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مقدم   - 1  

اسه که  ا  ارایه شده  یااته  اان زیادن از جرم سازمانتیری 

اایی که دارند از حیق ماهوم مشترک استند.  وجود تااوت

یااته عهارت اسه  اا جرم سازمانترین تیری در یکی از کوتاه

صورت   اناانگی  که  ا  مستنرن  مجرمانه  »ایالیه  از: 

 .(Donald. R, Cressy, 1969: 304) گیرد«؛می

یااته را  سیار گسترده  ین تیری  که اا دایره جرم سازمانا

کرده و تنام جراینی که  ا مشارکه یا میاونه دو یا چند نار  

شود و اا از حیق تیداد مرتکهان  یا د را شام  میارتکاب می

و نوع ای  ارتکا ی و شرایط و خصوصیات اطالق دارد، داران  

نهوده و ننی مهنان مهاحق مر وط  تواند  مینان جامس و مانس 

جرم شناسان  برار گیرد. در تیریای دیگر که مورد اتااق تنامی

ابدام مجرمانه مستنرن  یااته  ، جرم سازمانمیرای شده اسه

اان  اسه که  ران کسب سود و منایه از طری  انجام ایالیه

 .(Albense, 1989: 5) شودغیر بانونی مورد نیاز مردم انجام می

 ه تیداد مرتکهان و سازمان یااتگی جرم و    این تیری  نسهه

ایاان نقش خاص از طر، ار یک از   تهانی میان مجرمان و 

نیسه و کاملی  تیری  جامس  نتیجه،  و در   .آنان ساکه  وده 

 اان مرتل  دیگرن که در این مورد وجود دارداز میان تیری 

(Albini., 1971 :35   38م Hindesimith, 1941: 119; 

Soukhanor and others, 1992: 5) اا  ترین آنیکی از مناسب

یااته عهارت اسه  تیریای اسه که  ر اسا  آن جرم سازمان

توسط مجرمان متیدد   که  بانونی  غیر  از یک سرن میامالت 

گیرد و اد، از این میامالت   ران یک دوره مستنر صورت می

کسب امتیازات ابتصادن و بدرت سیاسی اسه در صورتی که  

ب بدرت ابتصادن الزم  اشد؛ این تیری  که نسهتا    ران کس 

جرم   که  دیگرن  مهسوط  تیری   اسه،  ا  مانس  و  جامس 

میسازمان ایدئولوژیک  غیر  مجرمانه  ابدام  را  که  یااته  داند 

توسط گروای از ااراد که تیام  اجتناعی نزدیک  ه اا دارند  

یا د و اد، از آن  ه دسه آوردن منایه و بدرت  ارتکاب می

کام   Abadinsky, 2000; 5)) سه ا می،   .گرددتر 

یااته  ر  اان ذکر شده، جرم سازمان ا وجود این که در تیری 

میایالیه اطالق  خاص  مجرمانه  تیری اان  در  اان  گردد، 

سازمان جرم  مسام ه،  گروهدیگرن  ا  سازمان  یااته  ر  و  اا 

 ,siegel) اسه؛مجرمانه مرتکب این گونه جرایا اطالق شده  

1997 : 376; Soukhanor and others, OP. Cit , Torr, 1999: 

331). 

ارایه شده  اا که عنوما  توسط جرماین تیری  اسه،  شناسان 

از   گروای  که  استند  تضاد  در  اا  چنان  ا  آن  مواردن  در 

شناسان ارایه یک تیری  روشن و دبی  در ا تدان ت قی   جرم

ها در خالل ت قی  امکان  آن را تن  را منکن ندانسته و تهیین

می  دانند؛ پذیر 

(Totowa, 1986: 28). 

تواند مشک  تشتّه در  در عین حال، تیری  مناسهی که می

تا حدن  ر طر، کرده و در مرحله عن   ه کار  تیری  اا را 

جنایی   پلیس  سازمان  توسط  که  اسه  تیریای  شود  گراته 

شده ین ارایه  )اینترپ (  این النللی  اسا   تیری ،    اسه.  ر 

اان غیر بانونی گروای مجرمانه  یااته  ه ایالیهجرایا سازمان

شود که اد، اساسی  پارچه و مت د اطالق می ا ساختار یک

اا  ه دسه آوردن پول از این راه  وده و غالها   آن از این ایالیه

ادامه حیات می ایجاد تر  و اساد   :Besnet, 1993) داد؛ ا 

319). 

تیری  اا علیه  چنیاین  از کنوانسیون سازمان مل  مت د  ن 

اراملی مصوب سال  جرایا سازمان و  مشهور  ه    2000یااته 

شود. در این کنوانسیون جرایا  کنوانسیون پالرمو استنهاط می

 ینی شده  یااته  ه جرایا شدید یا جرایا خاص پیشسازمان

  از   متشک   گروای  توسط  که  شودمی  اطالق   در کنوانسیون*

تر و  ا اد، ت صی  مستقیا یا غیر مستقیا  یش  یا  نار   سه

می ارتکاب  مدتی  مادن  ران  یا  مالی   یا د؛منایه 

(Convention against transnational organized Crimes, 

2000, Art 2.). 

ارایه    یااتهاز جرم سازماناان متیددن که   ا توجه  ه تیری 

س اسه که  ر  رسد تیری  زیر تیریای جامگردید،  ه نظر می

تیری   گراته میاز  و  مییارن  اان  اال  وده  عنوان  تواند  ه 

گیرد برار  توجه  مورد  مهاحق  یدن   :مناسب  ران 

اان غیر بانونی و اناانگ  یااته عهارت از ایالیهجرم سازمان

و  ران   تهانی  ااا  که  ا  اسه  اشراص  از  منسجا  گروای 

تنر مجرمانه شدید  ارتکاب مست صی  منااس مادن و بدرت،  ه  

پردازند و  ران رسیدن  ه اد، از ار نوع ا زار مجرمانه نیز  می

می ناترن،  استااده  )شنس  ص  1380کنند؛   .(25م    13: 

ویگگی 2 سازمانم  جرم   یااته اان 

اا  یااته  ه طور عنده توسط سازماناز آن جا که جرایا سازمان

اان جرم  یگگییا د، در  ررسی واان مجرمانه ارتکاب میوگروه

اسه  ه  سازمان الزم  ارتکا ی،  جرایا  مطالیه  عالوه  ر  یااته، 

ویگگی اا  اان سازمان ررسی  گونه جرایا  این  مرتکب  اان 

را در ارتکاب و    پرداخته شود، زیرا سازمان خود نقش مهنی

آن کردن  متص   و  ارتکا ی  جرایا  دای  جرم  جهه  اا  ه 

داردسازمان  .یااته 

مجرمانه سازما  ویگگی   أ.  ن 

شناسی مر وط  ه  تر منا س جرماایی که در  یشدر ارة ویگگی

یااته مورد ت کید برار  سازمان مجرمانة مرتکب جرایا سازمان



میگراته کرد،  اشاره  زیر  موارد   :توان  ه 

 lyman and) غیر ایدئولوژیک  ودن سازمان یا گروه مجرمانه  .1

potter, 2000: 7; Finckenaver , Organized Crime in 

America , 1995: 3; Abadinsky, 2000:  5.) 

یااته،  این ویگگی  ه این مینا اسه که یک گروه جرم سازمان

تنها  ا اادا، ابتصادن و کسب منااس مادن انجام   جرایا را 

ارتکاب  اان مذاهی و سیاسی ابدام  هداد و  ا دلهستگیمی

ننی پول  جرم  کسب  تنها  گروه  این  اد،  و  کند.  بدرت  و 

اا گاای  ه  منایه مادن اسه. گر چه منکن اسه این گروه

اا از این  مهارزات سیاسی اا رون آورند ولی اد، اساسی آن

مهارزات کسب بدرت سیاسی نیسه  لکه اد، تقویه بدرت  

ابتصادن   و  مجرمانه  اادا،  مغایر  ا  بوانین  لغو  ابتصادن، 

ایالیه ن خاص و  ااخویش و تصویب بوانین تسهی  کننده 

بدرت آوردن  دسه  غیره  ران  سرانجام  ه  و  اجرایی  اان 

اجران   مقا    در  آن  اعضان  و  سازمان  مصونیه  و  حااظه 

اسه؛   .(Ibid) عداله 

مراتب  .2 سلسله   وجود 

ارتکاب  یااته  از آن جا که جرایا مورد   ق  ه صورت سازمان  

ه  یا د، وجود سازمانی ایال که با لیه طراحی، تهانی، ادای می

را داشته  اشد، ضرورن اسه.  ه سهب وجود   و ارتکاب جرم 

تشکیالت و حاکنیه سلسله مراتب سازمانی، این سازمان نیاز  

 ه مدیر و مجریانی دارد که ار یک  ا موبییتی ویگه در آن و  

وظیاه   انجام  خود  مااوق  ااراد  نظر  اسا    ,Kelly) کنند ر 

2000: IXX). ازسازمان در  رخی  مجحتی  سلسله  اان  رمانه 

مراتب  سیار گسترده  وده و انانند تشکیالت موجود در بوان  

 .اا حاکا اسهنظام، نظا خاص و اوق الیاده در این سازمان

زمان  .3 طول  در  جرم   استنرار 

در  سیارن از موارد منکن اسه  رخی ااراد جهه ارتکاب جرم  

اکرن ابدامی    خاصی دور اا جنس شده و  ا اناانگی و اا 

رمانه را  ه صورت جنیی  ران یک  ار انجام داند؛ چنین  مج

گیرد،  گر چه  ا اا اکرن و سازمان یااتگی صورت می  جراینی

یااته  ه مینان مورد نظر نیسه. آن چه الزم  اما جرم سازمان

اسه این اسه که گروه مجرمانه  ران یک دوره طوالنی یا غیر  

شده    تشکی   مستنر  ولی  خاص  زمانی   اشد؛مقید  ه 

(Bassiouni and Vetere, 1998: XX VII). 

از این رو  رخی از جرم شناسان، جرایا گانگسترن را که  ران  

ارتکاب میمدتی م دود و در م دوده یا د، جرم  اان خاص 

ا رندآ ادن و ااشا  یگی،  کنند؛ )نجاییااته تلقی ننیسازمان

ص(1377 ن   :. 

ادارن  .4 اساد   ارتکاب 

مها از  ویگگی  ترینیکی  ترین  خطرناک  سازمانو  اان  اان 

گیرن از اساد ادارن اسه. از  یااته  هرهمرتکب جرایا سازمان

آن جا که سازمان مجرمانه  ه دنهال کسب منایه یا بدرت  

رسیدن  ه   جهه  و  اسه  اایال  نامشروع  مرتکب  منااس  این 

شود، منکن اسه اعضان آن  ه سهب این  مجرمانه مرتل  می

ت ت ه  مراح   جرایا  در  نیز  مواردن  در  گیرند.  برار  یقیب 

ارتکاب آن گاه که الزم اسه  رشی از کاراایشان در ادارات  

یا   انجام  مانس  ادارن  مقررات  از  شود،  یضی  انجام  دولتی 

ایالیه میپیشراه   .گردداایشان 

در چنین مواردن جهه حاظ اعضان خود از تیقیب و م اکنه  

رن خود در ادارات دولتی، ابدام  انجام رساندن امور جا و یا  ه  

 ه ااسد ننودن مدیران عالی و کارمندان اجرایی کرده و ار  

تر شود، توانایی ااسادشان  اا  یشبدر که بدرت ابتصادن آن

می یش در  تر  دخاله  موارد  ا  در  یضی  که  جایی  تا  شود، 

انترا ات پارلنانی و تالش جهه ارستادن ننایندگان مورد نظر  

گذارن و کسب توایقات الزم در این جهه،  انون ه مجلس ب 

را    زمینه ابتصادن خویش  منااس  مغایر  ا  بوانین  نسخ  و  الغا 

اان  ارااا کرده و  ه دنهال تصویب بوانینی استند تا ایالیه

ناوذ در دستگاه  نامشروع آنان موجه جلوه داده   شود، و یا  ا 

م اکنه  بضایی و ااسد کردن بضات، اا خود را از تیقیب و  

دارند و اا ابدامات غیر بانونی خویش را استنرار  در امان می

 رشند و  ه این شک  موجی از اساد ادارن اراگیر را در  می

می ارااا   .(Ibid) ننایند؛جامیه 

خشونه استااده .5 و  ارعاب   از 

اان ربیب رو  اان مجرمانه  ا گروهدر  سیارن از موارد، گروه

کنند  دن دیگر  ا م مورانی  رخورد میشوند، در موار ه رو می

اا در مقا   دریااه رشوه و مث   که حاضر  ه انکارن  ا آن

آن نیستند. در مواردن نیز حتی م مورانی که بهال   ا آنان در  

استنرار  کردند دیگر مای   ه مقا   دریااه رشوه انکارن می

یاد  یااته ار سه دسته از عوام  آن نیستند. گروه جرم سازمان

اادا، کارن خویش دانسته و  ا ارعاب  شده را مانس رسیدن  ه  

و تهدید دسته سوم مهنی  ر ااشان انکارن سا   و درگیرن  

و اعنال خشونه نسهه  ه دو دسته دیگر و در صورت لزوم، از  

 :Kelly, 2000) داداا  ه کار خویش ادامه میمیان  رداشتن آن

XI م XII). 

ویگگی معالوه  ر  در  یشاان  که  شده  یاد  جرایا  ها  تر 

زمینه  سازمان این  در  موجود  ت قیقات  در  دارد،  وجود  یااته 



اسه  اان دیگرن نیز  ران سازمان مجرمانه  یان شده  ویگگی

توان  ه تقسیا کار  ه صورت ترصصی در میان  از جنله میکه  

غیر   خدمات  و  کاالاا  ارایه  و  ت مین  مجرمانه،  گروه  اعضان 

تق و  بانونی،  دولتی  عوارض  دیگر  و  مالیات  پرداخه  در  لب 

از   موارد  این  از  که  رخی  کرد  اشاره  پول  تطهیر  ارتکاب 

  اشد؛ اان  زرگ و چند ملیتی مجرمانه میاان شرکهویگگی

(The Resolution of  the  International Congress of penal 

Iaw in: International  review of Penal  Iaw . Vol. 

70,  no.  3   896   :1999   ,  4م). 

 ارتکا ی   جرم  اانویگگی   ب.

سازمان جرم  عنوان  ارتکا ی  ه  جرم  ویگگی  مورد  یااته،  در 

جراینی نویسندگان  از  برار     یضی  موضوع  این  مشنول  را 

داشته  اشد؛داده را  »شدت«  ویگگی  که    نویس پیش  در   اند 

جرم« از    »شدت   ،2  ماده   در  نیز 2000  سال  پالرمو  کنوانسیون 

یااته بلنداد شده و  ر مهنان آن مااد  اان جرم سازمانویگگی

اان شدید« با   اعنال   اید تنها نسهه  ه »جرمکنوانسیون  

 اشد. این ویگگی در کنوانسیون پالرمو پذیراته شد و  ر مهنان  

مشنول ضنانه اجران کنوانسیون برار گراه  آن تنها جراینی

تکاب یااته و داران مجازاتی  ا  که توسط سازمان مجرمانه ار

 United Nations Convention) حداب  چهار سال حهس  اشد؛ 

against transnational organized crimes,  Art. 2, par. b.). 

ویگگی جرم سازمان تنها  مر وط  ه ماایه   نا راین  یااته که 

از جنله شرایط دیگر  جرم اسه، شدید  ودن آن اسه، گرچه  

ابتص این    ادن  ودن جرم شنرده شدهآن،  وابس  اسه که در 

و   ننوده  جرم  ازگشه  ارتکاب  از  مرتکهان  اد،  ویگگی  ه 

ندارد جرم  ناس   .ارتهاطی  ا 

که   جا  آن  جرایا  از  از  مرتلای  سیارن  دالی   امروزه  ه 

از حیق مرتکهان جرایا، مکان ارتکاب جرایا و  یااته  سازمان

آن ت ایرگذارن  م دودبلنرو  یک    اا،  جغراایایی  مرزاان   ه 

اا را از نظر بلنرو ارتکاب  ه دو گروه جرایا  شود، آنکشور ننی

سازمانسازمان جرایا  و  اراملی  تقسیا  یااته  داخلی  یااته 

امروزه شناخه ماایه و ویگگی  اند.  ه سهب اانیتی که کرده

یااته اراملی دارد، الزم اسه  ه طور مرتصر  ه  جرایا سازمان

ا  دسته ررسی  دو  شودین  پرداخته  جرایا   .از 

سازمان 3 جرایا  اراملی م   یااته 

سازمان جرم  نسهی  وضوح  رغا  تالش   ه  کارشناسان  یااته، 

یااته ملی و اراملی را از اا  اان جرم سازمانکنند ویگگیمی

برار   راستا  یک  در  دو  این  آیا  ننایند  روشن  و  کرده  تاکیک 

 Bassiouni and) اند دارند یا در ماایه و اسا   ا اا متااوت

vetere op.cit: xxxi). ا انوز  که  حالی  مورد  در  تیری   یچ 

یااته اراملّی ارایه نشده، در عین حال  اتاابی از جرم سازمان

عناصر  رجسته   که  دارد  وجود  کلی  انان  توااقی  جرم  این 

سازمانویگگی جرم  کنارانس  اان  در  اسه.  داخلی  یااته 

یااته اراملّی  وزارتی جهانی در ناپ  ایتالیا پیرامون جرم سازمان

اان    و طرح ابدام جهانی،  ر ویگگیو در اعالمیه سیاسی ناپ

ت کید  یشزیر در مورد جرم سازمان اراملّی  ترن شده  یااته 

 :اسه

گروه .1 گسترده  ا  ارتهاطات  و  اراملّی  مشا ه  عنلیات  اان 

 خارجی؛ 

 تر؛ اندازه  زرگ .2

ایالیه .3 حجا  مجرمانه؛  اال  ودن   اان 

سوددای؛ .4  سطح  االن 

و .5 گسترده  سرمایه  توجه؛   وجود   با   

ایالیه .6 بلنرو  در  ت ایرگذارن  مر وطهبدرت   World) اان 

Ministrial Coference on organized crime (Naples, ltaly, 

21 – 23, November, 1994), The Naples Political 

Declartion and Global Action Plan. G. A. Res. 159. U. N. 

Doc. A / Con  /  49 /  74, 1994). 

سازمان جرم  مها  رکن  شد،  که  یان  گونه  یااته  انان 

ریزن و ارتکاب آن توسط یک گروه مجرمانه اسه، در   رنامه

که   واحد  صورتی  ملیه  داران  انگی  مجرمانه  گروه  اعضان 

یااته گردند و این   وده و در کشور خود مرتکب جرم سازمان

رو  جرم از حیق موضوع، اد، و بلنرو ارتکاب م دود  ه بلن

یااته  جغراایایی انان کشور  اشد. در این صورت جرم سازمان

یا د. اما اگر یکی از موارد سه گانه  اال، یینی  داخلی ت ق  می

ارتکاب و یا اد،، از آن کشور تجاوز کند،   موضوع یا بلنرو 

جرم مز ور اراملّی خوااد  ود.  ه عهارت دیگر، جرم سازمان  

کند که مرزاان ملی را در  پیدا میمینا    یااته ارا ملّی انگامی

ارتهاط  ا موضوع یا جرم بلنرو ارتکاب آن و یا اد، مورد نظر  

 .U) اجرا گذارد؛  پشه سر گذاشته و در وران آن ابداماتی را  ه

N. Doc. A / Conl. 144 / 15 (12  juty 1990). Paragraph, 16). 

اایی  رممت د جرم اراملی  ه ج   در یکی از اسناد سازمان مل 

که  اطالق شده یا  اسه  و  ارتکاب جرایا  یا  مقدماتی  ابدامات 

اا  ه صورت مستقیا یا غیر مستقیا  یش  اد، از اجران آن

 ,U. N. Doc. A / conf. 187 / 6) از یک کشور را در  ر گیرد؛

International Cooperation in Combating Transnational 

Crime. Tenth congress on the prevention of Crime and 

the treatment of offenders , Vienna . 10   17م April 

2000, para 4.).   اصطالح اراملی که در اسناد سازمان مل   ه

انتقال اطالعات، پول، کاال و  اسه، از حیق موضوع  ه کار راته



اا و دیگر اموال عینی و دینی از مرزاان دولتی  خدمات، انسان

 United Nations , World Minsterial Confrence) ؛اشاره دارد

on organized Transnationl Crime, Napoli, 1994, conf. 

882, Problems and dangers Posed By organized 

transnational crime in the Various region of the 

world,  P. 15.). 

ان  ن میاملهتوان  ه باچاق مواد مردر  ه عنوا  ران ننونه می

از نظر درآمد، دومین تجارت جهانی پس    پر سود اشاره کرد که

میلیارد دالر    500از تجارت تسلی ات و  ا درآمد ساالنه حدود  

 اسه و این درآمد ناشی از باچاق آن  ه صورت اراملّی اسه؛

(Molly Mc Conville, vol. 37,  No. 1,  2000: 76 – 77). 

یااته در خار  از  ترش جرم سازماناز جنله عواملی که در گس

اسه، توسیه  مرزاا مؤار  وده و  ه آن جنهه اراملی  رشیده  

ارتهاطات سریس از راه دور و کامپیوترن شدن  صنایس مر وط  ه  

آن، جهانی شدن ابتصاد و آزادن آن و پایان جنگ سرد  ین  

بدرت  وده ا ر  ناپ   دو  در  وزیران  کنارانس جهانی  در  اسه؛ 

 :ا  رخی از این عوام   ا عهارت زیر مورد ت کید برار گراهایتالی

سازمان» بانونی  جرم  مشک   عنوان  سنتی  ه  طور  یااته  ه 

اسه ولی  اان مستق  تلقی شدهدولهمر وط  ه نظا عنومی

اا، توسیه حن  و  اان ابتصادن میان دولهاازایش وا ستگی

ده تجارت  الیااان ارتهاطی، اازایش خارقنق  سریس و سیستا

طور   ین جهانی  ه  مالی  یک  ازار  وجود  ضرورت  و  النللی 

اسه. یااته را تغییر دادهگیرن شرایط ت ق  جرم سازمانچشا

جان شگاتی نیسه که تغییر عنی  مشا هی اا در ماایه  

کنارانس وزارتی جهان پیرامون  ) اسه«؛رون دادهچنین جرمی

ایتالیا،  سازمان )ناپ ،  اراملی  (  1994نوامهر    23م    21یااته 

جهانی ابدام  طرح  و  سیاسی   U. N. Doc:  A / 49:اعالمیه 

/  748  (1994)). 

جرم   ه عهارت دیگر، تکنولوژن مدرن  ا توسیه بلنرو ماهومی

جرم  سازمان این  تشریص  و  تیری   در  را  وضییه  یااته 

تنامیمشک  و  ه  کرده  سازمانتر  امکان  تر  یااته  مجرمان 

در اا  آن  میسطح  ین  شدن،  را   .دادالنللی 

  اان جدید پدید آمده در سطح اراملی از بهی  توسیه ارصه

ان و  دور  راه  مااوارهارتهاطات  رایانهآورن  و  ان،  اا 

تهدی   ریزپردازنده و  آزاد  و  ازار  اموا   طری   از  انتقال  و  اا 

جذا ی  ران   آن چنان چهره  داکده جهانی  جهان  زرگ  ه 

اسه که تیداد زیادن  اراملی ایجاد کرده  ارتکاب جرم در سطح

یااته را که  ه طور سنتی عندتا  در  اان جرم سازماناز گروه

کردند وادار کرده که در سطح اراملی  سطح ملی ایالیه می

کرده،   ایجاد  را  اشاره  مورد  جذا یه  چه  آن  کنند.  ایالیه 

از نقاط ضی   رسی  ه  ازاراان سود، ارصه سوء استااده  دسه

جود در جوامس مرتل  و توانایی ایالیه در مناطقی اسه  مو

امان اسه؛ بانون در  اجران  از  ناشی  ابدامات  از   که سازمان 

(Bassiouni and Vetere Op. Cit: XXXII).   از دیگر  یکی 

اا ارصه ادایه درآمداان ناشی از ایالیه نامشروع  م رک

 ا    اان مجرمانه از طری  سیستا ابتصاد جهانی اسه. سازمان

مراکز  انکی   هره و  مالیاتی  از  نادر  ز ده،  مشاوران  از  گیرن 

نقاط عنده کسب درآمد استااده   نسهتا  غیر منظا  ه عنوان 

سرمایه منا س  که  کشوراایی  در  و  بانونی  کرده  غیر  اان 

آنمی در  سرمایهتواند  مرای  ناند،  میاا   کنند گذارن 

(Ibid). از خدمات ترصصی  اا  ا استااده سیارن از این ارصه

رسان، وکال و مشاوران  داران، حساباز طری   انکارایه شده  

که میسرمایه لزوم  گذارن  توانند  ه سهب مقررات مر وط  ه 

 گردد؛حاظ اسرار شغلی، اسرار را مرای نگه دارند، تقویه می

(Bassiouni, 1997: 140 , 141). 

می موجب  شده  یاد  جرایا موارد  شدن  اراملّی    سازمان   شود 

امرن آسان مهدل گردد و در نتیجه، ار یک از اجزان  یااته  ه  

اصطالح، یک جرم  یک جرم در بلنرو کشورن ارتکاب یا د و  ه  

کیلوگرم    517ویگگی چند ملیتی پیدا کند.  ران مثال، توبی   

اا را  مجرمان لهستانی (Polish port) کوکائین در  ندر لهستان

 اعضان کارت  کالیساخه کهط می ا مجرمان اکوادرن مرته

(Cali) ایتالیا  ودند. این    یااتهاز کلنهیا و اعضان جرم سازمان

گروه چهار  انکارن  مردر  مواد   از   شهکه 

گروهمها سازمانترین  جرم  کلنهیایی،  اان  اراملّی  یااته 

می نشان  را  لهستانی  و  اکوادرن   .(Ibid: 116) داد؛ایتالیایی، 

شود که  اطالق می  یااته اراملی  ه جرمیان نا راین جرم سازم 

یا د و  اان مجرمانه مرتهط  ه اا ارتکاب میاوال  توسط شهکه

شهکه این  کشوراانیا   در  مجرمانه  اا  ایالیه  مرتل   ه  اان 

آنان  می توسط  ارتکاب جرم  از  نظر  اادا، مورد  یا  و  پردازند 

ین، جرم  اراتر از بلنرو جغراایایی یک کشور اسه.  ر اسا  ا 

جرایا  سازمان علیه  مت د  مل   کنوانسیون  در  اراملی  یااته 

اسه که در  یش  اطالق شده  یااته اراملی،  ه جرمی  سازمان

تدارک،   اساسی  یا  رش  یااته  اشد  ت ق   کشور  یک  از 

ریزن، ادایه و کنترل جرم در کشور دیگر وابس شده   رنامه

مر وط  ه آن در  ریزن   اشد و یا گرچه ارتکاب جرم و  رنامه

یک کشور صورت گراته ارتکاب این جرم در کشوراان دیگر  

نیز داران ت ایرات اساسی  وده  اشد؛ )کنوانسیون مل  مت د  

سازمان جرایا  ماده  علیه  اراملی،  دوم(3یااته  پاراگرا،   ،. 

سازمان 4 جرم  آاار  و  اادا،   یااته م 



مجرمانه  اان  یااته  ا اادا، خاصی توسط سازمانجرم سازمان

می جان  ارتکاب  جامیه  ر  در  را  وحشتناکی  آاار  و  یا د 

گذارد. در ذی   ه  ررسی ار یک از اادا، و آاار این جرم  می

می  :شودپرداخته 

سازمان جرم  اادا،  م   یااته أ 

توجه  ه جرم ا  مرتل   جرم  انواع  بلنرو  در  ارتکا ی  اان 

بطسسازمان توجه  ه  و  ا  منامهیااته  سازمان  نیز  اان  و  ل  

نامه سازمانتاااا  منطقهاان  و  یناان  این  ان  در  النللی 

ترین اادا، ارتکاب جرم  شود که یکی از مهازمینه، روشن می

اسه؛سازمان ابتصادن  و  مالی  منااس  کسب   ,Torr) یااته، 

ابدامات  ین (5 :1999 منطقهو  و  و  النللی  اشاره  مورد  ان 

سازن این اد،   ران خنثی اندیشیده شده عندتا   تدا یرن که 

 .اسه وده  

تصریح   آن  نویسندگان  ه  از  ااداای که  یضی  از  یکی دیگر 

ان نیز مورد  النللی و منطقهاند و در  یضی از اسناد  ینکرده

، اعا از  (Maltz, 1976: 76) اسه، کسب بدرتاشاره برار گراته

اسه؛  سیاسی  و  ابتصادن   ,Ibid; Criminology) بدرت 

Lippincot , U.S.A, 1978,  P. 240).   سازمان مینا،  این  در 

سازمان   اعضان  داشتن  نگه  مصون  تنها  ران  نه  مجرمانه 

زند  ارعاب و تطنیس و اساد میازتیقیب و مجازات دسه  ه  

 لکه  ا ناوذن که در جامیه  ه سهب بدرت ابتصادن خود  ه  

تواند  ه طور نام سو  در انترا ات دخاله  دسه آورده، می

رده و آران مردم را  ه سون انتراب ااراد مورد نظر خویش  ک

سوق داد و  ه این وسیله  ا ت نی  ننایندگانی  ه مجلس، که  

آورند،  اا را  ه دسه میتر کرسیچه  سا در  یضی موارد  یش

تواند بوانینی را که  ا منااس سازمان مجرمانه در تضاد اسه  می

د و بانونی جلوه دادن  نسخ ننوده و یا جهه پیشهرد امور خو

از این راه   آن، بوانین مورد نظر خود را  ه تصویب  رساند و 

اجرایی   را  ه دسه آورده و مدیران  بدرت سیاسی و اجرایی 

نناید؛  کشور را نیز  ه مقتضان مصالح خود منصوب یا خلس 

(Ibid: 240   243م).   الزم  ه ذکر اسه که بدرت سیاسی مورد

مجرمان نظر سازمان ابتصادن  اان  بدرت  کسب  ه خود،  ران 

تر مورد نظر این  اان ابتصادن گستردهتر و رانه خوارن یش

اسهسازمان  .اا 

و  عده ابتصادن  بدرت  ت صی   جز  مؤلاان،  ه  از  دیگر  ان 

نیز   را  یا دوله حاکا  سیاسی، ابدام جهه  راندازن حکومه 

 .Maltz, OP) دانند؛یااته می یکی دیگر از اادا، جرم سازمان

Cit: 76).   در مورد اد، اول و دوم که گذشه، سازمان مجرمانه

ساختار   و  اساسی  بانون  بهول  و  ا  موجود  حکومه  کنار  در 

موجود  ه تغییر  ارتکاب جرم میحکومتی  نظرن  ه  و  پردازد 

ساختار ندارد و تنها جهه  ه دسه آوردن منااس ابتصادن یا  

جود تالش  کسب بدرت سیاسی در سایه ساختار حکومتی مو

می انجام   :Bassouni and Vetere, OP. Cit) داد؛مجرمانه 

xxv).   ولی در ارتهاط  ا اد، سوم، سازمان مجرمانه  ا رد نظام

آورد و در سیاسی حاکا، جهه سرنگونی آن تالش  ه عن  می

اان تروریستی اعا  این مسیر در صورت لزوم مرتکب ایالیه

اواپینا ر ایی و حنالت  اان مسل انه،  کارن، سربهاز خراب

و  ه بت  رساندن مدیران سیاسی جامیه و    و عنلیات نظامی

 / U. N. Doc E / CN; 15) گردد؛گناه دیگر میاان  یانسان

1969 / 7,  PP. 2   مجرمانه   .(5م عنلیات  انان  این 

 .شوداز آن  ه »تروریسا« تیهیر میان اسه که  یااتهسازمان

یااته کسب منااس ابتصادن  ازمانگر چه اد، اساسی جرم س

سرنگونی   یا  سیاسی  بدرت  کسب  گروای،  اعتقاد  و  نا ر 

اما   اسه،  ابتصادن  منااس  آوردن  دسه  کنار  ه  در  حکومه 

یااته  ه دنهال اادا،  این اادا،، جرم سازمانجهه رسیدن  ه  

اادا، ارعی تیهیر اا  ه توان از آن اشد که میدیگرن نیز می

مش کسب  سود  یشترنننود.  جهه  مناسب   تر اان 

(Sutherland and Cressy . Op. Cit: 240)  پرداخه رشوه  ه ،

مدیران عالی رتهه و میانی اجرایی جهه گریز از بوانین پر پیچ  

و پرداخه   (Rose – Ackermam , 1999: 23 , 24) و خا ادارن 

تیقیب و  ت قی   از  امان  ودن  در  جهه  پلیس   رشوه  ه 

(Phongpaicht and Piryarangson , Corryption and 

Democracy: 51  از   (55م ارار  جهه  بضایی  مقامات  نیز  و 

صدور  یا  م اکنه  م اکنه  صورت  در  تهرئه   ,Rose) حکا 

Ackerman, 1999: 143)   و ایجاد روا ط ااسد  ا مقامات عالی

اا منجر  ه حاکنیه  این  که انه (Ibid) رتهه سیاسی و اجرایی

می ادارن  از  اساد  ناشی  نامشروع  درآمداان  تطهیر  گردد، 

 Varese, Is Sicily) اان مرتل اایی غیر بانونی از راهایالیه

the future of Russia ? Private Protection and the Rise of 

the Russian Mafia, Archives of European Sociohogy, No 

سی(230 – 224 :1994 ,35. ربهان  میان  رداشتن  از  و  ،  اسی 

 Abadinsky, Op. Cit: 23) ابتصادن و اعنال خشونه اجتناعی

انه(24 , و  انه  سازمان  ،  جرم  ارعی  اادا،  تلقی  از  یااته 

این که موارد یاد شده  ه  گردد. الهته در وابس  ا توجه  ه  می

منااس   ت صی   اصلی  اد،  پیشهرد  جهه  وسایلی  عنوان 

، اطالق اد،  ر  گیرندابتصادن و بدرت مورد توجه برار می

میآن مسام ه  رون  از   . اشداا 



یینی   اول،  اساسی  اد،  مورد  در  شد،  ذکر  که  گونه  انان 

اتااق نظر وجود دارد. در مورد اد،   کسب منااس ابتصادن، 

آن    دوم، یینی کسب بدرت،  سیارن از جرم شناسان بائ   ه

دانان  ا  نیستند. اما عده با   توجهی از جرم شناسان و حقوق

 .Abadinsky, Op.Cit, P.S. Nunzi, Op) د، سوم مرال   ودها

Cit, P. 16: M)  ارتکاب ای  مجرمانه  اندن جهه  راندازن و ،

جرم   ایدئولوژیک  ودن  غیر  بید  را  ا  تروریستی  اایال 

مییااته  سازمان خار   جرم  این  بلنرو   .کننداز 

سازمان جرم  آاار  م   یااته ب 

گگی خاص و اادا، مورد نظر از  یااته  ه تهس ویجرم سازمان

  و   ت لیاات  از    رخی   در  که   توجهی   با     مصادی    و   ارتکاب آن

  اسه، شده  ذکر  النللی ین  اانسازمان  اسناد  و  شناسی جرم  آاار

  پنجاه   طول  در   که   گذاردمی   ابی  جامیه  در  را  خطرناکی  آاار

  جنایی   شناسان   جامیه  و   شناسان  جرم   توجه  مورد  اخیر  سال

اان مجرمانه از یک طر،  ه سهب  اسه. سازمانه  گرات  برار 

جراینی   و  ارتکاب  زنان  باچاق  مردر،  مواد  باچاق  بهی   از 

جرایا   مهاجران،  باچاق  مهنات،  و  سالح  باچاق  کودکان، 

و   مجرمانه  ا زار  کارگیرن  و  ه  پول  تطهیر  و  ابتصادن 

  آاار   تروریسا  کارگیرن   ه   لزوم  صورت  در  و  خشونه   اعنال

و مررب شدیدن را  ر ارانگ، اخالق، ابتصاد و امنیه     ار زیان

این  گذارند و از طر، دیگر،  ا توجه  ه یک جامیه  ر جان می

اا  ه دنهال منااس ابتصادن استند، درآمداان که این سازمان

اان سازمان  آنان دو اره در  ازار سرمایه گذارن شده، ظرایه

اان دولتی را  تگاهمجرمانه را گسترش داده، زمینه ناوذ در دس

تر  اا را  ران کسب بدرت  یشداد و از این راه آنتوسیه می

و دستگاه حاکنه ت ایرگذارن در مؤسسات دولتی  از طری   و 

ااسد کردن م موران ادارات و مسئوالن جامیه و حتی مردم  

داد. از این طری   ا ناوذن که  ر ادارات و  عادن اازایش می

ند از یک طر، و ناوذ ابتصادن آنها  ر  امردم و مسئوالن یااته

دسه و  دیگر  طر،  از  کرسی ازار  مجلس،  یا ی  ه  اان 

بوانین  ر  خواسته تصویب  لوان  در  را  خویش  نامشروع  اان 

کنند و در نتیجه  ه طور مستنر  ر بدرتشان  جامیه حاکا می

ترن  ر جامیه  ناپذیر  یشاان جهران  شود و لطنهاازوده می

ل  ابتصادن، اجتناعی، ارانگی و سیاسی وارد  از جهات مرت

  آمده   دسه    ه   اانارصه  از  استااده   آورند. ضنن این که  امی

  شدن    رداشته   و  النللی ین  ارتهاطات  سهوله   و  شدن   جهانی  از

  داده   گسترش  مرزاا  اراسون  در  را  خود  بدرت  و  نقش  مرزاا،

  ند  لکه دامی  برار  تهدید  مورد  را  مله   و  جامیه  یک  تنها   نه  و

می خطر  نیز  ه  را  جهانی   .اندازندامنیه 

توان  یااته را می ار جرم سازمان ا توجه  ه موارد  اال آاار زیان

کرد خالصه  زیر  صورت   : ه 

متزلزل شدن سیستا اجتناعی از طری  اساد ادارن اعنال   .1

سازمان جرم  توسط   یااته؛ شده 

دن بضات و  جلوگیرن از اعنال عداله کیارن  ا ااسد کر .2

دادگستر؛ دستگاه    ادارن 

اان ابتصادن که ت ایرات  ایجاد تزلزل در ابتصاد و وا ستگی .3

کننده دارد؛ الج  جامیه  توسیه  و  رشد   ان  ر 

اان  تضیی  یا کنترل حکومه از طری  ااسد کردن پروسه  .4

دموکراتیک؛ و   سیاسی 

ات ادیه .5 پینانایجاد  و  میان اا  اراملی  استراتگیک    اان 

اان تروریستی  ه ویگه آن گاه که  اان مجرمانه و گروهسازمان

اان شینیایی و  ان و سالحموجب باچاق سالح و مواد استه

می و   یولوژیک  مرت   شود  را  جهانی  نظا  و  ملی  امنیه 

 کند؛می

ت ایرات مضاع  ار یک از این نتایج وحصول نتایج منای   .6

سیاسی، اجتناعی    دیگر که موجب تزلزل و عدم اهات درامور

و ابتصادن کشوراا شده و نظا جهانی و امنیه ملی را تهدید  

)شری   سیونی،  می  .(124م    5:  1380نناید؛ 

یااته گاای از  از این جهه اسه که در  یان آاار جرم سازمان

شهروندان و  اساسی  شر  حقوق  جدن   Sutherland) تهدید 

and Cressey .Op. Cit: 241) موکراسیو زمانی تهدید د (Gehi. 

و  (175 :1996 اخالبی  روا ط  در  تزلزل  ایجاد  عام   یا  و   ،

اجتناعی از طری  اساد ادارن، عام  ایجاد وا ستگی ابتصادن  

ابتصاد کردن  الج  و  (Shelly, 1999: 173) و  تضیی   عام    ،

 Bassiouni) کنترل حکومه و تهدید امنیه ملی و نظا جهانی

and Vetere, Op. Cit: xxii; Thorne, Op. Cit)    تضیی نیز  و 

و یا تهدید   (Shelly, Op. Cit: 174) جامیه مدنی و حقوق  شر

مل  امنیه  و  توسیه   / U. N. Doc,  A / res 139) جدن 

112  (14 Dec, 1984)) می گاته   .شودسرن 

سازمان 5 جرایا  مصادی    یااته م 

یااته در  مترصصان علا جرم شناسی در تهیین جرم سازمان

متیدد  ه جان تیری  آن،  ه مصادی  این جرم اشاره    موارد

اند پس از  این جرم را تیری  کردهکرده و حتی در مواردن که

ننوده مثال  یان  از  اب  را  آن  از  مصادیقی  آن،   .اندتیری  

از جرم ویگگی یضی  اان مشترک  شناسان ضنن  ر شنردن 

سازمان ک جرایا  ت مین  عالوه  ر  را  آن  مصادی   و  یااته،  االاا 



خدمات غیربانونی، شام  سربه و اختاان کاالاان مسروبه،  

ادارن  کاله اساد  و  اواپینار ایی  کامپیوترن،  جرایا   ردارن، 

 .(Voigot and others, 1994: 344 , 345) اند؛دانسته

جرایا   مورد  در  بانونی  غیر  کاالاان  ت مین  از  منظور 

یااته، باچاق مواد مردر، باچاق انسان و اعضان  دن  سازمان

اتنی   مواد  بانونی  غیر  تجارت  اان خطرناک،  و سالحانسان، 

باچاق اشیان عتیقه و اموال ارانگی، باچاق حیوانات و گیااان  

می آن  امثال  و  از  خاص  منظور  طور  انین  خدمات   اشد. 

روسپی اداره  و  ت سیس  مهاجران،  باچاق  و  نامشروع،  گرن 

میارزه پول  تطهیر  و  ادارن  اساد   . اشدنگارن، 

شده   یاد  موارد  که  این  وجود  که  ا  داشه  توجه  الهته  اید 

کتاب یش در  گراتهتر  برار  مورد   ق  مر وطه  اسه،    اان 

اسا     از کشورن  ه کشور دیگر  ریااته  مصادی  جرایا سازمان

سیاسی   و  اجتناعی  ابتصادن،  شرایط  و  احوال  و  اوضاع 

مرصوص آن کشور متااوت اسه و در ار کشورن جرم خاصی  

سازمان جرم  عنوان  دیگر  ه  جرایا  از  مطرح   یش  یااته 

توان  ه تجارت غیر بانونی النا  در  گردد. در این مورد میمی

بانونی  سریالنکا، باچاق طال در آاریقان جنو ی، تجارت غیر  

کوکائین در کلنهیا و باچاق مواد مردر در ایران اشاره کرد که  

سازمان جرایا  عنوان  دیگر  ه  جرایا  از  مطرح   یش  یااته 

 . اشدمی

  جرایا  از  خاصی  مصادی  اراملی،   یااتهدرمیان جرایا سازمان

  در   شده   ینی  پیش  ویگه   تدا یر   مشنول   یااتهسازمان

 :اند ازرد. این جرایا خاص عهارتگیبرار می  پالرمو  کنوانسیون

 U. N) یااتهاان مجرمانه سازمانشرکه و عضویه در گروه .1

convention against trannational organized crimes 

(2000) Art. 5)؛ 

 ؛ (Money Launderring, Ibid, Art. 6) شوییپول  .2

ادارن .3 اساد  و   ؛(Corruption, Ibid, Art. 8) ارتشا 

 ,Ibid) د مانس دراعنال عداله و اخالل در روند دادرسیایجا .4

Art. 23). 

اان سه گانه ال ابی  عالوه  ر موارد ذکر شده،  ر اسا  پروتک 

مهاجران باچاق  مها  جرم  سه  نیز،  کنوانسیون  این   UN)  ه 

Protocol Against the smuggling of Migrants by Land , Sea 

and Air)باچاق زنان و کودکان ، (UN Protocol to Prevent , 

Supress and punish trafficking in persons, 

especiallyWomen and Children) سالح باچاق   UN) و 

Protocol against the illicit manufacturing of and 

trafficking in persons, especially Women and children) 

یااته مورد توجه  ان ه عنوان سه مصداق اساسی جرایا سازم

سازمان مل  مت د برار گراته و تدا یرن خاص  ران مهارزه  ا  

شده پیش  ینی  جرایا   .اسهاین 

سازمان 6 جرایا  مجرمان  ه  رویکرد  اساسی  عوام    یااته م 

گزارش اسا   جرایا   ر  آمار  مت د،  مل   سازمان  اان 

  این مطلب این یااته در حال اازایش اسه.  ا توجه  هسازمان

کند که چه عواملی موجب رویکرد روز  سؤال  ه ذان تهادر می

این سؤال را  این گونه جرایا اسه. پاسخ  هاازون مجرمان  ه

اان آن و ساختار  یااته و ویگگی اید درماایه جرایا سازمان

وجو کرد. از طر، دیگر، وضییه  اان مجرمانه جسهسازمان

این نوع ج  ا زار مقا له  ا  با    جرایا سنتی و  تا حد  نیز  رایا 

گردانی از جرایا سنتی و ابهال  ه  توجهی  ه یااتن عله رون

سازمان جرایا  میسون  کنک   .کندیااته 

می مرتصر  طور  جرایا   ه  گسترش  در  را  زیر  عوام   توان 

دانسهسازمان دخی   جامیه  در   :یااته 

سازمان .1 جرایا  در  جرم  ارتکاب   یااته گروای  ودن 

روان جندر  شدهشناسی  اا ه  که  ران  ایی  صورتی  در  اسه 

دسته، گروه و  اند وامثال آن وجود داشته  اشد،  ارتکاب جرمی

تر اسه؛  از نظر روانی ارتکاب جرم  ران شرص مرتکب آسان

واانه  324و    323:  1374نیا،  )کی و  نگرانی  شرص  ا  و   )

اوال : اارادن را  ورزد، زیرا  ارتکاب جرم مهادرت میترن  ه  کا

را دارد که  انند خود میان یا د و در ارتکاب جرم انکارانی 

میزمینه   ارااا  را  جرم  را  ه  ارتکاب  او  و  اادا،  سازند 

سازند. اانیا : وجود شرکا و میاونان در  تر میاش نزدیکمجرمانه

شود نقش شرص مرتکب در جرم  ه  ارتکاب جرم موجب می

شد که ون آن  تر از وبتی  اانگام تیقیب و م اکنه کا رنگ

از نظر روانی  اسه و در نتیجه    دادهجرم را  ه تنهایی انجام می

ترن را در صورت تیقیب و م اکنه  ران  شرص مجازات کا

کند. االثا :  ا وجود شرکا و میاونان اادا،  خود پیش  ینی می

یااتنی دسه  میمجرمانه  نظر  وجود  تر  ه  چون  ا  رسد؛ 

ریزن مناسب، شرص  ا اعتناد  مهمرتکهان متیدد و طراحی  رنا

داد. را یا : در  انجام میترن م موریه مر وطه را   ه ناس  یش

چنین حالتی خطر دستگیرن، توبی ، تیقیب، م اکنه و پس  

تر از موبیی اسه که شرص  ه  از آن مجازات،  ه مراتب کا

داد، زیرا انان گونه  صورت اردن و سنتی جرم را انجام می

ج در  گذشه،  سازمانکه  عهدهرایا  گروای  دار  یااته، 

گونه رنامه و  ه  استند  طراحی  ریزن  را  جرم  ارتکاب  ان 

تر  اشد و گروای  احتنال دستگیرن و توبی  کاکنند که  می

دیگر  ه دنهال ااسد سازن م موران اجران بانون استند و در  



 رند و گروای دیگر  نتیجه زمینه توبی  و تیقیب را از  ین می

در م موریه  که  دارند  ا  وابس  را  جرم  ارتکاب  پشتیهانی  اان 

ایجاد عنلیات و تهدید و ارعاب، شرص توبی  شده را نجات  

داده یا م موران اجرایی و بضایی مرتهط  ا پرونده را از توبی ،  

می شدید  از  یا صدور حکا  و  و  م اکنه، صدور حکا  دارند 

یااته  سازمان  که جرایا ارتکا ی  ه صورت سرانجام  ه سهب این

سطح   در  دارد،  انراه  را  ه  توجهی  با    ابتصادن  منااس 

کار مؤار اسه. در نتیجه، گروای  ترن در جذب ااراد  زهوسیس

 ودن ارتکاب جرم از یک طر، خطرات ناشی از ارتکاب جرم  

یا ی  ه منااس با    را کا کرده و از طر، دیگر احتنال دسه

را  یش میتوجه   .کندتر 

امکانات  ازدارندهعدم   .2 میان    مجرمان   امکانات   و   توازن 

 یااته سازمان

روشدر  یش از  اعا  جرم  مهارزه  ا  امکانات  کشوراا  اان  تر 

گیرن از جرایا و ا زار مر وطه سنتی اسه. این در حالی  پیش

یااته در  سیارن از موارد،  ه  اسه که مرتکهان جرایا سازمان

امکا  از  اراملی،  جرایا  در  پیشراتهویگه  و  مدرن  ان  نات 

 رخورداراند. اگر در گذشته میاادات میان مجرمان  ه صورت  

اا از  شد و یا مکالنات آننوشته م سو  و عینی مهادله می

توانسه استراق  گراه که میراه دور  ه وسیله تلان صورت می

توانسه  اا یا مکالنات میسنس شود و در نتیجه انین نوشته

اب جرم توسط پلیس ارایه گردد، امروزه  ا   ه عنوان سند ارتک

و  الکترونیکی  تجارت  از طری   و  امکانات جدید   ه کارگیرن 

ارسال نامه  ا اینی  )پسه الکترونیکی( و امثال آن از سون  

آوردن  مجرمان سازمان توانایی  ه دسه  پلیس  اراملی،  یااته 

ب  سند ارتکاب جرم از این طری  را ندارد. از طر، دیگر،  ه سه

جهانی شدن،  از شدن مرزاان میان کشوراا، ابتصاد آزاد و  

اا در  ازار و امثال آن، مجرمان  ه راحتی از  عدم دخاله دوله

مرزاا گذر کرده و خود را از دستر  پلیس داخلی کشور دور  

می دستگیرن  نگه  و  تیقیب  مشک   مطلب  انین  و  دارند 

ننوده چندان  دو  را  موارمرتکهان  عالوه  ر  شده،  اسه.  یاد  د 

امروزه  ه سهب لزوم مراعات بواعد مر وط  ه حقوق شهروندان  

نهاداان پیش گیرن کننده و مراعات  از ناحیه پلیس و دیگر 

جرایا   مر وط  ه  امور  از  اشراص،  سیارن  خلوت  ح  

میسازمان صورت  خاا  در  که  م موران  یااته  چشا  از  گیرد، 

در  سیپلیس مرای می پلیس  نتیجه،  موارد  ماند. در  از  ارن 

سازمان جرم  دسه  ارتکاب  از  را  مستقیا  مقا له  امکان  یااته 

پیشمی که  حالی  در  دیگر،  عهارت  جرایا  داد.  ه  از  گیرن 

آن سرکوب  و  توسط  سنتی  جرایا  این  کنترل  نتیجه  در  اا 

می شنار  آسان  ه  امرن  جرایا  پلیس  کنترل  امکان  آید، 

میان امکانات،    یااته توسط پلیس  ه سهب عدم توازنسازمان

کا اسه سیار   .تر 

مجرمانه  .3 موضوعات   گسترش 

آورن، دامنه جرایا  ه طور با    امروزه  ا توسیه دانش و ان

اا  ارتکاب آنتوجهی گسترش یااته و این گسترش  ا توجه  ه  

سازمان صورت  و   ه  دستگیرن  امکان  جدید،  ا زار  و  ا  یااته 

اگر در گذشته جراینی  .  اسه  داده  کااش  را  مرتکهان   تیقیب

 ردارن و جی  در اضان حقیقی و مادن  چون سربه، کالهاا

امکان عینی  امروزه  پذیر  وو  و جراینید،  این    این جرایا  از 

اا   مجازن  اضان  در  اضان حقیقی  لکه  در  اقط  نه  بهی ، 

اا و  اان  انکاسه.  ا وارد شدن در سایهامکان پذیر شده  

ابتصادن مرتل    را  رد و در  میمؤسسات  توان مال دیگرن 

کاله مرتکب  نوشتهنتیجه  ساختن  و  ا  شد  غیر   ردارن  اان 

توان ضرراان مادن و مینون  ااراد میاا  ه  وابیی و انتساب آن

آن را  ر  توجهی  کردبا    ت نی    .اا 

اان مرتل  پورنوگراای و ارایه  از طر، دیگر،  ا تولید سایه

م از  دعوت  و  مستهجن  میتصاویر  مالی  شتریان  توان  ازار 

مجرمانه با   توجهی را  ه وجود آورد و ااحشگی را روا  داد  

و جرایا مرتل  غیر با   کنترلی را در اضااان مجازن ایجاد  

 .کرد

آورن  ه  از این بهی  که در نتیجه گسترش علا و انجراینی 

،  یا ندارتکاب مییااته  اند، غالها   ه صورت سازمانوجود آمده

اا مشک   وده و در  امکان دسترسی  ه مراکز آن  در حالی که

آن مرتکهان  را  ران  مطنئنی  درآمداان  اا  دون  نتیجه 

 .کندمی  ارااا  تیقیب   و  توبی   از   ارا 

  ارتکاب   ازینه  کااش  و  مجرمانه  ایالیه  درآمد    اال  ودن  .4

 اا ایالیه  این 

مواد مردر،    یااته نظیر باچاقتر مصادی  جرایا سازمان یش

ان و امثال  باچاق زنان و کودکان، باچاق مهاجران، جرایا رایانه

پایین  ودن ازینهاین ارتکاب،  ه سهب انکارن    اا  ا وجود 

ازینه توزیس  و  آن  ارتکاب  در  ازینه    اعضان  اند  از  اعا  آن، 

مادن و غیر مادن، در میان مرتکهان، سود سرشارن را نصیب  

می مواد    سازد.  رانمجرمان  باچاق  از  حاص   درآمد  مثال، 

شود  مردر در سال  یش از پانصد میلیارد دالر ترنین زده می

که پس از تجارت اسل ه  االترین درآمد را  ه خود اختصاص  

یااته نیز  ه سهب مشتریانی  داد. موارد دیگر جرایا سازمانمی



امر   از چنین وضییتی  رخورداراند. انین  دارند،  که در  ازار 

جب ایجاد انگیزه در میان مجرمان  ران ارتکاب این جرایا  مو

 .گرددمی

 خألاان بانونی و عدم انطهاق بوانین سنتی  ا جرایا مر وط  .5

یااته و   ه دلی  جدید  ودن  سیارن از مصادی  جرایا سازمان

اا در بوانین کیارن  سیارن از کشوراا،  عدم جرم انگارن آن

ایالیه گونه  این  اجران  اا  ارتکاب  ضنانه  و  ازینه   دون 

آن خیال  آسودگی  مرتکهان  ا  و  انجام  کیارن  وده  را  اا 

 .داندمی

اایی از بهی  باچاق زنان وکودکان، باچاق   ران ننونه، ایالیه

پول مهاجران،  باچاق  کامپیوترن، اعضان  دن،  شویی، جرایا 

  اا یا اصال  جرم انگارن نشدهان و امثال آنباچاق مواد استه

اسه و یا در صورتی که بانون کیارن خاصی در مورد  رخی  

اا وضس شده،  سیار سنتی  وده و ضنانه اجران کیارن  از آن

گیرن  گونه جرایا پیشتواند از ارتکاب اینپیش  ینی شده ننی

 .نناید

اسا  بواعد سنتی حقوق  از طر، دیگر، در مواردن اا که  ر  

اسه، در مورد  شده    کیارن ضنانه اجرااان الزم پیش  ینی

این بواعد کارایی الزم را ندارد.  ران ننونه،  یااته  جرایا سازمان

ویگگی از  سازمانیکی  جرایا  مراتب  اان  سلسه  وجود  یااته 

اسه. در این سلسله مراتب گرچه  ه ظاار نقش عینی و کارن  

از آن مهاشران جرم اسه، اما در وابس راهران و آمران سازمان  

کنند و نقش اساد آمیز آنان  سیار  ی و ادایه میجرم را طراح

تر از مهاشران اسه. از نظر بواعد سنتی حقوق جزا، این   یش

شوند و مجازاتشان حداب   راهران و آمران میاون جرم تلقی می

اسه و  مجازاتی اسه که  ران مهاشران جرم پیش  ینی شده  

که جزا  حقوق  الساه  جزا  ا  حقوق  در  وضییه  ل  اعنا  این 

 .اسه، سازگار نیسهعداله و  ربرارن و تثهیه نظا عنومی

ان و متاکر  ا   ه سهب حاکنیه این وضییه، مجرمان حراه

تشکی   اند مجرمانه و راهرن آن و دور نگه داشتن خود از  

کا بهول  جرم،  ا  ایزیکی  عنلیات  مجازات  ص نه  ترین 

 .آورندترین درآمد را از ارتکاب جرم  ه دسه میاحتنالی،  یش

 گیرن نتیجه

یااته   ا وجود اختال، با   توجهی که در تیری  جرم سازمان

تهدید   در شدید  ودن  علوم جنایی  اندیشنندان  دارد،  وجود 

ان که برن  یسه و  مظاار این جرم اتااق نظر دارند،  ه گونه

 اشد.  یااته مطرح مییکا میالدن  ه عنوان برن جرایا سازمان

از آن جهه اسه که  یااته  ه ویگه  سازمانخطر و تهدید جرایا  

و   تجر ه  راهران  ا  ادایه  و  ا  شده  ریزن  صورت  رنامه   ه 

می صورت  مستنر  و  ویگه  راستان  امکانات  در  آنان  و  گیرد 

تطنیس،    رسیدن  ه و  رشوه  پرداخه  مجرمانه،  ا  اادا، 

مدیران و  پلیس  و  اجرایی  م موران  و    و   بضات  و    کارگزاران 

ان را خریده یا  ا تهدید و اعنال اشار و خشونه،  اندرکار  دسه

می وادار  سکوت  را  ه   .کنندآنان 

گام  ا پیشراه علا و ان آورن و سهوله گذر از  مت ساانه اا

جرایا   دور،  راه  ارتهاطات  تکنولوژن  توسیه  و  مرزاا 

یااته  ا گذر از مرزاا جنهه اراملی و در  یضی موارد  سازمان

اسه. این پدیده خطر و تهدیدات ناشی    النللی پیدا کرده ین

سازمان جرایا  داده  از  اازایش  را   .اسهیااته 

یااته  ه دنهال کسب  این که مرتکهان جرایا سازمان ا توجه  ه  

چه  یش ار  مادن  منااس  و  مرتکب  سود  تنها  نه  استند،  تر 

میایالیه مجرمانه  انجام  اان  نیز  ا  مواردن  در  شوند،  لکه 

و تسریر  اان  ایالیه دنهال کسب بدرت  بانونی  ه   ه ظاار 

پارلنان  وده و از این راه عالوه  ر ملغی ننودن بوانین میارض  

مصالح گروای   مطا    مدیران  نصب  و  عزل  مناایشان،  ه   ا 

بانونی   غیر  اعنال  ارتکاب  از خطر  نتیجه  و در  پرداخته  خود 

می یقهخود  جرایا  ارتکاب  راحتی  ا  و  ه  و  سایدان  کااند 

چشاپول طور  را  ه  خود  نامشروع  درآمداان  گیرن  شویی، 

می  .دانداازایش 

ویگهارتکاب جرایا سازمان که سازمان  یااته،  ه  گاه  اان  آن 

می دسه  را  ه  بدرت  اساد  مجرمانه  موجب  تنها  نه  گیرند 

می ادارن  و  اجتناعی  و  و  ابتصادن  ساالرن  مردم  شود  لکه 

نظا  ین و  ملی  راامنیه  می  النللی  خطر   .اندازدنیز  ه 

می چه  سازمانآن  جرایا  از  ناشی  تهدیداان  از  یااته  تواند 

ا زاراان   تقویه  و  مناسب  کیارن  سیاسه  تدوین   کااد، 

النللی  ان و  ینمهارزه  ا این گونه جرایا، انیقاد برارداد منطقه

اان پلیسی، بضایی، ادارن و غیره و سرانجام  جهه انکارن

جام مدیران  اسهتقوان  پلیس  نیرواان  و  بضات  و   .یه 

  

 سپاسگزاری
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