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چکیده

در جرمشناسی معاصر ،آمار جناییِ رسمی باوجود فواید تحسینبرانگیز و بزیشزمار بزا االیزی
جدی به نام «رقم سیاه» مواجه میباشد؛ تاجایی که باعث شزده اسزت بر زی ار جزرمشناسزانِ
منتقد ،اعتبار انین آماری را ریر سؤال ببرند .به همین دلیل و بهمنظور رفع االش پیشگفتزه،
این مقاله بر آن است با روشی توصیفی -تحلیلی در آغار به بررسی فرایند شکلگیری رقم سزیاه
در آمار جنایی رسمی پردا ته ،سپس راهکارهایی را برای روج ار آن ارائه دهد .البتزه در ایزن
صوص تالش شده است با پردا تن به شیوههای جمزع آوری آمزار جنزایی رسزمی در امریکزا
بهعنوان پییرفته ترین کیور در این حوره ،انتقادهای اص و عام وارد بر آن میخص شود تا به
این وسیله ،مسیر مطالعات تجربیِ جرم شناسزان ایرانزی نیز همزوار گزردد .در مجمزو بزهنظزر
میرسد برای کاهش رقم سیاه بایستی اف ون بر ارائۀ راهکارهزای علمزیتزر در جمزعآوری آمزار
جنایی رسمی ،به تاکتیز هزای غیزررسزمی جمزعآوری آمزار جنزایی هماننزد «پیمزایشهزای
جامعهمحور» نی متوسل شد .در همین رمینه ،در کیور امریکا در کنزار پزیشبینزی «سیسزتم
ملی گ ارش کردن حادثهمحور» ( )NIBRSبهعنوان شیوهای علمیتر ار «گ ارش همسان جرم»
( ،)UCRار تاکتی ز هززایی مثززل «پیمززایش ملززی بزز هدیززدگی جززرم» ( )NCVSو «پیمززایش
ودگ ارشدهی» ( )SRSنی استفاده میشود .در ایران نی هراند راهانداری سایت «مرک آمزار
و فناوری اطالعاتِ قوۀ قضائیه» گامی مثبت در «دسترسی الکترونیکی بزه آمزار جنزایی» تلقزی
می شود ،اما بهنظر نمی رسد این مرک به کاهش رقم سیاهِ آمزار جنزایی رسزمی کمز شزایانی
بنماید.

واژگان کلیدی

آمار جنایی رسمی ،پیمایشهای ب هدیدهمحور ،پیمایشهای ب هکارمحور ،رقم سیاه.

* نویسندۀ مسئول .شمارۀ فاکس120-77589466 :

Email: Smhosseini8338@yahoo.com
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مقدمه
امروره جرمشناسی بهعنوان علمی میانرشته ای بزه صزورت «مطالعزۀ علمزی ماهیزت ،دامنزه و
عوامل وقو رفتار مجرمانه با هدف کنترل آن» تعریز مزیشزود ) .1 (Siegel, 2011, p.4بنزابر
عقیدۀ جرم شناسانِ پوریتیویست ،در تعری پیشگفته مراد ار «مطالعۀ علمی» ،مطالعۀ تجربزی
است .2به بیان دیگر ،نهتنها باید موضو ِ علم جرمشناسی جز ملموسزات و محسوسزات باشزد،
بلکه روش پژوهش آن نی باید به صورت تجربی و مبتنی بر مطالعزات میزدانی صزورت پزذیرد؛
تاجایی که بر ی ار جرمشناسان نظریههایی را که دارای روش تجربی نیستند ،ج «نظریههای
مبلنیینانه» ( )Armchair Theoriesمحسوب میکنند( 9ر.ک .وایت و هینز  ،1981 ،ص.)101
در انین فضایی نقش آمار جنایی بهعنوان مهمترین مؤلفۀ انجام پزژوهشهزای تجربزی روشزن
میشود؛ بهگونه ای که اگر نظام عدالت کیفزری کیزوری دارای «جامعزۀ آمزاری غنزی» نباشزد،
طبیعتاً ار ارائۀ نظریههای علمی قوی نی بزیبهزره واهزد بزود .درواقزع آمزار جنزایی در کنزار
نظریهپرداریهای منسجم می تواند در بیان تحزوتت ب هکزاری در رمزان ،ترییزرات جررافیزایی
آنها ،سا تارهای ب هکاری و مانند آنها راهگیا باشد (برای مطالعۀ بییتر ،ر.ک .گسن،1981 ،
ص.)15-38
ارآنجایی که امروره جرمشناسیِ امریکا یکی ار پیشگامانِ مطالعات جرمشنا تی است ،آمار
جنایی رسمی امریکا بهعنوان یکی ار نمونه های شا ص ،موضو این مقالزه قزرار گرفتزه اسزت.
البته برای انجام ی مطالعۀ تطبیقی تالش شده است با توجه به موضو مورد بحث ،به قزوانین
ج اییِ دا لیای که باعث کاهش «رقم سیاه» در آمار جنایی رسمی میشوند نی اشاره گردد.
 .1البته تعری بات ،تعریفی مضیق ار جرمشناسی است ،درحالی که تعری ساترلند ار جرمشناسی ،یعنی «مطالعۀ
علمی شیوۀ قانون گذاری ،نقض قانون و اگونگی واکنش در برابر نقض قانون» ،تعریفی موسع ار جرمشناسی
میباشد ( .)Sutherland & Cressey, 1978, p.3بهنظر میرسد تعری مضیقِ جرمشناسی بدون توجه به دو
قسمت دیگر ،صرفاً در مقام بررسی قسمت دوم تعری ساترلند ،یعنی «ارایی نقض قانون» است.
 .2این رویکرد عمدتاً رییه در افکار آگوست کُنت دارد که بر این باور بود که روح آدمی در جریان پییرفتِ ود ار
سه مرحلۀ ربانی ،فلسفی و تحققی گذشته است .وی مرحله محتوم معرفتِ بیری را مرحله تحققی میداند که
مبتنی بر «اصل تجربه» است( ...ر.ک .کینیا ،1981 ،ص10-11؛ کُسن ،1981 ،ص .)99-51بیش پذیرش
انین فرایندی ار منظر آمورههای اسالمی با اشکاتتِ مبنایی روبرو است که بررسی آن ار موضو این مقاله
ارج میباشد.
 .9بهنظر میرسد «سیاستهای کیفری عوامگرایانه» را میتوان نقطۀ مقابل «سیاستهای علمی کردنِ حقوق ج ا
و جرمشناسی» دانست ،اراکه سیاستمداران حامی عوامگرایی کیفری با استناد به اینکه مردم توان فهم
مسائل و ارائۀ راهکارهای مناسب را دارند ،تنها ار دستهای ار یافتههای علمی حمایت میکنند که با دیدگاه و
نگرش عموم مردم همسو باشد (برای مطالعۀ بییتر ،ر.ک .مقدسی و فرجیها ،1932 ،ص.)195-11

401

رقم سیاه ،چالشی فراروی آمار جنایی رسمی...

بهطور کلی در جرمشناسی امریکا ،راههای دستیابی به آمار جنایی با توجه به اهمیت آن ،به
دو دسزتۀ «منزابع نخسزتین» ( )Primary Sourcesو «منزابع دومزین» ()Secondary Sources
تقسیم میشود که البته دو دستۀ پیشگفته ،ود دربرگیرندۀ شا ههای ج ئیتری میباشد که
در شکل  1به ا تصار آمده است:
آمار جنایی رسمی

ز گ ارش همسان جرم
ز سیستم ملی گ ارش کردن حادثهمحور

منابع نخستین
پیمایشها

ز پیمایشهای ب هدیدهمحور
ز پیمایشهای ب هکارمحور
پژوهشهای گروهی )(Cohort Researches

منابع دومین

مطالعۀ پروندههای کیفری
پژوهشهای میاهدهای )(Observational Researches

شکل  .1منابع آمار جنایی در جرمشناسی امریکا
)(Siegel, 2012, p.30-41

یکی ار مهمترین نکته های شکل بات ایزن اسزت کزه آمزار جنزایی بزا آمزار جنزایی رسزمی
) (Official Criminal Statisticsتفاوت دارد .درواقع ،آمار جنایی رسمی یکزی ار مصزادیق آمزار
جنایی است ،نه اینکه این دو اصطالح کامالً منطبق برهم باشند .به بیان دیگر ،آن دسته ار آمزار
جنایی که ار سوی مراجع رسمی و بهطور ویژه ار جانب نیزروی انتظزامی جمزعآوری ،تزدوین و
تنظیم میگردد« ،آمار جنایی رسمی» است که البته گستردهترین منبع آمار جنایی نی شزمرده
میشود .به همین دلیل ،جرمشناسان امریکایی معتقدند غنیترین منبع آمار جنزایی در امریکزا،
«گ ارش همسان جرم» ) (The Uniform Crime Reportمیباشد؛ منبعی کزه ار سزال 1390م
در امریکا فعالیت ود را آغار کرده است .باوجوداین و بهرغم تمامی فوایدی که مزیتزوان بزرای
آمار جنایی رسمی متصور بود ،این منبعِ آماری با اشکالی جدی به نام «رقم سیاه» و آنچزه «در
حکم رقم سیاه» نامیده می شود ،روبرو است که تا حدی به اعتبار آن دشزه وارد کزرده اسزت؛
امری که جرم شناسان را برانگیخته است که برای رفع این اِشکال ،به تاکتی های مکملی به نام
پیمایشهای جامعهمحور ،یعنی پیمایشهزای بز هدیزدهمحزور ) (Victim-Centered Surveysو
پیمایشهای ب هکارمحور ) ،(Offender-Centered Surveysروی آورند.
با توجه به مطالب یادشده ،پرسشهایی که این مقاله به دنبال پاسخگویی بزه آن اسزت ،بزه

401

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،4بهار و تابستان 4931

این شرح است :نخست اینکه فرایند شکل گیری رقم سیاه در آمار جنایی رسمی اگونزه اسزت
دوم ،راهکارهای پیش بینی شده در نهادهای عدالت کیفری برای مقابله با این ازالش ایسزت
سوم ،در نظام ج ایی ایران و به صوص قوانین ج ایی آن ،اه تدابیری برای کاهش رقزم سزیاه
در آمار جنایی رسمی پیشبینی شده است

تعریف رقم سیاه
برای روشن شدن مفهوم رقم سیاه بایستی بین انوا ب هکاری تمیی قائل شد .ب هکزاری ار یز
منظر به سه قسم «ب هکاری واقعی»« ،ب هکاری ظاهری» و «ب هکاری قزانونی (قضزایی)» قابزل
تقسیم است:
 ب هکاری واقعی .به می ان جرائم ارتکابی در ی بارۀ رمانی میزخص و محزدودۀ مکزانی
معین گفته می شود؛ برای نمونه ،میز ان جرائمزی کزه در سزال 1931ش (بزارۀ رمزانی
میخص) در شهر تهران (محدودۀ مکانی معین) بهوقو پیوسته اسزت ،زواه آن جزرائم
کی شده یا نیده باشد .بنابراین ،مراد ار ب هکاری واقعی ،رقم واقعی جرائم ارتکابی در
سطح جامعه است ،بدون در نظر گرفتن این مسئله که این جرائم شناسایی شزده انزد یزا
یر .نکتۀ مهم آنکه به هیچ وجه امکان دستیابی به آمزار دقیزق ب هکزاری واقعزی وجزود
ندارد ،ریرا بسیاری ار جرائم اساساً کی نمی شوند و برای همییه مخفی مزی ماننزد .در
همین راستا کِتله ) ،(Queteletپدر علم آمار جنایی ،بیان مزیدارد :میزاهدات مزا صزرفاً
دربرگیرندۀ آمار معینی ار جرائم شناساییشده است ،بدون آنکزه مجمزو ِ کامزل جزرائم
ارتکابیافته لحاظ گردد ).(See: Walklate, 2005, p.30
 ب هکاری ظاهری .به جرائمی گفته می شود کزه ار جانزب پلزیس شناسزایی مزی شزوند؛
واه پروندۀ مرتکبزانِ آن هزا در دادگزاه بزه صزدور حکزم قطعزی منتهزی بیزود ،زواه
بدون ارسال به دادگزاه در همزان جزا بایگزانی گزردد .علزت اسزتفاده ار واژۀ «ظزاهری»
در اینجا به این دلیل است که میخص نیست شخصِ شناساییشزده ،واقعزاً مرتکزب آن
جرم شده است یا یر ،بلکه این موضزو در پایزان فراینزد دادرسزی روشزن مزی شزود؛
فرایندی که ممکن است به صدور حکم محکومیت قطعی و یا برعکس بزه صزدور حکزم
برائت بینجامد.
 ب هکاری قانونی (قضایی) .به می ان جرائمی گفته می شود که شناسزایی شزده ،پرونزدۀ
مرتکبانِ آنها به دادگاه ارسال میشود و سرانجام به صدور حکم قطعی مزیانجامزد .بزه
بیان دیگر ،دادگاه پس ار تکمیل فرایند دادرسی ،متهم را مجرم تیخیص داده ،به صدور
حکم محکومیت قطعی نسبت به وی اقدام می کند که به این آمار ،آمارِ ب هکاری قزانونی
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(قضایی) گفته میشود.

شکل  .2قلمرو ب هکاریهای سهگانه

با توجه به شکل  2میخص میشود 1که قلمرو ب هکاری واقعی ار ب هکاری ظاهری و قلمزرو
ب هکاری ظاهری ار ب هکاری قانونی (قضایی) گستردهتر است .پس نتیجزۀ بزهدسزت آمزده ایزن
است که بخیی ار جرائمی که در جامعه رخ میدهد برای همییزه پنهزان مانزده ،بخیزی ار آن
شناسایی میشود .ار جرائم شناسایی شده نی بخیی به صدور حکم قطعزی منتهزی مزیشزود و
قسمتی یر .بنابراین ،مقصود ار رقزم سزیاه ،آن دسزته ار جرائمزی اسزت کزه اصزالً شناسزایی
نمی شوند و برای همییه می ان واقعی آن مجهول باقی میماند .به بیان دیگر ،با توجه به شزکل
 ،2فاصلۀ میان ب هکاری واقعی (می ان جرائم واقعی یز جامعزه) و ب هکزاری ظزاهری (میز ان
جرائم شناساییشدۀ ی جامعه) را رقم سیاه میگویند.2
نکتۀ بسیار مهم دیگر اینکه گاهی بر ی ار جرائم شناسایی میشوند و پلیس آنها را کیز
میکند ،اما به دتیلی مثل «قانون سلسلهمراتب» ) -(Hierarchy Ruleکه در ادامۀ مقاله توضیح
داده واهد شد– ار سوی پلیس در آمار جنایی رسمی منعکس نمیشوند .این دسزته ار جزرائم
هراند ار آن نظر که شناسزایی شزدهانزد ،در معنزای واقعزی کلمزه جز رقزم سزیاه محسزوب
نمی شوند ،اما اون درنهایت همانند جرائمی که اساساً شناسایی نیدهاند ،در آمار جنایی رسمی
منعکس نمی گردند« ،در حکم رقم سیاه» بهحساب مزیآینزد .بنزابراین بایزد ایزن دو مفهزوم را
بهتسامح یکی دانست و حکمی میابه را در صوص آنها درنظر گرفت.

 . 1البته باید پذیرفت ممکن است در بر ی حاتت شکل بات اندان صحیح نباشد ،اراکه گاه به دلیل تبرئه شدن
متهم ،اساساً آنچه که ب هکاری ظاهری نامیده می شود ،ب هکاری نباشد و به همین دلیل ،ارج ار قلمرو
ب هکاری قانونی واهد بود.
 .2در جرم شناسی در کنار رقم سیاه ،اصطالحی دیگر به نام رقم اکستری ( )Gray Figureنی وجود دارد که مراد
ار آن جرائمی هستند که کی شده ،اما مجرمان آن شناسایی نیدهاند.
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فرایند جمعآوری آمار جنایی رسمی
آمار جنایی رسمی بهعنوان گسترده ترین منبع آمزاری نظزام عزدالت کیفزری ،همزانگونزه کزه
بیان گردید ،به آماری گفته میشود که مراجع منعکسکنندۀ آنها رسمی باشند .به بیان دیگزر،
آمار جنایی رسمی عبارتاند ار آماری که ار سزوی پلزیس و قزوۀ قضزائیه (بزهعنزوان دو مرجزع
رسمی) منعکس می شود .بنابراین در قالبِ قواعد ریاضی ،فرمزول ابتزدایی آمزار جنزایی رسزمی
عبارتاند ار:
آمار جنایی رسمی = آمار ظاهری (ب هکاری ظاهری)  +آمار قانونی (ب هکاری قانونی)
اما ارآنجا که ب هکاری قانونی (با توجه به شکل  )2در دل ب هکاری ظاهری قزرار مزیگیزرد؛
یعنی بر ی ار جرائم شناسزایی شزده (ب هکزاری ظزاهری) بزه صزدور حکزم منتهزی مزیشزوند
(ب هکاری قانونی) و بر ی به صدور حکم نمیانجامند (بایگانی شزدن پرونزده) ،مزیتزوان بیزان
داشت که آمار جنایی رسمی درحقیقت مترادف با ب هکاری ظاهری است؛ یعنزی آمزاری کزه ار
سوی پلیس در صوص می ان جرائم شناساییشده منعکس میشود (For Further Study See:
).Carrabine, et al; 2009, p.33-35
بهطور کلی ،جمع آوری آمار جنایی رسمی فرایندی نسزبتاً پیچیزده دارد کزه ممکزن اسزت
کیوری نسبت به کیور دیگر متفاوت باشد ،اما برای روشن شزدن بهتزر موضزو  ،مزیتزوان بزه
فرایند جمعآوری این آمار در کیور امریکا اشزاره کزرد .ادارۀ تحقیقزات فزدرال (The Federal
) Bureau of Investigationآمار یادشده را ار بیش ار  15ه ار ایستگاه پلیس که بییتر منزاطق
کیور امریکا را تحت پوشش قرار میدهد ،دریافت میکند FBI .آمار دریزافتی را تنظزیم کزرده،
درنهایت آمارِ شدیدترین جرائم ِگ ارششده را در قالب  UCRمنتیر میسارد .ایزن آمزار بزه دو
دسته تقسیم میشود« :جرائم درجۀ اول» ( )Part I Crimesکه عبارتانزد ار :قتزل عمزد ،قتزل
غیرعمدِ بدون تسامح ،تجاور به عن  ،سرقت مقرون به آرار ،تهاجم میدد ،ورود به من ل دیگری
به قصد ارتکاب جرم ،سرقت ساده ،سرقت وسایل نقلیزه موتزوری و حریزق عمزدی ،1و «جزرائم
درجۀ دوم» ) ،(Part II Crimesهمانند جرائم جنسی ،قاااق مواد مخدر و تخریزب .2در تمزامی
این موارد در  ،UCRاف ون بر ثبت جرائم گ ارششده ار سوی پلیس ،اطالعاتی در صوص سن،
جنس و نژادِ مظنونانِ بارداشتشده نی ثبت می گردد .الصزه آنکزه در کیزور امریکزا ،جزرائم
درجۀ اول و درجۀ دوم پس ار شناسایی ار سوی پلیس ،ماهانه به  FBIارسال شده ،سرانجام بزه
صورت ساتنه ار جانب  FBIدر قالب  UCRو بهعنوان آمار جنایی رسمی منتیر میشزود .نکتزۀ
1. Murder, Nonnegligent Manslaughter, Forcible Rape, Robbery, Aggravated Assault, Burglary, Larceny,
Motor Vehicle Theft and Arson.
2. Sex Crimes, Drug Trafficking and Vandalism.
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مهم دیگر ،شیوۀ محاسبۀ آمار جنایی رسمی در کیور امریکا اسزت کزه بزه شزکل ریزر صزورت
میگیرد:

برای مثال در سال 2008م (ار اول ژانویه تا  91دسامبر) می ان قتلِ صورتگرفته در امریکزا
 11/252مورد بوده است .حال برای فهم اینکه در برابر کل جمعیزت امریکزا اقزدر جزرم قتزل
صورت گرفته است ،برابر فرمول بات میتوان بیان داشت:

با توجه به معادلۀ پیشگفته میخص میشود که در سال 2008م ،بزه ارای هزر  100هز ار
شهروند امریکایی ،تقریباً  1جرم قتل رخ داده است ).(Siegel, 2011, p.28-30
پس مراد ار «آمار جنایی رسمی» ،می ان جرائم شناساییشده ار سزوی پلزیس اسزت .البتزه
همانگونه که بیان شد ،ممکن است فرایند جمع آوری آمار جنایی رسمی کیوری با کیور دیگر
متفاوت باشد ،اما نقطۀ میترک تمامی آنها این است که مرجعِ جمزعآوری ایزن آمزار ،نیزروی
انتظامی (پلیس) میباشد.

اعتبارسنجیِ آمار جنایی رسمی
در مقام ارریابی آمار جنایی رسمی و بهطور اص «گ ارش همسزان جزرم» ( )UCRدر امریکزا،
بهنظر جدی ترین انتقادی که به آن وارد است ،بحث «رقم سیاه» باشد .اما قبل ار پزردا تن بزه
آن ،بایستی به اشکال جدی دیگری که پیش تر هم بیان شد ،اشاره کرد؛ اِشکالی که هرانزد در
قالب رقم سیاه قرار نمی گیرد ،اما در حکم رقم سیاه بوده ،نتیجۀ آن با رقم سیاه تفزاوتی نزدارد.
بنابراین ،انتقادهای وارد بر آمار جنایی رسمی در دو قسمت مطرح میشود:
 انتقاد اص .این انتقاد صرفاً به اندین کیور مثل امریکا و انگلسزتان ا تصزاص دارد و
اهبسا در آمار جنایی رسمی دیگر کیورها وجود نداشته باشد.
 انتقاد عام .این انتقاد در آمارهای جنایی رسمی تمامی کیورها به ایم می ورد و صرفاً
به کیورهایی مثل امریکا و انگلستان محدود نیست.
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 .1انتقاد خاص
جرمشناسان انتقاد اصِ وارد بر  UCRرا به دو دسته تقسیم میکنند:
 انتقاد اول در شیوۀ گ ینش جرائم «درجۀ اول» در .UCR
 انتقاد دوم در صوص وجود قانونی به نام قانون «سلسلهمراتب».
انتقاد نخست به جرائم هیتگانۀ اصلیِ ( UCRجرائم درجۀ اول) بر میگردد .با نگاهی گذرا
به هیت جرم درجۀ اول میخص میشود بییتر این جرائم ج «جرائم یقهآبی» (Blue Collar
) Crimesیا «جرائم یابانی» ) (Street Crimesاست که رکن اصلی آنهزا یزونت مزیباشزد؛
جرائمی که اغلب ار سوی قیر فقیر جامعه و در مناطق فقیرنیین واقع میشزود .اینکزه تمزامی
جرائم درجۀ اول ج جرائم یقهآبی میباشد ،به معنای نادیده گزرفتن جزرائم ارتکزابی مرفهزان
جامعه یعنی جرائم یقهسفیدی ) (White Collar Crimesاست؛ جرائمی کزه بزدون تردیزد آثزار
منفزی و مخززرب آن بززهمراتززب بززیش ار جززرائم یقززهآبززی اسززت .(For Further Study See:
) .Brinkerhoff, et al., 2011, p.139-141در همین راستا ،یکی ار جزرمشناسزان معتقزد اسزت
گ ارشهای رسمی به دلیل بیتوجهی به اندین جرم مورد انتقاد قرار گرفتهاند UCR .انزدین
جرم اصلی را دربر نمیگیرد؛ جرائمزی همچزون جزرائم رایانزهای ) ،(Computer Crimesجزرائم
سارمانیافته ) (Organized Crimesو جرائم یقهسفیدی .بر ی ار این رفتارها ،بزا اینکزه نزاقض
حقوق کیفری هستند ،بهجای دادگاه ها ،ار سوی نهادهای اداری رسیدگی میشوند ،تاجایی کزه
این جرائم که بییتر ار جانب اشخاص طبقۀ متوسط و فرادست جامعه رخ مزیدهزد ،در جزرائم
درجۀ اول منعکس نمیشوند .بنابراین بزا بررسزی صزرفِ آمزار جنزایی رسزمی ،نتیجزۀ حاصزله
به اشتباه این است که میان جرم و وضعیت اجتماعی -اقتصزادی ارتبزاطی معنزادار وجزود دارد؛
یعنی بییتر جرائم ار سوی اشخاصی که در پزایینتزرین طبقزات اجتمزاعی -اقتصزادی رنزدگی
میکنند ،صورت میگیرد ).(Reid, 2003, p.29-30
درواقع ،شیوۀ گز ینش جزرائم درجزۀ اول کزه اغلزب مزنعکسکننزدۀ جزرائم یقزهسزفیدی
نیست ،بهگونهای است که حتی اگر جرائم یقهسفیدی ار سوی پلیس هزم شناسزایی شزود ،بزار
به این دلیل که در لیست جرائمِ درجۀ اولی که باید به  FBIارسزال شزود قزرار نزدارد ،عمزالً در
آمار جنایی رسمی منعکس نمیشود و ایزن دقیقزاً همزان ایز ی اسزت کزه بزه آن «در حکزم
رقم سیاه» گفته می شود؛ اون پلزیس آن را شناسزایی کزرده اسزت ،بزه معنزای واقعزی کلمزه
رقم سیاه نیست ،اما اون درنهایت همانند رقم سیاه در قالب جرائم درجزۀ اول در آمزار جنزایی
رسززمی مززنعکس نمززیشززود ،آثززاری میززابه رقززم سززیاه دارد و گززویی اصززالً کیزز نیززده
است.
اما انتقاد دوم وارد به  ،UCRبه «قانون سلسلهمراتب» معروف است .بنابر قانون یادشزده ،در
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حزوادثی کزه در آن انزدین جزرم بزهوقزو مزیپیونزدد ) ،(Multiple-Offense Incidentتنهزا
شدیدترین جرم واقعشده در آمار  UCRمنعکس میگزردد ،درحزالی کزه جزرائم دیگزر گز ارش
نمیشوند ) .(See: Adler, et al.; 2008, p.32برای نمونه ،اگر سارق مسلحی بزه من لزی حملزه
کرده ،مرتکبِ سرقت مقرون به آرار ،تهاجم به همسایگان در حزین فزرار ،سزرقت ماشزین بزرای
گریختن و آسیب رسانی به اموال هنگام تعقیب پلیس شود ،تنها سرقت مقزرون بزه آرار گز ارش
میشود ،اراکه در میان جرائم ارتکابیافته ،شدیدترین جرم بهحساب میآیزد .بنزابراین ،قزانون
یادشده باعث میشود در واقعه ای که منتهی به وقو اند جزرم شزده اسزت ،بزه دلیزل نادیزده
گرفتن جرائم کوا تر ،عمالً بخش قابل توجهی ار جرائم در آمار  UCRمنعکس نگردد؛ اشکالی
که نه بهعنوان رقم سیاه ،بلکه بهعنوان جرائمی که «در حکزم رقزم سزیاه» مزیباشزند ،مطزرح
میشوند.
البته اف ون بر امریکا ،انین قانونی در بر زی ار کیزورهای دیگزر همچزون انگلسزتان نیز
بهایم می ورد .مگوایر ) (Maguireدر این رمینه بیان میدارد« :امروره قاعدهی کلی این است
که اگر جرایم متعددی در ی حادثه واقع شوند ،تنها آن جرمی که جزدیتزر اسزت ]در ردیز
آمار[ محاسبه واهد شد (مگوایر و همکاران ،1983 ،ص.)219
با توجه به آنچه در قالب «انتقاد اص» مطرح گردید ،روشزن شزد کزه اوتً شزیوۀ گز ینش
جرائم درجۀ اول و ثانیاً روش جمعآوری اطالعات مخصوص به وقایع مجرمانه بر اسزا «قزانون
سلسلهمراتب» ،درنهایت به معنای نادیده گرفتن بخیی ار جزرائم کیز شزده در آمزار جنزایی
رسمی است که میتوان ار آن با عنوان «در حکم رقم سیاه» یاد کرد.

 .2انتقاد عام
همان گونه که بیان شد ،به انتقاد فرارو انتقاد عام گفته میشود؛ اراکه این انتقاد در آمار جنایی
رسمیِ تمامی نظام های عدالت کیفری در سراسر جهان وجود داشته ،صرفاً متوجۀ آمزار جنزایی
رسمی کیورهایی همچون امریکا و انگلستان نیست.
در قسمتِ «تعری رقم سیاه» میخص شد که آمزار جنزایی رسزمی متزرادف بزا ب هکزاری
ظاهری است ،یعنی می ان جرائمی که ار سوی پلیس ثبت میشود .حال مهمترین پرسش قابزل
طرح این است که پلیس ار اه مسیرهایی به شناسایی جرائم میپردارد به بیان دیگر ،پلیس ار
اه مسیرهایی (شیوههایی) برای شناسایی جرائم واقعشده استفاده میکند ایزن پرسزش ار آن
نظر مهم است که اگر مسیرهای شناسایی جرائم ،قابل اعتماد باشند ،طبیعتاً روجی آنهزا کزه
آمار جنایی رسمی است نی قابل اعتماد واهد بود و برعکس ،اگر مسیرهای یادشزده ،زود بزا
اِشکال روبرو باشند ،طبیعتاً روجی آنها نی اندان موثق و معتبر نخواهد بود.
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به طور کلی اهار مسیر برای شناسایی جرائم وجود دارد که درنهایت در قالب «آمار جنزایی
رسمی» متبلور میشود .این اهار مسیر عبارتاند ار :کی جرم ،شکایت ،اقزرار ،و اعزالم جزرم.
مراجع شناساییِ هری ار موارد اهارگانه به ترتیب ،پلیس ،ب هدیده ،مرتکزب ،و دیگزران (سزایر
شهروندان جامعه) می باشند .به بیان دیگر ،بر ی ار جرائم ار سوی پلیس کی شده ،بعضزی ار
طریق شکایت ب هدیده گ ارش میشوند ،بر ی بهواسطۀ اقزرار مرتکزب فزاش شزده و درنهایزت،
تعدادی ار جرائم نی ار جانب شهروندان جامعه اعالم میشوند.

شکل  .9مسیرهای جمعآوری آمار جنایی رسمی

حال برای اعتبار سنجی آمار جنایی رسمی (برای نمونه  )UCRباید اعتبار هزر اهزار مسزیر
پیش گفته بررسی شود .اگر اهار مسیرِ کی جرم ،شکایت ،اقرار و اعالم جرم به میزکل «رقزم
سیاه» داار شده باشند ،طبیعتاً آمار جنایی رسمی نی به میکل رقم سیاه مبزتال واهزد بزود؛
اراکه اطالعات آمار جنایی رسمی ایز ی نیسزت جز آنچزه ار مسزیرهای اهارگانزۀ یادشزده
بهدست میآید .بنابراین هر اهار مسیر به صورت جداگانه و تنها ار منظزر وجزود یزا نبزود رقزم
سیاه در آنها بررسی میشوند:

 .1 .2اقرار مرتکب
اعالم و اقرارِ مرتکب شاید معتبرترین مسیری باشد که بهواسطۀ آن میتوان به وقو یز جزرم
پی برد ،اراکه کمتر کسی حاضر میشود با درنظر گرفتن تبعاتِ منفی اقرار ود ،بار به انزین
عملی دست ب ند .پذیرش قاعدۀ «اقرار العقال علی انفسهم جای » ار سوی فقهزا نیز بزه همزین
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دلیل است .1البته علت اقرار گاه به علت « زوف ار داونزد متعزال» و گزاهی بزه دلیزل وجزود
«وجدان ا القیِ» مُقر است .به همین سزبب ازه در کیزورهای مزذهبی و ازه در کیزورهای
غیرمذهبی ممکن است اقرار صورت گیرد .با تمامی این اوصاف ،در صوص جایگاه اقرار در آمار
جنایی رسمی باید به نکات ریر توجه کرد:
 به نظر می رسد امروره به دتیل متعددی مثل تضعی باورهای دینزی و کزم رنز شزدن
وجدان ا القی ،شهروندان جامعه کمتر حاضر به اقرار کردن هستند.
 دربارۀ جرائم قابل گذشت ،صرف اعالم و اقزرار مرتکزب بزرای شزرو بزه تعقیزب کزافی
نیست ،بلکه ترم است که شاکی نی اقدام به شکایت کنزد .در ایزن صزوص تبصزرۀ 1
مادۀ  100ق.م.ا مصوب 1932ش بیان میدارد« :جرائم قابل گذشت ،جرائمی میباشزند
که شرو و ادامۀ تعقیب و رسیدگی و اجرای مجارات ،منوط به شزکایت شزاکی و عزدم
گذشت وی است» .اهبسا در انین مواردی ،ار ابتدا مأموران پلیس به دلیل وجود منزع
قانونی برای پیگیریِ جرم یادشده ،ار ثبت جرمِ مُقزر زودداری نماینزد؛ امزری کزه بزه
معنای بات رفتن می ان «رقم سیاه» در آمار جنایی رسمی است.
 شاید در بر ی موارد باوجود اقرار به ارتکاب ی جرم ،بار درعمل اطالعاتِ آمزار جنزایی
رسمی صحیح نباشد .برای مثال در ی درگیری انوادگی ،مادر و د تزری بزه کیزتن
پدرِ معتاد ود مبزادرت مزی کننزد و در ایزن حالزت پسزر زانواده بزرای جلزوگیری ار
شناسایی مادر و واهر ود بر الف واقعیت به قتزل عمزد اقزرار مزینمایزد .در انزین
مواردی با اینکه در صوص جرم ارتکابی به دلیل شناسایی آن ،رقم سیاه وجزود نزدارد،
اما در صوص مرتکب (یا مرتکبان) جرم یادشده ،اطالعزات صزحیحی در آمزار جنزایی
رسمی منعکس نخواهد شد .درست به همین دلیل است که در مادۀ  151ق.م.ا مصزوب
1932ش ،هراند اصل بر اعتبار اقرار می باشد ،امزا در ادامزۀ مزاده انزین آمزده اسزت:
«....مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر الف مفزاد اقزرار باشزد
که دراین صورت دادگاه ،تحقیق و بررسی ترم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخال
اقرار را در رأی ذکر میکند».
 .1گفتنی است در قانون مجارات اسالمی مصوب 1932ش ،انانچه علم قاضی بیّن باقی بماند ،سایر ادله در
صورت تعارض با آن ،فاقد حجیت میباشند .در این باره در مادۀ  212ق.م.ا مصوب 1932ش آمده است« :در
صورتی که علم قاضی با ادلۀ قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم ،بیّن باقی بماند ،آن ادله برای قاضی معتبر
نیست و قاضی با ذکر مستندات علم ود و جهات رد ادلۀ دیگر ،رأی صادر میکند .انانچه برای قاضی علم
حاصل نیود ،ادلۀ قانونی معتبر است و بر اسا آنها رأی صادر میشود»( .برای مطالعه در صوص اعتبار علم
قاضی ،ر.ک .هاشمی شاهرودی ،1958 ،ص.)5-52
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گفتنی است وجود بر ی تزدابیر ارفزاقی در قزانون مجزارات اسزالمی مصزوب 1932ش بزه
کاهشِ رقم سیاه موجود در اقرار کم شایانی مزیکنزد کزه در ریزر بزه بر زی ار آنهزا اشزاره
میشود:
 قانون گذار در بند ت مادۀ  98ق.م.ا مصوب 1932ش یکی ار دتیزل تخفیز را «اعزالم
متهم قبل ار تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسزیدگی» بیزان داشزته اسزت.
بنابراین اه بسا مجرمی به امید آنکه در مجارات وی تخفی داده شود ،در محضر قاضی
لب به اقرار گیوده ،ج ئیات حادثه را بارگو نماید.
 قانون گذار در مادۀ  111ق.م.ا مصوب 1932ش آورده است :اگزر جزرائم حزدی غیزر ار
قذف «...با اقرار ثابت شده باشد ،در صورت توبۀ مرتکب حتی پس ار اثبات جرم ،دادگزاه
می تواند عفو مجرم را توسط رئزیس قزوۀ قضزائیه ار مقزام رهبزری در واسزت نمایزد».
بنابراین ،امید به عفو شدن می تواند میوق وبی برای مرتکبان جزرائم مسزتوجب حزد
باشد تا به کردۀ ویش اقرار نمایند.
 قانون گذار در مزوادی ماننزد  121و  191ق.م.ا مصزوب 1951ش بزا پزذیرش «عوامزل
معافیت یا مخففۀ قانونی مجارات» برای مجرمانی که بزه شزیوه هزایی همچزون «اقزرار»
باعث تسهیل در کی جرم و شناسایی شزرکا و معاونزان شزوند ،عمزالً رمینزه را بزرای
کاهش رقم سیاه فراهم سا ته است .حتی می توان گفت این مورد نسزبت بزه دو مزورد
پیشگفته راهگیاتر میباشد ،به این دلیلِ واضح که در مورد ا یر ،قاضی مل م به معزاف
کردن یا تخفی دادنِ در مجارات مجرم است ،حال آنکه در صوص دو مزورد نخسزت،
احتمالِ معافیت یا تخفی در مجارات وی وجود دارد.

 .2 .2طرح شکایت از سوی بزهدیده
طرح شکایت ار سوی ب هدیدگان ،1دومین مسیری است که بهوسیلۀ آن جرائم ارتکابی در سطح
جامعه شناسایی میشوند؛ تاجایی که یکی ار مهمترین منابع تأمینکنندۀ آمزار جنزایی رسزمی،
«شکایت ب هدیدگان» بهحساب می آید .همچون سایر موارد ،رابطۀ میان شزکایت بز هدیزدگان و
رقم سیاه ،رابطه ای معکو است؛ به این معنا که هراه می ان طرح شکایت ار سوی ب هدیدگان
بییتر باشد ،رقم سیاه در آمار جنایی رسمی کمتر است و هراه می ان طرح شزکایت ار جانزب
 .1ب هدیده «شخصی است که به دنبال رویداد ی جرم به آسیب بدنی ،روانی ،درد و رنج عاطفی ،ریان مالی یا
آسیب اساسی به حقوق بنیادین ود داار شده باشد»( .رایجیان اصلی ،1981 ،ص .)11الی ار لط نیست
که در کنار این تعری  ،به مفهوم ب ه دیده در اسناد و محاکم بینالمللی نی توجه شود .در این صوص
میتوان منبع پیش رو را مطالعه نمود :لعل علی اده ،1931 ،ص.559-532
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ب هدیدگان کمتر باشد ،رقم سیاه در آمار جنایی رسمی بییتر واهد بود .این درحالی است کزه
دتیل در ور توجهی برای شکایت نکردن ب هدیدگان وجود دارد که اثبزاتکننزدۀ ایزن موضزو
است که همانند مسیر اول (اقرار مرتکب) ،میکل رقم سیاه در ایزن مسزیر هزم وجزود دارد .در
همین راستا مرسومترین دتیل گ ارش نیدن جرائم ار سوی ب هدیدگان ،عبارتاند ار:
 ناآگاهی قربانیان ار اینکه ب ه دیزدۀ جزرم اصزی شزده انزد (مزارش و همکزاران،1983 ،
ص.)92
 اعتقاد به اینکه موضو ار اهمیت کافی برای گ ارش کردن بر وردار نیست.
 این احسا که رفتار مجرمانه -به صوص در جرائم یونتآمیز (-)Violent Crimes
موضوعی صوصی و شخصی است.
 اعتقاد به اینکه پلیس نمیتواند یا نمی واهد اقدامی را دربارۀ رفتار گز ارششزده انجزام
دهد.
 تر ار اینکه اعتبار شخصی یا تجاری شخص به دلیل گ ارشدهی آسیب ببیند.
 تر ار انتقام ،بهویژه در بر ی یزونتهزای زانوادگی (Brown, et al; 2010, p.70-
.)71
 وجود «دستهای کثی » )(Dirty Hands؛ به این معنا که بر زی ار بز هدیزدگان ازون
ودشان در فعالیتهای مجرمانزه درگیزر هسزتند ،حتزی هنگزام بز هدیزده شزدن نیز
نمی واهند با پلیس روبرو شوند ).(Siegel, 2011, p.30
 پرهی ار روند طوتنی و پرپیچو م تعقیب ،تحقیقات مقدماتی و دادرسی.
 تر ار بارماندن ار رندگی عادی و فعالیتهای رورانه.
به سبب وجزود دتیزل یادشزده در عزدم گز ارش بز هدیزدگی ) ،(Victimizationبر زی ار
جرم شناسان بر این باورند تنها کمتر ار نیمی ار جرائم ارتکابی ار سزوی بز هدیزدگان بزه پلزیس
گ ارش میشود ) .(See: Treadwell, 2006, P.69ار آنچه گذشت روشن میشود که بسزیاری ار
ب ه دیدگان به دتیل مختل ار طرح شکایت ودداری کرده ،ترجیح میدهنزد کزه بز هدیزدگی
ود را مخفی نگاه دارند؛ امری که وجود «رقزم سزیاه» در مسزیر دوم را نیز تقویزت مزیکنزد.
بنابراین ،مسیر دوم ِجمع آوری آمار جنایی رسمی نی اندان موثق و معتبر نیست .طبیعی است
که کاهش رقم سیاه در این باره مستل م پیشبینی تدابیر حمایتکنندۀ گسترده ار بز هدیزدگان
است تا با آگاهی ار حقوق قضایی ود و با احسا امنیت کامل به طرح شزکایت اقزدام نماینزد
(ر.ک .رایجیان اصلی ،1981 ،ص.)10-52
بهنظر میرسد پیشبینی نوآورانۀ «اعالم جرم ار سوی سزارمانهزای مزردمنهزاد» در قزانون
آیین دادرسی کیفری مصوب 1932ش به دلیل حمایت ار ب هدیدگانی باشد کزه بزه هزر دلیلزی
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نیارمند پیتیبانی های گوناگون هستند .در همین راستا ،قزانونگزذار در مزادۀ  11اصزالحی 21
رداد  1931بیان میدارد« :سارمانهای مردمنهادی که اساسنامۀ آنها دربارۀ حمایت ار اطفزال
و نوجوانان ،رنان ،اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی ،محیط ریست ،منابع طبیعی ،میزرا
فرهنگی ،بهداشت عمومی و حمایت ار حقوق شهروندی است ،میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی
در رمینه های فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامۀ دلیل شرکت و نسبت
به آرا مراجع قضائی اعتراض نمایند» .بنزابراین مزی تزوان ایزن مزاده را بزا اندییزههزای نزوینِ
ب هدیدهشناسی در راستای حمایت ار ب هدیده و میارکت دادن سارمانهای مردمنهاد در این امر
همسو دانست ( القی ،1939 ،ص.)51

 .3 .2اعالم جرم از جانب دیگران
در قسمت نخست ،اعالم جرم ار سوی مرتکب و در قسمت دوم ،اعالم جزرم ار جانزب بز هدیزده
مطرح شد .در این قسمت ،اعالم جرم ار طرف کسی صورت میگیرد که نه مرتکزب جزرم شزده
است و نه بهعنوان ب ه دیده حق شکایت کیفری دارد .هراند صحت این ادعا در هالهای ار ابهزام
است ،اما بهنظر میرسد اعالم جرم ار سوی شهروندانِ جامعه تزا حزدودی بزر نزو ِ جهزانبینزی
حاکم بر جوامع آن ها مبتنی است .به بیان دیگر ،اون تفکر حزاکم بزر کیزورهای غربزی تفکزر
لیبرالیستی است ،در مقایسه با جوامعی که تفکر غالب آنها تفکزر دینزی مزیباشزد« ،جزنسِ»
جرائم گ ارششده ار جانب شهروندان متفاوت است .1اما آنچه میتوان قاطعانزه بیزان کزرد ایزن
است که اه در کیور ایران و اه در کیورهای غربی ،اعزالم جزرم ار سزوی دیگزران روربزهرور
ت روی آوردن و
ک انزین آسزیبی ار جانزب اندییزمندان ،علز ِ
کمرن تر مزی شزود و اساسز ًا در ِ
سرمایهگذاری آنها بر «سیاست جنایی میارکتی» میباشد تا اینکه بتوانند با استفادۀ صحیح ار
 .1توضیح اینکه امروره در کیورهای غربی ،جریان فکری مقبول ،جریان فکری لیبرال است .در «این جریان فکری
آرادی عنصر مقوم انسانیت و همان ای ی است که انسان بودنِ انسان ،رهین آن است» (حسینی،1983 ،
ص .)99-91بنابراین در نظامهای لیبرالیستی به دلیل پذیرش «اصل آرادی» بهنظر میرسد بییتر جرائمی که
دارای پیامدهای منفی ِگستردهاند ،ار سوی شهروندان گ ارش میشوند .برای نمونه در کیورهای غربی
حساسیت شهروندان نسبت به «جرائم علیه محیط ریست» ریاد است؛ اراکه شهروندان انین جوامعی،
محیط ریست را سرمایۀ ملی محسوب کرده ،آن را به آحاد جامعه متعلق میدانند ،درحالی که اعالم جرائمی
همچون جرائ م جنسی را نوعی د الت در رندگی شخصی دیگران بهحساب آورده ،به همین دلیل تمایل
اندانی به گ ارش کردن آنها ندارند .این در شرایطی است که بهنظر میرسد به دلیل بافت فرهنگی–
مذهبی کیورهایی مثل ایران ،بیش ار جرائم علیه محیط ریست ،شهروندان جرائم جنسی را گ ارش میکنند.
البته تردیدی نیست که به دلیل دسترسی نداشتن به آمار جنایی معتبر ،انین ادعایی بییتر جنبۀ نظری
داشته ،قاطعانه نمیتوان آن را پذیرفت.
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رسانههای جمعی و فرهن ساری مناسب ،حسِ «مسئولیتپذیری اجتمزاعی» را در شزهروندان
جامعه تقویت کنند.
شاید دلیل بیمیلی اعضای جامعه در گ ارش کردن جرائم دیگران را بتوان در ادبیات علمزی
دورکیم یافت .آنجا که وی جوامع را به دو قسزمتِ «جوامزع مکزانیکی» و «جوامزع ارگزانیکی»
تقسیم کرده ،در مقام بیان ویژگیهای آنها بیان میدارد :در جامعۀ مکانیکی مزردم بزه شزکلی
طوط جنسزی اغلزب کزاری
همسان رفتار میکنند و می اندییند و به ج تقسیم کار بر اسا
یکسان را انجام میدهند و دارای اهداف گروهمحور هستند؛ درحزالی کزه جوامزع ارگزانیکی بزر
کارهای تخصصی و اهداف فزردی اسزتوار مزیباشزند (ویلیزام و مز شزین ،1981 ،ص.)101
بنابراین روشن است در جوامع معاصر که ار حالت «مکانیکی» بزه حالزت «ارگزانیکی» در حزال
پییروی هستند« ،اهداف و اررشهای جمعی» کمرن تر شده ،فرهنز ِ «فردگرایزی» و پدیزدۀ
ت جوامزع ارگزانیکی بزه شزکلی اسزت کزه
«تکثر اررشها» بییزتر مزی شزود .بنزابراین ،طبیعز ِ
شهروندانش رغبت اندانی به اعالم جرائم دیگران نداشته ،بییتر درگیرِ رنزدگی شخصزی زود
هستند.
بهنظر می رسد به همین دلیل (عدم تمایل دیگران به اعزالم جزرائم) ،قزانونگزذار ایرانزی در
قوانین ج ایی ار سیاست «بیم و امید» استفاده کرده است؛ به این معنا که ار ی سو ،در قزانون
آیین دادرسی کیفری مصوب 1932ش ،اعالم جرم ار سوی مقامات رسمی (غیزر ار ضزابطان) را
بهعنوان تکلیفی قانونی به حساب آورده ،انانکه در مادۀ  52بیان داشته است« :هرگاه مقامزات
و اشخاص رسمی ار وقو یکی ار جرائم غیرقابزل گذشزت در حزورۀ کزاری زود مطلزع شزوند،
مکلفند موضو را فوری به دادستان اطال دهند» .ار سوی دیگر ،در بر ی مواد دیگزر همچزون
تبصرۀ ی مادۀ  211تالش کرده است تا رویکردهای حمایتمدارانهای را نسبت به آنها اتخزاذ
نماید ،آنجا که ذکر کرده است« :در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یزا
متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد ،مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم طزر بزرای
آنان ،بارپر به در واست شاهد یزا مطلزع ،تزدابیر ترم را ار قبیزل آمزورش بزرای حفاظزت ار
سالمت جسمی و روحی یا ترییر مکان آنان اتخاذ میکند».
البته شایان ذکر است ،انجام نیدن تکلی مطرحشده در مادۀ  52ق.آ.د.ک ار سوی مقامزات
و اشخاص رسمی صرفاً تخل اداری محسوب می شود ،اما بعضی اشخاص و مقامزات رسزمی در
صورت اعالم نکردن وقو بر ی ار جرائم که در قانون ذکر شده است ،مسئولیت کیفری داشته،
قابل مجارات هستند و مادۀ  101ق.م.ا مصوب 1951ش ار مصادیق بزارر آن اسزت« :هریز ار
رؤسا یا مدیران یا مسوولین سارمانها و مؤسسات مذکور در مادۀ ( )138که ار وقو جرم ارتیا
یا ا تال یا تصرف غیرقانونی یا کالهبرداری یا جرایم موضو مواد ( )133و ( )109در سارمان
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یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت ود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صالحیتدار
قضایی یا اداری اعالم ننماید عالوه بر حبس ار شش ماه تا دو سال به انفصال موقت ار شش مزاه
تا دو سال محکوم واهد شد» .البته مادۀ  19قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فسزاد
مصوب 1930ش ،مجارات مندرج در این ماده را ار جنبههایی توسعه داده اسزت (ر.ک .زالقی،
 ،1939ص .)55-58اف ون بر مادۀ  101ق.م.ا مصوب 1951ش ،تبصرۀ  2مادۀ  2قانون مجزارات
ا اللگران در نظام اقتصادی کیور مصوب 1913ش نی ار نمونههای قانونی دیگری میباشد که
اعالم نیدن جرم ار سوی مقامات رسمی را جرم دانسته است (کوشا ،1981 ،ص.)21
حتی بر ی ار کیورها ار این امر نی فراتر رفته« ،افراد عادی» را نی در صورت اعالم نکردن
جرم دارای مسئولیت کیفری دانسته ،مجارات میکنند .این امر در مواد  191-1و  191-2قانون
ج ای فرانسه ،مادۀ  201قانون ج ای اردن و مادۀ  900قانون ج ای آلبانی پیشبینی شده است
(یکرنگی ،1983 ،ص .) 15البته در صوص انین جرائمی همواره این نگرانزی وجزود دارد کزه
قلمرو میان حقوق و ا الق لط شده ،بسیاری ار ال امزات ا القزی بزه ال امزات قزانونی تبزدیل
شوند؛ امری که در تورم جمعیت کیفری ی جامعه تأثیر بس ایی واهد داشت .به همین دلیل
در قوانین ج ایی بییتر کیورها این جرائم به شروطی مقید شدهاند؛ برای مثال ،عدم اعالم جرم
صرفاً در صوص «جنایات» ،جرم بهحساب میآید ،همچنین اعزالم نکزردن جزرم رمزانی جزرم
شمرده میشود که «امکان پییگیری یا محدود کردن آثار آن وجود داشته باشد» و یا بر زی ار
وییاوندان درجۀ ی همچون «والدین ،واهر ،برادر و همسزر» ار مجزارات ایزن مزاده معزاف
می باشند .البته طبیعی است که در این جرائم ،بایستی اشخاصی که بر حسب وظیفۀ شزرلی یزا
حرفهای موظ به اعالم جرم هستند ،به مجارات شدیدتری نسبت به افراد عادی محکوم شوند.
هراند پیشبینی انین موادی بهنوبۀ ود تحسین برانگی است ،اما با تمامی ایزن اوصزاف،
همچنان این مسیر مثل مسیرهای پییین به میکل «رقم سیاه» داار است؛ تاجایی کزه بزرای
کاهش «رقم سیاه»ِ این موارد ،باید به تاکتی های راهگیاتری متوسل شد.

 .4 .2کشف جرم از سوی پلیس
هراند کی جرم ار سوی پلیس نی بهنوعی اعالم جرم ار جانب دیگران بهحساب میآیزد ،امزا
به دلیل نقش قابل توجه پلیس در کی جرم ،به صزورت مسزتقل مطزرح مزیشزود .بزیتردیزد
گسترده ترین شیوۀ شناسایی جرائم ارتکابی« ،کی جرم ار سوی پلیس» است .به بیزان دیگزر،
پلیس با گیترنی مستمر در اماکن عمومی بهطور عام و مکانهزای جزرم یز بزهطزور زاص،
همواره به کی جرائمی میپردارد که در سطح جامعه رخ میدهد .امزا بزا ایزن وصز  ،امزروره
عملکرد پلیس ار طرف بسیاری ار جرمشناسان ریر سؤال رفته اسزت ،بزهگونزهای کزه بر زی ار
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جرم شناسان به انتقاد ار «سیاسزت گ ینیزی پلزیس» پردا تزه ،ار آن بزهعنزوان عزاملی بزرای
بیاعتباری آمار جنایی رسمی یاد میکنند .1جرمشناسانِ منتقد بیان میدارنزد ،افز ون بزر ایزن
نگرانی که در بسیاری ار مواقع تصمیمگیری در صوص اینکه آیا جرمی اتفاق افتزاده اسزت یزا
یر صرفاً برعهدۀ ی افسر پلیس گذاشزته شزده اسزت (سزوتیل و همکزاران ،1988 ،ص،)52
اشکاتت جدی دیگری نی به کی جرم ار سوی پلیس وارد است .درواقع جرمشناسزانِ منتقزد
ار سه نظر بر شیوۀ کی جرم ار سوی پلیس ایراد وارد مزیکننزد کزه وجزه اشزتراک هزر سزه
«تبعیض» است .توضیح اینکه ،بر ی ار جرمشناسان معتقدنزد پلزیس بزه سزبب تبعزیضهزای
«جنسیتی»« ،نژادی» و «طبقاتی» باعث تحری آمار جنایی رسمی می شود؛ به ایزن معنزا کزه
جرم شناسان یادشده باتتر بودن نرخ جرم در میان مردان نسبت به رنان ،سیاهپوستان نسبت به
سفیدپوستان ،و فقرا نسبت به ثروتمندان را ناشی ار تبعیضهای صزورتگرفتزه در ایزن رمینزه
میدانند که به ا تصار به آنها اشاره میشود:
بریث ویت ( )Braith waiteپیینهاد میکند اولین اصلی که هر نظریۀ مرتبط با جرم باید بزا
آن همسار باشد ،آن است که مردان به شکلی نامتناسبی به ارتکاب جرم اقدام مینماینزد .بزرای
مثال در سال 2000م  81درصد ار ب هکاران شنا تهشده را مردان تیکیل دادنزد .ایزن نسزبتی
ب موارد در دهۀ گذشته به شکل نسزبی ثابزت بزاقی مانزده اسزت (والز لیزت،
است که در اغل ِ
 ،1981ص .)191-192اما این اصل نباید باعث گمراهی پژوهیگران شود؛ توضیح اینکه بر زی
ار جرم شناسان شکاف جنسیتی موجود در آمزار جنزایی رسزمی را بزه دلیزل «گ ینیزیِ عمزل
کردن» پلیس و وجود «تبعیض جنسیتی» در میان نهادهای عدالت کیفری میداننزد .آنهزا بزر
این باورند که ب هکاری رنان نسبت به مردان اغلب پنهان و مخفی است ،اراکه مسزئوتن نظزام
عدالت کیفری تمایل ندارند علیه رنان اقدامی انجام دهند؛ دیدگاهی که امروره در جزرمشناسزی
با عنوان «فرضیۀ جوانمردی» ( )Chivalry Hypothesisشنا ته میشود و بیان میدارد بسیاری
ار ب هکاریهای رنان به دلیل نگرش حمایتمدارانه و یر واهانۀ اکثریت مردم نسبت بزه رنزان
پنهان میماند .به بیان دیگ ر ،پلیس تمایل کمتری برای بارداشت رنان ،قضات گرایش کمتری به
محبو کردن مجرمانِ رن ) (Siegel, 2012, p.53و شهروندان عالقۀ کمتری به گ ارش کزردن
جرائم ارتکابی آنها دارند.
در صوص تبعیض نژادی ،عده ای دیگر ار جرم شناسان معتقدنزد بایسزتی آمزار مزرتبط بزا
بارداشتیها را در اگونگی عملکزر ِد پلزیس بررسزی کزرد؛ بزرای مثزال پلزیس بزهطزور رورانزه،
امریکاییهای افریقاییتبار را به عنوان مظنونان بر ی ار جرائم درنظر گرفته ،بدون وجود دتیزل
1. For Study about Police Psychology See David Thomas, Police Psychology, a new specialty and new
challenges for men and women in blue, 2011.
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معقوتنه در گیتهای رورانۀ ود ،آنها را به طرر نامناسبی متوق و بارداشت میکنزد
) Chambliss, et al, 2012, p.64-65در انینززی فضززایی ،طبیعززی اسززت کززه آمززار نهززایی
منعکسشده ،بهاشتباه بارتاب دهندۀ این مسئله است کزه سزیاهپوسزتان بزیش ار سفیدپوسزتان
مرتکب جرم میشوند.
درنهایت در صوص تبعیض طبقاتی نی انین رویکردی وجزود دارد؛ بزه ایزن صزورت کزه
ارتباط میان آمار جنایی رسمی و طبقۀ اجتماعی ،تابع عملکرد مجریان قانون است ،نه الگوهزای
رفتار مجرمانه .توضیح اینکه پلیس ممکن است توجه بییتری به مناطق فقیرنیزین داشزته ،در
پی حضور پررن تر پلیس در این مناطق ،می ان دستگیری فقرا نسبت به ثروتمندان نی بییزتر
باشد .بهطور میابه ،پلیس ممکن اسزت عالقزۀ بییزتری داشزته باشزد کزه بزه صزورت رسزمی
شهروندان طبقات اقتصادی -اجتماعی پایین تزر را تعقیزب و بارداشزت کنزد؛ امزری کزه باعزث
میشود در آمار جنایی رسمی و جمعیت رندان ،نسبتِ حضور شهروندان طبقات فرودست ،بیش
ار واقعیت موجود در جامعه ترسیم گردد ).(See Siegel, 2011, p.48
بنابراین به فرض وجود ِتبعیضهای جنسیتی ،نژادی و طبقاتی در شزیوۀ عملکزرد مزأمورین
انتظامی ،وجود رقم سیاه در آمار منعکسشده ار سزوی پلزیس بزهاثبزات مزیرسزد؛ امزری کزه
ثابت کنندۀ این موضو است که این مسیر نی همچون سه مسیر پییین انزدان قابزل اعتمزاد
نبوده ،به میکل «رقم سیاه» داار میباشد.
در همین راستا ،بهنظر میرسد یکی ار دتیلی که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1932ش در صوص «ضابطان دادگستری» کمی سختگیری کرده است ،کاهش میز ان
انین نگرشهایی ار سوی مأموران انتظامی باشد .برای نمونه قانونگذار ار ی سو ،در مادۀ 90
ق.آ.د.ک مصوب 1932ش بیان داشته است« :احرار عنوان ضابط دادگستری ،عالوه بر وثاقزت و
مورد اعتماد بودن ،منوط به فراگیری مهارتهای ترم با گذراندن دورههزای آمورشزی ریزر نظزر
مرجع قضائی مربوط و تحصیل کزارت ویزژۀ ضزابطان دادگسزتری اسزت .تحقیقزات و اقزدامات
صورتگر فته ار سوی اشخاص فاقد این کارت ،ممنو و ار نظر قانونی بزدون اعتبزار اسزت» و ار
سوی دیگر ،در مادۀ  99ق.آ.د.ک مصوب 1932ش آمده است« :دادستان بزهمنظزور نظزارت بزر
حسن اجرای وظای ضابطان ،واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبزار مزورد باررسزی قزرار
میدهد و در هر مورد ،مراتب را در دفتر مخصوصی که به ایزن منظزور تهیزه مزیشزود ،قیزد و
دستورهای ترم را صادر میکند» .با تمامی این سختگیریها بار بزه دلیزل حصزول اطمینزان ار
صحتِ گ ارشهای ضزابطان دادگسزتری ،در مزادۀ  91ق.آ.د.ک مصزوب 1932ش آمزده اسزت:
«گ ارش ضابطان در صورتی معتبر اسزت کزه بزر الف اوضزا و احزوال و قزرائن مسزلم قضزیه
نباشد.»....
.(See:
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تاکتیکهای مکمل آمار جنایی رسمی
در جرمشناسی معاصر ،جرمشناسان برای پاسخگویی به انتقادهای یادشده و کزاهش رقزم سزیاهِ
آمار جنایی رسمی ،به تاکتی های نوینی روی آوردهاند که بر ی ار آنها برای اصالح انتقادهای
اص وارد بر  UCRو بر ی برای اصالح انتقادهای عام وارد بر آمار جنایی رسزمی طزرحریز ی
شدهاند که به ترتیب به آنها اشاره واهد شد:
 ،NIBRS .1پاسخی بر انتقاد خاصِ وارد بر UCR
جرم شناسان برای پاسخ به انتقاد اصِ وارد بزر  UCRراهبزردی نزوین بزا نزام «سیسزتم ملزی
گ ارش کردن حادثهمحزور» ) (The National Incident-Based Reporting Systemرا طراحزی
کردهاند NIBRS .که امروره بهعنوان نسخۀ پییرفتۀ  UCRشنا ته شده و بسیاری ار ایالتهای
امریکا آن را پذیرفتهاند ،نسبت به  UCRدارای م یت بییتری اسزت کزه در اینجزا تنهزا بزه دو
نمونۀ آن اشاره میشود:
اول اینکه  NIBRSاف ون بر  8جرم درجۀ اول 98 ،جرم دیگر را نی با ج ئیات آن مزنعکس
کرده است 1که ار این طریق «رقم سیاه» موجود در  UCRرا بهمراتب کاهش مزیدهزد .(See:
) Vito, et al, 2007, p.38این ویژگی مثبتِ  ،NIBRSدرحقیقت پاسخی بزه اِشزکال «نزامطلوب
بودن شیوۀ گ ینش جرائم درجۀ اول» در  UCRو بیتوجهی بزه «جزرائم یقزه سزفیدی» در آن
است که پیشتر بیان شده بود.
دوم اینکه ،یکی دیگر ار برتریهای  NIBRSنسبت به  ،UCRنبود قانون «سلسلهمراتب» در
آن است .توضیح اینکه بر اسا  NIBRSمأمورین پلیس موظ اند تمامی جرائم ارتکابی در ی
واقعۀ متضمن اند جرم را گ ارش دهند .به بیان دقیقتر ،اف ون بزر شزدیدترین جزرم ارتکزابی،
باید سایر جرائم را نی در آمار ود منعکس نمایند؛ امری که در کاهش آمار «رقم سیاه» و آنچه
«در حکم رقم سیاه» است ،بسیار راهگیا واهد بود و درواقع پاسخی به اِشزکال «ذکزر نیزدن
جرائم کماهمیتتر در ی واقعۀ مجرمانه» است که به  UCRوارد بود .پس میتزوان درمجمزو
نتیجه گرفت که  NIBRSدر مقام ارائۀ پاسخهایی مناسب بزه انتقزاد زاص وارد بزر  UCRو دو
اشکال مطرحشدۀ آن است.

 .1برای نمونه ،میتوان به جرائمی همچون ا تال ( ،)Embezzlementکالهبرداری ( ،)Fraudکودکربایی
( ،)Kidnappingقمارباری ( ،)Gamblingا اذی ( )Extortionو جعل ( )Forgeryار گروه  Aو جرائمی مثل
مستی ) )Drunkennessو بر ی ار جرائم انوادگی ار گروه  Bاشاره کرد.
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 NCVS .2و  ،SRSپاسخی بر انتقاد عام وارد بر UCR
ار طرف دیگر ،جرمشناسان برای اربین بردن انتقاد عام وارد بر آمارهزای جنزایی رسزمی کزه در
کیور امریکا «گ ارش همسان جرم» ( )UCRنمونۀ بارر آن است ،به پیمایشهای جامعزهمحزور
روی آوردهاند .پیمایشهای جامعهمحور ،یا ب هدیدهمحزور هسزتند یزا ب هکزارمحزور .در امریکزا
مهمترین نمونۀ پیمایشِ ب هدیدهمحور« ،پیمایش ملی ب هدیدگی جرم» (The National Crime
) Victimization Surveyو شزززا صتزززرین نمونزززۀ پیمزززایش ب هکزززارمحزززور« ،پیمزززایش
ودگ ارشدهی» ) (Self-Report Surveyاست .بیتردید باوجود ا تالفات انکارناپذیری که بین
این دو مورد وجود دارد ،هدف هر دوی آنها میابه است؛ یعنی کزاهش رقزم سزیاه موجزود در
آمارهای جنایی رسمیای همچون  UCRو  .NIBRSاراکه بهرغم م یتهزایی کزه  NIBRSبزر
 UCRدارد ،بار انتقاد عام وارد بر  UCRبه  NIBRSنی درست ،و دلیل آن نی روشن است ،ریزرا
مسیرهای تأمینکنندۀ اطالعات هر دوی آنها ،همان اهار مسیر کی ِ جزرم ،شزکایت ،اقزرار و
اعالم جرم میباشد که پیش تر به اثبات رسیده است و هر اهار مورد به میکل رقم سیاه دازار
میباشند .بنابراین هراند  NIBRSنسبت به  ،UCRار انتقادهزای زاص مطزرحشزده در امزان
است ،اما همچنان با انتقاد عام پیشگفته دست به گریبان بوده ،در این رمینه هماننزد  UCRبزا
میکل وجود «رقم سیاه» مواجه است؛ امری که جرمشناسان را مجاب کزرد کزه حتزی بزهرغزم
وجود  ،NIBRSبار به پیمایشهای جامعهمحور نی روی بیاورند.
بنابراین هدف پیمایشهای ب هدیده محور (همانند  ،)NCVSترغیزب شزهروندان جامعزه بزه
گ ارش کردن ب هدیدگی ود میباشد تا ار این طریق ،ایراد رقم سیاهِ آمار جنایی رسمی تا حزد
قابل قبولی کاهش یابد .برای نمونه NCVS ،که ار سال 1359م آغار بهکار کرد ،نزوعی پیمزایش
عمومی است که تحت نظزارت ادارۀ آمزار دادگسزتری ) (Bureau of Justice Statisticsهزدایت
شده ،هدف آن شناساییِ دامنه ،ماهیت و پیامدهای ب هدیدگی در سطح ایزاتت متحزدۀ امریکزا
است ) .(See: Pepper, et al, 2010, p.354در همین راستا و برای فهم بهتزر میز انِ اثرگزذاری
 NCVSدر کاهش دادن رقم سیاه آمارهای جنایی رسمی ( UCRو  ،)NIBRSتوجزه بزه شزکل
ریر مثمر ثمر واهد بود:
درصد ب هدیدگیهای گ ارششده به پلیس2008 ،NCVS ،
درصد گ ارشها
جرم
15/1
جرائم یونتآمی :
11/1
تجاور به عن  /تهاجم جنسی
10/1
سرقت مقرون به آرار
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تهاجم میدد
تهاجم ساده
جرائم مالی:
ورود به من ل دیگری به قصد ارتکاب
جرم
سرقت وسایل نقلیۀ موتوری
سرقت
)(Doerner, 2012, p.36

419
12/0
11/9
10/9
11/2
53/1
99/1

در شکل بات ،ب هدیدگان تمامی حزواد را بزرای مصزاحبهکننزدگان ذکزر کزردهانزد؛ زواه
آن هایی را که به پلیس گ ارش کرده بودند و واه دیگر موارد .این شکل نیان میدهزد کزه در
بییتر جرائم ،پاسخ دهندگان تقریباً تنها نیمی یا کمتر ار نیمی ار ب هدیدگی زود را بزه پلزیس
گ ارش دادهاند ( .)Ibidتوضیح اینکه در بر ی ار جرائم مثل تهاجم جنسی ،تهاجم ساده و حتی
سرقت ،ب هدیدگان تنها حدود  10درصد ار ب هدیدگی ود را گ ارش کردهاند و ایزن بزه معنزای
وجود آمزار  10درصزدی رقزم سزیاه در جزرائم یادشزده اسزت؛ امزری کزه ضزرورت توجزه بزه
پیمایشهای ب هدیدهمحور را برای کاهش رقم سیاه به وبی روشن میکند.
در کنار  NCVSکه پیماییی ب هدیدهمحور است ،پیمایش ودگ ارشدهی ( )SRSبهعنزوان
نوعی پیمایش ب هکار محور ناظر به اقرار ب هکاران است .درواقع ارآنجایی که آمار جنایی رسمی،
همانند شکایت ب هدیدگان در صوص اقرار ب هکاران نی با رقم سیاه بات روبرو است ،در امریکزا
ار  SRSبرای حل میکل یادشده استفاده میشود .بنابراین ،هدف  SRSآن است که بهنوبۀ زود
باعث کاهش رقم سیاهِ آمار جنایی رسمی شود .گفتنی است که ممکن است انتقادهایی همچون
عدم گ ارش بر ی ار جرائم شدید مثل جرم قتل ،گ ارش کمتر ار واقعیت به دلیل اموری مثزل
فراموش کردن ،گ ارش بییتر ار واقعیت و بزهطزور ویزژه انتقزادِ معزروف «مزوارد مفقزودشزده»
) (Missing Casesبر پیمایشهای ب هکارمحوری همچون  SRSوارد باشزد ،امزا بزا تمزامی ایزن
اوصاف پیمایشهای یادشده ج راهکارهای بسیار مطلوب در کزاهش رقزم سزیاه آمزار جنزایی
رسمی بهشمار میآیند.
با توجه به مطالب پیشگفته میخص می شود با استفاده ار پیمایشهای جامعهمحور– واه
پیمایشهای ب هکارمحور و واه پیمایشهای ب هدیدهمحور– مزیتزوان بزه کزاهش رقزم سزیاهِ
آمارهای جنایی رسمی کم شایانی کرد .بنابراین ،روی آوردن به پژوهشهای میزدانیِ جامعزه
محور در جرمشناسی ،میتواند نواقص موجود در آمارهای جنزایی رسزمی را کزاهش داده ،آمزار
دقیق تری ار می ان جرائم ارتکابی در سطح جامعه را ارائه کند .البته این امر شدیداً بزه آشزنایی
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با اب ارهای علمی پیمایشهای جامعهمحور وابسته است؛ برای مثال در این رمینه توجه به نکات
ریر دارای اهمیت است:
 بر الف پیمایشهای ب هدیدهمحور که میتواند هم بزه صزورت پرسزشنامزه و هزم بزه
صورت مصاحبۀ اهره به اهره طراحی شود ،پیمایشهای ب هکزارمحزور حتمزاً بایزد در
قالب پرسشنامههای بدون نام و نیان طراحی گردد تزا ار ایزن طریزق احتمزال صزحتِ
پاسخهای جامعۀ آماری اف ایش یابد.
 پیش ار آنکه جامعۀ آماری به پرسش های مطرح شده در پرسش نامه پاسخ دهنزد ،حتمزاً
باید در اندین نیست مقدماتی ،اعتماد ساری ترم برای آن ها صورت گیرد؛ به این معنا
که پژوهیگر متعهد گردد که اصل «رارداری» را به صورت کامل رعایت کند تا بزه ایزن
وسیله می ان درستی پاسخهای جامعه آماری اف ایش یابد.
 پرسش ها باید در ی بارۀ رمانی محدود طراحی شوند؛ مزثالً سزؤال شزود کزه شزما در
«سال گذشته» مرتکب اه جرمی ار جرائم ریر شده اید ریرا اگزر پرسزش هزا نزاظر بزه
سال های دور (برای نمونه  10سال پیش) باشد ،پاسخ های جامعۀ آماری ممکن است بزه
دلیل «فراموشی» ار اعتبار باتیی بر وردار نبوده ،اعتبار پزژوهش میزدانی یادشزده ریزر
سؤال رود.
 و اینکه پرسشهای مطرحشده باید تا حد ممکن شفاف ،ساده و قابل فهم باشزد؛ اراکزه
در بسیاری ار موارد ،به سبب استفادۀ پژوهیزگر ار کلمزات ،واژه هزا و عبزارات پیچیزده،
جامعۀ آماری درک درستی ار پرسش ها نداشته ،همین امر باعزث مزی شزود پاسزخ هزای
جامعۀ آماری ار اعتبار کافی و وافی بر وردار نباشد .یادآوری ایزن نکتزه ترم اسزت کزه
اف ون بر شفافیت پرسشها ،حتماً باید واژههای بهکار رفته در این پیمزایشهزا عفیز و
مؤدبانه باشد ،اراکه کاربرد واژههایی همچون «حماقت کردن»« ،تابالی»« ،سزنگدل»–
به صوص در مواقعی که پرسش ها ناظر به والدین جامعۀ آماری باشد– ممکن است اثزر
معکوسی بهجای گذارد.

نتیجه
امروره آمار جنایی رسمی نقش بسیار مهمزی را در پزژوهشهزای جزرمشناسزی ایفزا مزیکنزد،
بهگونهای که بهرغم وجود منابع گوناگون ،همچنان بهعنوان گسزتردهتزرین منبزع آمزار جنزایی
بهحساب آمده ،نسبت به گذشته نه تنها ار اهمیت آن کاسته نیده ،بلکه بر ضرورت توجه بزه آن
اف وده شده است .اما باوجود تمامی این محاسن ،وجود بر ی معایب در این منبع آماری ،اعتبار
آن را دشهدار سا ته و جرم شناسان معاصر را مجزاب کزرده اسزت کزه در کنزار آمزار جنزایی
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این معایزب تنهزا نزاظر بزه UCR

رسمی ،ار دیگر منابع آماری نی بهرهمند شوند .البته بر ی ار
(منبع آمار جنایی رسمی امریکا) بوده و بر ی دیگر ناظر به کلیزۀ آمارهزای جنزایی رسزمی در
سراسر کیورهای جهان است.
در همین راستا ،امروره جرمشناسان امریکایی برای اربین بزردن معایزب مخزتص بزه ،UCR
یعنی «نامناسب بودن شیوۀ گ ینش جرائم درجۀ اول» و «وجود قانون سلسلهمراتب» ،و به تبزع
آنها ،وجود «رقم سیاه» و «در حکم رقم سیاه» در  ،UCRبه تاکتی مکملزی بزه نزام NIBRS
روی آوردهانززد؛ نهززاد نسززبتاً نززوینی کززه بززا اف ز ایش قلمززرو جززرائم درجززۀ اول و حززذف قززانون
«سلسلهمراتب» در تالش است تا آمار «رقم سیاه» و آنچه را که «در حکزم رقزم سزیاه» اسزت،
کاهش دهد تا به این وسیله به اعتبار آمار جنایی رسمی بیف اید.
ار سوی دیگر ،جرمشناسان در تالشاند تزا بزا اسزتفاده ار پیمزایشهزای بز هدیزدهمحزور و
ب هکارمحوری همچون  NCVSو  ،SRSرقم سیاه موجود در آمار جنایی رسمی را کاهش دهند؛
اراکه مسیرهای تأمینکنندۀ آمار جنایی رسزمی در  UCRو  NIBRSیکسزان بزوده ،در اهزار
مورد «کی جرم ار سوی پلیس»« ،شکایت ب هدیزدگان»« ،اقزرار مرتکزب» و «اعزالم جزرم ار
جانب دیگران» الصه می گردد و ارآنجایی که این اهار مسیر ذاتاً به میکل «رقم سیاه» داار
هستند ،جرمشناسان ناگ یرند ار تاکتی های مکملی به نام پیمایشهای جامعزهمحزور اسزتفاده
کنند؛ پیمایشهایی که تا حد قابلتوجهی ار رقم سیاه موجود در آمار جنایی رسمی میکاهند.
با تمامی این اوصاف و بهرغزم همزۀ انتقادهزایی کزه بزه  UCRوارد شزده اسزت ،آنچزه کزه
همچنان آمارهای انددههای  UCRرا مفید میسارد ،بحث «مقایسههای رمانی» است؛ امتیاری
که به وبی ار سوی یکی ار جرمشناسان شهیر امریکایی بیان شده اسزت :حتزی اگزر میزکالت
مربوط به اگونگی گ ارشدهی مانع ار شمارش دقیق همۀ جرائمی گردد کزه در یز سزال رخ
میدهد ،بار مقدار نوسانات ساتنۀ آمار جنایی قاعدتاً صحیح است؛ اراکه اینگونزه میزکالت در
طول رمان ثابت میباشد .برای نمونه ،اگر  UCRگ ارش دهد که می ان قتل عمد میان سالهای
 2005و 2008م 1/5 ،درصد کاهش یافته ،این تخمین احتماتً درست است؛ ریرا میکالتی کزه
جمع آوری آمار را در سال  2005م تحت تأثیر ود قرار داده ،طبیعتاً همان اثربخیی را در سال
2008م نی داشته است ).(Siegel, 2011, p.30
بر الف کیور امریکا که در آن پژوهشهای فراوانی برای پزیشبینزیِ راههزای کزاهش رقزم
سیاه در آمار جنایی رسمی صورت گرفته است ،جزرمشناسزان ایرانزی انزدان بزه ایزن ازالش
اعتنایی نکرده ،به بررسی جوانب آن نپردا تهاند .البته راه انداری سایت الکترونیکی «مرک آمزار
و فناوری اطالعات قوۀ قضائیه» گامی مثبت در این رمینه شمرده میشود که مهمتزرین اهزداف
آن را میتوان اینگونه برشمرد :توسعه و نگهداشت شبکۀ گستردۀ ( )WANاسزتانهزا و سزتاد،
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توسعه و نگهداشت شبکۀ دا لی ( )LANاستانها و ستاد ،دسترسی بزه زدمات قضزایی بزرای
مردم ( ،)G2Cدسترسی به دمات اداری و پیزتیبانی قضزایی بزرای کارکنزان اداری و قضزایی
( ،)G2Gدسترسی به بان های اطالعاتی بیرون قوه (اطالعات تراکنشهای بانکی ،ثبزت احزوال،
پالکهای ودرو و  ،»....توسعه و نگهداشت مرکز داده ( ،)Data Centerسزامانۀ جزامع آمزاری
(سجا–  ،)CSSایجاد بان اطالعات آرای قضایی در حورههای بدوی و تجدیدنظر و دیوان عزالی
کیور ،ایجاد سامانۀ عرضۀ دمات قضایی به مردم ،طرح بایگانی الکترونیکی پروندههای قضایی،
سامانۀ الکترونیکی بان اطالعات جزرائم ،سزامانۀ الکترونیکزی بانز اطالعزات سزجل کیفزری
اشخاص حقیقی و حقوقی بهویژه اشخاص پر طر و سابقهدار و مانند آن .اما ظاهراً تمزامی ایزن
ویژگیها صرفاً ناظر به تحقق «عدالت قضایی الکترونیکی» است تا ار مراجعۀ حضوری مزردم بزه
دادگاه و به اصطالح «کاغذباریهای بیثمر» جلوگیری شود .ولی بهنظر نمیرسد در ایزن مرکز
به پیش بینی راهکارهای الکترونیکی کاهش رقم سیاه در آمار جنایی رسمی توجهی شده باشزد؛
به همین دلیل برای کاهش رقم سیاه در آمار جنایی ایران میتوان پیینهادهای ریر را ارائه داد:
 پیشبینی سامانههای الکترونیکی جامع و بهرور همانند  NIBRSدر ایران .البته در ایزن
صوص با توجه به اشتباهات موجود در منابعی اون  ،UCRباید ار همزان آغزار تزالش
شود سامانههای طراحیشدۀ بومی دور ار طا و اشتباه باشد.
 تقویت راهکارهای قانونی بزرای حفز امنیزت شزهود و سزایر مطلعزان بزهمنظزور دادن
اطمینان اطر به آن ها در صورت همکاری با قوۀ قضائیه و نیروی انتظامی ،تا ار این راه
رقم سیاهِ موجود در مسیر «اعالم جرم ار جانب دیگران» کاهش یابد.
 تصویب قوانین ج ایی مناسب برای عدم اعالم جرائم مهم ار سوی شهروندان به پیزروی
ار بر ی کیورهای پییرو ،امری که البته بزه نظزر مزی رسزد در حزال حاضزر در تیحزۀ
تع یرات در حال پیش بینی است .برای مثال قزانون گزذار بزه صزراحت در مزادۀ  13ایزن
تیحه به جرمانگاری «عدم اعالم جرم ار جانب دیگزران» پردا تزه اسزت .در ایزن مزاده
آمده است« :هر کس عالم یا ناظر بر شرو به ارتکاب یزا وقزو یکزی ار جزرایم مباحزث
اول ،سوم و اهارم (به استثنای موارد توهین) ار بخش اول کتاب پنجم این قانون باشزد
و امکان پییگیری یا محدود کردن آثار آن وجود داشته باشد ،در صورت عدم گ ارش به
مرجع صالح به نود و ی رور تا ی سال حبس یزا جز ای نقزدی ار پزان ده میلیزون تزا
شصت میلیون ریال محکوم می شود .تبصرۀ  -1بستگان طبقۀ اول و درجۀ اول ار طبقزۀ
دوم ار شمول این ماده مستثنی هستند و انانچه مرتکب عنوان معاونت در جرم اصزلی
را داشته باشد حسب مورد فقط به مجارات معاونت در جزرم اصزلی محکزوم مزی شزود.
تبصرۀ  -2هرگاه مرتکب حسب وظیفۀ شرلی یا حرفزه ای مکلز بزه گز ارش باشزد بزه
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حداکثر مجارات مقرر در این ماده محکوم میشود».
 آگاهی بخیی به شهروندان در صوص فوایزد اجزرای «سیاسزت جنزایی میزارکتی» و
اف ایش حس مسئولیتپذیری اجتماعی در آنها.
برگ اری کال های آمورشی برای کادر محترم نیروی انتظامی به منظور اف ایش سطح علمی
آنها و برای پرهی ار شیو «سیاست گ ینیی پلیس» و زودداری ار «اسزتفاده ار رور» در
راستای انجام وظای رورانه .اراکه مورد نخست سبب اف ایش رقم سیاه در مسزیرِ «کیز
جرم ار سوی پلیس» ،و مورد دوم باعزث افز ایش رقزم سزیاه در مسزیرِ «شزکایت ار جانزب
ب ه دیده» می شود .جالب آنکه در این صوص در امریکا بزه دلیزل نبزود اطالعزات موثزق ار
می ان استفاده ار یونت های افراطی ار سوی مجریان قانون ،کنگرۀ این کیور بزه تصزویب
قانونی در سال 1331م با عنوانِ «قزانون کنتزرل جزرائم یزونت آمیز و مجریزان قزانون»
( )Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994اقدام کرده است که بزه
تبع آن  UCRبه ایجاد بان اطالعاتی در این رمینه بزا عنزوان «جمزع آوری ملزی اطالعزات
استفاده ار رور» ( )National Use-of-Force Data Collectionمبادرت ورریده است.
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حسینی ،سید محمد ( ،)1983سیاست جنایی در اسالم و جمهوری اسالمی ایزران ،تهزران:
انتیارات دانیگاه تهران.
القی ،علی ( ،)1939نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری ،چ ،1تهران :انتیارات موسسزۀ
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