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مقدمه

در ط��ول تاریخ حیات بش��ری هم��واره موضع 
عدالت سر فصل آرمانهای انبیای بشر بوده و ساختن 
جامعه ای عاری از خش��ونت، ظلم، ترور، تبعیض، 
نابرابری و سرش��ار از عدال��ت، فضیلت، رحمت، 
مودت، شرافت، عزت و امنیت، آرمان شهر رویایی 
و مدینه فاضله خواس��تنی انس��ان را تصور و ترسیم 
نموده است. 1 در طول تاریخ جرم پدیده ای نفرت 
انگی��ز برای مردم و جامعه ب��وده و مجرمین افرادی 
نامطلوب بحس��اب می آمده اند. همواره در تعالیم 
دینی و مذهب��ی و حتی در مکات��ب غیر الهی مثل 

و  چالشها  انسان،  قاچاق  فرزانه،  فر،  مستوفی  هادی؛  معتمدی،   .1
استراتژیک،  تحقیقات  پژوهشگاه  انتشارات  پیشگیری،  راهکارهای 

تهران، بهار 1388، ص 11.
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بودائس��یم و هندوئس��یم آموزگاران ب��زرگ آنان 
و پیامبران انس��انها را به عمل به طریقه درس��ت که 
ی��ا مبتنی بر تعالی الهی باش��د و یا برخالف اخالق 

حسنه نباشد دعوت نموده اند.

اما همیش��ه گروه��ی از افراد بوده ان��د که بنا به 
دالیل بسیاری مثل راحت طلبی، خشونت طلبی، مال 
اندوزی و...، به راه هایی غیر مش��روع و غیر قانونی 
برای رس��یدن به اهداف خود دست یا زیده اند که 
با اینکار خود، خ��ود را رو در روی مردم و جامعه 
ق��رار داده اند. چنین اف��رادی هر چند که به ماهیت 
نامطلوب عمل خود واقف هستند ولی با اینحال باز 
هم به اعمال خود ادامه می دهند و طعم کس��ب مال 
نامشروع به ش��یوه ای راحت طلبانه و نیز رسیدن به 
احساس غرور و قدرت ناش��ی از اعمال خود را بر 
اجرای قانون و ش��رع ترجیح داده و از سوی دیگر 
ه��م جامعه در قالب قانون و مجریان قانون در طول 
تاریخ با آنان دس��ت به مبارزه می زده است و بسته 
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به شرایط تاریخ و موقعیت جامعه گاهی موفقیت با 
مجرمین بوده و گاهی هم با قانون بوده است.

گاه��ی جرائ��م بص��ورت گروه��ی ص��ورت 
می گرف��ت ک��ه از قدی��م می ت��وان عم��ده ترین 
گروه های س��ازمان یافته مجرمان راهزنان و دزدان 
دری��ای محس��وب نم��ود. ولی با گذش��ت زمان و 
خصوص��اً در دوران معاص��ر جرائم س��ازمان یافته 

دیگری هم پا به عرصه وجود نهادند.

آنچه که م��ا در این فصل قصد بررس��ی آن را 
داریم ابتدا تعاریف ارائه ش��ده از جرائم س��ازمان 
یافته و بعد تاریخچه جرائم سازمان یافته است و بعد 
از آن عناصر تش��کیل دهنده جرائم سازمان یافته و 
ویژگی های سازمانهای جنایی و بعد معرفی اجمالی 
جرائم س��ازمان یافته و در آخ��ر معرفی گروه های 

مجرم سازمان یافته را خواهیم داشت.
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فصل اول

جرائم سازمان یافته

بخش اول : تعریف جرم سازمان یافته

از جمله مهمتری��ن خطرهایی که جامعه جهانی 
را در آس��تانه ه��زاره س��وم به طور ج��دی تهدید 
می کند »جرم س��ازمان یافته« اس��ت. این عنوان در 
علم جرم شناس��ی ش��امل فعالیتهای مجرمانه شدید 
توس��ط گروه های مجرمانه ای می شود که با داشتن 
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تشکیالت منسجم و پیچیده و با ویژگی های خاص 
برای کس��ب منافع مال��ی یا ق��درت مرتکب جرم 

می شود.1 

برای نخس��تین ب��ار جامعه شناس��ی آمریکایی 
اروین س��اتراند، در سال 1946 از مفهوم جرائم یقه 
س��فیدان2 )به عنوان یکی از انواع جرائم س��ازمان 
یافته( که »توس��ط اش��خاص صاحب مقام و دارای 
منزلت در زمینه ش��غلی رخ می دهند« یاد کرد. پس 
از آن تعاریف متعددی از سوی صاحبنظران مطرح 
ش��د که دایره مفهوم��ی و مصداقی آن را توس��عه 
داده است. از جمله گفته شده است که »هر جرمی 
که بوس��یله دو یا چند نفر که از موقعیت س��ازمانی 
با س��طحی از مدیریت برخوردار بوده و روش��های 
خاص��ی از فعالیت را ب��ه کار می گیرند که در آن 

1.   هاشمی، حمید؛ باباپور، محمدعلی، جرائم سازمان یافته، انتشارات 
مدبران، تهران، تابستان 1390، ص 12

2. white color crime
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هدف نهایی س��ازمان فعالیت اقتصادی می باش��د، 
جرم سازمان یافته است.1 

در ضمن تعریف اینترپل از جرائم سازمان یافته 
به نحو زیر است:

»جرم س��ازمان یافته مربوط به گروهی است که 
دارای س��اختاری یکپارچه و متحد اس��ت و هدف 
اساس��ی آن بدس��ت آوردن پ��ول از طریق فعالیت 
غیر قانونی اس��ت و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه 
حی��ات می دهد«به این معن��ی جرم س��ازمان یافته 
عبارت اس��ت از فعالیتهای غی��ر قانونی و هماهنگ 
گروهی منس��جم از اش��خاص که با تبانی یکدیگر 
و ب��رای تحصیل منافع مادی و ق��درت به ارتکاب 
مس��تمر اعمال مجرمانه ش��دید می پردازند و برای 
رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه ای استفاده 

1. سلیمی، صادق، جنایات سازمان یافته فراملی، تهران، انتشارات صدا، 
1382، ص 33.
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می کنند.1

از دیدگاه جامعه ش��ناختی می توان گفت جرم 
سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانه ای 
زده می ش��ود که بوسیله گروه های خاصی صورت 
می گیرد. گروه های��ی که اصوالً مرتکب فعالیتهای 
مجرمانه خشن و سودآور می شوند با توجه به طرح 
مس��ائل جدید و برای تفکیک این جرائم از س��ایر 
موارد مش��ابه به ویژه تروریس��م بای��د گفت »جرم 
س��ازمان یافته اقدامی غیر ایدئولوژیک اس��ت که 
توسط گروهی از افراد که تعامل اجتماعی نزدیک 
داشته باشند و بر مبنای یک سلسله مراتب با حداقل 
سه س��طح یا طبقه سازماندهی می شوند، انجام شده 
و هدف از آن به دس��ت آوردن منفعت اس��ت که 
]این مهم[ از طریق فعالیت های قانونی و غیر قانونی 

1. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید: سیونی، محمد شریف؛ و تیر، ادوارد، 
درمدی بردرک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن«، محمد ابراهیم 
صص   ،34 شماره  دادگستری،  قضایی  و  حقوقی  مجله  ناتری،  شمس 

.15-17
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صورت می گیرد.1

در س��طح س��ازمانهای بین المللی ه��م اقدام به 
تعریف از جرم س��ازمان یافته شده است.در نوامبر 
س��ال 2000 مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای 
را به تصویب اعضا رس��اند که برای آنکه در قالب 
یک کنوانس��یون بین المللی در آید، کنفرانسی در 
شهر پالرمو ایتالیا تشکیل شد، بر طبق بند الف ماده 
دو کنوانس��یون پالرمو تعریف جرم س��ازمان یافته 

اینگونه است:

»گروه بزهکار س��ازمان یافته بیانگر یک گروه 
ساختار یافته متشکل از سه نفر یا بیشتر است که طی 
یک دوره زمانی قابل توجهی وجود داش��ته باشد و 
به صورت متحد و یکپارچه به هدف ارتکاب یک 
یا چند جرم س��نگین یا جرائم معین ش��ده طبق این 
کنوانس��یون برای رسیدن مس��تقیم یا غیر مستقیم به 

جهاد  انتشارات  تهران،  یافته،  سازمان  جرائم  ابراهیم،  حاجیانی،   .1
دانشگاهی، 1388 ، ص 12.
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سود یا منفعت مالی اقدام کنند«

آنچه که ب��ر طبق این تعری��ف می توان متوجه 
ش��د این اس��ت که گروه های کمتر از س��ه نفر هر 
چقدر ه��م که به اهداف معین ش��ده ب��ر طبق این 
تعری��ف اقدام نماین��د باز هم گروه جرم س��ازمان 
یافته محسوب نمی شوند و دیگر آنکه هدف اصلی 
تش��کیل این گروه ها منافع مالی و مادی باش��د. در 
واق��ع این منافع مالی و مادی اس��ت که این دس��ته 
از جرائ��م را از تروریس��م جدا می کن��د. زیرا که 
ترورسیت ها بدنبال رسیدن به اهداف ایدئولوژیکی 
خود می باش��ند هر چند که می توان گفت برخی از 
این گروه های تروریستی هم برای تامین اموال الزم 
برای فعالیتها و ادامه حیاتش��ان خ��ود اقدام به انجام 
و ارتکاب جرائم س��ازمان یافته ای مثل قاچاق مواد 

مخدر بنمایند.

از منظر جرم شناس��ان هم تعریف جرم سازمان 
یافته اینگونه می تواند باشد:
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ج��رم س��ازمان یافته عبارتس��ت از یک س��ری 
معامالت غیر قانونی که توسط مجرمان متعدد برای 
یک دوره مس��تمر صورت می گیرد و هدف از این 
معامالت کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی 

است.1 

با توجه ب��ه تعاریف متعدد ارائه ش��ده می توان 
تعریف زیر را که در بر گیرنده تمامی عناصر ذکر 
ش��ده در تعریف جرائم س��ازمان یافته را به عنوان 

تعریف نهایی و معیار قرار دهیم:

»جرم سازمان یافته عبارتست از فعالیت های غیر 
قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص که 
با تبانی با هم برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به 
ارتکاب اعمال مستمر مجرمانه شدید می پردازند و 
برای رس��یدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز 

1. هاشمی، حمید؛ باباپور، محمدعلی، پیشین، ص 14.
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استفاده می کنند.1

اولین جرم ثبت ش��ده در تاریخ بش��ریت مبتنی 
بر تاریخ دین��ی قتل هابیل فرزند آدم )ع( بدس��ت 
ب��رادرش قابیل بود و پس از جرائ��م و گناهکاری 
دائم وجود داش��ته است چه اگر که بعد از آن جرم 
و گناهی صورت نمی گرف��ت پس دلیلی هم برای 
ارس��ال پیامبران از جانب خداوند، پس از حضرت 
آدم )ع( هم وجود نداش��ت. به عقیده نگارنده اگر 
تعاریفی را که در قبل در خصوص جرائم س��ازمان 
یافت��ه ارائه نمودیم در نظر بگیری��م و با اندکی هم 
معلوم��ات عمومی می توان به این نتیجه رس��ید که 
»راهزن��ی« نخس��تین جرم س��ازمان یافت��ه در طول 
تاریخ بوده اس��ت، زیرا بش��ر نخست بر روی زمین 
پ��ا به عرصه وجود نه��اد و خیلی بعد از آن اقدام به 

1. برای مطالعه بیشتر جروع کنید: شمس ناتری، محمد ابراهیم، سیاست 
به حقوق جزای  با رویکرد  یافته  قبال جرائم سازمان  ایران در  کیفری 
تربیت  دانشگاه  و جرم شناسی،  رساله دکترای حقوق جزا  الملل،  بین 

مدرس، 1380، صص 25-13. 
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تجارت و آمد و شد از راه دریا نمود.

ش��اید بتوان گفت ک��ه نخس��تین راهزنی ها در 
کانونهای عمده تمدن وجود داش��ته که شامل بین 
النهرین می شده است. اطالعات تاریخی دقیقی در 
این خصوص وجود ن��دارد ولی می توان گفت که 
راهزنی همیشه در طول تاریخ وجود داشته است و 
راه زنان که گروه هایی مس��لح و سازمان یافته بوده 
و بدنبال منافع مادی و مالی بودند همیشه در کمین 

کاروان های تجاری قرار داشته اند.

در خصوص نخس��تینهای جرائم س��ازمان یافته 
می توان به دزدی دریایی هم اشاره نمود. برخی این 

جرم را قدیمی ترین جرم بین المللی دانسته اند.1

از زمان گروتیوس، دزد دریایی که به اقدامات 
خصمانه علیه کشتی ها در دریای آزاد دست می زده 

1.  llias Banketas et al, International Criminal Low’ London, 
Cavendish Publishing , 2001, p.48.
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است را دشمن بشریت1 محسوب می شده است.

از جمله موارد دیگر نخس��تین جرایم س��ازمان 
یافته تج��ارت برده بوده که در قرن هجده در زمره 
جرایم قرار گرفت. بردگی یا سوء استفاده از نیروی 
کار س��ایر افراد از زمانهای بسیار دور وجود داشته 
اس��ت و س��ابقه آن به دورانهای نخس��تین بشریت 
می رس��د که س��ربازان مغلوب یا مردان کشورهای 
مغلوب در جنگها به عنوان برده در کشورهای فاتح 
بکار گرفته می ش��دند. برده داری شکلی افراطی از 
نابرابری اجتماعی است که در آن بعضی از افراد به 
عنوان دارایی در تملک دیگ��ران قرار دارند. برده 
داری یکی از اشکالی اس��ت که در جریان تکامل 
تاریخ، جای کمون اولیه را گرفته است. برده داری 
در مرحله متالش��ی ش��دن کمون اولیه و بر شالوده 
افزایش نابرابری اقتصادی ک��ه خود ثمره پیدایش 
مالکی��ت فردی بود، ش��کل گرفت. این نخس��تین 

1. hostic humanis generis
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صورت بندی کالس��یک اجتماعی – اقتصادی بر 
ش��الوده استثمار فرد از فرد است که در آن طبقات 
وجود دارد و به جای تس��اوی بین افراد، مناس��بات 

فرماندهی و فرمانبرداری پدیدار می شود.1

اس��اس بردگی زور محض اس��ت که هر گونه 
توانای��ی را از قربانی س��لب می کن��د و به صاحب 
ق��درت اج��ازه می دهد که بر قربانی حاکم ش��ود. 
مفهوم برده به عنوان کس��ی که می توان��د قانوناً به 
تملک کس��ی در آید و مورد استفاده قرار گیرد و 
دوباره فروخته شود مفهومی قدیمی و تقریباً جهانی 

است.2

برای مثال در روم باستان و در حقوق روم، یک 
برده حق نداش��ت س��ندی بگیرد و طلبکار شود. به 
موجب الواح دوازده گان��ه اگر برده ای غفلتاً حین 

1. http://fa.wikipedia,org.

ترجمه  بردگی،  موریس،  النژه،  به:  شود  رجوع  بیشتر  مطالعه  برای   .2
حبیب فضل الهی، تهران، 1343.
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ارت��کاب چنین عملی دس��تگیر می ش��د، زیر نظر 
قاضی، از باالی صخ��ره ای که خاص مجرمان بود 
به پایین پرتاب می ش��د. براس��اس همین قانون تنها 
ش��خص آزاد بود که حق ش��کایت داشت و حتی 
ب��ردگان آزاد ش��ده ه��م از چنین حقوق��ی منتفع 
نمی ش��دند. بطور کلی تا اواس��ط قرن دو میالدی 
بطور انجامید که کش��ته شدن برده از طرف ارباب 
قتل شناخته شود.با تمام این تفاصیل برده داری در 
زمانه��ای قدیم روی��ه ای کاماًل پذیرفته ش��ده بوده 
اس��ت و کش��تی های حامل بردگان ب��ا آزادی در 
دریاهای آزاد رفت و آمد می کردند، حتی در سال 
1853، در حالیکه تعداد قابل توجهی از کش��ورها 
بردگ��ی و برده داری را ملغی کرده بودند، در یک 
دعوای بین آمریکا و انگلستان، داور پرونده اظهار 
داشت که در صورتیکه یک کشتی حامل برده وارد 
آبهای س��احلی کشور می ش��ود که بردگی را لغو 
کرده است، کش��ور اخیر الذکر باید قوانین کشور 
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صاحب پرچم را در این زمینه محترم بشمارد.1

بهر ح��ال بردگی و تجارت ب��رده که در آغاز 
پدیده ای کاماًل پذیرفته ش��ده ب��ود، به یک خطای 
اخالق��ی و س��پس به یک ج��رم بین الملل��ی تغییر 
ماهی��ت داد. در س��ال 1851 اعالمی��ه کنگره وین، 
بردگ��ی را مخالف ارزش های جامع��ه متمدن بین 
المللی می دانست. کم کم بردگی به یک جرم بین 
المللی معاهداتی تبدیل ش��د. ماده پنج کنوانسیون 
1890 راج��ع به تجارت ب��رده دول عضو را متعهد 
به مجازات کس��انی می کرد ک��ه در تجارت برده 
دخالت داشتند و کنوانسیون بردگی 1926 اصالح 
شده به وسیله پروتکل 1953 این عمل را منع و جرم 

شناخت.2

هر چند که بردگی به ش��یوه سنتی با تالشهایی 

1. میر محمد صادقی، حسین، پیشین، صص 19 و 20.
2. معتمدی، هادی؛ مستوفی فر، فرزانه، پیشین، ص 40



20

ک��ه صورت گرفت از بین رف��ت ولی با وجود این 
برخی دیگر از نهادهای مشابه بردگی بوجود آمد.

ب��ه مرور ایام و در نتیجه فقر اقتصادی و ضعیف 
ش��دن بنیانهای اخالق��ی و مذهب��ی، علیرغم الغای 
بردگی سنتی، نهادهای مشابهی رشد کردند که در 
قالب آنها افراد مورد سوء استفاده هایی مشابه آنچه 
ک��ه در مورد طلب��کار بردگان اعمال می ش��د قرار 
می گرفتند. این م��وارد عبارت بودند از: به بیکاری 
گرفته شدن بدهکار از سوی طلبکار به طور نامعین، 
خرید و فروش زن��ان یا دختران به عنوان عروس و 
نقل و انتقال کودکان به ارث برده شدن زن و دختر 
پس از مرگ ش��وهر، قاچاق اشخاص به ویژه زنان 
و کودکان مخصوصاً برای سوء استفاده های جنسی 

که به بردگی سفید معروف است.

در ط��ی قرن گذش��ته برای از بین ب��ردن چنین 
مظاهری از بردگی جدید کنوانس��یونها و معاهدات 
بسیاری تصویب شده که برای نمونه چند مورد زیر 
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عنوان می گردد:

الف( قانون الغای نظام بیگاری 1976

ب( کنوانسیون حقوق کودک 1989

ج( کنوانسیون سازمان بین المللی کار در مورد 
بدترین اشکال کار کودکان 1999

د( کنوانس��یون سرکوب قاچاق اشخاص و سء 
استفاده جنسی از دیگران 1949

ه�( پروتکل سازمان ملل متحد برای جلوگیری، 
سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، بویژه زنان و 

کودکان 20001

1. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید: مسیر محمد صادقی، حسین، پیشین، 
صص 22-19
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بخش دوم: ویژگ�ی ها، مفهوم و عناصر 
متشکله جرائم سازمان یافته و سازمانهای 

جنایی

جرم س��ازمان یافته نوعی جرم مهندسی شده یا 
س��اختار منداست که از سوی س��ندیکای مجرمین 
اداره می ش��ود. بط��ور مش��خص تر منظ��ور از آن 
فعالیت های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم 
از اش��خاص اس��ت که ب��ا تبانی یکدیگ��ر و برای 
تحصیل منافع مادی )و یا قدرت( به ارتکاب مستمر 
اعمال مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به 
هدف از هر نوع ابزار مجرمانه ای استفاده می کنند.

اینگونه جرائم معموالً در قالب شبکه یا سازمان 
انجام می ش��وند. این سازمانهای مجرمانه ساختاری 
بس��یار کارآم��د و موث��ر دارن��د و از انعطاف فوق 
الع��اده ای برخوردارند. عالوه بر این، ش��بکه های 
ج��رم س��ازمان یافته در عین حال که بس��یار بومی، 
محل��ی و منطقه ای عم��ل نموده و ب��ا ویژگی های 
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جغرافیای��ی طبیعی و انس��انی محی��ط فعالیت خود 
تناس��ب کامل دارند، ویژگیهای فراملی نیز داشته و 
از طریق پیوندهای بین ش��بکه ای، گس��تره فعالیت 

خود را به فراتر از مرزهای ملی می کشانند.1

همچنی��ن در خص��وص ویژگی های س��ازمان 
مجرمانه می توان بطور خالصه به موارد زیر اش��اره 

نمود.

1( غی��ر ایدئولوژیک بودن س��ازمان: این بدان 
معنی است که گروه سازمان یافته مجرمانه، جرائم 
را تنها با هدف کس��ب منافع مادی انجام می دهد و 
اهداف سیاسی یا مذهبی یا قومی برای آنها اهمیتی 
ندارد و اگر وارد مبارزات سیاس��ی ش��وند، هدف 
آنها کس��ب قدرت سیاس��ی جهت تقویت قدرت 
اقتصادی خود و از میان برداش��تن قوانین مخالف با 

اهداف مجرمانه و اقتصادی خویش است.

1. حاجیانی، ابراهیم، پیشین، ص 33
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2( وجود سلسله مراتب: این سازمانها برای اینکه 
مرتک��ب جرائم مورد نظر خود ش��وند نیاز به یک 
سلسله تش��کیالت و سلسله مراتب س��ازمانی مانند 
مدیر و مج��ری دارند بگونه ای که سلس��له مراتب 
موجود در این سازمانها مانند تشکیالت موجود در 

یک کشور است.

3( اس��تمرار ج��رم در طول زمان: ب��رای اینکه 
یک جرم وصف س��ازمان یافته بخود بگیرد و یک 
سازمان، س��ازمانی مجرمانه محس��وب شود جرائم 
ارتکابی باید در یک دوره طوالنی صورت بگیرد.

4( ارتکاب فس��اد اداری: یک��ی از مهمترین و 
خطرن��اک ترین ویژگی های س��ازمانهای مرتکب 
جرایم س��ازمان یافته به��ره گیری از فس��اد اداری 
اس��ت. از آنجائیکه این س��ازمانها برای رس��یدن به 
اهداف خ��ود می خواهند مرتکب جرائم بس��یاری 
شوند س��عی می کنند با افس��اد ماموران دولتی مثل 
قضات و نمایندگان پارلم��ان و کارمندان گمرک 
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و.... به اهداف خود دست یابند.

مثاًل با افس��اد نمایندگان پارلمانها سعی می کنند 
قوانین مغایر با فعالیتهای خود را بوس��یله آنها تغییر 
دهند یا با افساد قضات از تحت تعقیب و پیگرد واقع 
شدن رها شده یا در صورت محاکمه، محاکمات به 

سود آنان خاتمه یابد.

5( استفاده از ارعاب و خشونت: اگر یک گروه 
مجرمانه با یک گروه مجرمانه دیگر روبرو شود که 
منافع آنه��ا در تضاد با همدیگر باش��د یا با افرادی 
مواجه ش��وند که حاضر به همکاری ب��ا آنها )مثاًل 
با دریافت رشوه( نش��وند سعی می کنند با تهدید و 
ارعاب آنها یا از میان برداشتن آنها به اهداف مورد 

نظر خودشان نائل شوند.

6( اق��دام به تطهیر پول یا پولش��ویی: اموالی که 
گروه ه��ای مجرمانه از طری��ق اعمال مجرمانه خود 
بدس��ت می آورند باید به طریقی به ش��کل پولهای 
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تمیز و مشروع در آید تا از مورد تعقیب واقع شدن 
رها ش��وند، لذا گروه های مجرمانه اینگونه پولها را 
وارد معامالت مشروع و قانونی نموده و بدین طریق 

اقدام به تطهیر اینگونه پولها می نمایند.

از جمله س��ایر موارد و ویژگی های سازمانهای 
مجرمانه می توان به سری بودن فعالیتها و درخواست 
وفاداری مطلق از اعضا و اعمال مقررات و انضباط 

خشک و خشن را نیز می توان نام برد.1

 بخش س�وم:  دالیل و عوامل گس�ترش 
یافتن جرائم سازمان یافته

1( ارت�کاب جرائ�م بص�ورت گروه�ی: بر طبق 
روانشناس��ی ثابت ش��ده اس��ت، ارت��کاب جرائم 
بصورت گروهی، برای اشخاص ساده تر است زیرا 

1. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: هاشمی، حمید؛ باباپور، محمدعلی، 
پیشین، صص 18-21 و حاجیانی، ابراهیم، پیشین، صص 34-33.
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که مرتکب اف��رادی را مانند خود می یابد که جرم 
را مرتکب می ش��وند و دیگر اینک��ه ارتکاب جرم 
بصورت گروهی باعث می ش��ود نقش مرتکب در 
هنگام تعقیب و محاکمه کمرنگ تر ش��ود و سوم 
ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می ش��ود که 
رس��یدن به هدف محتمل تر و س��اده تر باشد چون 
کار بین چند نفر تقس��یم بندی می شود، دیگر آنکه 
ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می ش��ود که 
خطر دس��تگیری و توقیف و محاکم��ه و مجازات 
کمتر از هنگامی باشد که فرد به صورت تنها اقدام 
ب��ه جرم می کن��د و دیگر اینکه چون این دس��ته از 
جرائ��م منافع مالی بیش��تری نس��بت ب��ه جرائم غیر 
گروهی و غیر س��ازمان یافته برخوردارند لذا افراد 
مج��رم بهتر و س��ریعتر جذب گروه ه��ای مجرمانه 

سازمان یافته می شوند.
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2( عدم وجود توازن بین امکانات بازدارنده و 
امکانات سازمانهای مجرمانه: در بسیاری از کشورها 
ب��رای موفقی��ت در زمینه مبارزه با جرائم س��ازمان 
یافته، نیروهای پلی��س و حکومتی باید از امکانات 
خاص و متعددی برخوردار باش��د )امکانات فنی و 
علمی( ولی متاس��فانه فاقد چنین امکاناتی هستند و 
گروه های مجرمانه از لحاظ گریز از دس��ت قانون 

بسیار جلوتر از تعقیب کنندگانشان هستند.

3( گس�ترده ش�دن موضوع�ات مجرمان�ه: در 
گذش��ته اگر به واس��طه عدم وجود تکنولوژیهای 
موجود در زمان فعلی جرائم بصورت سنتی صورت 
می گرف��ت ولی اکنون بواس��طه توس��عه ارتباطات 
الکترونیکی بس��یاری از جرائم می تواند در فضای 
مجازی صورت بگیرد مثاًل اگر در گذش��ته سرقت 
فقط بص��ورت حقیق��ی و مادی و عین��ی صورت 
می گرف��ت، اکنون می توان با هک نمودن س��ابت 
یک موسس��ه مالی به اطالعات حس��ابهای موجود 
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در آن دست یافت و مبالغ موجود در حساب افراد 
دیگر را وارد حساب خود نمود.

4( باالتر بودن منافع مالی جرائم س�ازمان یافته 
نسبت به جرائم سنتی: همانگونه که گفته شد میزان 
درآم��د و مناقع مالی جرائم س��ازمان یافته نس��بت 
به جرائم س��نتی بسیار بیشتر اس��ت لذا افراد مجرم 
بیشتری جذب این گروه ها می شوند، در نتیجه این 

نوع جرائم و گروه ها بیشتر و بیشتر رشد می کنند.

5( وج�ود خأله�ای قانون�ی در م�ورد جرائم 
جدید: در بسیاری از کشورها، خصوصاً کشورهایی 
که از سیس��تم قانونگذاری نوشته برخوردارند برای 
بسیاری از جرائم جدید، قوانین بازدارنده ای وضع 
نشده لذا مجرمین در پرتو این خالهای قانونی اقدام 

به ارتکاب جرائم می نمایند.1 

1. جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید: هاشمی، حمید؛ باباپور، محمدعلی، 
پیشین، صص 28 الی 33
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بخ�ش چهارم: تقس�یم بن�دی جنایات 
سازمان یافته از لحاظ حوزه فعالیت

جرائم و گروه های مجرم سازمان یافته به لحاظ 
گستره و حوزه فعالیت به دو دسته داخلی و فراملی 

اعم از بین المللی و جهانی قابل تقسیم اند.1

تعری��ف تبهکاری س��ازمان یافت��ه فراملی بنابر 
چهارمی��ن تحقیق س��ازمان مل��ل متح��د در مورد 
گرایش��ان و عملیات تبهکارانه سیستم های عدالت 

قضایی به قرار زیر است:

خالف هایی که آغاز، تداوم یا اثرات مس��تقیم 
یا غیر مستقیم آنها در بیش از یک کشور جلوه گر 
باشد.2اما آن دس��ته از اعمال تبهکارانه ای که فقط 
در محیط یک کشور صورت بگیرد را می توان در 

زمره جرائم سازمان یافته داخلی عنوان نمود.

1. حاجیانی، ابراهیم، پیشین، ص 13.
2. همان، ص 66.
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وق��وع منازعات داخلی که عمدتاً ماهیت قومی 
و ن��ژادی دارند، همواره بس��تر مناس��بی برای بروز 
انواع کفش های مجرمانه مثل نس��ل کش��ی، جرائم 
علیه بش��ریت، جرائم جنگی، ش��کنجه، رفتارهای 
برده دارانه، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر و مانند آن 
را فراهم آورده اند. همچنین به دلیل ضعف دولت 
مرک��زی در این مقاطع و فروپاش��ی سیس��تم های 
اجرای قانون )و سایر سیس��تم های کنترلی فرصت 
برای فعالیت گروه های مجرم س��ازمان یافته فراهم 

می شود.1

بخش پنجم: انواع جرائم سازمان یافته

جرائم سازمان یافته، انواع متعددی دارد. برخی 
از نویس��ندگان و اس��اتید جرائم س��ازمان یافته را 
محصور به تعداد خاصی قرار داده اند  ولی ما همان 

1.  همان، ص 14
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گون��ه که در قبل بر طبق تعاری��ف متعددی که در 
خصوص جرم س��ازمان یافته عنوان نمودیم، قصد 
داریم که دزدی دریایی و تروریسم را نیز بررسی و 
لحاظ بنماییم زیرا این گروه ها هم دارای تشکیالت 
منظم هس��تند و هم جرائم آنها بصورت مس��تمر و 
در طول زمان طوالنی صورت و دیگر خصوصیات 

جرایم سازمان یافته را نیز دارند.

قاچاق: هر نوع حم��ل و نقل کاال از نقطه ای به 
نقطه دیگر برخالف مقررات مربوط به حمل و نقل 
به طوریکه ناقص ممنوعیت یا محدودیت می باشد 

که قانون مقرر کرده است قاچاق نامیده می شود.1

گفتار اول: قاچاق انسان 

یکی از جرائم س��ازمان یافته فراملی اس��ت که 
می ت��وان آن را یکی از معضالت جامعه بین المللی 

1. حاجیانی، ابراهیم، پیشین، ص 15.
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در قرن بیس��ت ویک دانس��ت. غلبه پدیده جهانی 
ش��دن و تس��هیل مب��ادالت و ارتباط��ات فرامرزی 
موجب گسترش جرائم س��ازمان یافته فراملی برای 

تحصیل منافع نامشروع شده است.1

قاچاق انس��ان در بین جرائم سازمان یافته دیگر 
س��ریعترین رشد را داراست. تعداد افراد قابل توجه 
دخی��ل در این امر، منافع سرش��ار، درص��د ایمنی 
قضایی ب��اال، منجر به گس��ترش این ن��وع جنایت 
سازمان یافته شده است. قاچاق انسان به عنوان یکی 
از جرائ��م س��ازمان یافته آثار منف��ی مختلفی را در 

سطوح ملی و بین المللی بر جای می گذارد.2

در فصل سوم این پایان نامه بصورت مفصل در 
مورد قاچاق انسان بحث خواهیم نمود.

1. معتمدی، هادی؛ مستوفی فر، فرزانه، پیشین، ص 41.
2. همان، ص 42.



34

گفتار دوم: قاچاق اسلحه

مس��ئله قاچاق س��الحهای کوچ��ک قاچاق و 
س��الحهای سبک )SALW( یکی از مهمترین انواع 
جرائم س��ازمان یافته فراملی یا عواقب مرگبار بوده 
است. به طور متوسط حدوداً نیم میلیون نفر در سال 
توسط سالح های کوچک کشته می شوند که از این 
تعداد سیصدهزار هزار نفر در درگیریهای مسلحانه 
کش��ته می ش��وند. دس��ت کم پانصد میلیون سالح 
کوچک سبک در جهان وجود دارد که برای یک 
از هر دوازده نفر کافی اس��ت. اگر چه بس��یاری از 

اینها توسط مقامات قانونی کنترل می شوند.

ام��ا س��الحهای قاچ��اق به دس��ت تبه��کاران، 
نیروهای بی قاعده و تروریست ها می افتد که از این 
سالح ها برای خدشه دار کردن صلح بهره می گیرند 
و با استفاده از این سالحها باعث تنش شده، قوانین 
را نقض نموده، جریانه��ای پناهندگان را تحریک 

نموده و فرهنگ خشونت را ترویج می کنند.
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از چهل و نه تنش اصلی از سال 1990 سالحهای 
کوچک و س��بک در چهل و ش��ش م��ورد نقش 
داش��تند که باعث چهارصد میلیون مرگ شدند که 
از این بین نود درصد را غیر نظامیان و هشتاد درصد 

را زنان و کودکان تشکیل می دادند.1

براساس گزارش س��ازمان ملل، مصرف کننده 
نهایی س��الحهای قاچ��اق هر که باش��د، معامالت 
اسلحه در بازار سیاه سه ویژ گی دارد: این معامالت 
فعالیتی مخفیانه اس��ت، بخش عمده هزینه به علت 
ماهیت پنهانی معامله اس��ت، جریان برگش��تی پول 

تطهیر می شود.2

1.  حاجیانی، ابراهیم، پیشین، صص 72 و 73.
2. هاشمی، حمید؛ باباپور، محمدعلی، پیشین، ص 80.
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گفتار سوم: قاچاق زنان و کودکان

گردشگری جهانی با صنعت جهانی روسپیگری، 
بوی��ژه در آس��یا و تحت کنترل ترای��اد، و یا کوزا، 
ارتباط نزدیکی برقرار کرده اس��ت. این صنعت به 
ش��کلی فزاینده بر کودکان تاثی��ر منفی می گذارد. 
عالوه بر استثمار و سوء استفاده از کودکان، صنعت 
رو به گسترش داللی فرزند خوانده نیز، به ویژه در 
آمری��کای التین ب��ه مقصد ایاالت متح��ده پایدار 
شده است. در س��ال 1994، نوزادان اهل آمریکای 
مرکزی به مبلغ بیس��ت هزار دالر به باندهای دالل 
فرزن��د خوان��ده فروخته می ش��دند و ای��ن کار در 
بیش��تر موارد )البته نه همیشه( با رضایت پدر و مادر 
ص��ورت می گرفت. گفته می ش��ود، این قاچاق به 

تجارتی چند میلیون دالری تبدیل شده است.1

1. همان، ص 82.
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گفت�ار چه�ارم: قاچ�اق مهاج�ران غی�ر 
قانونی

آمی��زه فقر در گوش��ه و کنار دنیا ب��ا جابجایی 
جمعیت ها و پویایی اقتصادی های اصلی، میلیون ها 
نفر را به مهاجرت وا می دارد.از سوی دیگر افزایش 
مرزها، به ویژه در جوامع مرفه، کوشش��ی برای سر 
کردن جریان مهاجرت اس��ت. ای��ن روند متناقض 
فرصتی اس��تثنایی به سازمانهای جنایی برای حضور 
در بازاری بس��یار گسترده می دهد. بر طبق گزارش 
1994 س��ازمان ملل، می��زان قاچ��اق مهاجران غیر 
قانونی از کش��ورهای فقیر به کشورهای ثروتمندتر 
را حدود یک میلیون نفر در سال می داند که بیست 

درصد آنها چینی هستند.1

1. هاشمی، حمید؛ باباپور، محمدعلی، پیشین، ص 81.
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گفتار پنجم: قاچاق مواد هسته ای

این فعالیت ش��امل قاچ��اق م��واد درجه بندی 
شده س��الح های هسته ای برای اس��تفاده نهایی در 
ساخت این سالحها یا گرفتن حق سکوت با تهدید 
به اس��تفاده از آنهاست. فروپاش��ی اتحاد شوروی، 
فرصت��ی ب��زرگ برای عرض��ه این م��واد را فراهم 
آورد. در ده��ه 1990آلمان پیش��رو این نوع قاچاق 
بوده اس��ت زیرا ش��بکه های جنایی از کش��ورهای 
عضو پیمان ش��وروی سابق، به قاچاق مواد هسته ای 
از طرف س��ازمانهای بین المللی، گاه به روش��های 
دور از احتیاط از جمله حمل موادی با درصد باالی 
رادیو اکتیو در جیب قاچاقچیان مبادرت می کردند. 
این تجارت با اینکه عمدتاً از مبداء اروپای ش��رقی 

انجام می گیرد اما تجارتی بین المللی است.

قاچاق هس��ته ای به منزله موض��وع خطرناک و 
اس��تراتژیک برای غرب می باش��د که بالقوه دارای 
پتانس��یل های قوی برای تکثیر س��الحهای کش��تار 
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جمعی می باشد.

گ��زارش مناب��ع متعدد حاکی از این اس��ت که 
تعداد زیادی معامله تسلیحاتی از نوع مواد هسته ای 
که در س��اخت س��الح اتمی کاربرد دارند توسط 
ی��ک گ��روه جنایی و س��ایر گروه ه��ای دیگر در 
مراکز صنعتی برخی از کش��ورهای تازه اس��تقالل 

یافته صورت گرفته است.

تعطیلی برخی مراکز هسته ای و بیکاری بسیاری 
از متخصصان و دانشمندان هسته ای فرصت مناسبی 
را برای س��رقت مواد هس��ته ای و ف��روش و توزیع 
آنها توس��ط گروه های جنایی فراهم آورده است. 
در حال حاضر رش��د ش��بکه های قاچاق س��الح و 
مواد هس��ته ای به عنوان تهدید هسته ای و مرتبط با 

تروریسم در نظر گرفته می شود.1

1. Voronin Yory A. organized crime its influence on int6erna�
tional security and urban community life in the industries cit�
ies of the orals, organized crime center, yedaterinburg, Russia, 
march 1998 complex.
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گفتار  ششم: قاچاق اعضای بدن

بر طبق گزارش 1994 س��ازمان ملل گزارشهای 
تایید ش��ده ای از این ن��وع قاچاق در کش��ورهای 
آرژانتی��ن، برزیل، هن��دوراس، مکزی��ک، پرو به 
دست آمده است که مشتریان آنها بیشتر خریداران 

آلمانی، سوئیسی و ایتالیایی هستند.

کنفران��س بین الملل��ی تجارت اعض��ای بدن: 
فرهنگ، سیاس��ت و اخالق زیستی بازار جهانی که 
از 26 ت��ا 28 آوریل 1996 در دانش��گاه کالیفرنیا، 
برکل��ی برگزار ش��د و دانش��گاهیان و متخصصان 
برجس��ته از سراسر جهان در آن شرکت داشتند، بر 
اهمیت این بازار رو به گسترش مهر تایید گذاشت.

ای��ن کنفرانس همچنی��ن بر م��رز باریک میان 
قاچ��اق تبهکاران��ه و تجارتی که با تش��ویق دولت 
صورت می گیرد تاکید کرد. برای مثال، براس��اس 
گزارش ه��ای ارائه ش��ده به ای��ن کنفرانس، به نظر 


