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مقاله مرورى
نقش سازمان بازرسى كل كشور در پيشگيرى از وقوع جرم

محمود مهدوى1  و بى بى فاطمه فالح الحسينى2

چكيده
زمينه و هدف: سازمان بازرسى كل كشور، با توجه به قانون اساسى، قانون پيشگيرى از وقوع جرم، قانون تشكيل 
سازمان بازرسى كل كشور، بايد در خصوص پيشگيرى از وقوع جرم اقدام كند. در اين راستا، سازمان بازرسى كل 
كشور  مى تواند با بهره گيرى از يافته هاى پيشگيرى وضعى، پيشگيرى كيفرى و پيشگيرى اجتماعى، تكليف خود را 
انجام دهد. در راستاى پيشگيرى وضعى، سازمان مى تواند نظارت هاى مستمر، ايجاد و بهينه كردن سامانه نظارت بر 
معامالت، كنترل دارايى مقامات و مسئوالن را در دستور كار قرار دهد. در زمينه پيشگيرى كيفرى، اقدامات مهمى 
چون شروع تعقيب، صدور قرار تأمين و در صورت لزوم اعتراض به آراء صادره، در حوزه اختيارات سازمان است. 
پيشگيرى اجتماعى از وقوع جرم توسط سازمان با آموزش فرهنگ سازمانى، ارتقاى فرهنگ عمومى از طريق آموزش 

و بهره گيرى از نقش رسانه ها و تعامل با سازمان هاى مردم نهاد و ديگر دستگاه هاى اجرايى صورت مى گيرد.
روش شناسى: پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردى و از نظر نوع پژوهش توصيفى- تحليلى است كه با استفاده از 

منابع كتابخانه اى، مطالب جمع آورى و تحليل شدند.
يافته ها و نتايج: از ميان انواع پيشگيرى ، پيشگيرى كيفرى نمى تواند متناسب با اهداف و وظايف سازمان باشد؛ 
ولى در راستاى تحقق بخشيدن به امر پيشگيرى كيفرى از وقوع جرم، به خصوص در مرحله تعقيب و شروع تعقيب 
كيفرى سازمان نقش قابل توجهى را ايفاء مى كند. با توجه به يافته هاى اين پژوهش، سازمان بازرسى كل كشور، براى 
انجام وظايف پيشگيرى از جرم خويش، بهترين راهكارى كه دارد، پيشگيرى وضعى است. سازمان مى تواند از برخى  
فنون بيست و پنج گانه پيشگيرى وضعى به خصوص تكنيك هاى افزايش تالش، خطرناك كردن موقعيت ارتكاب 
جرم و كاستن از عوايد ناشى از جرم، به خوبى بهره گيرد. انجام بازرسى هاى منظم، انجام بازرسى هاى ويژه، الزامى 
كردن ثبت معامالت دولتى در سامانه نظارت بر معامالت، كنترل دارايى هاى مقامات و مسئوالن مهم ترين اقداماتى 

است كه سازمان مى تواند در اين خصوص انجام دهد.

كليدواژه ها: پيشگيرى از جرم، سازمان بازرسى كل كشور، پيشگيرى وضعى، پيشگيرى اجتماعى، پيشگيرى كيفرى، 
نظارت و بازرسى.
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مقدمه
جرم همواره و هميشه در جامعه وجود داشته و دارد و مى توان گفت اين دو امورى جدايى ناپذير هستند. 
دوركيم1 بيان مى دارد: «جرم بخشى بهنجار از جامعه بوده و جزء مكمل آن است». همواره، يافتن راه هاى 
مختلف براى پيشگيرى از جرم مطمح نظر انديشمندان و جرم شناسان بوده است. مى توان بيان داشت 
كه اعمال مجازات يكى از بهترين راه هاى موجود براى پيشگيرى است؛ زيرا با نمايش و اعمال مجازات 
مى توان درس عبرتى براى سايرين شد و انگيزه ارتكاب جرم در آنها را از بين برد؛ يعنى مى توان با باالبردن 
شدت مجازات ها از طريق افزايش درد و رنج و باالبردن قطعيت كيفرها از طريق كاهش يا از بين بردن 
موانع اجبارى مجازات از ميزان جرائم كاست و همچنين اعمال مجازات راهكارى است تا از تكرار جرم 
توسط مجرمان جلوگيرى شود. بنابراين مى توان گفت اعمال كيفر در بطن خود بازدارندگى به همراه دارد 
و يكى از آسان ترين و ابتدايى ترين راهكارهاى موجود است؛ زيرا مجرمان قبل از ارتكاب جرم، سود و زيان 
خود را محاسبه مى كنند و هيچ سودى براى مجرمان باالتر از حفظ آزادى آنها و هيچ ضررى برتر از سلب 
آن نيست و همين امر زيربناى بازدارندگى است؛ بنابراين يكى از اهدافى كه مى توان براى مجازات بيان 
داشت، هدف بازدارندگى است. يكى راهكارهاى مؤثر در بحث پيشگيرى از جرم، استفاده از سازوكار 
نظارت است. اشخاص اگر سايه مقام ناظرى را بر عملكرد خويش ببينند، كمتر دچار كج روى و انحراف 
مى شوند؛ برعكس در صورتى كه نظارتى بر عملكرد افراد وجود نداشته باشد، ممكن است به بيراهه سوق 
يابند. در هر نظام اجتماعى اعم از خرد و كالن نظارت وجود دارد. در هر كجا كه رابطه تابع و متبوع شكل 
گيرد، متبوع خود را فارغ از نظارت بر عملكرد تابع نمى داند. از اين رو نظارت مقام باالتر بر مقام پايين تر 
اجتناب ناپذير است. با رشد و توسعه اجتماع و تقسيم كار، به تدريج امر نظارت نيز تخصصى مى شود و 

سازمان هاى نظارتى متولد مى شوند.
قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران يكى از وظايف بنيادين قوه قضاييه را پيشگيرى از وقوع جرم 
مى داند. به موجب اصل 156 قانون اساسى از جمله وظايف قوه قضاييه، «اقدام مناسب براى پيشگيرى از 
وقوع جرم و اصالح مجرمان» است. از طرفى با توجه به اينكه بحث پيشگيرى از جرم، يك امر تخصصى 
است، لزوم تقسيم كار در اين مهم، ناگزير است؛ از اين رو، سازمان هاى زير نظر قوه قضاييه نيز، به فراخور 
1. Durkeim
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وظيفه اصلى خود، بايد اقدامات الزم براى پيشگيرى از جرم را انجام دهند. سازمان بازرسى كل كشور 
از جمله سازمان هاى تحت نظارت قوه قضاييه است. به موجب اصل 174 قانون اساسى، «براساس حق 
نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه هاى ادارى، سازمانى 
به نام سازمان بازرسى كل كشور زير نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل مى شود. حدود اختيارات و وظايف 
اين سازمان را قانون معين مى كند.»؛ حال پرسشى كه مطرح مى شود آن است كه آيا عالوه بر وظيفه اى 
كه به موجب اصل 174 قانون اساسى براى سازمان بازرسى كل كشور مقرر شده است، مى توان اقدام 
مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم را به عنوان وظيفه فرعى سازمان مزبور شناسايى كرد يا خير؟ سازمان 
بازرسى كشور با توجه به اصل 174 قانون اساسى، بايد اقدامات الزم را براى حسن انجام امور و اجراى 
صحيح قوانين در دستگاه هاى ادارى انجام دهد. بديهى است كه سازمان مزبور اين وظيفه را جهت نيل به 
هدف مقرر در بند 3 اصل 156 قانون اساسى انجام مى دهد، ولى همچنان كه پيش تر بيان شد، سازمان 
بازرسى كل كشور از اجزاء قوه قضاييه به شمار مى رود و يكى از تكاليف اين قوه با توجه به بند 4 اصل 
156، پيشگيرى از وقوع جرم است. به نظر مى رسد در كنار وظيفه اصلى سازمان بازرسى كل كشور مبنى 
بر انجام اقدامات الزم براى حسن انجام امور، بتوان در پيشگيرى از جرائم ادارى، براى اين سازمان نقش 
و وظيفه اى فرعى قائل شد. بنابراين ضرورى است كه با تجزيه و تحليل قوانين مربوط و اصول و قواعد 

جرم شناسى به تبيين نقش مزبور پرداخت.

مبانى نظرى
جرم از جمله مفاهيمى است كه همگان با آن آشنايى اجمالى دارند، ليكن ارائه تعريف كامل از آن امر 
دشوارى است؛ از اين رو گفته اند كه جرم به نوعى سهل و ممتنع است و حتى عنوان داشته اند كه جرم پديده اى 
است كه همه به وجودش واقفند بدون آن كه آن را بشناسند (حسنى، 1370، ص 41). بزه يا جرم1 در لغت 
به معناى «گناه، خطا، عصيان و نافرمانى» است (معين، 1386، ص 362). به دست دادن تعريف جامع و 
مانع، يعنى آن طور كه منطقيان حد تامش مى خوانند، از جرم كارى است بس دشوار؛ زيرا «فراوانى تعريف 
درباره جرم تا جايى است كه جستارى را فراهم مى سازد و اين بدين خاطر است كه جرم، از يك سو يك 

1. Crime 
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رفتار انسانى و از سوى ديگر يك پديده اجتماعى است و از نگاه ها و نگرش هاى گوناگونى قابل بررسى 
است. فالسفه و متكلمان نخستين كسانى اند كه تفكر در رفتار آدمى را آغاز نموده اند، انسان شناسان و 
جامعه شناسان، به گونه اى ديگر درباره رفتار مجرمانه انديشه كرده اند، در روانشناسى و دانش هاى وابسته، 

با نگاهى ديگر به جرم گرايى انسان نگريسته شده است» (منصورآبادى، 1394، ص 218).
سازمان بازرسى كل كشور، با توجه به قانون پيشگيرى از وقوع از جرم، يكى از اعضاى شوراى عالى 
پيشگيرى از جرم است، ولى پرسشى كه مطرح مى شود آن است كه كدام دسته از جرائم در حيطه صالحيت 
سازمان است؟ با توجه به اطالق بكار رفته در الفاظ قانون پيشگيرى از جرم، در پاسخى كلى مى توان عنوان 
داشت كه هرگونه جرمى مى تواند در صالحيت سازمان باشد. البته با در نظر گرفتن قانون تشكيل سازمان 
بازرسى كل كشور و آيين نامه اجرايى آن، اين وظيفه محدود به تكاليف مصرح در آن قانون مى شود. با اين 
حال، حتى اگر قايل شويم كه محدوده وظيفه پيشگيرانه سازمان بازرسى كل كشور با توجه به بند الف ماده 
2 قانون «وزارتحانه ها و ادارات و امور ادارى و مالى دادگسترى، سازمان ها و دستگاه هاى تابعه قوه قضاييه 
و نيروهاى نظامى و انتظامى و مؤسسات و شركت هاى دولتى و شهردارى ها و مؤسسات وابسته به آنها و 
دفاتر اسناد رسمى و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاى انقالبى و سازمان هايى كه تمام يا قسمتى از سرمايه 
و يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت به نحوى از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مى نمايد و كليه 
سازمان هايى كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است» است، نمى توان مدعى شد كه 
سازمان بازرسى كل كشور نسبت به تمام جرائمى كه در درون سازمان ها و نهادهاى مصرح پيش گفته، 
روى مى دهد مى تواند اعمال و اقدامات پيشگيرانه انجام دهد. بى ترديد برنامه پيشگيرى از جرم، نيازمند 
اقداماتى است كه براى رسيدن به حداكثر كارآمدى، در محدوده هاى مشخص و خاصى صورت گيرد. به 
همين دليل، به نظر مى رسد سازمان بايد در محدوده جرائمى كه مشهورند به «مفاسد اقتصادى» اقدامات 

پيشگيرانه را انجام دهد.
فساد: در تعريف فساد گفته شده: «فساد، پاداش نامشروعى است كه براى ورود فرد (كارگزار دولتى) به 
تخلف از وظيفه محوله پرداخت مى  شود» (افضلى، 1390، ص 238). برخى فساد را «فقدان ظرفيت وفادارى» 
مى دانند و برخى عنوان داشته اند: «فساد عبارت است از تخطى يك مقام دولتى از وظايف رسمى براى 
رسيدن به منافع و رفاه خود يا اقوام نزديك يا ارتقاى موقعيت»؛ همچنين برخى ديگرى معتقدند: «فساد 



جرم
وع 

 وق
ى از

گير
پيش

در 
ور 

كش
ل 
ى ك

رس
 باز

مان
ساز

ش 
نق

41 

عبارت است از رفتارى كه از اصول رسمى حكومتى حاكم بر عملكردهاى يك فرد در جايگاه دولتى به 
دليل انگيزه هاى شخصى نظير رفاه، قدرت يا مقام، انحراف پيدا كرده است» (اعظمى مقدم، 1390، ص 
57). در بند الف ماده يك قانون ارتقاء سالمت ادارى و مقابله با فساد، قانونگذار به تعريف فساد پرداخته 
است. از اين رو «فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلى است كه توسط هر شخص حقيقى يا 
حقوقى به صورت فردى، جمعى يا سازمانى كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم 
يا غير مستقيم براى خود يا ديگرى، با نقض قوانين و مقررات كشورى انجام پذيرد يا ضرر و زيانى را به 
اموال، منافع، منابع يا سالمت و امنيت عمومى و يا جمعى از مردم وارد نمايد نظير رشاء، ارتشاء، اختالس، 
تبانى، سوء استفاده از مقام يا موقعيت ادارى، سياسى، امكانات يا اطالعات، دريافت و پرداخت هاى غير 
قانونى از منابع عمومى و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص هاى غير قانونى، جعل، تخريب يا 

اختفاء اسناد و سوابق ادارى و مالى1».
پيشگيرى: رويكرد نوين در خصوص پيشگيرى از جرم، بهره گيرى از اقدامات غير كيفرى است. نوانديشان 
عرصه پيشگيرى، طرفدار مفهوم مضيق پيشگيرى هستند و معتقدند «پيشگيرى از جرم مجموعه 
فعاليت ها و تدابيرى است كه از اساس مانع از وقوع جرم و فعليت يافتن انديشه جنايى مى شود و با ريشه ها 
و علل پيدايى جرم مبارزه مى كند. در واقع از آنجا كه مجازات به تنهايى قادر به مبارزه عليه پديده جرم 
نيست، بايد به اقدام هايى توسل جست كه پيشاپيش از روى آوردن افراد به جرم، بلكه هرگونه انحراف و 
كج روى ممانعت مى كنند» (حاجى ده آبادى، 1382، ص 285). از انواع مهم رويكردهاى پيشگيرى از جرم، 
مى توان به پيشگيرى توسعه مدار، محيطى، وضعى، اجتماعى و محله مدار اشاره كرد (جوان جعفرى و 
سيدزاده ثانى، 1391، ص 43). پيشگيرى اوليه يا نخستين، پيشگيرى ثانويه يا دومين، پيشگيرى ثالث 
يا سومين، پيشگيرى كوتاه  مدت يا خرد، پيشگيرى بلندمدت يا كالن، پيشگيرى انفعالى، پيشگيرى 
فعال، پيشگيرى كنشى يا غير كيفرى، پيشگيرى واكنشى يا كيفرى، پيشگيرى قضايى، پيشگيرى 
انتظامى، پيشگيرى عام، پيشگيرى خاص و پيشگيرى از جرم از طريق طراحى محيطى، از ديگر صور 

پيشگيرى به شمار مى آيند.
بازرسى و نظارت و نقش آنها در پيشگيرى از وقوع جرم: بازرسى در لغت از جمله به معناى «رسيدگى 

1. قانون ارتقاء سالمت نظام ادارى و مقابله با فساد، مصوب 1390/10/3
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كردن به چگونگى انجام كار در يك سازمان، ناحيه و مانند آنها؛ گشتن و جست وجوى جايى يا بررسى 
و تحقيق درباره امرى به قصد كنترل يا يافتن چيزى» آمده است (انورى، 1382، ص 762). واژه نظارت 
به معناى «مراقبت براى اطمينان از درستى كارى؛ كنترل درستى اجراى پروژه از لحاظ كمى و كيفى، 
طبق مشخصات فنى و زمان بندى طرح» است. (انورى، 1382، ص 785). كنترل و نظارت توسط علما و 
دانشمندان بسيارى تعريف شده است. به نظر استونر1 «كنترل عبارت است از فعاليتى منظم كه ضمن آن 
نتايج مورد انتظار در قالب استانداردهاى انجام عمليات معين مى شوند. سيستم دريافت اطالعات طراحى 
مى شود، عمليات پيش بينى شده و انجام شده با هم مقايسه مى شوند. اختالفات و انحرافات مشاهده شده 
ارزيابى و ميزان اهميت آنها مشخص مى  شود و سرانجام اصالحات الزم براى تحقق هدف ها و مأموريت هاى 
سازمان انجام مى گيرد» (دادگر، 1380، ص 42). بازرسى در اصطالح «نظارتى است كه از سوى قدرت 
عمومى بر اعمال ادارى و ادارات عمومى اعمال مى شود تا هماهنگ با سياست هاى عمومى و اهدافى 

كه بر طبق قوانين و مقررات براى آنها در نظر گرفته شده حركت كنند» (رضايى زاده، 1385، ص 269)
يكى از اهداف بازرسى و نظارت «مراقبت در حسن جريان امور كارمندان و موظفان حكومت از نظر 
انجام وظيفه ادارى و مسئوليت هاى محوله» است (محقق داماد، 1364، ص 52). چنين هدفى، ضرورت 
انجام بازرسى را بى آنكه نياز به استدالل باشد، تبيين مى كند، با اين حال بايد دانست كه يكى از ضرورت ها 
در موفقيت برنامه هاى سازمان ها، وجود يك نظام دقيق نظارتى است. انجام فعاليت هاى سازمان همراه 
موفقيت نخواهد بود، مگر آن كه نظارت و بازرسى هاى الزم نسبت به آن صورت گيرد. وجود يك نظم 
نظارتى در سازمان، مديريت را نسبت به نحوه تحقق هدف ها و انجام عمليات آگاه ساخته و او را قادر 

مى سازد كه پيگيرى هاى الزم را انجام دهد (خدمتى، 1377، ص 47).
سازمان بازرسى كل كشور پس از انقالب: پس از پيروزى انقالب اسالمى  در ايران، سازمان بازرسى 
شاهنشاهى منحل و مطابق اليحه قانونى سازمان بازرسى كل كشور مصوب 57/12/7 به عنوان اولين 
سازمان كل كشور پس از انقالب تشكيل شد. به موجب اين اليحه كه مشتمل بر 10 ماده و 2 تبصره بود، 
سازمان بازرسى تحت رياست وزير دادگسترى تشكيل شد. اليحه مزبور كه به طور رسمى سازمان بازرسى 
شاهنشاهى و اداره كل بازرسى دادگسترى را منحل اعالم كرد با الهام از قانون مربوط به اداره كل بازرسى كل 

1. Stoner
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كشور مصوب سال 1333 و مقرراتى شبيه به آن تنظيم شد و آيين نامه اجرايى آن نيز در جلسه 58/5/6 
هيئت وزيران دولت موقت جمهورى اسالمى ايران در 19 ماده به تصويب رسيد. موجوديت سازمان بازرسى 
كل كشور در نظم حقوقى كنونى مرهون اصل 174 قانون اساسى و قانون تأسيس سازمان بازرسى كل 

كشور است كه در سال 1360 به تصويب رسيده و در سالهاى پس از آن مورد اصالحات واقع شده است.
جلوگيرى از استبداد، فساد سياسى و خودكامگى سران و كارگزاران حكومتى از طريق نظارت بر اعمال 
دولتمردان و افشاى عملكرد خودكامگان و فساد كارگزاران، در مبارزه براى حفظ سالمت نظام سياسى 
اجتناب ناپذير است. بى گمان در نظام هاى مردم ساالر، مراقبت و نظارت دائمى بر اعمال دولتمردان و 
فعاليت هاى قدرت طلبانه صاحبان زر و زور، ضرورت حياتى داشته و نتيجه آن مى تواند در پيشگيرى از 
شكل گيرى گونه هاى استبداد مؤثر و نقش آفرين باشد (موسى زاده و جوكار، 1391، ص 164). نظارت و 
بازرسى دقيق از جمله برنامه ها و اولويت هاى اساسى در الگوى پيشگيرى از جرم است كه خود در سطح 
مردمى و دولتى قابل اجرا است. در سطح مردمى آنچه مصداقى از امر به معروف و نهى از منكر به شمار 
مى رود، مردم به گزارش رفتارهاى خالف و نادرست مجريان به حاكمان و دستگاه نظارتى موظف اند كه 
معموالً امروزه سازمان يا شعبه اى براى دريافت گزارش هاى مردم و نيز نظارت بر كار مجريان به اين مهم 
اختصاص مى يابد. اما نوع مهم تر آن در سطح حكومت و دولت است كه به دو شكل آشكار و پنهان اجرا 
مى شود. در سطح آشكار آن، سازمان يا وزارتخانه يا گروهى به طور رسمى و آشكارا به نظارت بر كار 
مجريان حكومت موظف اند. در سطح پنهان، افراد مورد اعتماد و موثق و امينى بايد پنهانى، اطالعات و 
گزارش هاى الزم را از راه هاى گوناگون گرد آورند و بر كار مجريان نظارت داشته باشند. اهميت بازرسى 
در اين است كه اگر چنين امرى وجود نداشته باشد، زمينه هاى انحراف و لغزش مجريان فراهم مى شود 
و سوءاستفاده از قدرت و منصب به راحتى امكان مى يابد و اين خود، زمينه هاى ستم و تجاوز به مردم و 
خيانت و بى عدالتى را رواج مى دهد و اندك اندك بنيان زندگى سالم از هم فرو مى پاشد (رحيمى نژاد و 
حاجى وند، 1393، ص 552). در واقع، يكى از مبانى فلسفى نظارت و بازرسى، پيشگيرى از تجاوز به 
آزادى ها و حقوق عمومى در برخورد با اقتدارات دولت است، به طورى كه موازنه بين آزادى ها و حقوق 
ملت از يك سو و اختيارات و اقتدار دولت از سوى ديگر، برقرار و حقوق ملت در روند اعمال اقتدار دولت 

مورد تجاوز قرار نگيرد (فالح زاده و زارعى، 1392، صص 130-131).
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از سوى ديگر يكى از راهبردهاى پيشگيرى وضعى باالبردن خطرات ناشى از ارتكاب جرم است؛ به 
نحوى كه مجرم در ارتكاب جرم احساس امنيت و آرامش نكند و دلهره و هراس از دستگيرى، شناسايى و 
مجازات، مانع از تحريك و ارتكاب جرم توسط او شود. اگر بازرسى، نظارت و كنترل صحيحى در جامعه 
وجود داشته باشد اين هدف به خوبى تأمين مى شود. پيش بينى راهكارهايى براى افشاى كارهايى كه پنهانى 
بودن آنها زمينه ارتكاب جرم را فراهم مى سازد، ما را به اين هدف نزديك تر مى كند. بازرسى و سنجش 
اگرچه در مواردى مى تواند با حقوق و آزادى هاى فردى در تضاد باشد، ولى مى توان با توسل به اصول و 
قواعد كّلى، جواز اين اعمال را استنباط كرد (ميرخليلى، 1385، ص 165). بازرسى نهايى و نظارت بر 
كاركنان از بسيارى از جرائم مانند اختالس، ارتشاء، باج خواهى، اعمال نفوذ ناروا و ساير جرائم مرتبط 
با مشاغل كاركنان جلوگيرى مى كند؛ به طورى كه هرگاه نظارت بر رفتارها رها شود، نتيجه آن تسلط 
انسان هاى هنجارشكن، كج رو و منحرف بر جامعه است. از جمله پيامدهاى منفى نبود نظارت اجتماعى، 
تسلط فرهنگ كج روى بر فرهنگ هاى به هنجار جامعه است، با توجه به اينكه اين دسته از مجرمان در 
شغل هاى مختلف داراى مسئوليت هستند، تدابير اوليه ويژه اى مانند دقت در گزينش، توصيه شده است 
(ميرخليلى، 1385، ص 166). به طور خالصه مى توان بيان كرد كه نظارت در موضوع پيشگيرى از جرم 
نقش كليدى ايفاء مى كند (محمدنسل، 1391، ص 49). انسان در صورتى كه ناظرى را بر اعمال خويش 
نبيند، هرگز خويش را مقيد نخواهد كرد و برعكس در صورتى كه سايه بازرسى را بر عملكرد خويش 
مالحظه كند، از آزادى مطلق خويش صرف نظر كرده و سعى در روى آوردن به رفتارى مى كند كه مطابق 

با هنجارهاى جامعه و اجتماع باشد.
ساختار و صالحيت هاى سازمان بازرسى كل كشور: موجوديت سازمان بازرسى كل كشور در درجه 
نخست، مرهون اصل 174 قانون اساسى است. به موجب اين اصل: «بر اساس حق نظارت قوه قضاييه 
نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه هاى ادارى سازمانى به نام «سازمان بازرسى 
كل كشور»  زير نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل مى شود. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون 
تعيين مى كند». اكنون قانون ناظر بر فعاليت سازمان بازرسى كل كشور، قانون تشكيل سازمان بازرسى 
كل كشور مصوب 1393/7/15 است كه طبق ماده 16 آن ديگر قوانين مربوط منسوخ به شمار مى روند. 
آيين نامه قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور، مصوب 1388/1/15 است و بر اساس آن جزئيات 
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مربوط به وظايف و تكاليف سازمان مزبور به تفصيل بيان شده است. آيين نامه پيش گفته داراى 75 ماده 
است. بديهى است كه عالوه بر اسناد يادشده، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و گاهى فرامين مسئوالن بلندمرتبه 
نظام، ممكن است تعيين كننده برخى از امور سازمان باشد. سازمان طيف وسيعى از نظارت  و بازرسى ها 
را انجام مى دهد. به طور كلى مى توان نظارت هاى سازمان در سه گروه، نظارت بر مراجع قضايى، نظارت 

بر مصوبات قوه مجريه و نظارت بر امور اقتصادى دسته بندى كرد.
1- نظارت بر مراجع قضايى و واحدهاى تابعه دادگسترى: يكى از معاونت هاى سازمان، «معاونت امور 
سياسى و قضايى» است (ميرمحمدى، 1383، ص 125). معاونت مزبور بر وزارت دادگسترى و سازمان هاى 
تحت نظارت قوه قضاييه و همچنين محاكم عمومى و انقالب، دادگاه هاى تجديدنظر و دادسراى عمومى 
نظارت دارد. گزارش هاى بازرسى مربوط به مراجع اخير، به رئيس قوه قضاييه ارائه مى شود. اين حق نظارت 
از اصل 174 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران حاصل شده است (دهقان، 1382، ص 128). سازمان 
بازرسى كل كشور به منظور اعمال نظارت و بازرسى بر واحدهاى پيش گفته وفق تبصره سه ماده 8 آيين نامه 
اجرايى بايد از رئيس قوه قضاييه اجازه نامه داشته باشد و همچنين طرز نظارت و بازرسى بر مراجع مزبور، 

وفق ماده 69 آيين نامه اجرايى مصوب 1388 صورت مى گيرد.
2- نظارت بر مصوبات قوه مجريه و دادگاه هاى ادارى و انضباطى: سازمان بازرسى كل كشور مى تواند 
مصوبات قوه مجريه مانند تصويب نامه ها، آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها را نظارت و كنترل 
كند و چنانچه آنها را برخالف قوانين و مقررات عمومى كشور تشخيص دهد به آنها اعتراض كند. همچنين 
«سازمان بازرسى كل كشور مى تواند به آراء صادره از هيئت هاى رسيدگى به تخلفات ادارى يا انضباطى 
ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ اعتراض و تجديدنظرخواهى كند. درخواست تجديدنظر به مرجع صادركننده 

رأى ارائه مى شود تا مرجع مذكور پرونده را به مرجع تجديدنظر ارسال كند» (دهقان، 1382، ص 138).
3- نظارت بر امور اقتصادى: نبود نظارت بر اقتصادى و مالى نتايج نامطلوبى را در پيشگيرى خواهد 
داشت. بر همين اساس قانونگذاران اساسى و عادى كشور به اين مهم توجه فراوانى مبذول داشته اند و 
مراجعى را براى تأمين اين نظارت تعيين كرده اند. ديوان محاسبات كشور به رسيدگى و حسابرسى 
دستگاه هايى كه از بودجه كل كشور استفاده مى كنند اقدام كرده و به تسليم گزارش تفريغ بودجه هر 
سال، به مجلس شوراى اسالمى مى پردازد. وزارت امور اقتصادى و دارايى به هزينه ها و پرداخت هايى كه 
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در دستگاه هاى ادارى استفاده كننده از بودجه و تطبيق آن با قانون محاسبات مى پردازد و عالوه بر اين ها 
مى توان به سازمان حسابرسى و مانند آنها اشاره كرد. حجم وسيعى از بازرسى هاى كل كشور مربوط به 
امور اقتصادى است. مؤيد اين امر وجود معاونت هاى امور اقتصادى و زيربنايى و معاونت امور توليدى و 
كشاورزى سازمان بازرسى و حجم پرونده هاى مفاسد اقتصادى است كه از طرف سازمان، بررسى شده و به 

مراجع ذى صالح ارجاع شده است (دهقان، 1382، ص 141).

روش شناسى پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردى و از نظر نوع پژوهش توصيفى- تحليلى است كه با استفاده از منابع 

كتابخانه اى، مطالب جمع آورى و تحليل شدند.

يافته ها
سازمان بازرسى كل كشور و پيشگيرى وضعى: پيشگيرى وضعى يعنى اتخاذ راهكارهايى براى كاهش 
وقوع جرم از طريق كاستن و محدود كردن فرصت هاى ارتكاب جرم. پيش فرض اين مدل پيشگيرى آن 
است كه مجرمان براى مرتكب شدن بزه يا عدم ارتكاب آن به يك بررسى عقالنى روى مى آورند (مارتا1، 
2011). در اين نوع از پيشگيرى بيش از آنكه بر بزهكار تمركز دارد، نفس پديده جنايى در معرض بررسى 
قرار مى گيرد پيشگيرى وضعى داراى 25 تكنيك در زمينه رسيدن به اهداف خود است (كارن2، 2011، 
ص 5). انواع خاصى از جرائم مى توانند موضوع پيشگيرى وضعى باشند، با اين حال يكى از مزاياى اين 
روش پيشگيرى رسيدن به نتايج مطلوب در مدت زمان كوتاه است (پارلمان بريتانيا، 2010، ص 53). به 
نظر مى رسد سازمان بازرسى كل كشور مى تواند از تكنيك هاى گروه افزايش تالش و افزايش خطر براى 
پيشگيرى از وقوع جرم استفاده كند؛ چه اينكه در اين گروه، تكنيك هاى كنترل موقعيت قرار مى گيرد و 
سازمان بازرسى كل كشور داراى وظيفه كنترلى و نظارتى است. در اين قسمت به سازوكارهاى سازمان 

بازرسى در اين راستا اشاره مى شود.
1- نقش كنترلى سازمان بازرسى كل كشور: بر اساس اصل 174 قانون اساسى، سازمان بازرسى كل كشور 

1. Martha 
2. Karen 
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تحت نظر قوه قضاييه، مسئوليت نظارت بر حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه هاى ادارى 
كشور را بر عهده دارد و به عنوان يك دستگاه ضد فساد و حافظ حقوق شهروندى و تضمين كننده سالمت 
حاكميت دستگاه هاى اجرايى و اصالح اقتدار آنها محسوب مى شود (فالح زاده و زارعى، 1392، ص 137).

1-1- اعمال نظارت و انجام بازرسى هاى منظم و ويژه: بازرسى هاى منظم و ويژه سبب مى شود كه 
شخصى كه در انديشه ارتكاب جرم است در تحليل خويش از موقعيت و فرصت ارتكاب جرم اين نتيجه را 
بگيرد كه محيط مدنظر او، قابليت كافى را ندارد و هر لحظه امكان لو رفتن او وجود دارد. در قانون سازمان 
بازرسى كل كشور اشاره به دو مفهوم بازرسى مستمر و فوق العاده شده است، ضوابط انجام بازرسى هاى 

مزبور در آيين نامه اجرايى قانون بيان شده است.
1-1-1- بازرسى هاى مستمر: مطابق با قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور، انجام بازرسى هاى 
مستمر يكى از وظايف سازمان به شمار مى رود. مستمر در لغت به معناى «ادامه دار؛ پيوسته؛ هميشگى 
و به طور مداوم و پيوسته» (انورى، 1382، ص 6977) است. به اين ترتيب در تعريف بازرسى مستمر 
مى توان بيان داشت: «اعمال نظارت و كنترلى كه به طور مداوم و پيوسته توسط سازمان به عمل مى آيد، 
نظر به طبع ادامه دار اين بازرسى ها، انجام آنها تعطيل بردار نيست و بايد طبق برنامه از پيش تعيين شده 
صورت گيرد.» بند د ماده يك آيين نامه اجرايى قانون عنوان «بازرسى برنامه اى» را به بازرسى هاى مستمر 
داده است و در تعريف آن عنوان داشته: «فعاليت هاى نظارتى و بازرسى مستمر بر اساس برنامه هاى مدون 
و منظم ساالنه با تعيين قلمرو موضوعى، محيطى و زمانى» و طبق ماده چهار آيين نامه «برنامه نظارت و 
بازرسى، قبل از پايان هر سال براى سال بعد، با رعايت اولويت ها تهيه و تدوين و به تصويب رياست قوه 
قضاييه مى رسد»؛ بديهى است انجام بازرسى توسط بازرس يا هيئت هاى بازرسى به عمل مى آيد و موضوع 

بازرسى بايد معين باشد. در قانون و آيين نامه اجرايى آن موارد مزبور مشخص شده است.
1-1-2- بازرسى هاى فوق العاده: قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور، جواز انجام بازرسى هاى فوق العاده 
را صادر كرده است. به عنوان يكى از وظايف و اختيارات سازمان، بند ب ماده قانون بيان مى كند: «انجام 
بازرسى هاى فوق العاده حسب دستور مقام معظم رهبرى و يا به دستور رئيس قوه قضاييه و يا درخواست 
رئيس جمهور و يا كميسيون اصل نود قانون اساسى مجلس شوراى سالمى و يا بنا به تقاضاى وزير يا مسئول 
دستگاه هاى اجرائى ذيربط و يا هر موردى كه به نظر رئيس سازمان ضرورى تشخيص داده شود، انجام مى شود».
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1-2- اعمال نظارت كارآمد براى افزايش تالش و افزايش خطر ارتكاب جرم: مجرم ارتكاب جرم 
را انتخاب مى كند، جرم معلول فرصت است، مجرم فردى عقالنى است و جرم انتخابى عقالنى است و 
تأثيرگذاشتن بر عوامل وضعى راحت تر از تغيير و مبارزه با ضعف هاى بشرى و اصالح شخصيت افراد 
است؛ در نتيجه يكى از راهكارهاى مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم، كاستن از فرصت هاى مجرمانه 
است. سازمان بازرسى كل كشور به عنوان اصلى ترين نهاد نظارتى كشور نيز، هدف خود را ايجاد سازمانى 
با نظارت كارا و اثربخش و معتمد مردم و مسئوالن قرار داده است و براى اين منظور بايد جايگاه خود، از 
نظارت سنتى را به نظارت نوين تغيير دهد (محمودى جانكى و قورچى بيگى، 1388، ص 348). نظارت 
نوين داراى شاخص هاى مختلفى است؛ نظارت همگانى، خودنظارتى يا خودكنترلى، سازمان هاى مردم نهاد 
و نظارت الكترونيك يا ديجيتال، از جمله شاخص هاى آن به شمار مى روند (صفرخانى، 1388، ص 64). 
شوراى فناورى اطالعات سازمان بازرسى كل كشور در سال 1389 نظارت الكترونيكى را «دسترسى 
الكترونيكى به اطالعات و اسناد مدنظر براى پايش تكاليف، فرايندها، برنامه ها و فعاليت هاى دستگاه 
اجرايى بر اساس اهداف ساالنه، بلندمدت و تكاليف ذاتى دستگاه» تعريف كرده است (حسينى و فوالدى 
طرقى، 1389، ص 691). وفق قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور: «سازمان مى تواند در موارد 
زير نيز اقدام كند:  ب- با بهره گيرى از فناورى هاى روز و هرگونه ابزار مناسب ديگر بر عملكرد شوراها 
و كميسيون هاى مالى، معامالتى و اعتبارى دستگاه هاى مشمول بازرسى و انجام مناقصات و مزايده ها 
نظارت كند1» و بر اساس آيين نامه اجرايى قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور «سازمان مى تواند 
با بهره گيرى از فناورى هاى نوين و برقرارى ارتباط الكترونيكى با دستگاه هاى مشمول بازرسى، اطالعات 
الزم را از سامانه هاى دستگاه هاى يادشده دريافت و سپس با رعايت اصول و قواعد علمى، آنها را تجزيه و 
تحليل كرده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارايه پيشنهادهاى مناسب، براى مراجع مربوط ارسال  دارد.

1-3- كنترل دارايى هاى اشخاص: به گفته برخى از حقوقدانان «الزام كارگزاران به اعالم دارايى شان، 
خواه به عموم مردم و خواه به نهادهاى دولتى ضد فساد، به طور مؤثر از فساد پيشگيرى مى كند. اعالم 
دارايى ها و منافع، هم به كارگزار مدنظر و هم به دولت در تعيين وجود تعارض منافع كمك مى كند و 
ممكن است متضمن محروم شدن از منافع خصوصى يا اختصاص مجدد منافع به كارگزار ديگرى كه در 

1. ماده 10 قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور
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موقعيت متعارض قرار ندارد، باشد. به طور كلى، الزام كارگزاران به اعالم كامل دارايى خود و دارايى خاص 
در مراحل مختلف كارشان، مبنا و ابزارى را براى مقايسه و شناسايى دارايى هايى فراهم مى كند كه از 
طريق فساد تحصيل شده اند. مى توان به طور متعارف از كارگزارى كه در زمان سمت خود دارايى عمده اى 
را تحصيل كرده، خواست تا توضيح دهد، اين دارايى را از كجا آورده است. توسل به چنين شيوه اى براى 
پيشگيرى از بروز فساد، ايجاب مى كند كه دولت ها، مقامات عمومى  را كه دارايى شان طى دوره تصدى به 
شكل نامعقولى افزايش يافته و با توجه به عوايد و درآمدهاى قانونى شان دليلى براى چنين افزايشى وجود 

نداشته، تحت پيگرد و مجازات قرار دهند» (شمس ناترى و توسلى زاده، 1390، ص 209).
1-4- استقرار هيئت بازرسى در ادارات: وجود فرصت ها و مناسبت هاى ارتكاب جرم، همواره يكى از 
عوامل مهم در بروز بزهكارى بوده و بزهكار را به ارتكاب عمل ترغيب مى كند. ترديدى نيست هرچه افراد 
ضعف نفس بيشترى داشته باشند در مقابل فرصت هاى ارتكاب بزه، آنگاه كه منافع حاصله از جرم را به 
آسانى در دسترس مى بينند دچار وسوسه بيشترى شده و زودتر به آستانه تحريك مى رسند. اثر فرصت ها 
در بروز بزهكارى يك عامل قطعى و تعيين كننده است و شخص مجرم به عنوان يك عامل ثابت، با 
ارزش صفر قلمداد مى شود و فرصت هاى جرم به عنوان متغيرهايى كه اگر ارزش مثبت داشته باشند، 
غنيمت شمرده شده و جرم ارتكاب مى يابد. با توجه به وجود اينگونه متغيرها و به منظور كاهش اثرات آن 
در بروز جرم يكى از انواع پيشگيرى كه پيشگيرى وضعى است، مطرح مى شود كه هدف آن عبارت است 
از اتخاذ تدابير الزم به منظور افزايش بهاى عمل مجرمانه نسبت به سود حاصل از آن (بيات، شرافتى پور 

و عبدى، 1387، ص 42).  
2- قانون برنامه پنجم توسعه و پيشگيرى وضعى: از هنگام انتشار ديدگاه هاى پايه گذاران مكتب 
تحققى، به ويژه نگرش هاى «سزار لمبروزو» تا امروز، دسته بندى هاى متعددى از بزهكاران ارائه شده است. 
يكى از بارزترين اين تقسيم بندى ها بر پايه معيار «حسابگرى» است كه به موجب آن مجرمان را مى توان 
در دو گروه غير حسابگر يا حسابگر طبقه بندى كرد؛ دسته نخست، بيشتر تحت تأثير هيجانات و بدون 
توجه به پيامدهاى ناشى از وقوع جرم آن را برمى گزينند، كودكان و مجانين بزهكار در اين دسته جاى 
مى گيرند، اما گروه دوم، افرادى هستند كه با رويكردى حسابگرانه و با در نظر گرفتن سود و زيان حاصل 
از ارتكاب بزهكارى، به آن روى مى آورند. اين دسته بزهكارى را مانند فعاليت تجارى و اقتصادى (البته 
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نامشروع) پنداشته و پس از ارزيابى «هزينه و فايده» در صورت سودآور بودن، به ارتكاب جرم روى مى آورند، 
بكار بردن شيوه هاى پيشگيرى وضعى مى تواند تا حد زيادى آنها را از انجام جرم منصرف سازد (نيازپور، 

1391، ص 208).
3- رسيدگى به گزارش ها و شكايت ها درباره مأموران يا سازمان هاى دولتى: يكى از انواع بازرسى و 
نظارت هايى كه سازمان بازرسى كل كشور وظيفه انجام آن را دارد، بازرسى موردى است. منظور از بازرسى 
موردى «بررسى شكايات و اعالمات مقرون به دليل داير بر وقوع تخلف يا سوء جريان در محدوده صالحيت 
سازمان» است1. در ماده 12 آيين نامه تصريح شده است: «سازمان مى تواند به شكايات و اعالمات اشخاص، 
در خصوص سوء جريان ادارى و مالى و نقض قوانين و مقررات دستگاه هاى موضوع بند (الف) ماده 2 
قانون تشكيل سازمان و كاركنان آنها رسيدگى كند». شكايت در صورتى مى تواند عامل تهديدكننده اى 
براى شخصى كه سوداى ارتكاب جرم را در ذهن خود مى پرورد، باشد كه طرح آن به سادگى ممكن باشد. 
در اين راستا، نه تنها اظهار شكايت به صورت شفاهى قابل ترتيب اثر دادن است، بلكه طرح آن به صورت 
الكترونيكى كه نيز سبب مى شود، سازمان بازرسى كل كشور، در صورت مقرون بودن شكايت به دليل 
كافى، فرايند بازرسى را شروع كند. بدين منظور سازمان، سامانه الكترونيكى رسيدگى به شكايات و 

اعالمات را راه اندازى كرده است2.
سازمان بازرسى كل كشور و پيشگيرى كيفرى: برخى در تعريف پيشگيرى كيفرى بيان داشته اند: 
«پيشگيرى كيفرى عبارت از مجموعه تدابير و اقداماتى است كه هدف از اعمال آن كاهش جرم و بزه، ترس 
و ارعاب در مجرمان براى عدم تكرار جرم هاى بعدى، جلوگيرى از مجرم شدن مجرمان بالقوه، تأديب افراد 
جامعه، به خصوص مجرمان با هدف افزايش نظم و امنيت عمومى و فردى، كاهش انگيزه ها و فرصت هاى 
مجرمانه در افراد جامعه، دفاع از حقوق قربانيان جرم در چارچوب قانون است» (بيات، شرافتى پور و عبدى، 
1387، ص 30).  بازدارندگى را از جمله اهداف مجازات ها ذكر كرده اند. بازدارندگى «هدف تقليل گرايانه اى 
كه از ديرباز و در قالب يك نظريه توانمند و در بطن مدل تنبيهى و در چارچوب كاركرد فايده مند كيفر 
تكوين يافته و با نگريستن به افق هاى پيش رو، اعمال مجازات را نه با هدف جبران گذشته هاى تاريك، 

1. بند ه ماده يك آيين نامه اجرايى قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور
2. https://shekayat.bazresi.ir/index.htm
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بلكه با هدف ساختن آينده اى روشن الزم مى انگارد، بدين سان سياست اصلى ديدگاه بازدارندگى، تهديد به 
مجازات كيفرى يا اجراى آن براى كاهش انگيزه جرم است، يعنى استفاده از مجازات به عنوان بازدارنده اى 
كه مانع تكرار جرم و از سوى مجرم شده و نيز به شكل كّلى انگيزه ديگران را براى ارتكاب جرم كاهش 

مى دهد» (دادبان و آقايى، 1388، ص 127).
كيفر مجرمان هنگامى مى تواند بازدارنده باشد كه رسيدگى به پرونده كيفرى با اطاله دادرسى مواجه 
نباشد، هرچه رسيدگى به امر كيفرى با سرعت بيشترى صورت گيرد، اثر بازدارندگى آن به همان اندازه، 
افزايش خواهد يافت. در اين خصوص قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور، پيش بينى كرده است 
كه رسيدگى به گزارش هاى سازمان در مراجع قضايى و ديگر مراجع صالح به صورت خارج از نوبت خواهد 
بود. بر اساس ماده 6 قانون مزبور: «گزارش هاى سازمان در مراجع قضايى و هيئت هاى رسيدگى به تخلفات 
ادارى، انضباطى و انتظامى، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت 3 ماه، رسيدگى مى شود. چنانچه رسيدگى به 
پرونده ها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع يادشده بايد داليل آن را در پرونده درج و تصريح 
كنند. آراِء صادره مراجع قضائى با درخواست سازمان بازرسى كل كشور و موافقت دادستان ذيربط و آراِء 
صادره هيئت هاى رسيدگى به تخلفات ادارى، انضباطى و انتظامى با درخواست سازمان يادشده در مراجع 
ذيصالح ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر بوده و اين رسيدگى نيز خارج از نوبت خواهد بود».

سازمان بازرسى كل كشور و پيشگيرى اجتماعى: از نظر جرم شناسى، پيشگيرى اجتماعى مبتنى بر 
علت شناسى جرم است. يعنى پيشگيرى اجتماعى از جرم، مستلزم قبول اين واقعيت است كه عوامل 
مختلفى در تكوين جرم نقش دارند. عوامل اجتماعى بايد اين عوامل جرم زا را خنثى كند. عوامل اجتماعى 
عمومى و شخصى، نقش عمده اى در بزهكارى دارند. پيشگيرى اجتماعى يعنى مداخله در محيط اجتماعى 
عمومى و شخصى. محيط اجتماعى عمومى مانند محيط هاى فرهنگى، اقتصادى، سياسى كه نسبت به 
همه مشترك است. محيط اجتماعى شخصى مانند محله و مانند آن (نجفى ابرندآبادى، 1391، ص 509). 
برخى از حقوقدانان بيان داشته اند كه ذكر دستگاه ها و نهادهاى مزبور به صورت تمثيلى است و حكم 
تكليفى اين ماده فقط شامل نيروى انتظامى و بسيج مستضعفين، جمعيت هالل احمر و شهردارى ها 
نمى شود، بلكه به نظر مى رسد تمام سازمان هاى دولتى و عمومى و حتى خصوصى را در راستاى وظايف 
خويش شامل مى شود (اصغرى و سرمدى واله، 1391، ص 153). اين نظر، قابل تأييد است، به خصوص با 
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تصويب قانون پيشگيرى از وقوع جرم و اصالحات اخير قانون تشكيل سازمان بازرسى. با توجه به قوانين 
پيش گفته، سازمان بازرسى كل كشور نيز بايد در راستاى پيشگيرى از وقوع جرم اقدامات الزم را مبذول 
كند. حال پرسش اين است كه سازمان بازرسى كل كشور چگونه مى تواند در راستاى پيشگيرى از وقوع 

جرم اقدام كند؟
در پاسخ به پرسش اخير بايد گفت كه بر اساس قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور، جواز اين 
امر وجود دارد. به موجب بند د ماده 11 قانون سازمان بازرسى: «سازمان مى تواند در موارد زير نيز اقدام كند:  
د- اطالع رسانى و آگاهى بخشى عمومى از طريق رسانه هاى عمومى به منظور ارتقاء سالمت نظام ادارى و 
مقابله با فساد، با رعايت قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 1392». اهم اقداماتى كه سازمان مى تواند در 
راستاى تحقق پيشگيرى اجتماعى انجام دهد عبارت است از: 1- آموزش فرهنگ سازمانى، 2- ارتقاى 
فرهنگ عمومى و 3- تعامل با ساير دستگاه هاى مسئول به منظور ايجاد هماهنگى در پيشگيرى و 

مبارزه با فساد.

بحث و نتيجه گيرى
دولت موظف به حفظ نظم و امنيت جامعه و افراد است و ايجاد امنيت و آرامش تنها با توسل به شيوه هاى 
كيفرى پس از وقوع جرم محقق نمى شود؛ بنابراين دولت بايد قبل از وقوع بزه شرايط و فرصت هاى تحقق 
آن را از بين ببرد. برخى از راهكارهاى كنترل بزهكارى، از طريق كنترل بزهكار به عنوان يكى از محورهاى 
اصلى ارتكاب جرم است. در طول تاريخ انجام نظارت توسط كارگزاران حكومت معمول بوده و بازرسى 
براى حفظ حكومت امرى ضرورى است. در نامه حضرت على (ع) به مالك اشتر نيز بر نقش بازرسان 
دولتى در كنترل دستگاه هاى ادارى حكومت تأكيد شده است. در راستاى انجام وظايف نظارتى و بازرسى، 
در تاريخ كشور ايران، دستگاه هاى خفيه نويسى، ديوان اشراف و مانند آنها فعاليت مى كردند. با گذار 
از دولت سنتى به دولت مدرن، سازمان نظارتى نيز، به شكل مدرن و امروزى خود درآمد. در كشور ايران، 
سازمان بازرسى كل كشور مسئول نظارت بر دستگاه هاى حكومتى و برقرارى حسن جريان امور است. 
قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور، وظايف و مسئوليت هاى متعددى را براى سازمان پيش بينى 

كرده است كه همگى در راستاى اجراى اصل 174 قانون اساسى است.
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يكى از پرسش هايى كه در اين پژوهش به آن پاسخ داده شده آن بود كه سازمان بازرسى كل كشور، در 
امر پيشگيرى از جرم نيز داراى نقش است. اين وظيفه ضمن اينكه از قانون اساسى قابل استنباط است، 
با تدقيق در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون پيشگيرى از جرم و نيز پاره اى از عبارات قانون تشكيل 
سازمان بازرسى نيز قابل برداشت است. راهكارهايى كه سازمان بازرسى كل كشور مى تواند در راستاى 
وظيفه پيشگيرى از جرم بكار گيرد، متعدد است. پيشگيرى وضعى، پيشگيرى كيفرى و پيشگيرى 
اجتماعى مى تواند مهم ترين آنها تلقى شود. از ميان انواع پيشگيرى هاى وضعى، كيفرى و اجتماعى، 
پيشگيرى كيفرى نمى تواند متناسب با اهداف و وظايف سازمان باشد؛ ولى در راستاى تحقق بخشيدن به 
امر پيشگيرى كيفرى از وقوع جرم، به خصوص در مرحله تعقيب و شروع تعقيب كيفرى، سازمان نقش 

قابل توجهى را ايفاء مى كند. 
با توجه به يافته هاى اين پژوهش، سازمان بازرسى كل كشور، براى انجام وظايف پيشگيرى از جرم 
خويش، بهترين راهكارى كه دارد، پيشگيرى وضعى است. سازمان مى تواند برخى از تكنيك هاى بيست و 
پنج گانه پيشگيرى وضعى به خصوص تكنيك هاى افزايش تالش، خطرناك كردن موقعيت ارتكاب جرم 
و كاستن از عوايد ناشى از جرم را به خوبى بكار گيرد. انجام بازرسى هاى منظم، انجام بازرسى هاى ويژه، 
الزامى كردن ثبت معامالت دولتى در سامانه نظارت بر معامالت، كنترل دارايى هاى مقامات و مسئوالن، 

مهم ترين اقداماتى است كه سازمان مى تواند در اين خصوص انجام دهد.
قانون سازمان بازرسى كل كشور، اين اجازه را به سازمان داده است كه براى ارتقاى سالمت ادارى، 
مبارزه با فساد و مانند آن، آموزش هاى الزم را ارائه كند. اين خود بدان معنا است كه سازمان مى تواند كه از 
يافته هاى پيشگيرى اجتماعى از وقوع جرم بهره ببرد. البته بايد خاطرنشان كرد كه سازمان در اين زمينه 
تكليف ندارد و قانون در مقام بيان رخصت و اختيار نيست؛ زيرا با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه، قوه 
قضاييه بايد اقدامات مناسب را براى تحقق پيشگيرى جامعه مدار انجام دهد و با توجه به اينكه سازمان 
بازرسى كل كشور، از اركان اين قوه محسوب مى شود، اين تكليف متوجه سازمان خواهد بود. يافته هاى 
اين پژوهش حاكى از آن است كه براى تحقق اين هدف، سازمان بايد به آموزش فرهنگ سازمانى براى 
مبارزه با انحرافات كارى، ارتقاى فرهنگ عمومى از طريق آموزش و بهره گيرى از توان رسانه ها بپردازد. 
همچنين سازمان مى تواند براى محقق ساختن اين وظيفه از ظرفيت سازمان هاى مردم نهاد استفاده كند.
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پيشنهادها
مهمترين پيشنهادى كه با توجه به يافته هاى پژوهش در خصوص نقش سازمان بازرسى كل كشور در 
پيشگيرى از جرائم مى توان ارائه كرد اين است كه سازمان بايد بهينه كردن سامانه نظارت بر معامالت 
دولتى را در دستور كار قرار دهد و آموزش هاى الزم را به دست اندركاران ارائه دهد. سامانه مزبور به خوبى 
مى تواند، در جلوگيرى از ارتكاب برخى از جرائم اقتصادى، نظير تبانى در معامالت دولتى، نقش قابل 

مالحظه اى ايفاء كند. 
يكى از جلوه هاى مهم براى پيشگيرى از جرائم مختلف اقتصادى، مى تواند پرداخت از طريق كارت خوان ها 
باشد. به اين ترتيب تمامى نهادهاى عمومى حاكميتى از قبيل شركت هاى دولتى، بيمارستان هاى دولتى 
و ساير نهادهايى كه به مردم خدماتى ارائه مى دهند و يا كاال مى فروشند و در قبال آن بهاى مصوب را 
دريافت مى كنند، ملزم شوند كه شيوه پرداخت و دريافت خود را به صورت الكترونيكى برقرار كنند. از 
اين رهگذر، مبالغ دريافتى به طور مستقيم در حساب نهاد مربوط واريز مى شود و از دسترس افراد خارج 

مى شود و از دستبرد مصون مى مانند.
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