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چکیده

جرایم در همهجا بر اذهان ،احساســات و رفتارهای مردم تأثیر منفی دارد .اما جرایم باندی بیشــترین

اثرات منفی را بر جامعه باقی میگذارند .بر این اساس در کشور سالی نداریم که پلیس آگاهی نسبت به
مبارزه و مقابله در متالشــی کردن فعالیت مجرمانه باندهای جنایی اقدامی انجام نداده باشد؛ زیرا جرایم

با توجه به پیچیدگی جامعه به سمت سازمان یافتگی و باندی شدن حرکت میکنند و یکی از چالشهای

پیش روی جرمیابان و کارآگاهان جرایم باندی و سازمانیافته است ،که در این مقاله به ابعاد مختلف آن

پرداخته میشــود .این مقاله برگرفته از اقدامات بیــش از  40پرونده باندی در حوزههای جرایم جنایی،
ســرقت ،کالهبرداری و ...میباشــد .هدف از نگارش این مقاله پاســخگویی به این سؤاالت است :چگونه

جرایم باندی شــکل میگیرد؟ افراد چگونه به باند میپیوندند؟ چگونگی نامگذاری باند ،گســتره فعالیت
مجرمانه باند ،نقش القاب افراد در باند ،شــیوه و شــگرد مجرمانه باند ،و اینکه چرا برخی به مقابله با رفتار

مجرمانه میپردازند ولی برخی تن به قانون و اطاعت از آن نمیدهند؟ چرا برخی خطر ارتکاب جرم را به

جان میخرند و روش مجرمانه را در زندگی برمیگزینند ،در حالی که دیگران به زندگی مجرمانه پشت
میکنند؟ در این مقاله تالش شده است تمام جوانب مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد.
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واژگان کلیدی :جرایم باندی ،روشهای جذب ،خصوصیات جرم باندی ،گرایش در گروههای جنایی.

مقدمه

بســیاری از داســتانها ،باورهای عمومی در مورد باندهای جنایی را تقویت و بر رفتار خشــونتآمیز

ایــن باندهــا تأکید دارند .برنامههای خبری رادیو و تلویزیون و صفحــات اول روزنامهها اغلب پیامدهای
جدیدترین حادثه از خشــونت باندهای تبهکاری را به تصویر میکشــانند (ر.ک کاتز و وب.)20: 1393 ،

تحقیقات نشان میدهد ،اخبار جنایی حداقل  4درصد ،و حداکثر 28درصد و به طور متوسط  7درصد از

محتوای روزنامهها را تشکیل میدهد .این نسبت در مورد رسانههای دیداری و شنیداری درصد متفاوتی

بین  10تا  13درصد را به خود اختصاص داده میدهد (فرجیها .)58 :1385 ،اما عناوین جذابی همچون:
گروه کفتار ،موســی پلنــگ در چنگال پلیس از اهمیت ویژهای برخوردار اســت (میرجعفری و بیابانی،

 .)38 :1387برخی جرایم در ذات خود حامل خشــونت هســتند .مانند سرقت مسلحانه ،تجاوز به عنف
و( ...همان .)29 :اما ممکن است اعضای باندهای جنایی جرم را به عنوان یک شیوه زندگی پذیرفتهاند و
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حتی خود را جدای از جامعه بپندارند و نســبت به هم و نســبت به گروه از صمیمیت خاصی برخوردارند،

روابط بین اعضا بر اســاس اعتماد متقابل شــکل میگیرد ،رئیس باند که خود را برتر از دیگران میداند

به شــکلی افراطی تســلط و اقتدار خود را به دیگران اثبات میکند و از اعضا تبعیت کورکورانه میخواهد،

گاهی مواقع قدرت بدنی و خشــونت ضامن اقتدار اوســت(همان .)41 :باندهای جنایی در هر جرمی ،از
ســرقت خرد گرفته مثل (لوازم داخل خودرو و وســایل جانبی آن) تا جرایم کالن مثل قتل و همه موارد

بین اینها ،شرکت دارند .اما چنانچه کارآگاه از دانش و مهارت متناسب با جرم برخوردار باشد ،جرایم به

شیوه مؤثر کشف و برخورد میشود .حال چنانچه پلیس آگاهی دانش کمتری نسبت به مجرمان داشته
باشــد ،جرایم آزادانه گســترش مییابند(ر.ک کاچالک .)1394 ،جرم دایماً در حال تغییر است و خود را
با شــرایط و امکانات جامعه ســازگار میکند .به عنوان مثال در جامعه سنتی جرم به شکل ساده به وقوع

میپیوندد و کشف آن هم ساده میباشد .اما زمانی که جامعه در مسیر رشد و توسعه قرار میگیرد جرم
هم از پیچیدگی الزم برخوردار میشــود و کشــف آن هم سختر صورت میگیرد .لذا در جامعه امروزی،
مهمترین و برترین ابزار پلیس یکی اطالعات اســت و دیگری تجهیزات و فناوری؛ چراکه هر وســیلهای

که وارد جامعه میشــود میتواند در معرض جرم قرار بگیرد یا اینکه به ابزاری برای ارتکاب جرم تبدیل

شــود .به عنوان نمونه ،خودرو هم وســیلهای در معرض سرقت و هم وسیلهای برای ارتکاب جرایم دیگر
بشــمار میرود .با این حال جرم در حال دگردیســی اســت و روندی رو به باندی و سازمان یافتگی شدن
پیــش مــیرود .لذا کمتر روزی وجود دارد که صفحات حوادث روزنامه نســبت به انعکاس جرم مطلبی

 8درج ننمایند .برخی از این جرایم به صورت فردی به وقوع میپیوندد و پارهای به صورت باندی و گروهی
دوره دوم میباشد .اینکه چگونه یک جرم باندی شکل میگیرد ،چگونه اعضای این باندها به هم میپیوندند ،گستره
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اهمیت در این است که جرایم از فرد به گروه در حال انتقال است و به این ترتیب این جنایات به صورت

باندی و سازمان یافته بروز و ظهور مییابند .بسیاری از جامعهشناسان و صاحبنظران این حوزه معتقدند
که وجود بسترهای پنهان و نیز ناهنجاریهای موجود در جامعه و خانواده ،عامل عمده و اصلی بروز این

حوادث و در نهایت عامل شــکلگیری باندهای تبهکار اســت .از سوی دیگر با توجه به امکان شکست در

نقشههای جنایتکارانه توسط یک فرد ،بسیاری از افراد تبهکار ترجیح دادهاند تا به صورت گروهی و باندی
وارد عمل شوند؛ زیرا به اعتقاد بسیاری از آنها ،امکان لو رفتن نقشهها و دستگیری همه اعضای یک باند

محدود اســت(معصومی .)2 :1381 ،اما برخی روانشناســان هم بر این عقیدهاند که وقتی عدهای با هدف

خالفکاری گرد هم میآیند ،قبح جرم برایشــان کمرنگ شــده و دیرتر پشیمان میشوند؛ چرا که خود را

تنها نمیبینند و اینگونه میپندارند که اگر قرار باشد مجازاتی دامنگیرشان شود ،همدستانی دارند که

میتوانند گناه را به گردن آنها بیندازند .در بررسی مراحل تشکیل برخی باندها میتوان برگزاری محافل
دوســتانه نوجوانان و جوانان را به عنوان پایه شــکلگیری باند برشمرد ،این در حالی است که کانونهای

کردهاند ،زندان به عنوان مرکزی برای سپری کردن مدت محکومیت مجرمان بنا بر مجازات تعیین شده
جهت تنبیه و بازپروری آنها در نظر گرفته شده است .در این میان نکته حایز اهمیت این است که مجرمان
با انواع جرایم ارتکابی بعضاً برای مدت طوالنی در کنار یکدیگر زندگی میکنند که بدین ترتیب با توجه
به شرایط محیطی زندان احتمال تشکیل باندهای مجرمانه در جریان انتقال شیوهها و ترفندهای ارتکابی

از ســوی زندانیان افزایش مییابد(قدمی .)1386 ،به طور کلی جرايم باندي ،جرايمي نيســتند كه در اثر
غليان احساســات يا بدون اختيار و اراده صورت پذيرند؛ بلكه حساب شده هستند .گرچه چنين جرايمي
گاه مدت كوتاهي روي ميدهند ،آيا تا به حال اين جمله را شــنيدهايد كه "شــهرت ،همه چيز اســت"؟
اعضاي باندهاي تبهكار ،شــهرت خود را در ســايه جرايم ارتكابي خود و ميزان از خودگذشتگيشان براي

باند تبهكار كســب ميكنند .گاهی وقتها مجريان قانون مجبور باشــند براي يافتن شاهد عيني جنايات
باندهاي جنایی دشواريهاي فراواني را بر خود هموار كنند ،پيگرد قانوني هم دشوار و دشوارتر ميشود.
اين امر به نوبه خود ،باعث رشــد باند جنایی شــده و در بین ،باندهاي تبهكار ،شــهرت دست یابند( ر.ک

وات کینز و اشبای.)64-65 :1389 ،
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تشکیل باند را به هیچ وجه نباید تنها به این دوستیها محدود دانست .طبق آنچه کارشناسان بارها اعالم

تعریف جرم باندی

تعریف جرم باندی از نگاه پلیس آگاهی بیانگر این اســت :جرایمی که توســط حداقل دو نفر با طرح و

نقشه قبلی صورت گیرد را جرایم باندی گویند .پس ارتكاب جرم كه بتوان از آن بهعنوان «باند» استفاده 9
نموده وجود حداقل دو نفر در ارتكاب جرم الزم اســت؛ يعني يك نفر كه بهعنوان شــريك يا مباشــر در دوره دوم

ارتكاب جرم دخالت دارد ميتواند معاون هم باشد يعني شرايط ارتكاب جرم را هم آسان نمايد .اما در یک
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جرم باندی مثل ســرقت خودرو اشــخاص زیادی در آن نقش دارند؛ مثل زاغ زن ،مالبر ،مالخر و ...ممکن
اســت در یک جرم نقش دو نفر برای ارتکاب جرم کافی باشــد ولی برای یک سری از جرایم به لحاظ نیاز

به تخصصهای مختلف افراد بیشتری در آن دخیل باشند .بر این اساس این تعریف میتواند تمام جرایم
اعم از قتل ،تجاوز و ســرقت در برگیرد بنابه به تعریف از نگاه معاونت مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی ناجا

باندها به دو دسته تقسيم ميشوند:

 .1باندهاي سازمانيافته (منسجم)؛  .2باندهاي غيرسازمانيافته (خرده باند)

الف – داراي رئيس باند (سرکرده)باشند.

ب – با برنامهريزي اقدام به ارتكاب جرمنمايند.

پ – در باندهايي كه به صورت گســترده فعاليت دارند داراي سيســتم سلســله مراتبي ،حيطهبندي

اطالعاتي و تقسيم كار هستند.
ً
ت – رئيس باند (ســرباند) معموال نســبت به ساير اعضای فردي جسورتر ،داراي ضريب هوشي باالتر و
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رفتاري خشنتر (جهت اداره كردن باند و جلوگيري از تخطي اعضاء) ميباشد.
ث -افراد باند معموالً داراي يك پاتوق مشترك بوده كه از آن براي برنامهريزي عملياتي و پنهان كردن
آالت و ادوات جرم و همچنين اموال بهدست آورده استفاده مينمايند.
ج – در باندهــا عمومــاً فردي بهعنوان مالخر يا بازارياب حضور دارد كه وظيفه تبديل اموال بهدســت
آمده را به نقدينگي برعهده دارد.

چ – اعضای باند جهت نيل به اهداف خود هميشــه از وســائط نقليه (خودرو و موتورسيكلت) كه اكثراً
سرقتي يا اركان مخدوش هستند ،استفاده مينمايند.

ح – در تفاوت باندهاي ســازمانيافته يا خرده باندها ميتوان چنين عنوان کرد كه در مواقع رويارويي
با مأمورين هيچگونه ترس و ابايي در درگيري با آنان ندارند.

دیدگاههای نظری در خصوص باند

به اعتقاد استیون مالوری ( )2012باند در واقع ،مشاركت هماهنگ افراد براي رسيدن به هدف خاص

اســت .باندها ،كارآفرينان ســازمان يافتهاي هستند كه با سرمايهگذاري مجدد ،سودآوري ميكنند .آنها

سازمانهاي منظمي هستند كه كاالها و خدمات غيرقانوني خود را به بازار عرضه كرده و از اين راه سود
هنگفتي كسب ميكنند .محققان ديگر ،اعضاي باندها را افراد بي برنامهاي ميدانند كه به منظور كسب
درآمد ،متحد ميشــوند .نهادهاي قانوني ،باندها را به عنوان گروههاي سازمانيافته با رهبران سرشناس

 10و زير فرماندهيهاي ضعيفتر ،توصيف ميكنند .فعاليت اين گروهها مجرمانه و تهديدي براي جامعه در
دوره دوم نظر گرفته ميشود .
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نگرش باندهاي خياباني در ســه واژه خالصه ميشــود :شهرت ،احترام و انتقام( .توجه داشته باشيد كه

اين سه واژه ويژگيهايي هستند كه تقريباً در تمام باندهاي تبهكار يافت ميشود) .قانون مجازات عمومي
ايالت تگزاس ،باند را بدين شكل تعريف ميكند :تعداد سه يا بيشتر از سه نفر كه نشان يا نماد شناسايي
مشتركي دارند ” ،از رهبري مشخصي برخوردار هستند و به طور مستمر در ارتكاب فعاليتهاي مجرمانه

با هم همكاري ميكنند ".بعضي از اين باندهاي خياباني به سطحي ميرسند كه ميتوان آنها را در زمره

گروههاي تبهكار ســازمان يافته قرار داد ،اما اين تعريف ،نوعي طبقهبندي موضوعي اســت كه تا به امروز
نيز بر سر آن بحث و جدل وجود دارد(مالوری.)16-17: 1392 ،

اما به اعتقاد ســاگانت و شــاو باند یکی از ســازمانهای کوچکی اســت که در این سازمان مدیریت و
ســازماندهی تمامی فعالیتهای جرم به وسیله یک نفر انجام میشوند .این سازمانها معموالً خانوادگی

هســتند یا میان چند دوســت بسیار صمیمی ایجاد میشــوند .همه فعالیتها در درون همین اطرافیان
نزدیک هستند .این سازمانها معموالً تنها به یک فعالیت مجرمانه مشغول هستند که به تدریج به فعالیت

دیگر میپردازند .با این حال این فعالیت هیچ گاه حرفه این افراد نمیشــود و به صورت اتفاقی و گه گاه
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صورت میگیرد (ساگانت و شاو.)101 :1392 ،
خصوصیات جرایم باندی

با توجه به مطالعه بیش از  40باند مجرمانه ،محورهای فعالیت آنها مورد کنکاش قرار گرفته است که

عمده این خصوصیات را میتوان به شرح زیر برشمرد.

1.1تحقیقات نشــان میدهد عمده باندهای تشــکیل شده شهرستانی ،براســاس نظریه بعد مسافت،

هرچقدر مســافت طوالنیتری برای ارتکاب جرم طی نمایند به دنبال جرم ســنگینتر و ســود بیشتری
هستند (بیابانی.)31 :1393 ،

2.2این تحقیق که به صورت پروندهای و مطالعات اســنادی صورت گرفته نشــان میدهد عمده فعاالن

باندهای نیمه حرفهای؛ اعضای خود را از بین بستگان فامیلی و هموالیتیهای خود تشکیل میدهند که
وابستگی به خاک و خون وفاداری آنها را نسبت به هم دوچندان می نماید .اما باندهای حرفهای معموالً

اعضای خود را از بین زندانیان سابقهدار و جسور انتخاب میکنند.

3.3عمده اعضای باندها دارای خالکوبی در بدن هســتند که بیشــتر کلمه مادر و موضوعات عاشقانه

را بــر روی بــدن خود خالکوبی مینمایند و برخی هم با توجه به نام باند (چنانچه اســامی حیوانات را
داشــته باشــد) تصویر آن را بر روی بدن خود حک میکنند .فقط در یک باند سردســته باند به لحاظ

عشــق و عالقه به درجه ســروانی ،آن را روی شانههایش خالکوبی کرده بود یا سعید سامورایی از مچ پا

تا گردن خالکوبی داشت.

4.4گســتره باندها نشــان میدهد چنانچه اعضای یک باند از نفرات بیشــتری برخوردار باشند گستره

جغرافیایی وسیعتری را در اختیار دارند و افراد نسبت به قربانیان خشونت بیشتری اعمال مینمایند .اما
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اگر اعضای باند از نفرات کمتری برخوردار باشد معموالً گستره جغرافیایی آنها در یک یا دو شهر خالصه

میشود و در تهران ،حوزه استحفاظی چند کالنتری را در بر میگیرد.

5.5هرچقدر اعضای باند پس از تشــکیل در زمان طوالنیتری دستگیر شدند حرفهایتر عمل کردند و

سعی کردند نواقص و میزان خطاهای خود را به حداقل برسانند.

6.6عمده باندها ،ارتکاب جرم را برای تأمین مواد مخدر اعالم کردند و این بیانگر این است که مواد در

جرم تأثیر دارد و بالعکس جرم هم در مواد تأثیرگذار است(علیوردی نیا و بیابانی.)243 :1393 ،

7.7هیچ یک از باندهای یاد شــده در این مطالعه رقیبی برای هم نبودند؛ میتوان گفت که بحث رقیب

فقط در باندهای مواد مخدر وجود دارد.

8.8باندهایی که اکثر اعضایش جوان باشــند ،خشــونت یکی از راههای رســیدن به هدف را انتخاب

میکنند.

9.9استفاده از زنان در باندهای جنایی هنوز مرسوم نشده ،اما در گروههای جنایی که زنان در آن نقش

بررسی شناخت جرایم باندی؛ راههای شناسایی و مشکالت مبارزه با آن

دارند بیشتر برای رد گم کردن میباشد.

1010نوجوانــان به این دلیل تشــکیل باند میدهند که به تنهایی قادر به انجام کار نیســتند؛ مانند باند

اسیدپاشی.

1111چنانچه یکی از اعضای خانواده باند مجرمین دارای سابقه جرم بوده باشد ،نسبت به سایر نفرات در

کوتاهترین زمان آن مهارت را میآموزند .بر اساس نظریه ساترلند که میگوید وقتی ارزشها در دسترس
باشند افراد سریعتر آن را فرا میگیرند.

 1212برخی از اعضا به دلیل اینکه شــناخته شــوند عضو باندهای جنایی میشوند؛ چراکه در باند شهرت،

احترام و انتقام مالک است.

علل گرایش به عضویت در باندها

جرایم گروهی در مقایســه با جرایم فردی قدرت جذب افراد بیشــتری را دارد .همین قدرت سرایت به

دیگران آن را خطرناکتر و مخربتر از جرایم فردی کرده است .درباره ارتکاب جرایم باندی یا گروهی و در
پاســخ به این ویژگی اســت که جرایم گروهی زودتر به وسیله پلیس قابل شناسایی است .وقتی ماجرای

کرکســها در ســال  ١٣٨٠به وقوع پیوســت ،وقتی حاتم گرگی و اعضای گروهش بازداشت شدند ،وقتی
گروه ســیاهها ،مارمولکها و ...همگی متالشــی شدند ،این نکته نمود بیشتری پیدا کرد که با وجود شانس

کمتر در پنهانکاری و رهایی از چنگال قانون ،جرایم گروهی به طور مستمر در حال شکلگیری و جریان

 12اســت .نیاز داشــتن به هویت جمعی اساس شکلگیری گروههاســت و گروههای مجرمانه نیز از همین
دوره دوم قاعده تبعیت میکنند .مطالعاتی که روی باندها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده
سال هشتم
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عضویت آنها شــده باشــد تمایل و نیاز آنها به داشــتن هویت جمعی و گروهی سبب عضویت آنها در یک

گروه شده است .به عبارتی عضویت در یک گروه ،خواه مثبت یا منفی پاسخ دادن به نیازی تحت عنوان
همبســتگی اجتماعی اســت .گروه در واقع برای افرادش پر کردن جای خالی همبستگی اجتماعی را بر

عهده دارد .فرد باید در جاهایی نظیر خانواده این نیاز به همبستگی اجتماعی را در خود ارضا میکرده ولی
نتوانسته است .شبکههای بزرگتر بزهکاری یا خالفکاری دارای منافع کام ً
ال مشخصی هستند .انگیزههای
پرقدرت مالی در میان اســت .میزان ثروت زیادی هم در چرخه کار آنان جریان دارد .به همین ســبب

انگیزهای زیادی برای مرتبط ساختن شبکههای کوچکتر به خود و همچنین حفظ منافعشان دارند .تجربه
کشورهای توسعه یافته هم در این باره نشان میدهد خیلی از سردمداران شبکههای مافیایی میآیند و

در حوزه نهادهای قانونی فعال میشــوند و با راه اندازی اماکنی نظیر کلوبها ،قمارخانهها و یا ...جوانان را
جذب و شناسایی میکنند(فکوهی .)1391 ،مارتین جانکوفسکی ،جامعهشناس که به بررسی این موضوع

پرداخته اســت که چرا افراد به باندها میپیوندند ،چگونه باندها اعضا را اســتخدام میکنند و وقتی باند را
فرد متقاضی و رئیس باند است .او میگوید معمولترین علل پیوستن به باندهای جنایی عبارت است از:
 .1باند به افراد فرصت میدهد تا پول بیشتری بدست آورد.
 .2باند اعضا را سرگرم میکند.

 .3باند به اعضا امکان ناشناس ماندن میدهد که موارد دستگیری و اتهام به جرم را کاهش میدهد.
 .4باند از فرد در برابر خطرات ناشی از زندگی حمایت میکند.

در مواردی که باندها چندین نسل وجود داشته باشند ،اعضای خانواده نیز ممکن است اعضای باند بوده

باشند که در این صورت باند افراد را در قالب سنت اجتماعی عضویت در باند ،با هم متحد میکند(ر.ک

کســل و برشــتین .)209 :1383 ،اما این سؤال پیش میآید که مجرمین چگونه و بر اساس چه مواردی

عضویت در باند را میپذیرند؟ پاسخ این سؤال را در چهار محور زیر میتوان خالصه کرد:
 .1نیاز فرد به عزت نفس ،میل به پذیرش گروه را ایجاد میکند.
 .2دیگر اعضا برای فرد مهم باشند.

 .3فرد قویا در رابطه با اعضای گروه هویت بیابد.

 .4دیگر اعضای گرو متخصص باشند(همان.)147 :

بررسی شناخت جرایم باندی؛ راههای شناسایی و مشکالت مبارزه با آن

ترک میکنند چه اتفاقی برای اعضا میافتد ،نتیجه گرفته که عضویت در باند مستلزم توافق دو جانبه بین

اما آنچه در زیر میآید یکی از موارد اساســی اســت که نگارندگان اعتقاد دارند میتواند بخشــی از علل

گرایش به عضویت افراد در باندها باشــد .1 :حمایت گروه از اعضای خود .2 .واگذاری مســئولیت و دادن

نقش به افراد .3 .حمایت از اعضا در شرایط سخت .4دادن قدرت و حمایت مالی .5 .واگذاری اختیار برای 13
انجام خشونت در شرایط سخت .6 .از لحاظ روحی و روانی موجب ایجاد اعتماد به نفس و احساس شجاعت دوره دوم
برای اعضا میشــود .7ارتکاب برای شــناخته شدن؛ زیرا شهرت ،همه چيز است .اما برخی از کارشناسان
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از جمله مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاری ایران معتقد است:

یکی از دالیل مهمی که باعث شــد باندهای مجرمانه شــکل بگیرد ،محیط و شرایط اجتماعی حاکم بر

جامعه است.

دلیل دیگری که باعث میشود باندهای مجرمانه پا بگیرند ،این است که افراد با عضویت در این باندها

احســاس امنیت میکنند .وقتی فرد با باند باشــد ،راحتتر دزدی میکند و میداند اگر دســتگیر شود،
خانوادهاش مشــکل ندارد و اعضای باند از نظر مالی به آنها رســیدگی میکنند .چنین افرادی از زندان

رفتن ترسی ندارند و در واقع زندان به خانه اصلی شان تبدیل میشود.

مسأله دیگری که باعث میشود باندهای مجرمانه شکل بگیرد ،سوءسابقههایی است که برای عدهای

از جوانان ایجاد میشود .فردی که یک بار دزدی کرده ،دیگر نمیتواند شغلی پیدا کند و به زندگی عادی
بازگردد .یکی از راههایی که پیش روی این شخص است عضویت در باندهای مجرمانه میباشد .به همین
دالیل پیشــگیری از هرکاری بهتر اســت .بهتر است فرصت اشتغال و کار برای جوانان ایجاد شود تا آنها

بررسی شناخت جرایم باندی؛ راههای شناسایی و مشکالت مبارزه با آن

کمتر به سمت جرم بروند(ر.ک بنی سعید.)1391 ،

چگونگی انتخاب اعضای باند

عمده باندهای بزرگ در زندان شکل گرفته و برخی از مجرمین سابقهدار اعضای باند خود را در زندان

از بین زندانیان انتخاب میکنند؛ با این تفاوت که آنها برای عضوگیری یک ســری شــاخصهایی تعریف
میکنند .مث ً
ال .1 :شخص در بازجویی مقاوم باشد .2 .قابل اعتماد باشد .3 .دهانش قرص باشد .4 .نترس

باشد .5 .در حرفهاش مهارت الزم را داشته باشد .6 .چند نفر از سابقه دارها او را تأیید کرده باشند و...
روشهای جذب در باندهاي جنایی

سه روش براي عضويت در باندهاي تبهكار وجود دارد" :ناگهاني"" ،تدريجي" و "ارتكاب جرم".

روش "ناگهاني" ،متداولترين شيوه براي ورود به باندهاي جنایی بوده است .در اين روش ،فرد به عضويت

ابتدا مورد ضرب و شــتم قرار میگیرد .اين كار به شــيوههاي بسيار مختلف و متفاوت صورت ميپذيرد.

گاهي اوقات ،براي اين كار مدت زمان خاصي در نظر گرفته ميشــود و گاهي اوقات هم ميزان جراحت،
زمان توقف كتككاري را مشخص ميكند .در هر صورت ،فرايند معموالً از الگوي مشابهي تبعيت ميكند.
در شــيوه "ورود ناگهاني" ،فرض بر اين اســت كه خونريزي ،نشــانه وفاداري و نيز پايبندي به باند تبهكار
است .براي ترك باند تبهكار ،معموالً اين فرد بايد مجدداً كتك بخورد ،اما معموالً اين بار با شدت بيشتر،
بــه طــوري كه گاهي تا حد مرگ هم پيش ميرود .در اينجاســت كه عبارت "عضويت را با خون تأييد يا

 14ابطال نمودن" مصداق پيدا ميكند .وقتي اعضا درمييابند كه براي ترك گروه بايد كتك خورده يا حتي
دوره دوم جان خود را از دســت بدهند ،مســلماً براي حفظ جان خود هم كه شــده ،انگيزه الزم براي پايبند كردن
سال هشتم
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در روش "تدريجــي" اعضاي ارشــد باند تبهكار به ديگــر اعضا اجازه ميدهند كه بدون هيچ مقدمهاي

وارد باند تبهكار شــوند .اين روش ،بيش از همه هنگامي مورد اســتفاده قرار ميگيرد كه يكي از اعضاي

خانواده يك عضو مورد احترام باند ،در پي الحاق به گروه باشــد .با وجود اين ،بر اســاس آنچه كه بسياري
از اعضاي مركزي باندهاي تبهكار طي سالهاي اخير همواره به ما گفتهاند ،چون اعضاي باندهاي تبهكار
در ارتكاب جرايم فقط از افراد معتمد كمك ميگيرند ،اين شيوه هم بندرت مورد استفاده قرار ميگيرد.

به اعتقاد آنها ،اگر يك فرد حاضر نباشد هيچ هزينهاي براي عضويت پرداخت كند ،دليل و انگيزه چنداني
هم براي وفادار ماندن خود نخواهد داشت.

طي چند ســال گذشــته ،شيوه "ارتكاب جرم" شيوع و كاربرد بيشــتري پيدا كرده است .متأسفانه تا

وقتي كه فرد مظنون در حين يا مدت كوتاهي پس از ارتكاب جرم ،دســتگير نشــود و بدان اعتراف نكند،

نميتوان اطالعات چنداني از ميزان رواج آن به دست آورد.

به دلیل تنوع روشــهای باندهای جنایی در عضوگیریهای خود ،بايد انتظار برخورد با هر تاز ه واردي را
بررسی شناخت جرایم باندی؛ راههای شناسایی و مشکالت مبارزه با آن

داشته باشيد .يكي از ويژگيهاي مشترك تمامي باندهاي تبهكار آن است كه فرد مورد نظر ،بايد معتمد
باشــد .مســلماً هيچ باند تبهكاری براي انجام فعاليتهاي خود ،خواهان افراد بياراده و غير قابل اعتماد
نيســت .البته باندهاي تبهكار مختلف از نظر معيارهاي اعتمادپذيري با يكديگر متفاوت هســتند .گاهي

اوقــات فردي ،ضمانــت عضو جديد را بر عهده ميگيرد و گاهي اوقات هم كار عملي فرد مورد تأييد قرار

ميگيرد .در ســاير موارد ،نســل و پيشينه افراد مد نظر قرار ميگيرد .در هر صورت ،فرد بايد مورد اعتماد
باشد وگر نه قادر به عضويت نخواهد بود(ر.ک وات کینز و اشبای.)59-61 :1389 ،

معیار شناسايي باندهاي جنایی
 éخوداظهاري اعضاي باندها.

 éاستفاده از خالكوبيهايي كه ارتباط با باندهاي جنایی را تجسم كند.
 éتبعيت از سبك رفتار ،گفتار و کردار مشابه ساير اعضاي باند.

 éاستفاده از عاليم دستي يا نمادهاي مرتبط با اعضاي شناخته شده باندهاي جنایی.
 éمخبرين معتمد ،وي را به عنوان عضو باند تبهكار شناسايي كنند.
 éهمكاري با اعضاي شناخته شده باندهاي جنایی.

 éسابقه دستگيري به همراه اعضاي شناخته شده باندهاي جنایی.
 éاظهارات اعضاي خانواده مبني بر عضويت او در باندهاي جنایی.

 éساير سازمانهاي امنيتي ،وي را به عنوان عضو باند جنایی شناسايي كنند.

 éحضور در فعاليتهاي باندهاي تبهكار يا محلهاي شناخته شده باندهاي تبهكار.
 éشناسايي توسط ساير اعضاي باندهاي تبهكار يا اعضاي باند تبهكار رقيب.
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اين عوامل صرفاً چارچوبهاي كلي هســتند .در شناســايي باندهاي تبهكار ميتوان از يك عامل يا

تركيبي از چند عامل بهره گرفت( همان.)94 :

داليل اثباتكننده واقع شدن جرم باندي:

 .1زماني كه اطالعات بهدست آمده از شكات در چند مورد مشابه يكديگر باشند.
 .2زماني كه جرم حالت سريالي يا تكرار پيدا كند.

 .3زماني كه موقعيت جغرافيايي و محدوده زماني وقوع جرم تا حدودي قابل تطبيق و مشابه باشد.
 .4آالت و ادوات و وسايل نقليه به كار رفته در زمان جرم از سوي مجرمين يكسان باشد.
 .5آنچه در تحقق جرم باند الزم است وجود اشخاص حقيقي يا عناوين حقوقي ميباشد.
 .6ارتكاب آگاهانه ،فعل مجرمانه با هدايت رهبر يا رئيس باند.

 .7برنامهريزي و طراحي قبلي در جهت ارتكاب فعل مجرمانه مشخص.
بررسی شناخت جرایم باندی؛ راههای شناسایی و مشکالت مبارزه با آن

 .8سريالي بودن جرم.

 .9شيوه و شگرد مجرمانه(مستندات معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا)1390 ،
نقش القاب در باندهای جنایی

باندهای جنایی که گاه با القاب و اســامی نامتعارف شــناخته میشوند ،نقش مهمی در ایجاد احساس
ناامنی میان شهروندان دارند .اما پایه این موضوع ،آسیبشناسانه نیست؛ زیرا این اسامی معموالً از لقب

یکی از آدمها یا سرکردهشــان گرفته میشــود؛ یا از نام یک حیوان یا نام محل و طایفه ،مث ً
ال یک اســمی
با یک پســوند یا الهام گرفتن از یک فیلم یا منســوب کردن یک واژه هولناک به باند .این کار به این دلیل

انجام میشــود که باند بتواند زیر ســایه آن واژه هولناک ،عضوگیری کند(ر.ک حالج .)1391 ،و با رعب
و وحشــتی که در جامعه ایجاد مینمایند تالش میکنند برگســتره خود بیفزایند و در مرحله بعد ایجاد
شناسنامه برای خودشان است .مجرمان باندی براساس فرهنگ مجرمانهای که دارند ،نام مورد نظرشان

را روی گــروه میگذارنــد .به طور مثــال نام باند ناصر گودزیال چه چیــزی را تداعی میکند؟ یک گروه
زورگیر .حاال با نام کرکس سیاه چه موضوعی به ذهن خطور میکند؟ تجاوز به عنف و آزار و اذیت زنان.

بنابراین نوع جرمی که اعضای باند مرتکب میشوند ،در نام انتخابی آنها روی گروهشان تأثیر مستقیمی

دارد(حقیقت فردی.)1391 ،

 16تغییر در جرایم
دوره دوم
اصوالً مجرمان تابع عقالنیت هســتند و ممکن اســت دایماً شیوه و شگرد مجرمانه خود را تغییر دهند؛
سال هشتم

زمستان  93بنابراین نوع جرم تابع زمان و سودی است که مجرم به دنبال آن است .به عنوان نمونه ممکن است مجرمان

شماره 29

در دورهای به سرقت از منازل برای یافتن طال و ارز روی بیاورند و زمانی ممکن است به گوشی تلفن همراه
و لپ تاب .در این بین مســایل مختلف اجتماعی مانند مشــکالت اقتصادی ،بیکاری و ...روی نوع جرایم

اثر میگذارد .به عنوان مثال وقتی مجرمی به زندان میرود و در زندان با مجرمان دیگر آشــنا میشــود
پس از اتمام محکومیت هنگامی که به جامعه باز میگردد شــغلی ندارد .بنابراین مجبور اســت به همان

دوستانی که در زندان با آنها آشنا شده است متوسل و دوباره مرتکب جرم شود .به این ترتیب به عضویت
باندهای سرقت ،جعل و ...روی میآورد .مث ً
ال در دورهای سرقت مسلحانه مورد توجه جامعه و مطبوعات

قرار میگیرد و افراد جامعه در این رابطه حساس میشوند ،در چنین شرایطی است که دستوراتی صادر
میشــود و دادرســیهای فوری صورت میگیرد و جامعه به طرف مبارزه با جرمی که در آن مقطع خاص
ظهور کرده و بیشتر شده حرکت میکند .در همان زمان که جامعه به سمت برخورد مقطعی با یک نوع

جرم میرود ،باندهای مجرمانه و تبهکار هم نوع جرایم خود را تغییر میدهند؛ زیرا دیگر آن نوع از جرم
را به صرفه نمیدانند .بنابراین باید دقت کرد ارتکاب جرم از ســوی آنها از بین نمیرود .بنا به آنچه گفته
بررسی شناخت جرایم باندی؛ راههای شناسایی و مشکالت مبارزه با آن

شــد شیوههای مجرمانه همیشــه در حال تغییر هستند .در حال حاضر حرکت جرایم در همه جوامع به
سمت باندی و سازمان یافتگیشدن پیش میرود ،یعنی مجرمان با کمک یکدیگر باند مجرمانه تشکیل

میدهند؛ زیرا احتمال موفقیت در جرایم باندی بیشــتر و خطر دســتگیری کمتراست و افراد در گمنامی

بســر میبرند .لذا حرکت جرایم به ســمت گروهی شدن سبب میشود کشف آنها سختتر شود .در بحث
تغییر جرایم به نکته مهم دیگری که باید جلبتوجه کرد ،خشنتر شدن جرایم است .بنابراین نمیتوان

گفت علت خاصی مجرمان را تحت تأثیر قرار داده اســت که دســت به خشــونت میزنند همانطور که
توضیح داده شــد مجرمان در گروه ،احساس امنیت بیشــتری میکنند .بنابراین باندیشدن جرایم هم

ممکن است بر میزان خشونت بیفزاید(ر.ک حسینی.)1391 ،
مشکالت مبارزه با جرایم باندی

مشکالتی که در مبارزه با جرایم باندی وجود دارد را میتوان برشمرد که عبارتند از:

 .1تعریفی از جرایم باندی به طور حتم وجود ندارد و بایستی جرایم را براساس باندها دسته بندی کرد.
مث ً
ال باندها را براســاس تعداد قربانی و میزان خســارت میتوان دسته بندی کرد .در نروژ ،داد وستد زنان

وکودکان در نوع  ،1قاچاق و معامله مواد مخدر در نوع  ،2قاچاق الکل در نوع  ،3وسرقت مسلحانه در نوع

 4قرار میگیرند .در انگلیس ،موقعیت سرقت مسلحانه در نوع  1است و تجارت محافظت در نوع  ،2تجارت
مواد مخدر در نوع  ،3و داد وســتد در نوع  4قرار میگیرند .این مثالها ،ایدههایی هســتند که در کشورها
و میان آنها متفاوت است(ر.ک کاچالک.)1394 ،

 .2متأسفانه با متالشی شدن اعضای باند ،هریک از اعضا نسبت به تشکیل باند مجزا اقدام مینمایند که

ضرورت دارد هر باند پس از متالشی شدن تا مدتهای طوالنی توسط اطالعات جنایی مورد رصد واقع شوند.
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 .3برخی واژگان بین دو پلیس آگاهی و پیشــگیری از یک تعریف یکســانی برخوردار نیست .مث ً
ال واژه

زورگیری در پلیس پیشگیری به سرقت توام با آزار و اذیت تعبیر میشود و الزم است برای یکسان سازی
واژگان بین پلیس و قوه قضائیه باز تعریف شود؛ چراکه این بیانگر آن است که ما برداشتی درستی از واژه

و عملکرد آن نداریم پس چگونه میتوانیم با آن مبارزه کنیم.

 .4بر طبق اعالم کشور کانادا در سال  950 ،2007باند شناسایی و اعضای آن دستگیر و متالشی شده

است .اما ما بر اساس آنچه در باال گفته شد نتوانستیم باندهای فعال را شناسنامهدار کنیم ،که چه تعداد

باند دست از فعالیت مجرمانه کشیدند و چه تعداد در حال شکلگیری است.

 .5تشــکیل باندهای خرد یکی از مشــکالتی است که افراد بدون اینکه هزینهای پرداخت کنند و یا به

تخصص آنچنانی نیاز داشــته باشــند اقدام مینمایند و حتی ممکن است برخی جرایم به صورت فصلی

شکل بگیرد.

 .6عضویت افراد همزمان در چند فعالیت مجرمانه که به صورت شــبکهای به ایفای نقش میپردازند.

بررسی شناخت جرایم باندی؛ راههای شناسایی و مشکالت مبارزه با آن

مشکالت پلیس بررسی تخصصی و به ویژه آگاهی را دو چندان مینماید.
نتیجهگیری

در جوامــع امــروزی مهمترین و برترین ابزار پلیس یکی اطالعات اســت و دیگری فناوری؛ چراکه هر

وســیلهای که وارد جامعه میشــود .میتواند در معرض جرم قرار بگیرد یا اینکه به ابزاری برای ارتکاب

جرم تبدیلشــوند .به عنوان نمونه خودرو هم وســیلهای در معرض سرقت و هم وسیلهای برای ارتکاب
جرایم دیگر بشــمار میرود .با این حال جرم در حال دگردیســی اســت و روندی رو به باندی و سازمان
یافتگی شــدن پیش میرود .لذا حضور باندهای مجرمانه ،آثار متعدد منفی در پی دارد .احســاس ناامنی
روانی و سلب آرامش و مردم ،اولین ارمغان این باندهاست .هرچه تعداد این باندها در جامعه زیادتر باشد،

احســاس ناامنی میان مردم بیشــتر خواهد بود .عالوه بر این ،خود مردم نیز احســاس ناامیدی میکنند

و این احســاس ممکن اســت به همکاری نکردن با پلیس بیافزاید یا این که همکاریها به پایینترین حد
خود برسد .عمدتاً عناصر تشکیل دهنده گروههای باندی بایستی بر اساس موارد زیر باشد تا گروه باندی
پا به عرصه وجود بگذارد :یکی اینکه افرادی با وابســتگی به خاک و خون که نســبت به یکدیگر شناخت
الزم داشــته باشــند .دوم ،دالیل اقتصادی و کسب منافع مالی است .برخی باندهای ساده به لحاظ اینکه

به تخصص کمتر نیاز اســت مثل ســرقت وســایل داخل خودرو سریعتر شکل میگیرد و برخی به لحاظ

تخصص و سرمایه بیشتر نیاز به زمان دارند.
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