ،عنصر کلیدیِ توسعه است ـ آزادی از ترس از جرم و خشونت را به
اندازهی فقر ،دارای اهمیت می داند (.)United Nations Office on Drugs and Crime, 2005: 101
در این راستا ،ادارهی جرم و مواد مخدر سازمان ملل با همکاری سایر نهادهای بینالمللی
از جمله بانک جهانی ،با انتشار اسناد و گزارشهایی به موضوع جرم و توسعه در برخی مناطق جهان ـکه از
میزان جرم باالیی برخوردار بودهاندـ پرداخته است .بهگونهای که ،در سال  ، 3111جرم و توسعه در آفریقا،
در سال  ، 3111جرم و توسعه در آمریکای مرکزی و در سال  ، 3111نیز گزارشی از اثر جرم بر منطقه
بالکان (اروپای جنوب شرقی) منتشر شده است که محتوای مشترکِ این گزارشها تقابل معنادار جرم و
توسعه بر یکدیگر و تأثیر منفیِ جرم و بهویژه جرایم سازمانیافته بر شاخصهای توسعه است .بدین ترتیب
امروزه جهان در حال درک وابستگیِ متقابل امنیت و توسعه بوده و اعتقاد بر آن است که امنیت جهانی
نیازمند توسعهی جهانی است و توسعه هم نیازمند امنیت است.
در سطحی فراتر ،نظر بر آن است که جرایم سازمانیافته و اقتصادی ،دمکراسی ،حاکمیت قانون ،ثبات ،و
پیشرفت اجتماعی و اقتصادی را تهدید میکند United Nations Office on Drugs and Crime,) (2008:
 .17بنابراین ضروری است که جرم به مثابه موضوعی کلیدی در توسعه در نظر گرفته شود؛ زیرا تا وقتی که
امکان رسیدن خطرها برای زندگی و اموال به سطح قابل توجهی برسد ،کشورهای در حال توسعهای که با
مشکالت جدیِ مرتبط با جرم مواجه هستند ،در کسب اعتماد عمومی ـکه نیاز اساسی برای پیشرفت استـ
با چالش روبهرو خواهند بود .بدین ترتیب ،قبل از آنکه موضوعات توسعهای بتواند واقعگرایانه باشد ،می-
بایست سطوح پایهایِ نظم برقرار شود(.United Nations Office on Drugs and Crime, 2007) 11
در این میان ،در چشماندازِ جمهوری اسالمی ایران در افق  1919خورشیدی ،بهگونهای هدفگذاری
شده است که جامعهی ایرانی ،در کنارِ توسعهیافتگی ،بهرهمند از امنیت اجتماعی و قضایی باشد .بنابراین در
جهت دستیابی به این آرمان ،مباحث پیرامونیِ جرم و سیاستهای جنایی در قسمتهای مربوط به مسائل
امنیتی و قضایی و ارائهی راهکارهایی به منظور کاهش و پیشگیری از بزهکاری در برنامههای توسعهای ـ به
خصوص در برنامههای چهارم و پنجم توسعهـ مدنظر قرار گرفته است که حاکی از لزوم هماهنگسازیِ
برنامههای توسعهای و سیاستهای جنایی و نحوهی همافزاییِ این دو است.
به همین ترتیب ،سیاستگذاران کالن در ایران ،در راستای سند چشمانداز بیستساله ،با نامگذاری
دههی چهارم از استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران به نام «دهه پیشرفت و عدالت» و لزوم جهتگیریِ
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کلی امور گوناگونِ جامعه برای دستیابی به این هدف و لزوم ترسیم «الگوی توسعه اسالمیـایرانی» بر اساس
ماده  1قانون برنامه پنجم پنج ساله توسعه مصوب ( 1214که مبنای تهیه و تنظیم برنامههای بعدی توسعه
خواهد بود) و نیز پیشبینی فصول «حقوقی و قضایی» در برنامههای پنجساله توسعه ،توجه خود را به مقوله
توسعه نشان دادهاند.
آنچه که در نگاه اول به این اسناد باالدستی استنباط میشود ،این است بهرغم آنکه که از نظرگاه
چشمانداز بیست ساله ،از جمله شاخصهای توسعهیافتگی ،امنیت اجتماعی و قضایی است ،ولی تاکنون به
مقوله جرم از منظرِ توسعه و تأثیر و تأثر متقابل این دو بر هم ،توجه کمتری شده و در مواردی مغفول مانده
است که تبیین چگونگی کنش متقابل جرم و توسعه ،چرایی و فلسفه لزوم جهتگیری سیاستهای جنایی با
راهبردهای توسعه را ضروری خواهد انگاشت؛ زیرا توسعه ،تحولی پویا و حرکتی دینامیک است که با اتکای
به آن ،ظرفیتهای موجود میتواند در راستای وضعیت مطلوب ارتقا یابد و «توسعه قضایی» حوزهای است
که زمینههای گسترش حقوق و تکالیف انسانی را فراهم میآورد .همچنین در قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران به عنوان یکی از پیشزمینههای نظری ،اصولی مقرر گردیده که بر مبنای آن بسترهای مناسب
تحقق «عدالت اجتماعی» و «امنیت» در ابعاد گوناگون فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی فراهم میشود و
موجبات رشد و شکوفاییِ استعدادهای مادی و معنوی همهی آحاد جامعه ـ
به عنوان حقوق همگانی ـ ممکن میگردد .بنابراین نظام قضایی کشور و سیاست جنایی مرتبط با آن ،به
عنوان یکی از معیارهای سنجش توسعهیافتگی محسوب میشود.
بدین ترتیب ،اینکه چه عواملی باعث میشود که بتوان گفت جرم مسألهای اساسی در رابطه با توسعه
کشور است و اینکه تقابل بین جرم و توسعه و در مرحلهی بعد ،همنیازی و تعامل سیاستهای جنایی و
توسعهای و بازتاب آن در تدوین الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت چیست و چگونه ظهور و بروز مینماید،
مسأله اصلی این مقاله خواهد بود .موضوعی که در دو محورِ تأثیر جرم بر شاخصهای توسعهیافتگی و سپس
تأثیر شاخصهای توسعهای بر جرم و سیاست جنایی بر مبنای اسناد و گزارشهای بینالمللی و سایر
پژوهشها بررسی خواهد شد.
 -2تأثیر جرم بر شاخصهای توسعهیافتگی
آنچه که میتواند در وهلهی اول در رابطهی بین جرم و توسعه مورد توجه قرار گیرد ،آن است که جرم
چه پیامدهایی بر مؤلفههای توسعه و پیشرفت در یک کشور میگذارد؟ در این قسمت اشارهای به این
موضوع خواهد شد:
 -3-1جرم و سرمایه اجتماعیـ انسانی
اصطالح سرمایه اجتماعی نخستین بار در اثر کالسیک جینجاکوب ،با نام «مرگ و زندگی شهرهای
بزرگ آمریکایی» بهکار رفته است .او در این اثر توضیح داده بود که شبکههای اجتماعیِ فشرده در محدوده-
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های حومه قدیمی و مختلط شهری ،صورتی از سرمایهی اجتماعی را تشکیل میدهند و در ارتباط با حفظ
نظافت ،عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی ،در مقایسه با
عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی ،مسئولیت بیشتری را از خود نشان
میدهند (توسلی .)2 :1219 ،پس از جاکوب ،شمار زیادی از نویسندگان رشتههای مختلف ،از دهههای اولیه
قرن بیستم ،مفهوم سرمایه اجتماعی را بهکار برده اند که نتیجه آن ارائه رویکردهای متنوع در این زمینه
است .اما وجه مشترک و گرانیگاه تمام این دیدگاهها در وهله اول ،روابط اجتماعی در درون خانوادهها،
اجتماعات ،شبکههای دوستی و انجمنهای داوطلبانه ،و در سطح دیگر ،اخالق مدنی یا ارزشها ،هنجارها و
عادات مشترک و در نهایت ،اعتماد به نهادها و اعتماد عمومیتیافته بر سایر افراد است.
در این میان ،اگر توسعه را فرایند ساختن و آبادانی جامعه بدانیم ،کنشهای جنایی
به عنوان عملی ضدّ توسعه ،در حالِ نابودیِ روابط اعتماد آمیزی است که جامعه بر آنها استوار است .جرم،
سرمایهی اجتماعی را نابود میکند و منابع انسانی را فراری می دهد .ترس از جرم ،امکان و قدرت تحرک و
جابهجایی را محدود میکند که این موضوع ،مانعِ تعامل و همکاریِ متقابلِ اجتماعی و اقتصادی و دستیابی
به مراقبتهای سالمتمحور و سایر خدمات توسعه است (United Nations Office on Drugs and Crime,
)2007:18؛ زیرا در جامعهای که میزان بزهکاریِ آن باالتر از حد معمول و طبیعی است ،به همان میزان،
اعتماد متقابل و همگانی در میان شهروندان نسبت به هم و دولت کاهش یافته و در نهایت ،زمینههای
خودمحوری و نادیده گرفتن نظارت همگانی را فراهم میآورد.
وانگهی ،هزینه خشونت هم برای خانواده و هم برای کل کشور بهخصوص برای کشورهای فقیر،
چشمگیر است؛ بهگونهای که در مناطقِ با شبکههای محدود امنیت اجتماعی و دسترسی به مراقبتهای،
خشونت میتواند خانوادهها را از تنها نانآورشان محروم ساخته و آنهایی را که امرار معاششان وابسته به کار
است ،ناتوان کند .در یک مطالعه در کشور السالوادور ،هزینهی فزاینده این آسیبها ،بسیار باال برآورد شده
است؛ بهگونهای که کل هزینههای عمومی ناشی از خشونت ،برابر با  11/1درصد و در گواتماال معادل 1/2
درصد از کل میزان تولید ناخالص ملی تخمین زده شده است) .(Ibidبنابراین جرمِ خشونتآمیز بر سرمایه
اجتماعی از طریق کاهش اعتماد و مشارکت میان سطوح مختلف جامعه و سازمانهای اجتماعی تأثیر منفی
داشته و روابط خانوادگی را به عنوان یک سرمایه ـــ از طریق محدود کردن ظرفیت اعضای خانواده برای
اقدام مؤثرتر به عنوان یک نهاد ـــ تضعیف میسازد .اهمیت تأثیر خشونت بر خانواده آنگاه دوچندان میشود
که خانواده ،هستهی اولیهی جامعه و نهاد زایای آن است .اگر این هسته دست به گریبانِ خشونتگری
اعضای خود باشد ،از اهداف متعالی خود یعنی پرورش و تربیت شهروندان پویا و مفید باز مانده و آثار منفی
قابل مالحظهای بر آن خواهد داشت؛ آثاری که خود رهآوردهای سوء دیگری همچون طالق و فرار از خانواده
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را بههمراه دارد .بدین ترتیب میتوان گفت خشونت خانودگی یعنی جرمزاییِ مضاعف و زوال نهاد بنیادین
خانواده.
از منظری دیگر ،هزینههای ناشی از خشونت میتواند نابودکنندهی خودـ اشتغالیِ افرادِ بدون بیمه باشد.
با این توضیح که بهرغم آنکه پیامدهای مستقیم جرم بر بزهدیدگانِ فقیر باالست ،ولی آثار غیر مستقیم
جرم ،بسیار وسیعتر است .بهطور مثال ،بر اساس مشاهدات نظرسنجی در ایاالت متحده ،به طور متوسط ،یک
فرد بزرگسال هرروز دو دقیقه از وقت خود را صَرف قفل کردنِ درها و بازکردنِ قفلها میکند و حدود دو
دقیقه نیز برای پیدا کردنِ کلیدها صرف میکند که ارزشِ آن معادل  921دالر تخمین زده شده است(.
دوالن و گود .)143 :1241 ،وانگهی ،ترس از بزهدیدگی میتواند باعث آن شود که افراد برای ارتقای حفاظت
از خود ،از تعامل اجتماعی کنارهگیری کنند ،که این مسئله ممکن است مانع فعالیتهای تجاری ،تفریحی و
آموزشی باشد( ،)United Nations Office on Drugs and Crime, 2005: 76فعالیتهایی که الزمه و چرخ
توسعه یک جامعه است.
افزون بر اینها ،جرم ،زمینههای خروج کارگرانِ ماهر از کشور را فراهم میآورد؛ این درحالی است که
کارشناسان توسعه ،نیروی کار متخصص را یکی از عناصر ضروریِ توسعه اقتصادی دانسته و از این طریق
کشورهای در حال توسعه را تشویق به سرمایهگذاری در آموزش افراد برای تربیت نیروی کار ماهر نمودهاند.
به همین دلیل است که اثر سطوح باالی جرم در برخی مناطق جهان ـــ مانند آمریکای مرکزی ـــ به
گونهای است که کشورهای این منطقه در باالترین سطح مهاجرتِ افراد متخصص در جهان قرار داشته و از
آن رنج میبرند .بدین ترتیب میتوان گفت جرم در پدیده فرار مغزها نیز دخیل بوده و به طور غیر مستقیم
جامعه را از دانش آنها که پایههای توسعه محسوب میشوند ،محروم میسازد.
همچنین ،بر اساس دادههای حاصل از یک تحقیق در سال  3111میالدی در اروپای جنوب شرقی،
بسیاری از مردم این منطقه ،نسبت به اروپای غربی ،از راه رفتن انفرادی در شب ،بیشتر میهراسند که این
موضوع بیانگرِ آن است که اکثرِ پاسخدهندگان ،جرم را عامل مهمی میدانند که بر کیفیت زندگیشان
تأثیرگذار است و میزان احتمالِ بزهدیدگیشان برای آنها محدودیتهایی ایجاد میکند .وانگهی نتایج این
مطالعه نشان میدهد که بسیاری از اروپاییهای منطقه بالکان احساس میکنند فقط خویشاوندان و فامیل
میتواند مورد اعتماد باشند ،که این موضوع نیز میتواند گواهی بر میزان باالی خشونت و کالهبرداری و تأثیر
آن بر روند زندگی شهروندان این منطقه باشد (United Nations Office on Drugs and Crime, 2008
) .:17بنابراین ،افرادی که دست و پایشان با این دغدغهها بسته شده است ،در دستیابی به آموزش ،کار و
فرصتهای سرمایهگذاری ناموفق بوده و ممکن است آنها را به سوی جستوجو برای چشماندازی بهتر در
زندگی رهنمون سازد که این موضوع به طور حتم با برنامههای توسعهای ــ که در پیِ تأمین این خدمات
برای ارتقای روزافزونِ کیفیت زندگی انسان است ــ در تعارض خواهد بود.

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛

پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛
سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931
با توجه به پژوهشهای یادشده و درک جایگاه سرمایههای انسانی و اجتماعی در توسعه ،باید از کاهش
توان این ظرفیت در اثر بزهکاری جلوگیری نمود .بر همین اساس در بند ( )1سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی ،بر تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به
منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی توجه شده
است .از این دیدگاه میتوان گفت بزهکاری با تنزل سرماههای اجتماعی و انسانیِ جامعه ،در تقابل با اسناد
توسعهای کشور از جمله سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
 -3-3جرم و اقتصاد (تجارت)
کلید پیشرفت اقتصادی ،سرمایهگذاری هم در بعد داخلی و هم خارجی است .پیمایشها نشان میدهد
که جرم و فساد ،از موانع اصلیِ سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته است .برای مثال ،جرم بر صنعت
(گردشگری) توریسم مؤثر است؛ زیرا اگرچه توریسم ،فعالیتی پر درآمدِ درجه یک به حساب میآید ،اما
مشاوران فعال در زمینه سیر و سیاحت ،بر خطرهای بزهدیدگیِ جنایی و تأثیر آن بر منابع توریسم کشورها
حساسیت بسیاری دارند و در ارزیابی منابع درآمدیِ حاصل از گردشگری ،میزان بزهکاری و بزهدیدگی را
همواره مدنظر قرار میدهند .نتایج یک بررسی نشان میدهد که در مناطقی مانند کاریبین که توریسم نقش
اساسی را در منابع درآمدی بودجه ایفا میکند ،آثار جرم نگرانکننده است .در این تحقیق ،آلینی و باکسیل،
همبستگیِ قویای میان توریستها و جرم در جامائیکا برقرار نموده و نتیجه گرفتهاند که جرم ،توریستها را
میترساند ( (United Nations Office on Drugs and Crime and World Bank, 2007: 43زیرا
گردشگری که با میل و رغبت ،مکانی را برای بازدید و تفریح و آرامشِ خاطر انتخاب کرده است ،آنگاه که
متوجهِ ناامنی شود ،منطقاً از انتخاب خود عدول کرده و مکان دیگری را میگزیند.
از نگاه هزینهایـبودجهای ،جرم ،پیامدهای هزینهای کوتاهمدت و بلند مدت دیگری نیز دارد؛ جرم از
طریق منحرف ساختنِ منابع بودجهای به سمت اقدامات پیشگیرانه و سایر مداخلههای بازدارنده ،از
کارکردهای توسعه میکاهد .بانک جهانی در یک مطالعه در جامائیکا دریافت که  24درصد از مدیران
شرکتها به خاطر جرم ،کمتر مایل به گسترش تجارتشان بودهاند و همچنین  21درصد از آنها اعالم
نمودهاند که مداخلههای بازدارندهی جرم ،توان تولید و بهرهوری را افزایش میدهد) .(Ibidجالب آنکه در
همین تحقیق و بر اساس نتایج حاصل از روشهای تحلیلیِ خاص در یک تحقیق ،تخمین زده شده است که
اگر میزان ارتکاب قتل در کشورهای هاییتی و جامائیکا به سطح میزان آمار قتل در کاستاریکا برسد ،پتانسیل
حاصل از کاهشِ خشونت در این کشورها میتواند رشد اقتصادی ساالنه را به میزان  1/9درصد افزایش یابد.
بر طبق این تحقیق میتوان گفت ،هرگونه سیاست جنایی در کاهش خشونت ،میتواند بر رشد اقتصادی
تاثیرگذار باشد.
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همچنین ،با توجه به گزارش توسعهی جهانی سال  3111میالدی ،بانک جهانی مطالعاتی را در خصوص
بررسی مهمترین موانعِ پیشرفت تجاری در شرکتهای تجاری در سراسر جهان انجام داده است .در این
تحقیق ،طیفی از مسائل از جمله عدم ثبات سیاسی ،نظم و مالیات ،امکانات مالی ،برق ،نیروی کار ،دادگاهها
و همچنین جرم و فساد مورد توجه قرار گرفته بود .نتایج این تحقیق حاکی از آن بوده است که در
کشورهایی که از توسعهیافتگیِ کمتری برخوردار بودهاند (مانند گواتماال ،هوندوراس و نیکاراگوئه) ،جرم و
فساد به عنوان موانعی مهم در تجارت ،بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است United Nations
Office on Drugs and) (Crime, 2007:18

اما آنچه که امروزه در بحث تأثیر جرم بر توسعهی اقتصادی بیشتر مورد توجه است ،مسئلهی جر ِم
سازمانیافته میباشد .اینگونه جرایم که با ماهیتی منفعتجویانه ارتکاب مییابند ،درآمدهای کالنی را عاید
گروههای جنایتکارانهی سازمانیافته مینماید که در بازارهای جهانی تطهیر میشوند .همچنین این نوع
جرایم ،امنیت نظام مالی و اقتصادی جهانی را تهدید نموده و با جاسوسیِ صنعتی و فناوری ،قدرت رقابت
تجارت مشروع را به شدّت کاهش میدهند(سلیمی .)114 :1213 ،با توجه به آثار عمیق این گونه جرایم
است که کنوانسیونها و اسناد بینالمللی ویژه در خصوص آنها صادر شده است که از جملهی آنها
کنوانسیون پالرمو را میتوان نام برد.
بدین ترتیب از نتایج این دست پژوهشها میتوان استنباط نمود که امروزه جرم به معیاری مهم در
تعیین سطح توسعهیافتگی کشورها تبدیل شده است و پیام رهنمودهای سازمانهای بینالمللی با محوریت
بانک جهانی این است که برای توسعهی اقتصادی باید به جرم به عنوان یک متغیر شاخص اقتصادی
نگریست و نه صرقاً یک پدیدهی به هنجارِ اجتماعی که دورکیم معتقد به آن بود.
 -3-2جرم و حاکمیت مردمساالرانه (دمکراسی)
شدیدترین پیامد منفیِ جرم ،ایجاد تزلزل در روابط بین شهروندان و حکومت است .اگر اساسیترین
وظیفه دولتها را تضمین امنیت شهروندان بدانیم ،آنگاه که دولت در تحقّق این وظیفه ضروری ناکارآمد
باشد ،شهروندان به شدت از دمکراسی محروم خواهند شد .البته شکست امنیتیِ دولت ،به خصوص برای
دولتهای تازه دمکراتیک خطرناکتر است .در اینگونه دولتها ،مردم اغلب افزایش جرم را نشانهای بر این
میدانند که حمایتهای قانونی از مرتکبین ،بیش از اندازه گسترش پیدا کرده است .مشاهده قانونشکنیها
حتی میتواند باعث ایجاد یک باز یادآوریِ گذشته (نوستالوژیِ) دیکتاتوری باشد .همچنین افزایش جرم،
ممکن است در مردم این ذهنیت را ایجاد کند که الزم است در سیاستورزیها از نیروی نظامی برای
حمایت از حقوق مدنی استفاده بیشتری شود (United Nations Office on Drugs and Crime, 2005:
) .87این تفکر باعث میشود که نظم عمومی بر آزادیهای مدنی ترجیح داده شود .همچنان که در برخی
کشورهای آمریکای مرکزی ،چنین تفکری رایج است؛ آنچنان که بسیاری از مردم کشورهای این منطقه ،در
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نظرسنجیها ،حکومت نظامی را رد نکردهاند و احساس باالی یک کودتا در شرایط فساد دولتی را بسیار قوی
دانستهاند.
وانگهی ،میزان باالی جرم در جامعه ،نوعی کنترلناپذیری را میان شهروندان ایجاد میکند .این تلقی که
جرم ،کنترلناپذیر است ،اغلب منجر به این برداشت در میان مردم میشود که پلیس ،بیکفایت است که این
موضوع باعث کاهش اعتماد عمومی به حکومت خواهد شد .در سطحی شدیدتر ،این شرایط ،میان مردم ،این
تصور ایجاد میشود که خودِ پلیس در ارتکاب بزهکاریها دخالت دارد .بهگونهای که دادههای پیمایشیِ
انجامشده در پنج کشورِ آمریکای مرکزی ،نشان میدهد که نیروهای پلیس ،به عنوان بخش فاسدِ حکومت
در گواتماال به حساب میآیند و پلیس در نیکاراگوئه و پاناما به شدت از محبوبیت پایینی برخوردار
است(United Nations Office on Drugs and Crime, 2007:78-79).
در سطحی دیگر ،فساد (اعم از خُرد و کالن) ،مانعِ توانایی دولت در پیشبردِ توسعه میشود؛ به گونهای
که باعث توقّف ارائهی خدمات ،تضعیف قواعد مالیاتی و نیز به هم ریختن هزینهها و مخارج عمومی میشود.
در مورد فساد خُرد باید گفت که اگرچه فساد کالن ،تیتر درشت روزنامههاست ،ولی ،دولتها با مانعی پنهان-
تر به نام فساد خُرد یا جزئی مواجه هستند .در چنین اوضاعی ،برای دستیابی به خدمات ضروری توسعه ،یا
اجتناب از موانعِ دشوار دیوانساالرانه ،پرداخت رشوه ضروری خواهد بود .ممانعت از ارتشاء ممکن است خود
موجب ایجاد تجارتهای مخفیِ کوچک (زیر زمینی) و تضعیف پایههای مالیاتی و در نتیجه تضعیف دولت را
در پی داشته باشد .این بخشهای غیر رسمیِ اقتصاد ،به معنای مسئولیتناپذیریِ مالیاتی بوده و پیوند میان
دولت و مردم را متزلزل میکند) .(Ibid:19-21بنابراین عالوه بر آن که فساد باال اعتماد عمومی را تضعیف
میکند ،شدیدترین ضربهها را به دمکراسی وارد میسازد.
فساد عالوه بر تضعیف اعتماد عمومی در حاکمیت مردمساالرانه ،باعث ایجاد کسری بودجه برای کمک
به توسعه میشود؛ به طوری که طبق یک مطالعهی انجام شده توسط بانک جهانی در سال  3119در
آمریکای التین ،ساالنه حداقل  11درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق فساد (رشوه ،اختالس یا پول
نامشروع) بلعیده میشود که) (Ibidاین باعث وارونهسازی هزینهها خواهد شد.
در مجموع ،بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی در کشورهای مختلف جهان مانند اندونزی ،پاکستان،
کره جنوبی و ایتالیا در نیمهی اول دههی حاضر نشان میدهد که منشأ اصلیِ بیثباتی در اغلب کشورها،
نارضایتی عمومی و طغیان اقشار مختلف مردم بر علیه فساد و اختالسِ طبقهی حاکم و سقوط پی در پیِ
دولتها بوده است(شاللوند .)192 :1211 ،بر این اساس الزم است سیاستهای ضدّ جرم و به ویژه فساد ،با
نگاهی به پیامدهای آن بر کارکرد توسعه سیاسی در نظر گرفته شود و حکومت ،مبارزه با جرم را به مثابه
راهبردی برای بقا و اثربخشیِ برنامههای توسعهایِ خود در نظر گیرد؛ زیرا طبق بند ( )14سیاستهای کلی
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اقتصاد مقاومتی ،شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینههای فسادزا
در حوزههای پولی ،تجاری ،ارزی و غیره ،از اهداف کالن ایران تلقی شده است.
 -3تأثیر شاخصهای توسعهای بر جرم (با تأکید بر شاخصهای اقتصادی)
به عنوان جنبهی دیگر گرهخوردگیِ مباحث جرم و توسعه و در سطح سیاستی و برنامههای توسعهای و
جنایی ،میتوان بر روی دیگر سکه تقابل جرم و توسعه یعنی تأثیر شاخصهای توسعهای بر بزهکاری و
سیاستهای کنترل آن پرداخت .از جهت نظری ،گری بِکِر ،اولین اقتصاددانی بوده است که با درنظرگرفتن
یک بزهکارِ عقالیی ،رفتار آن را از نظر اقتصادی بررسی کرده است .وی معتقد است یک بزهکار عقالیی و
غیر اخالقی ،با درنظر گرفتنِ منافع مورد انتظارِ ناشی از جرم ،در مورد شرکت در فعالیتهای مجرمانه
تصمیمگیری میکند که به این ترتیب انگیزههای سودجویانه در ارتکاب جرم مؤثرند ،البته اثر عوامل دیگری
مانند آموزش ،ویژگیهای فردی و پیشینه خانوادگی نیز بر ارتکاب جرم قابل بررسی است .بر پایه تحلیل او،
اگر مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم ،از مطلوبیت مورد انتظار کار قانونی بیشتر باشد ،جرم انجام میشود
که بر این اساس ،شرایط اقتصادی مانند فقر و بیکاری موجب افزایش نرخ ارتکاب جرم میشوند زیرا این
عوامل تفاوت میان منافع جرم و کار قانونی را افزایش میدهند(کوتر و تامس.)391 :1211 ،
در این خصوص در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که رویکرد و الگوی کلیِ حاکم بر اقتصاد جوامع
گوناگون ،جرایم خاصی را به بار میآورد؛ بهگونهای که در جوامع کمونیستی به دلیل سلطه دولت بر بازار و
قیمتها ،در کنار اقتصاد دولتی ،اقتصاد زیرزمینی و بازار سیاه شکل میگیرد .همچنین بخش مهمی از
جرایم ارتکابی در این کشورها از نوع فساد اداری و اقتصادی میان مسئوالن حکومتی است .لکن در
کشورهای غربی که نظام لیبرال حاکم است ،اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی رایج بوده و دولت تنها نقش
نظارتی بر بازار دارد و مالیات اخذ مینماید .به همین جهت ،صورت غالب جرایم اقتصادی در این کشورها،
جرایم ارتکابیِ یقه سفیدها است زیرا دولت نقش نظارتی بر بازار داشته و بازیگران و کنشگرانِ اصلیِ
اقتصادی ،مردم هستند .در این میان ،جرمشناسی سوسیالیست ــــ که حاصل اندیشهی جرمشناسان
مارکسیست اروپای غربی بوده است ــــ با اتخاذ رویکردی تکعاملی ،بزهکاری را «تنها» ریشه در اقتصاد که
زیربنا محسوب میشود ،میدانند و معتقدند توزیع ناعادالنه امکانات مادی و ثروت میان مردم ،به جرم و
انحراف به عنوان مسائل روبنایی میانجامد (نجفی ابرندآبادی.)13 :1241 ،
در زمینه تأثیر شاخصهای توسعهای بر بزهکاری ،غلبهی آثار موجود با توجه به پیشزمینه اقدامات
توسعهای ـــ با محوریت تالش برای ارتقای سطح رفاه اقتصادی ـــ و نیز قابلیت ارزیابیِ کمّی و آماری ،بر
رابطه بین شاخصهای توسعه اقتصادی و میزان جرایم بوده است؛ موضوعی که مورد تأکید نظریه یا الگوی
دولت رفاه نیز بوده است .در این الگو ،بزهکاری ،متأثر از شرایط بیرونی (عوامل اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی
و )...است .به عبارت دیگر ،دسترسی نداشتن به امکانات الزم و ضروری برای نیل به موفقیت و تعالی ،جامعه-
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پذیریِ مناسب ،تعلیم و تربیت و به طور کلی وجود موانعِ ساختاری ،زمینههای نقض هنجارها و ارزشهای
اجتماعی را توسط گروهی از افراد جامعه یعنی بزهکاران را فراهم میآورد(.)Weiske,2007: 7
بدین ترتیب ،در رویکرد رفاه ،تحقق قانونمندیِ شهروندان ،محصول سیاست اجتماعی ـ اقتصادی ویژه-
ای است که در نتیجهی آن ،شهروندان میتوانند با دریافت انواع خدمات اقتصادی ،اجتماعی،
آموزشیـفرهنگی و غیره ظرفیت الزم را برای بهنجار شدن و بهنجار ماندن بیابند .درست به همین دلیل
است که گفتهاند« :بهترین سیاست اجتماعی ،بهترین سیاست جنایی نیز هست(».غالمی.)43 :1243 ،
الهامبخشیِ رویکرد رفاه برای عدالت در امور کیفری ،موجبات ظهور و بروز مدل رفاهیِ عدالت جنایی یا
رفاهگراییِ کیفری را فراهم آورده است .این الگو ،رویکردی علتشناسانه نسبت به بزهکار و بزهکاری دارد و
بزهکاری ،ناشی از انواع عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...است که فرد در انتخاب و مواجهه با آنها هیچ
اختیاری ندارد و بنابراین نمیتواند در مقابل نتایج ناگوار و ناخوشایند آن از جمله بزهکاری ،به تنهایی
مسئول باشد).(Lappi- Seppala, 2007: 265-306
برای نمونه ،بر اساس نتایج یکی از جدیدترین بررسیهای انجامشده در سال های 3111 -3114
میالدی در میان  11کشور یا شهر در سطح جهان در خصوص پیامدهای احتمالیِ فشار اقتصادی بر جرم،
خواه در زمانهای بحران و خواه در شرایط عادیِ اقتصادی ،عوامل اقتصادی نقش مهمی در ارزیابیِ روندها و
تحوالت جرم ایفا میکنند .طبق این گزارش ،به طور کلی در  13کشور ( 11درصد) جامعهی آماری ،یک
پیشبینیِ اقتصادی برای حداقل یک نوع جرم خاص وجود داشته است که بر اساس آن ،تحوالت اقتصادی با
یک جرم خاص مرتبط بوده و میتوان آن جرم را پیشبینی نمود )United Nations Office on Drugs and
(Crime, 2012: 36

همچنین بر اساس این گزارش ،از  11کشور یا شهرِ مورد بررسی ،در  1کشورِ بحرانزده ،تغییرات در
شاخصهای اقتصادی ،مرتبط با تغییرات در جرم بوده است که میتوان آن را نمایانگرِ اوج جرمِ قابل
پیشبینی در طول زمان بحران دانست .به گونهای که جرایم مالکیتیِ خشن مانند سرقت ،بیشترین تأثیر را
به خود دیده است و در طول دورهی بحران ،در برخی زمینهها در طول دوره فشار اقتصادی تا دو برابر رسیده
است .عالوه بر آن ،در برخی موارد ،افزایش قتل و سرقتِ وسایل نقلیه نیز مشاهده شده است .بدین ترتیب،
نتایج این بررسیها را میتوان با نظریه انگیزه جنایی 1ـــکه به موجب آن ،فشارِ اقتصادی ،انگیزه افراد را در
گرفتار شدن با رفتار غیر قانونی افزایش میدهد ـــ سازگار دانست .بر اساس این تحقیق ،با وجود آن که
تشخیص حداکثرِ میزان جرم مشکل بوده است ،ولی در میزان جرمهای کشفشده هیچ کاهشی وجود
نداشته است .در واقع ،دادههای موجود ،نظریهی فرصت جنایی 3را ـــ که بر اساس آن سطوح پایین تولید و
1 . Criminal motivation theory
2 . Criminal opportunity theory
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مصرف میتواند برخی جرایم مانند جرایم مالکیتی را به دلیل ظرفیت و توانِ کمتر آماج جرم ،کاهش دهد
ـــ تأیید نمیکند).(Ibid
البته همانطور که در این گزارش اشاره شده است ،بر اساس نمونههای آماری ،تغییرات اقتصادی به
تنهایی نمیتواند عاملی برای تأثیرگذاری بر جرم باشد؛ زیرا ماهیت باندهای بزهکاریِ جوانان ،دسترسی به
سالح ،دسترسی و میزان حمایت از آماجهای بالقوه ،مصرف مواد مخدر و الکل و اثر بخشیِ اقدامات برای
اجرای قانون ،همگی نقشی مهم در فراهم آوردن یا کنترل میزان جرم دارند .به عبارت دیگر ،توسعهنیافتگی،
عامل جرم نیست و فقیرترین ملتها و افراد همیشه مستعد بیشترین ارتکاب جرم نیستند .بهگونهای که در
امریکای مرکزی مشاهده میشود ،امنترین کشورها مسلماً ثروتمندترین (کاستاریکا) و فقیرترین (نیکاراگوئه)
هستند .امّا چندین جنبه از توسعهنیافتگی وجود دارد که در صورت وجودشان ،احتمال اینکه در در یک
کشور ،میزان باالیی از جرم وجود داشته باشد ،بسیار باالست (United Nations Office on Drugs and
).Crime, 2007: 12

همانطور که تهیهکنندگان این گزارش اذعان دارند ،باید توجه داشت که تحقیق این چنین ،ارتباط
میان جرم و عوامل اقتصادی را اثبات نمیکند بلکه آن تنها اشارهها و سرنخهایی برای تعیین ارتباط بین این
دو عرصه را فراهم میکند .ولی اگر در آینده اثر فشار اقتصادی بر گرایشهای مجرمانه درک شود و حتی در
کوتاه مدت ،پیشگویی شود ،آنگاه توان و قدرتِ استفادهی بیشتر از طریق سیاستهای توسعهای و اقدامات
پیشگیری از جرم به دست خواهد آمد .لذا این تحقیق را میتوان تأییدی بر آن دانست که سیاستهای
توسعهای ـــ و در اینجا توسعهی اقتصادی ـــ در نهایت بر سیاستهای جنایی اثرگذار بوه و سیاستگذاران
جنایی را در نوعِ گزینشِ راهبردهای سیاستی در کنترل جرم یاری خواهد نمود.
اهمیت این بحث در ایران آنگاه دوچندان خواهد بود که در شرایطی که اقتصاد کشور به دالیل
گوناگون دچار رکود است و سیاستهایی به منظورِ برونرفت از این شرایط توسط مقام معظم رهبری ــ با
عنوان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ــ در اواخر سال  1243ابالغ شده است ،ضروری است همهی
ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی در این زمینه به میدان آمده و برنامههای اثربخشی را تدوین و اجرا نمایند
که در این میان ،سیاستگذارانِ جنایی با درک تأثیرِ منفیِ جرم بر اقتصاد ،نقش مهمی در کنترل و
پیشگیری از بزهکاری داشته و بهنوبهی خود در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقشآفرینی خواهند داشت .به
همین منظور ،در اینجا سه شاخص از شاخصهای اصلی توسعه اقتصادی را به صورت زیر واکاوی شده و
وضعیت این عوامل اقتصادیِ جرم در ایران ارائه میشود.
 -2-1نابرابریِ درآمدی و جرم
در یک تعریف کلی ،مراد از نابرابری اجتماعی ،دسترسی نابرابر آحاد جمعیت (اعم از فردی و جمعی) به
منابع ارزشمند چهارگانه یعنی منابع اقتصادی (مثل ثروت و درآمد) ،منابع سیاسی (مثل اقتدار و قدرت
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سازمانیافته) ،منابع اجتماعی (مثل آبرو ،حیثیت و منزلت اجتماعی) و منابع معرفتی (مثل انواع معارف و
مهارتها) است(چلبی )4 :1214 ،و از دیدگاهِ اقتصاددانان ،برابریِ درآمدی ،رهآوردِ توسعهی اقتصادی است.
امروزه برخالف نظریههای جرمشناسیِ اقتصادی کالسیک ،اعتقاد بر آن است که بیش از آن که فقر بر
جرم تأثیرگذار باشد ،نابرابریِ درآمدی بر بزهکاری تأثیرگذارتر است .برای مثال ،در آمریکای مرکزی ،بهرغم
آن که کشورهای این منطقه ثروتمند نیستند ،مطالعات مربوط به جرم نشان میدهد که توزیع ثروت در یک
جامعه ،به واقع مهم تر از فقر طبیعی در پیش بینیِ میزان خشونت است .استدالل شده است که نابرابریِ
مطلق درآمدی ،بزهکارهایی را میپروراند که با دیدن این نابرابریها ،توجیه "سرقت برای ثروت" و
"گسترش خشونتِ معنادار" را برای اِعمال خود در پیمیگیرند همچنین طبق یافتههای فاژن زیبلبر.ات.ال،
نابرابریِ درآمدی (و نه سطح سرانهی درآمد) در آمریکای التین و مرکزی از عوامل اصلیِ محرّک جرم
خشونتبار بوده و با میزان قتل عمدی و سرقتِ بیشتر ،مرتبط بوده و تغییرات در نحوهی توزیع درآمد به
جای تغییرات در سطوح فقر مطلق ،با تغییرات در میزان جرایم خشونت بار مرتبط است.(Ibid) .
البته در این پژوهش نیز در کنار بیعدالتی به سایر عوامل اصلیِ خطر برای خشونت و رفتار مجرمانه
مانند آموزش ،سرمایهی اجتماعی پایین ،بیکاری ،شهرنشینیِ بیضابطه و نظامهای عدالت جنایی ناکارآمد
نیز اشاره شده است) .(Alessandra Heinemann and Dorte Verner, 2006: 12همچنین در تحقیقی
دیگر ،چو در سال  ،3111ارتباط بین نابرابریِ درآمد و جرم را در ایاالت متحده امریکا بررسی نمود؛ در این
تحقیق که از ضریب جینی 1به عنوان معیاری برای بررسی نابرابری درآمد استفاده شده است ،نشان داده شد
که اثرات نابرابریِ درآمد بر روی دزدی و سرقت به عنف ،قوی و به لحاظ آماری معنادار است(مهرگان و
گرشاسبی فخر .)111 :1241 ،نتایج این بررسیها ،با تحقیقات انجام شده در ایران نیز هماهنگ است؛ برای
نمونه،
بر اساس نتایج یک تحقیق در مورد رابطهی عوامل اقتصادیِ جرایم سرقت و قتل در  33استان کشور،
متغیرهای بیکاری ،فقر نسبی ،نابرابریِ درآمدی و صنعتیشدن از جمله متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر سرقت
و قتل در ایران بوده است(صادقی.)39 :1219 ،
همچنین طبق نتایج یک تحقیق جدیدتر در سال  ،1241مشخص شده است که بین توزیع درآمد و نرخ
سرقت ،رابطهی معناداری وجود دارد؛ به صورتی که با افزایش نابرابریِ درآمد ،نرخ سرقت یعنی تعداد سرقت
اتفاق افتاده در هر  111هزار نفر جمعیت ،افزایش مییابد(مهرگان ،نادر و گرشاسبی فخر.)132 :
بدینترتیب و با توجه به مطالعات فوق و نیز پژوهشهای انجامیافته در ایران ،بین این توزیع عادالنه درآمد و
 . 1ضریب جینی ،یک شاخص آماری بین صفر تا یک است؛ بهگونهای که ضریب جینیِ صفر ،اشاره به برابریِ کاملِ توزیعِ درآمدها دارد زیرا افراد یا
خانوارها دارای درآمد یا مخارج کامالً یکسان هستند .در مقابل ،ضریب جینیِ یک ،حاکی از نابرابریِ کامل در توزیع درآمدها یا مخارج است زیرا تنها
یک فرد یا طبقه تمام درآمد را به خود اختصاص میدهد .برای اطالع بیشتر در اینخصوص ،ر.ک .به  :جاللی)31 :1211 ،
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کاهش جرم ،رابطهی منفی وجود دارد(چلبی و مبارکی .)21 :1219 ،بهعبارت دیگر ،توسعه اقتصادی ،برابر ِ
ی
درآمدی را به همراه آورده و از این طریق بر کاهش جرم و جنایت تأثیرگذار است که هماهنگی نتایج این
تحقیقات با آمار جرائم در کشور نیز قابل توجه است؛ بهگونهای که بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط
معاونت آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه در پایان سال 1241جرم سرقتِ مستوجب تعزیر در رتبه اول در
1
میان سایر جرایم قرار دارد( ،جاللی فراهانی )11 :1241 ،که این خود گفتههای فوق را تقویت مینماید.
بدین ترتیب به نظر میرسد با توجه به نامگذاریِ دهه چهارم از پیروزیِ انقالب اسالمی با عنوان دهه
پیشرفت و عدالت و نفیِ نابرابریِ درآمدی به عنوان یکی از مبانیِ طرح این راهبرد بهمنظور عدالتگستریِ
همراه با پیشرفت در کشور ،3الزم است به این موضوع توجه بیشتری شود؛ زیرا اگر فقر و توزیع ناعادالنه
درآمد و فاصله طبقاتی کاهش و در نهایت رفع نشود ،ما همچنان با انحرافاتِ ناشی از آن در جامعه روبهرو
خواهیم بود .این در حالی است که مسئلهی «توسعهی نامتوازن» در ایران موضوعی چالشبرانگیز بوده است
و سطح تولید و بهرهمندی از خدمات در مناطق مختلف کشور ،نامتناسب و ناهمگون است و باید در نظر
گرفت که اگر در جهتِ ارتقای شاخصهای توسعهای گام برداریم ولی به ارتقای متوازن و متناسب تمام نقاط
کشور توجه نداشته باشیم ،از نتایج این توسعهی نامتوازن در کشور ،بزهکاریهای ناشی از نابرابریهای
میانقومی یا میانمنطقهای خواهد بود.
 -2-3بیکاری و جرم
از جمله متغیرهای دیگری که در ارزیابیهای تقابل جرم و توسعه قابل بررسی است ،نرخ بیکاری است.
اشتغال و بیکاری ،از جمله موضوعهای اساسیِ اقتصاد هر کشوری است؛ به گونهای که افزایش اشتغال و
کاهش بیکاری ،به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع تلقی میشود .طبق پژوهشهای
انجامیافته ،در آمریکای شمالی و سایر نقاط جهان که به پایگاههای تولید معروف شدهاند ،فرصتهای شغلی
به دلیل عواملی چون برونسپاریِ مشاغل به کشورهای در حالِ توسعه و اِعمال فناوریهای نوین در محیط
کار ،به سرعت در حال ناپدید شدن است .این امر سیاست همیشگی دست راستیها در مسابقه فاصله
طبقاتی و همانند دیگر تغییرات اقتصادی است که بهطور همزمان بیکاری را افزایش داده و شمار فرصتهای
شغلیِ تمام وقت و مناسب را کاهش داده است .این مسائل بهسادگیِ مباحث اقتصادی نیست؛ زیرا دستیابی
و ادامه یک شغل ثابت ،از خطر ارتکاب جرمِ افراد میکاهد .در واقع ،درصد باالی افرادِ صاحب شغلهای

 . 1البته باید این نکته را در نظر گرفت که در کنار توجه به علل ساختاریِ ارتکاب جرایمی مانند سرقت ،نباید از گرایشهای غیر سودگرایانهی افراد از
جمله کسب شخصیت و لذت جوییِ گذرا و مقطعی غافل شد .به عبارت دیگر در این دست عوامل ،سرقت بیشتر برای به چالش کشیدن ارزشهای
متعارف بوده و نوعی خودنمایی و ابراز فرهنگ جدید است(نجفی برندآبادی.)3139 :1241 ،
 . 3بیانات رهبری در نخستین نشست اندیشههای راهبردی ،در تاریخ  ،1211/11/11مندرج در پایگاه اطالع رسانی :
WWW.KHAMENEI.IR
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ثابت ،یکی از دالیل اصلی کاهش شدید میزان جرم در دهه  41میالدی در آمریکا بوده است .از سوی دیگر،
مردم برای زنده ماندن ،بدون شغلهای با کیفیت و ثابت ،گرایش بیشتری به ارتکاب جرم به دالیل مطرح
توسط واقعگرایان چپ خواهند داشت (از جمله محرومیتهای نسبی) .برای مثال ،تحلیل سرقتها و
کالهبرداریهای ارتکابی توسط زنان آمریکایی ،به تمرکز بر نیازهای اقتصادی آنان و خانوادههایشان گرایش
دارد (دکسری.)199 :1243،
در سایر مناطق جهان نیز این موضوع صادق است؛ تحقیقات انجام شده در مناطقی از آفریقا ،میزان
ارتکاب جرم از سوی بیکاران (اعم از زن و مرد) را نشان می دهد .طبق نتایج یکی از این بررسیهای میدانی،
 91درصد از پاسخدهندگان ،بیکار بوده و  91درصد از آنها درآمدی نداشته اند) (Ntuly, 2000: 108از سوی
دیگر گفته میشود که در سرتاسر جهان ،کودکان و پسران جوان ،مرتکب بیشترین جرایم میشوند و با توجه
به جمعیت جوان این قاره ( 92درصد زیرِ پانزده سال) میتوان انتظار داشت که بخش مهمی از جامعه،
گرفتارِ این مجموعهی مستعدّ بزهکاری است .جوانانی که بسیاری آنان ،در برنامه های آموزشی ثبتنام
نشدهاند و در آینده قادر به یافتن شغل نخواهند بود( United Nations Office on Drugs and Crime,
)2005: 87

در این میان ،دادههای موجود در کشور ایران نیز که بر اساس آنها درصد قابل توجهی از مرتکبان سرقت
ـــ به عنوان جرم نخست کشور ـــ را بیکار اعالم نموده است ،مؤید این مطلب است .طبق آمار رسمی مرکز
آمار ایران در سال  ،1243نرخ بیکاریِ جمعیت  11سال به باالی کشور 13/3 ،درصدِ جمعیت فعال این گروه
بوده است .ولی در ادامه این گزارش ،نرخ بیکاریِ جوانانِ در ردهی سنیِ 11 -39ساله 33 /4 ،درصد از
جمعیت فعال این گروه و نرخ بیکاری جوانان  11 –34ساله  39/1درصد در سال  1241اعالم شده است
(مرکز آمار ایران .)13 :1243 ،این در حالی است که بر اساس بند  21/9سیاستهای کلی برنامه پنجم
توسعه ،میبایست نرخ بیکاری به  %1کاهش یابد.
با توجه به این اوضاع ،الزم است سیاستورزانِ جنایی نگاه ویژهای به بزهکاریِ ناشی از بیکاری به
خصوص در میان جوانان داشته و در زمینههای کنشی و واکنشی ،تأثیر این مؤلفه را درنظر داشته باشند؛ چرا
که در جامعهای با چنین آمار بیکاریای ،توقعِ اطاعت از قانون و بههنجار منشی از سوی بیکاران و حتی
خانوادههای آنان ،آنچنان که باید بعید به نظر میرسد .البته این نظر بیشتر با الگوی دولت رفاه منطبق است؛
زیرا از دیدگاه برخی از نویسندگان ،الگوهایی مانند نئولیبرالیسم با تمرکز بر مسئولیت فردی ،حمایت دولت
رفاه از افراد را سلب نموده و خودِ افراد را مسئول اقدامات اقتصادی و اجتماعیشان قلمداد مینمایند .از این
منظر ،فردگراییِ مورد نظر نئولیبرالیسم ،به نوعی مسئولسازی فردی میانجامد که هر فرد را به عنوان یک
فاعل محاسبهگر ،مسئول مشکالت خود میداند .پس مشکلی مثل بیکاری ،از یک مسئله اجتماعی به یک
مسئله فردی تبدیل میشود و به همین علت به جای کمک و اشتغالزایی برای افراد بیکار باید به کنترل
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آنان پرداخت ( .)Kemshal,2008:23بر این اساس است که در دولتهای سوسیالـدموکرات ،حکومت به
حقوق اجتماعی و اقتصادیِ افراد بیشتر توجه دارد و حمایتهای اجتماعی که از جملۀ آن بیمه بیکاری است
برای طبقه ضعیف برقرار میکند اما در کشورهای لیبرال ـ دموکرات ،به حمایتهای اجتماعیـ اقتصادی
توجه کمتر میشود و در نتیجه آسیبپذیریِ قشر کمدرآمد جامعه بیشتر است.
بر همین اساس است که پیروان نظریه فشار ،واکنش مناسب در برابر جرم را از نوع افزایش فرصتها
میدانند؛ بدین معنا که تدبیری که با هدف کاهش فشارهای اجتماعی صورت میگیرد و میتواند در
قالبهای گوناگونی مانند برنامههای آموشی و در بحث ما ،طرحهای اشتغالزایی برای افراد انجام پذیرد( راب
وایت ،فیونا هینز .)199 :1243 ،موضوعی که پرتویی از آن در برخی تدابیر مندرج در برنامه پنجم توسعه
مدنظر قرار گرفته است؛ بهگونهای که در بندهایی از ماده  11قانون برنامه پنجم توسعه به این موضوع توجه
شده است بدینگونه که :به منظور رفع نابرابریها و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف ،اِعمال احکام و
جداول مواد ( )114و ( )111قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان
با تصویب هیأت وزیران مجاز است و نیز دولت مجاز است برنامه جامع بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و
افراد طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاههای اجرایی و دارنده ردیف و
منابع حاصل از مشارکت بیمهشدگان را از سال دوم برنامه اجرا نماید .همچنین در فصل پنجم برنامه پنجم
(اقتصادی) و ذیل عنوان بهبود فضای کسب و کار ،در ماده  12نیز ،دولت دولت موظف شده است تا پایان
سال اول برنامه ،اقدامات قانونی الزم برای اصالح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و روابط کار را با رعایت
1
موارد زیر بهعمل آورد.
در این خصوص آنچه که از اهمیت باالتری برخوردار است ،لزوم توجه به سیاستهای کلی اشتغال ــ
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1241ــ است که در آن ،محورهای اساسیِ مسئلهی اشتغال
مطرح و راهبردها و خطمشیهایی برای حل مشکالت این عرصه ارائه شده است .بنابراین ابالغ این سیاست-
ها میتواند حاکی از آن باشد که اوالً اهداف موردنظرِ قوانین برنامههای توسعه در زمینه اشتغال و رفع
بیکاری تحقق نیافته است و به همین جهت ابالغ سیاستهایی در این خصوص ،ضروری انگاشته شده است.
 . 1ماده  -12دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه ،اقدامات قانونی الزم برای اصالح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و روابط کار را با رعایت
موارد زیر بهعمل آورد:
الف -ایجاد انعطاف برای حل اختالف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف
ب  -تقویت بیمه بیکاری بهعنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط
قطعی اشتغال
ج  -تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سهجانبهگرایی
د  -تقویت شرایط و وضعیتهای جدید کار باتوجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کاال و خدمات
هـ  -تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکلها
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ثانیاً ابالغ سیاستهای مذکور را میتوان راهبرد مهمی در قالب نظام کنشیِ سیاست جناییِ ایران انگاشت و
اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری در کشور را نویدبخشِ کاهش بزهکاریهای مرتبط با بیکاری دانست.
در پایان باید اذعان داشت ارتباط میان شاخصهای توسعه اقتصادی را نباید به تعبیر جرمشناسان
مارکسیست در جرمهای فاقدان قدرت که عمدتاً از آمیزهای از انگیزههای اقتصادی و اجتماعی انجام شده و
متمرکز بر جرایم معیشتی مانند سرقت از فروشگاهها و دیگر جرایم اجتماعی و فرهنگی مانند ایراد ضرب و
جرح خالصه نمود .بلکه شرایط و ساختارهای طبقاتی و نظام اقتصادی و سیاسی ،ارتباط تنگانگی با جرمهای
صاحبان قدرت که هم با نوعی تمایلِ شخصی برای افزایش ثروت پیوند میخورد و هم با نوعی الزام
ساختاری که افراد را به سهیم شدن در رقابتهای اقتصادی و همهجانبه موجود وا میدارد (راب وایت ،فیونا
هینز .)331 :بر این اساس میتوان گفت همسو با تحوالت توسعهای در جوامع ،نوع و ماهیت جرایم ارتکابیِ
این دو طبقه از جامعه نیز تحولپذیر بوده و توجه توأمان به آنها ضروری است.
نتیجهگیری
واکاویِ اسناد و گزارشهای منتشر شده از سوی ادارهی جرم و مواد مخدر سازمان ملل و بانک جهانی در
رابطه با جرم و توسعه و نیز برخی پژوهشها در این زمینه ،نشانگرِ ارتباط معنادارِ و به نوعی تقابل این دو
عرصه از مسائل اجتماعی است .بهگونهای که در مناطقی که بسترهای ارتکاب جرمـانحراف فراهم بوده و
میزان آن در حال رشد است ،توسعه با آهنگ آهستهای در حرکت است .این موضوع شکافهای اجتماعی را
عمیقتر کرده و باعث فرار سرمایهگذاران و سرمایه داخلی شده و موجبات فرار مغزها را فراهم میآورد.
همچنین ،در جامعهای که جرم و انحراف متداول شده و سود قاچاق ،اقتصاد را منحرف ساخته است ،دولت
در اعمال قدرت ،انحصاری نداشته و لذا شهروندان اعتماد زیادی به رهبرانشان و نهادهای عمومی ندارند .در
نتیجه ،قرارداد اجتماعی از همگسیخته و مردم قانون را بهسانِ وسیلهای برای دفاع یا ارتکاب جرایمشان
میپندارند .سرمایهگذاران پولهایشان را در محلهایی که قانون ،فراگیر و حکمفرما نیست ،قرار نمیدهند و
کارگران ماهر در کشورهایی که امنیت جانی در خطر است ،اقامت نمیگزینند .پس ،جرم میتواند تالشهای
توسعهای را تضعیف کند.
در سوی دیگرِ این تقابل ،ارتقای شاخصهای توسعهای بهویژه توسعه اقتصادی و اجتماعی ،در کنار
عدالت اجتماعی ،بهمثابهِ ابزارهای پیشگیریِ جامعهمحور نقشآفرینی کرده و انگیزشِ جنایی را در افراد
کمرنگ مینماید.
با این حال ،سرکوبیِ شدید بزهکاری و بزهکاران ،به تنهایی نمیتواند مشکالت بنیادی را حل کند.
فرهنگ تبهکاری نشانهای از رخوت عمیقتری است که نمیتواند بهوسیلۀ قرار دادن همه نوجوانان سرکش
خیابانی در زندان حل شود .بنابراین ،توجه به اصل مسئله از طریق توسعه اقتصادیـاجتماعیِ بلندمدت و
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حاکمیت قانون ،ضروریتر از توجه صِرف به عالمتها و نتایج روبنایی از طریق اعمال قانون کوتاهمدت است.
بنابراین میتوان گفت جرم ،مسبّب اصلی و نتیجۀ فقر ،ناامنی و عدم توسعه است.
بنابراین نتایج یادشده ،از تقابلِ جرم و توسعه در برخی کشورها حکایت میکند که توجه به این موضوع
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که در حال تدوین الگوی بومیِ اسالمی ـ ایرانیِ پیشرفت است،
ضروری است .هرچند که در ایران ،تحقیقات گسترده و جامعی در خصوص نتایج بزهکاری بر شاخصهای
توسعهای انجام نگرفته است و در نتیجه از آمار متقن و قابل اعتمادی برخوردار نیستیم و باید این خأل به
سرعت برطرف گردد.
بدین ترتیب ،الزم است با درک جایگاه سیاستهای جنایی در برنامههای کالن توسعهای ،موفقیت در
کنترل جرم بهمثابه موضوعی اصلی در دستیابی به اهداف توسعهای در نظر گرفته شده و همافزایی و
همگراییِ بیشتر سیاستهای جنایی و توسعهای مدنظر برنامهریزان و سیاستگذاران الگوی اسالمی ـ ایرانیِ
پیشرفت قرار گیرد .البته باید توجه نمود که تا زمان تدوین الگوی یاشده ،باید اهداف باالدستیِ کشور بهویژه
سیاستهای کلی نظام و برنامههای توسعه در امور مرتبط با سیاستهای جنایی مورد توجه قرار گرفته و
برنامههای آنها اجرایی گردد.
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