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چكيده: 
خطرناک ترین جرایمي که به س��بب ویژگي هاي خاص خود امنيت اقتصادي، اجتماعي و حتي 

سياس��ي جامعه را با تهدید مواجه مي س��ازد، جرائم س��ازمان یافته اس��ت که همزمان با پيشرفت 

علم و فن آوري در عرصه جهاني ، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایي کرده و به سبب پيچيدگي 

س��اختار گروه هاي مجرمانه، شبكه س��ازي سازمان هاي جهاني  و همدس��تان آنها، در فعاليت هاي 

مش��ترك در سراس��ر جهان ، پدیده اي جدید است كه تأثيرات شگرفي بر اقتصاد، سياست، امنيت 

و در نهایت كل جوامع ملي و بين المللي مي گذارد.  مش��خص کردن محدوده جرائم س��ازمان یافته 

و انواع فعاليت های آن به علت ماهيت پنهان و زیر زمينی بودن آن کار آس��انی نيس��ت. اما اغلب 

توسط گروه ها و سازمان هایی انجام می شود که دارای تشکيالت و بنيه قوی مالی هستند. به طوری 

که دارایی تعدادی از این س��ازمان ها چندین برابر بودجه  برخی کشورهاس��ت و تأثير شگرفی نيز 

بر اقتصاد، سياس��ت و فرهنگ جوامع می گذارد. اما  هدف آنها دس��تيابي به قدرت سياسي نيست؛ 

 بلكه كس��ب درآمد و اقتدار مالي از این راه اس��ت. طبق گزارش هاي تحقيقي اینترپل، جرم �%1  

توليد ناخالص ملي کش��ورهاي در حال توس��عه و 2% توليد ناخالص ملي کش��ورهاي توسعه یافته 

جرائم سازمان يافته و چالش هاي آينده  

سرهنگ 2 غالمحسين بيابانی عضو هيات علمي دانشگاه علوم انتظامي 

تاریخ دریافت: 87/9/27    تاریخ پذیرش: �87/11/2
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را مصروف خود مي س��ازد. این پ ژ وهش به روش اس��نادي مس��أله جرائم س��ازمان یافته را مورد 

بررس��ي قرار مي دهد. به طور خالصه آنچه می تواند از تهدیدهای ناش��ی از جرائم س��ازمان یافته 

بکاه��د، تقوی��ت ابزارهای مبارزه با این گونه جرائم و انعقاد قرارداد منطقه ای و بين المللی جهت 

همکاری های پليسی و قضایی است.

كليد واژه:
White-Col-( جرائ��م یق��ه س��فيد ،)Organized Crimes( ججرائ��م س��ازمان یافت��ه

 Modern( جرائم مدرن ،)Criminal Organization( س��ازمان جنای��ي)lar Crimes

 )Crimes

مقدمه
اصطالح جرم سازمان یافته بيانگر نوع خاصي از بزهکاري است که امروزه به دالیل مختلف 
رش��د فزاینده اي یافته و به یکي از تهدیدات مهم عليه اکثر جوامع تبدیل ش��ده اس��ت. جرائم 
س��ازمان یافته را مي توان جرایمي دانس��ت که توس��ط گروه هاي منسجمي از افراد بزهکار که 
در ی��ک دوره زماني قابل مالحظه وجود داش��ته اند ارت��کاب مي یابد و عمدتًا منظور اصلي از 
ارتکاب آنها تحصيل منافع مالي اس��ت. همکاري افراد مختلف در یک عمل مجرمانه و نقش 
برجس��ته رهبران گروه هاي بزهکار در هدایت این اعمال، ترتيبات س��نتي حقوق جزا را در 
اثبات مس��ئوليت کيفري اعضا و به ویژه رهبران گروه و اعمال مجازات هاي مقتضي نس��بت 
به آنها تا حدودي ناتوان و ناکارآمد مي س��ازد. در این ميان کنوانس��يون س��ال  2000 ميالدي 
س��ازمان ملل متحد در زمينه مبارزه با جرم س��ازمان یافته فراملي، که ایران نيز عضو آن است، 
منبع مهم و مناس��بي را در اختيار کش��ورها قرار مي دهد تا نس��بت به وضع مقررات و ترتيبات 
مقتض��ي جه��ت مبارزه با جرم س��ازمان یافته اق��دام كند. )طغران��گار، 1380 : 22( گروه هاي 
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س��ازمان یافته تبهکار با اس��تفاده از درآمدهاي نامش��روع خود در سطوح و الیه هاي مختلف 
کش��ورها ریش��ه دوانيده به فس��اد مي پردازند؛ این گروه هاي مجرمانه از فرصت هاي مختلف 
به��ره مي گيرند تا مقاصد ش��وم مجرمانه خویش را عملي کنند ای��ن گروه ها عمدتًا به صورت 
مس��تمر ب��ه فعاليت ه��اي غير قانوني و نامش��روع ادامه مي دهند و غالبًا تح��ت لواي تهدید و 
فس��اد و رعب و وحش��ت و فعاليت هاي مخفيانه بزهکارانه اقدام مي كنند؛ جرم سازمان یافته، 
 منسجم ترین ساختار باندهاي مجرمانه است که ابعاد � زوایا مصادیق و مؤلفه هاي گوناگون دارد.

ش��بكه هاي مجرمان س��ازمان یافته دریافته اند كه از تجارت مش��روع مطالب زیادي مي توانند 
بياموزند،  ليكن هنگامي كه آنها دست به اعمال مجرمانه مي زنند سيماي مخوف و وحشتناكي 
ارائه كرده وبا اس��تفاده از ش��يوه هاي غير قانوني مانند انحصارگري،  ترور، اخاذي و فرار از 
مالي��ات، رقابت ه��اي قانون��ي را از بين برده و یا تحت كنترل ق��رار مي دهند )بران، 1379: 5-

.)3
»در سال هاي اخير جهاني شدن، چرخشي تعيين كننده در راهبرد نهادي جنایات سازمان یافته 
ایجاد كرده اس��ت. خانه هاي امن یا نس��بتًا امن در گوش��ه و كنار دنيا پيدا شده است... افزون بر 
ای��ن تحرك باال و انعطاف پذیري فراوان ش��بكه ها، ام��كان گریز از مقررات ملي و روش هاي 

انعطاف پذیر همكاري پليس بين المللي را فراهم ساخته است.«
خصلت هاي ملي بخش قابل توجهي از جنایات، به مرور در حال زوال اس��ت. از قدیم نيز 
علقه هاي ملي جنایتكاران قوي نبوده است و آنها فاصله تعریف شده اي ميان خود و دولت هاي 
ملي خود در نظر داشته اند. به همين دليل تعرضات آنها به دولت هاي ملي شان بيشتر در سطح 
برخوردهاي انتظامي )مس��ایلي كه مي توان آنها را امنيت انتظامي نام نهاد( بوده اس��ت. اما با 
ش��دت یافت��ن برخورد دولت ه��اي ملي با این تبهكاران و تضعيف علقه هاي ملي ایش��ان، در 
برخي موارد دامنه تعرضات و هجوم این تبهكاران حتي دولت هاي ملي را نيز ش��امل ش��ده 
است. قتل سياستمداران، نفوذ وسيع در بافت اداري و نهادهاي دولت هاي ملي و زد و بند با 
دیگر تبهكاران و حتي اگر ش��ده با دیگر دولت ها، به قيمت نادیده گرفتن بس��ياري از منافع و 
مصالح ملي، نمادي از تضعيف وجوه هنجاري ناسيوناليستي در این گروه از تبهكاران است. 
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)علينقي، 1382 : 157-158(
 تجزیه و تحليل ابعاد جرائم سازمان یافته 

الف : تعریف و گونه هاي جرائم سازمان یافته 

تعریف های زیادی از جرم س��ازمان یافته ارائه ش��ده است که با وجود تفاوت هایی که دارد 
از حيث مفهوم مش��ترک اس��ت. پليس بين الملل )اینترپل( در تعریف س��ال 1998 خود جرائم 
سازمان یافته را این گونه تعریف مي كند: »هرگونه تشكيالت یا سازماني كه به صورت مستمر 
درگير فعاليت هاي غير قانوني است و هدف آن كسب سودهاي كالن و غير قانوني بدون توجه 
به مرزهاي ملي و بين المللي اس��ت.« به عبارت دیگر: هر گروه که دارای س��اختاری منسجم با 
هدف اوليه کسب پول از طریق فعاليت های غير قانونی و انجام اقدامات فساد یا ارعاب باشد 

گروه سازمان یافته جرم تلقی می شود. 
کوتاه ترین تعریفي كه از جرم سازمان یافته صورت گرفته؛ عبارت است از: »فعاليت مجرمانه 
مستمری که با هماهنگی صورت می گيرد« این تعریف که هم دایره جرم سازمان یافته را بسيار 
گسترده کرده و تمام جرایمی را شامل مي شود که با مشارکت یا معاونت دو یا چند نفر اتفاق 
مي افتد و هم از حيث تعداد مرتکبان و نوع فعل ارتکابی و شرایط و خصوصيات اطالق دارد، 

دارای معنای جامع و مانع نبوده و نمی تواند مبنای مباحث مربوط قرار گيرد . 
از نظر لوئيس جی . فری1 مدیریت اف. بی. آی، جرائم سازمان یافته »توطئه پنهانی مستمر 
در س��طح جهان اس��ت که س��اختاری سازمان یافته و مستحکم دارد و از فساد و ارعاب تغذیه 

می کند.«
جرائم را مي توان به گونه هاي مختلف تقس��يم بندي كرد، اما در این مقاله، گونه هاي جرم به 
پنج نوع تقس��يم ش��ده است، اولين مورد جرم، ش��امل جرائم خشن2 و جرائم مربوط به اموال 
اس��ت كه مرتكبان این نوع جرم بيش��تر جوانان هس��تند. نوع دیگر جرائم اصطالحًا مربوط به 

�. louis.j.freeh  
�. Violent and Property Crimes

ده  
آين

ي 
ها

ش 
چال

 و 
ته

ياف
ن 

زما
سا

م 
رائ

ج
Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


72
دوره دوم
سال دوم
زمستان 87 
ش��ماره 5

»یقه سفيدان«1 است. آنان افرادي هستند كه از طبقات متوسط اجتماع و باالتر بوده كه حوزه 
قانون شكني و جرم آنها در محدودیت شغلي و با استفاده از جلب اعتماد مردم است؛ ویژگي 

جرم این دسته افراد در این است كه نگراني عمومي را برنمي انگيزد.
جرائم دس��تة س��وم مربوط به تخلفات شركت ها2 اس��ت كه انجام این دسته از جرائم نتيجه 

كار جمعي است و به منظور جلب هرچه بيشتر سود صورت مي پذیرد.
جرائم س��ازمان یافته،3 چهارمين نوع جرم اس��ت كه توسط گروه هاي سازمان یافته تبهكاري 

هدایت مي شوند.
آخرین گونه جرم، اصطالحًا به »جرائم بدون قرباني«4 معروف و این اصطالح براي نشان 
دادن فعاليت هایي است كه به سبب نقض اخالق عمومي و نه به سبب آسيب رساني مستقيم به 
دیگران، غيرقانوني اعالم ش��ده اس��ت؛ مانند قماربازي. اگرچه این نوع جرائم را بدون قرباني 
ناميده اند، اما در اصل قرباني نيز مي گيرند، مانند كسي كه هروئين مصرف مي كند خود قرباني 

این نوع جرم است. )جلس و واین، 1380: 142(
با جهاني شدن، تعریف جرم نيز به تغيير كرده است. زیرا فرصت ها و امكانات بيشتري براي 
ارتكاب جنایات س��ازمان یافته و فراملي به وجود آمده اس��ت. هرچند این پدیده باعث از بين 
رفتن بس��ياري از مرزهاي سياس��ي و مالي ش��ده، اما هنوز هم مرزها و تفاوت هاي واقعي بين 
كش��ورها وجود دارد. بنابراین، هر موضوعي كه تحت عنوان یك جرم در یك كش��ور تعریف 
مي ش��ود ممكن اس��ت كه به صورت كاماًل متفاوتي در كش��ور دیگر تعریف شود. با این حال، 
یكي از نتایج جهاني ش��دن این اس��ت كه قوانين و توافقات بين المللي به واسطه اتحادیه هایي 
نظير اتحادیه اروپا ، به منظور افزایش همكاري هاي بين المللي پيوسته در حال افزایش است. 

)سوتيل و همكاران ،1383 :272-273(
به طور كلي جرائم س��ازمان یافته فراملي تهدیدي نس��بت به كش��ورها و جوامع اس��ت. این 
�. White-Collar Crime
�. Corporate Crime
�. Organized Crime
4. Crime Without Victims
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جرائم به ضعف دولت ها كمك مي كند، مانع از رش��د اقتصادي مي ش��ود، به جنگ هاي داخلي 
دامن مي زند، تالش هاي سازمان ملل را در زمينه  برقراري صلح مرتبًا تضعيف مي كند و براي 

گروه هاي تروریستي امكانات مالي فراهم مي سازد
جرائم سازمان یافته نيز در یك رابطه  متقابل با فقر قرار دارد، از یك طرف این جرائم مانع 
از رش��د اقتصادي ش��ده و از این طریق موجب افزایش فقر یا شكس��ت تالش هاي توسعه اي 
براي كاهش فقر مي شود. فساد،  تجارت غيرمجاز و پولشویي داراي چنين قابليتي است و در 
ممانعت از رش��د اقتصادي یك كش��ور نقش دارد. از طرف دیگر فقر موجب گس��ترش جرائم 
س��ازمان یافته مي شود. فقر گسترش جرائم س��ازمان یافته را تسهيل مي كند. همانند گروه هاي 
تروریس��تي، گروه هاي مجرم س��ازمان یافته بين المللي نيز در عضوگيري در جوامع فقير اقبال 
بيشتري دارند. این گروه ها هم داراي منابع مالي فراواني هستند. گروه هاي قاچاق مواد مخدر 
از چني��ن خصوصيت��ي  برخوردارند و طبيعتًا مي توانند به راحتي ني��روي مورد نياز خود را از 

جوامع فقير تأمين كنند.
زش��ت ترین چهره جرائم س��ازمان یافته، قاچاق انس��ان اس��ت. فقر عامل عمده تس��هيل و 
گس��ترش فعاليت ش��بكه هاي قاچاق انس��ان به ش��مار مي آید. این ش��بكه ها بيشتر طعمه هاي 
خ��ود را از بي��ن زن��ان و كودكان جوامع فقير انتخاب مي كنن��د. از دیگر زمينه هاي فعاليت این 
شبكه ها،  سوءاستفاده از مهاجرین است. طبيعتًا افراد فقير زیادي خواستار مهاجرت به جوامع 
توسعه یافته یا در حال توسعه و داراي شرایط مساعد هستند. این افراد ناخودآگاه در معرض 

گرفتار شدن در دام شبكه هاي قاچاق انسان قرار دارند.
با توجه به مسایل مطروحه فوق باید بيان داشت كه هرگونه استراتژي پيش گيرانه در مقابله 
با جرائم سازمان یافته فراملي مستلزم توجه به مسأله فقر نيز خواهد بود. كاهش یا از بين بردن 
فقر مي تواند تا حدود زیادي فعاليت بسياري از شبكه هاي قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر 
را با مشكل مواجه سازد. بدین گونه است كه فقر با تأثيري كه بر جرائم سازمان یافته فراملي به 
عنوان تهدیدي عليه امنيت بين المللي مي گذارد به صورت غيرمس��تقيم امنيت بين المللي را با 

چالش مواجه مي كند. )شریفي ، 1385( 
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اصطالح »جرائم س��ازمان یافته« به اندازه کافی ش��ناخته شده است، اما در مورد معنای آن 
ابهام وجود دارد. در مفهوم گس��ترده، این اصطالح به هرگونه فعاليت غير قانونی نظير دزدی 
حرفه ای س��ازمان یافته، دزدی تجاری، فعاليت های گروه های تروریس��ت، فعاليت باندهایي 
که از راه ارعاب و خش��ونت پول به دس��ت می آورند، اشاره می کند. این اصطالح به سادگی با 
اصطالح مربوط به »جرائم سازمانی« که یک اصطالح عام برای جرائم شرکت ها و مؤسسات 
دولتی مي باشد، قابل اشتباه است. اصطالح »جرائم سازمان یافته« بيشتر در ارتباط با »مافيا« 
س��ازمان سراس��ری تبهکاران ایتاليایی تبار اس��ت که دست به انجام کارهای حساب شده غير 
قانونی می زند و با کارهایی نظير فروش و توزیع مواد مخدر، قمار بازی، روس��پی گری، نزول 
خوری ، اخاذی و فعاليت های دیگر سروکار دارد. از این دیدگاه، جرائم سازمان یافته به عنوان 

یک »سازمان تبهکاری« عمل می کند. 
اما به طور كلي مي توان گفت مجرمان جرائم سازمان یافته از عملکردهای مهمی برخوردار 
هستند. زیرا  از یک سو، در بسياری از تجارت های قانونی سرمایه گذاری می کنند، مقدار پول 
شستش��و ش��ده را در بانک های جدید به حساب می گذارند و از سوی دیگر، کارگران ناراضی 
را از طری��ق اخ��اذی خاموش می کنن��د، افراد بيکار ناراضی را از طریق موقعيت های مش��ابه 
س��رکوب كرده و ش��کایات ساکنان نواحی فقيرنش��ين را با توزیع مواد مخدر سرهم می آورد. 
»قراردادهای س��اخت و پاختی« که بين ش��رکت های تجاری و اتحادیه های وابسته به جرائم 
س��ازمان یافته رد و بدل می ش��ود، نمونه خوبی از جرایمی اس��ت که هم ش��رکت های تجاری 
قانونی و هم اتحادیه های وابسته به جرائم سازمان یافته از ارتکاب آنها عليه کارگران ضعيف 
س��ود می برن��د و با وجود این که این قراردادها آرام��ش کاری را تضمين می کند، اما کارگران 
را از دستمزدش��ان و مزایای دیگر محروم می س��ازند. روی هم رفته، مؤسسات سرمایه داری و 

جرائم سازمان یافته همزیستی سودآوری دارند. 
بنابرای��ن، از دی��دگاه انتق��ادی یا ترقی خواهانه، جرائم س��ازمان یافته را بای��د ثمره اقتصاد 
س��رمایه داری و فعاليت های غير قانونی ش��بکه ای از س��وداگران، مقامات دولتی و باجگيران 
وابسته به هم دانست. این جرائم به طور نزدیکی با جرائم اداری در ارتباط است. )جرائم یقه 
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سفيد ها، 1379:  269-273(
از یك دیدگاه، جرائم سازمان یافته در ارتباط با جرائم یقه سفيدها قرار دارد. »این دو دسته 
جرائم هم تفاوت هایي دارند و هم مش��ابهت  هایي دارند كه عبارتند از این كه: هر دو دس��ته 
جرائم را از طریق قوانيني انجام مي دهند كه روش هاي معيني از انجام تجارت یا كارآفریني را 
قانوني اعالم مي دارد، به عبارت دیگر، ارتكاب جرم را نباید مختص افراد معين یا فعاليت هاي 
تجاري ویژه دانس��ت؛ بلكه یك ارزیابي جانبي تحميل ش��ده جایگزین ش��يوه هاي گوناگون 

رفتاري و كرداري خواهد شد«.
جرائم یقه س��فيدها و جرائم س��ازمان یافته، با هم ش��باهت هایي دارند. مارك هالبر عبارت 
)جرائم داد و س��تد غيرقانوني( را براي مش��خص س��اختن كاالها و خدمات غيرقانوني براي 
مش��تریاني كه از غيرقانوني بودن آن اطالع دارند، به كار برده اس��ت؛ همچنين هالبر، اشتراكات 
بين داد و س��تد بازرگاني و مجرمانه را نش��ان مي دهد. براي مثال او خانواده مجرم مافيایي را 
با یك اتاق بازرگاني مقایس��ه مي كند: این انجمني از بازرگانان اس��ت كه براي گس��ترش حرفه 
بازرگاني ش��ان با هم متحد ش��ده اند. پيوس��تن به یك اتحادیه تبهكاري به فرد اجازه مي دهد تا 
تماس های��ش را گس��ترش داده و در موقعي��ت گرفتن مزیت معامله خ��وب قرار مي گيرد كه از 
طریق افراد با تجربه تر حاصل مي ش��ود. گروه تبهكاري بحث هایي را بين افراد برقرار مي كند 

كه به طور كلي مشكالت شان به دادگاه كشيده نشود.
هر دوي این جرائم تشكيالتي در سيستم بازار آزاد اختالل ایجاد مي كند، چون تمام فازهاي 
فعاليت بازرگاني را شامل مي شوند. جرم سازمان یافته توسط افراد یا گروه هایي انجام مي شود 
كه تكنيك هاي بازاریابي ش��ان )تهدید، قاچاق و زورگيري( و توليدات آنها یعني )موادمخدر، 
س��كس، قمار و رباخواري( غيرقانوني است. جرائم یقه سفيدان شامل استفاده از فعاليت هاي 
تج��اري غيرقانون��ي )اختالس، تثبيت قيمت ها، رش��وه خواري و...( براي خرید آن چيزهایي 

است كه به طور معمول محصوالت تجاري قانوني است.
جالب اس��ت كه هر دو ش��كل این جرم مي تواند با خش��ونت همراه باشد. استفاده از زور و 
خشونت به وسيله اعضاي جرم سا زمان یافته عموميت یافته و بنابراین به صورت شوك نيست، 
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در حالي كه، جرائم یقه س��فيدها مي تواند موجب ایجاد درد و رنجي ش��ود كه مبهوت كننده تر 
به نظر مي رسد.

مي توان جرم سازمان یافته و جرم یقه سفيدها را به هم مرتبط كرد، زیرا داد و ستد تبهكاري 
ش��امل هر دو شكل فعاليت است، تبهكاران سازمان یافته در جستجوي داد و ستدهاي قانوني 
براي پولش��ویي متنوع س��اختن منابع درآمد، افزایش قدرت و نفوذ و به دس��ت آوردن سود و 
افزایش اعتماد هستند. از سوي دیگر بازرگانان قانوني به تبهكاران سازمان یافته روي مي آورند 
تا در مورد مس��ایل و پدیده هاي اقتصادي از آنها كمك بگيرند. تمایز بين جرم س��ازمان یافته و 

تبهكاران یقه سفيد اغلب نامشخص است. )سيگل، 1385: 628-629(

جرائم سازمان یافته تفاوت هایي با جرائم  سازمان نيافته دارد
در جرائم سازمان یافته، وضعيت و موقعيت خاص براي ارتكاب جرم وجود دارد مجرمان 
با طرح نقش��ه، شناس��ایي محل، خرید لوازم موردنياز، انتخاب شركا و معاونان جرم، مقدمات 
ارتكاب جرم را فراهم مي كنند انگيزة اصلي ارتكاب این گونه جرائم، حرص و طمع اس��ت. 

جرائم مذكور به دو دسته تقسيم مي شوند:
1. جرائم سازمان  یافته: جرایمي كه در محيط بزهكاران به عادت طرح آن پي ریزي مي شود 

و ارتكاب جرم توأم با خشونت، حيله و تزویر است.
در آمری��كا جرائ��م س��ازمان یافته، مانند یك تش��كيالت مه��م اداري، رهبري مي ش��ود كه 
معروف ترین آنها باند »مافيا« است كه در هر منطقه، داراي كميتة مركزي، یا یك ادارة خاص 
اس��ت عالوه بر كميتة مركزي، كميته هاي خاص از قبيل كميته طرح هاي جدید، كميته كس��ب 

اطالعات و غيره فعاليت دارند.
ش��كل خاص جرائم س��ازمان یافته، غارت كاميون هاي حامل بار، س��رقت از انبار كاالها، 
حمله مس��لحانه به بانك ها، قاچاق موادمخدر، خرید و فروش دختران، قاچاق اس��لحه و مواد 

رادیواكتيو و جعل اسكناس ها است.
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در س��ال 1920 آل كاپن1 كانگس��تر معروف آمریكا كه اكثر س��ازمان هاي بزهكاري را اداره 
مي كرد وقتي متوجه ش��د كه ارتكاب جرائم با قس��اوت، خش��م ملل را بر عليه این گونه جرائم 
برانگيخت��ه و ارتباطات جمعي و رس��انه هاي گروهي نيز از اف��كار عمومي طرفداري مي كنند 
دس��تور ارتكاب جرائم را، حتي االمكان بدون كش��تار با توس��ل به مكر و حيله صادر كرد و در 
نتيج��ه جرائم قاچ��اق موادمخدر، ربودن دختران، جعل اس��كناس، جيب بري افزایش یافت. 

)دانش، 1384: 70(
2. جرائم س��ازمان نيافته: جرایمي اس��ت كه س��ازمان یافته نبوده و در محيطي غير از محيط 
بزه��كاران حرفه اي اتفاق مي افتد كه به جرائم »یقه س��فيدها« معروف اس��ت. عده اي با 
اس��تفاده از موقعيت ش��غلي، مرتكب جرم مي ش��وند. اخذ رش��وه، اختالس و تقلب در 

پرداخت ماليات، معامالت تجاري غيرقانوني از جمله جرائم مذكور است.
برخي از بزهكاران نيز جزو یقه سفيدها محسوب نمي شوند، اما با آشنایي كه با قرباني جرم 
دارند با طرح نقش��ه مرتكب س��رقت و قتل مي ش��وند قتل اعضا خانواده در حين سرقت جزو 

این نوع جرائم است. )دانش، 1384: 71(

ب: علل گرایش افراد به باندهاي سازمان یافته 
مارتين جانكوفسكي، جامعه شناسي كه به بررسي این موضوع پرداخته كه چرا افراد به باندها 
مي پيوندند، چگونه باندها اعضا را استخدام مي كنند و وقتي باندها را ترك مي كنند چه اتفاقي 
براي اعضا مي افتد، نتيجه گرفته كه عضویت در باند مستلزم توافق دوجانبه بين فرد و رهبران 
باند است زیرا آنچه را افراد باند كه مي خواهند »باند مي تواند به آنها بدهد و رهبران باند نيز 

نياز به پيرو دارند. او مي گوید معمول ترین علل پيوستن به باند گانگستري عبارت است از:
1. باند به اعضاء فرصت مي دهد تا مرتب به طور غيرقانوني پول و سود بيشتر به دست آورند 

و زندگي بهتري نسبت به والدینشان داشته باشند.
2. باند اعضا را سرگرم مي كند. درست مثل »خانه برادري« در دانشگاه.

�. Alcapone 
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3. باند به اعضا امكان ناشناس ماندن مي دهد كه موارد دستگيري و اتهام به جرم را كاهش 
مي دهد.

4. باند از فرد در برابر خطرات ناشي از زندگي حمایت مي كند.
5. در مواردي كه باندها چندین نس��ل وجود داش��ته اند، اعضاي خانواده نيز ممكن اس��ت 
اعضاي باند بوده باشند كه در این صورت باند افراد را در قالب سنت اجتماعي عضویت 

در باند، با هم متحد مي كند.
ب��ا فرض این فواید چ��را افراد حوزه هاي نفوذ باندها به آنها نپيوندند؟ جانكوفس��كي نظر 
مي دهد كه برخي افراد از باندها دوري گزیده، در مقابل عضوگيري مقاومت مي كنند یا به خاطر 
این كه قباًل تمام مهارت ها و فرصت هایي را كه براي رسيدن به اهداف خود الزم دارند، كسب 
كرده اند )از جمله كس��ب و كار اقتصادي غيرقانوني – بدون بودن در باند( و یا آن كه به دليل 

خطرات مرگ و زنداني شدن به طرف باندها نمي روند. )ر.ك كسل و برشتين، 1383: 209(

ج: ویژگی سازمان مجرمانه: 
براي رسيدن به تعریفي كاربردی از جرائم سازمان یافته باید ابعاد و ویژگي هاي آن  مشخص 

شود كه ما را به سمت تعریف جامعي از عوامل و ساختار این پدیده هدایت كند.
شناسایي این ویژگي ها به عنوان قسمتي از استخوان بندي و بدنه اصلي موضوع مي تواند در 
راه رسيدن به یك تعریف كارا بسيار مفيد باشد. زیرا  فهم و شناخت این ویژگی ها ، به عنوان 
بخشی از یک چارچوب در رسيدن به یک تعریف عملی از این مفهوم؛ مفيد است. ویژگی های 

زیر مجموعه صفاتی است که توسط اندیشمندان مختلف پيشنهاد و ارائه شده : 
1. غير ایدئولوژیک )فاقد اهداف سياسی( هستند. 

2. دارای سلسله مراتب هستند.
3. استمرار جرم در طول زمان تداوم می یابد وعمر طوالنی دارد.

4. ارتکاب فساد اداری برای پيشبرد اهداف خود.
5. استفاده از ارعاب و خشونت.
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 6. دارای یک تقسيم کار ویژه هستند.
7. انحصارگرند. )شمس ناتري، 1379(

8. از اعضاء محدود و انتخابي برخوردارند.
9. از مقررات و قواعد روشن )که شامل اصول سری و محرمانه است( پيروی می کنند. 

در دسته بندی دیگری، می توان براساس تقسيم بندي یكي از حقوقدانان، این جنایات را به 
پنج دس��ته طبقه بندي كرد كه گس��تردگي این فعاليت ها را نش��ان مي دهد: اول ارتكاب فعاليت 
مجرمانه اصلي )مانند تجارت موادمخدر یا س��الح(؛ دوم وس��يله اي براي نابود كردن رقيب 
)قتل، ترور و...(؛ س��وم اش��كال مقابله با افش��اء و كشف جرم )رشوه، فساد مالي و...(؛ چهارم 
جرایم ارتكابي براي حفظ سرمایه ناشي از ارتكاب جنایت )تطهير پول، فرار از ماليات و...( 
و پنج��م فعاليت هایي براي مش��روع جلوه دادن فعاليت هاي مجرمانه )مثل ایجاد مؤسس��ات 
و ش��ركت هاي واهي(. ب��ه طور خالصه مي توان گفت فعاليت هاي س��ازمان هاي جنایتكارانه 
بين المللي، امنيت فردي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي افراد بشر را به مخاطره مي اندازد و نظم 
و امنيت جهاني و بين المللي را تهدید مي كند. این آثار، ضرورت پاس��خي همه جانبه و فراگير 
به این جنایات را تبيين مي كنند. نتيجه بخش بودن چنين پاسخي، با هماهنگ بودن مقررات و 
مراجع مربوطه در سطح بين المللي از یكسو و همكاري شهروندان با مراجع كشف و تعقيب 

جرم از سوي دیگر، ارتباط تام دارد. )سليمي، 1382: 11�10( 
 از نظر اتحادیه اروپا ویژگي هاي جرائم سازمان یافته عبارتند از: 

1. همكاري بيش از دو نفر؛
2. وظایف مشخص هر عضو؛ 

3. براي مدت زماني مستمر یا نامعين؛ 
4. با استفاده از نوعي نظم یا كنترل؛ 

5. مظنون به ارتكاب جرایم جنایي شدید؛ 
6. انجام عمليات در سطح بين المللي؛

7.  استفاده از خشونت یا وسایل دیگري كه براي اخاذي مورد استفاده واقع مي شوند؛ 
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8.  استفاده از ساختارهاي بازرگاني یا شبه بازرگاني؛ 
9. اشتغال به تطهير پول؛ 

10.  اعمال نفوذ بر سياست، رسانه ها، اداره امور عمومي، مقامات قضایي یا اقتصاد؛ 
11. مصمم به تعقيب منفعت، یا قدرت.

حداقل باید 6 مورد از اوصاف فوق ش��امل موارد احصاء ش��ده در موارد 1، 5 و 11 موجود 
باشد تا جنایتي یا عمل گروه جنایتكارانه اي؛ جنایت سازمان یافته تلقي شود. )پيشين: 51(

د: اهداف و آثار جرائم سازمان یافته 
جرم س��ازمان یافته با اهداف خاصی توس��ط س��ازمان های مجرمانه ارتکاب می یابد و آثار 
وحشتناکی را در جامعه بر جای می گذارد. در زیر به بررسی هر یک از اهداف و آثار این جرم 

پرداخته می شود . 
ضمن این که با اس��تفاده از فرصت های به دس��ت آمده از جهانی شدن و سهولت ارتباطات 
بين المللی و برداش��ته ش��دن مرزها ، نقش و قدرت خود را در فراس��وی مرزها گس��ترش داده 
و ن��ه تنه��ا ی��ک جامعه و ملت را مورد تهدید قرار می دهند بلک��ه امنيت جهانی را نيز به خطر 
می اندازن��د. ب��ه هرحال، ای��ن تهدید دولت هاي ملي تنها از جانب یك ش��بكه تبهكار جهاني 
نيس��ت. بلكه كثرت نوظهور گروه هاي جنایي منفرد و قدرتمند اس��ت كه در س��طح منطقه و 
جهان عمل مي كنند و چيزي است كه امنيت جهان را واقعًا تهدید به تضعيف مي كند. قوانيني 
كه از لحاظ بين المللي هماهنگ شده  و همكاري استراتژیك انتظامي باید بهبود یابد، زیرا در 
نبود آنها جرائم بين المللي جوهره دولت هاي دموكراتيك را تهدید مي كند. توان بالقوه جرائم 
س��ازمان یافته نه تنها براي وارد كردن صدمه ش��دید، بلكه بدتر از آن، براي نابودي اقتصادهاي 
كالن است و در نتيجه امنيت بين المللي قاطع ترین وظيفه كنترل پليسي براي گسترش اقدامات 
مؤث��ر و یكنواخ��ت ب��ه منظور كاهش و جلوگي��ري ازجرائم بين المللي اس��ت )پالمر، 1376: 

.)165
در مدت بيش از یك قرن، تنها چيز قابل پيش بيني كه فرد مي تواند درباره جرائم سازمان یافته 
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بگوید این است كه جرائم سازمان یافته مقوله اي كاماًل غيرپيش بيني است. گروه ها، بي ثبات و 
تغييرپذیرند. اما با این حال، دخالت مس��ایل و قضایاي مش��روع از سوي جرائم سازمان یافته 
به نظر مي رس��د چيزي ثابت و دائم باقي بگذارد. به عبارت دیگر، نفوذ جرائم س��ازمان یافته 
در مس��ایل مش��روع و قانوني، دو نياز اساسي را برآورده مي سازد. نخست به گروه هاي جرائم 
س��ازمان یافته به ظاهر مش��روعيت مي بخشد و دیگر این كه، این امكان را براي گروه ها فراهم 
مي س��ازد كه مقادیر زیادي از درآمدهاي حاصل از راه نامش��روع را مخفي س��ازند. بنابراین 
چگونه مي توانيم پيش بيني احتمالي از جرائم سازمان یافته داشته باشيم؟ بهترین روش جهت 
پاسخگویي به این سئوال این است كه اجازه دهيد بعضي از گرایش ها و جهت هاي كلي حاكم 

بر جرائم را ببينيم. )پيشين: 687(
ب��ا توج��ه به موارد باال آثار زیان بار جرم س��ازمان یافته را می ت��وان به صورت زیر خالصه 

کرد: 
1. متزلزل ش��دن سيس��تم اجتماعی از طریق فس��اد اداری اعمال ش��ده توسط جرم سازمان 

یافته. 
2. جلوگيری از اعمال عدالت کيفری با فاسد کردن قضات و دستگاه اداری دادگستر. 

3. ایج��اد تزل��زل در اقتصاد و وابس��تگی های اقتصادی که تاثيرات فلج کننده ای بر رش��د و 
توسعه جامعه دارد. 

4. تضعيف یا کنترل حکومت از طریق فاسد کردن پروسه های سياسی و دموکراتيک. 
5. ایج��اد اتحادیه ها و پيمان های راهبردی فراملی ميان س��ازمان های مجرمانه و گروه های 
تروریستی به ویژه آن گاه که موجب قاچاق سالح و مواد هسته ای و سالح های شيميایی 

و بيولوژیک می شود و امنيت ملی و نظم جهانی را مختل می کند. 
6. تأثي��رات مضاع��ف هر یک از این نتایج و حصول نتای��ج منفی دیگر که موجب تزلزل و 
عدم ثبات در امور سياس��ی، اجتماعی و اقتصادی کش��ورها ش��ده و نظم جهانی و امنيت 

ملی را تهدید می كند. 
از این جهت است که در بيان آثار جرم سازمان یافته گاهی از تهدید جدی حقوق اساسی بشر 
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و شهروندان و زمانی تهدید دموکراسی و یا عامل ایجاد تزلزل در روابط اخالقی و اجتماعی 
از طریق فس��اد اداری ، عامل ایجاد وابس��تگی اقتصادی و فلج کردن اقتصاد عامل تضعيف و 
کنت��رل حکوم��ت و تهدید امنيت ملی و نظ��م جهانی و نيز تضعيف و کنترل حکومت و تهدید 
امنيت ملی و نظم جهانی و نيز تضغيف جامعه مدنی و حقوق بشر و یا تهدید جدی توسعه و 

امنيت ملل سخن گفته می شود . 
یكي از تهدیداتي كه جامعه بش��ري در قرن بيس��ت و یكم  آن را تجربه خواهد كرد. جرائم 
سازمان یافته فراملي است، این جرم گریبان جوامع مختلف را خواهد گرفت . برخالف بسياري 
از تهدیدات و خطرات فراملي دیگر، از قبيل ش��يوع ویروس ایدز و س��ایر بيماري ها، رش��د 
جمعيت، آلودگي محيط زیس��ت و نظایر آنها، جرم س��ازمان یافته فراملي مشتمل بر شرارت و 
بزهكاري است. آنچه كه این جرائم را بسيار خطرناك مي سازد آن است كه این گونه سازمان هاي 
تبهكار معمواًل به ثروت و قدرتي دس��ت مي یابند كه گاهي از ثروت و قدرت حكومت ها نيز 
فرات��ر مي رود و ق��درت حكومت ها نيز فراتر مي رود و در نتيج��ه گروه ها مي توانند حاكميت 
قانون را در هر كش��وري مواجه با خطر س��ازند. یك ژنرال بازنشس��ته ارتش آمریكا در فوریه 
1988 به یكي از كميته هاي فرعي س��ناي آمریكا اظهار داش��ت: »این كارتل ها آنچنان ثروتمند 
و قدرتمند اس��ت كه عماًل مي تواند دولت ها را بخرد و جوامع را بي ثبات س��ازد.« )ميرمحمد 
صادقي، 1377: 194-193( حال به  فرض این که هر عمل جنایی خس��ارتی در پی دارد، چه 
کس��انی از اعمال جنایت کارانه صدمه می بينند. گذش��ته از این، در جنایاتی نظير روسپی گری ، 
قاچاق داروهای مخدر و قمار بازی، خریدار و فروش��نده وجود دارند که هر یک از آنها یک 
شرکت کننده راغب هستند. پس در این وسط چه کسی ضرر می کند؟ در پاسخ می توان گفت، 
قربانی آشکار جنایت سازمان یافته، عامه مردم هستند، به طوری که هرگاه جنایت کاری از طریق 
سرقت، خشونت، کالهبرداری صاحب پول می شود عامه مردم ضرر می بينند. البته، همدستان 
جانی اغلب توسط اعضای باند جنایت کار قربانی می شوند، ولی در اصل شهروندان، که تابع 
قانون هستند، به طرق مختلف آسيب می بينند. اواًل، بعضی اوقات خود شهروندان طعمه اعمال 
جنایت کارانه حرفه ای )خش��ونت، اخاذی، تهدید و غيره( هس��تند؛ ثانيًا ساالنه ميلياردها دالر 
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درآمد مالياتی )تقریبًا 37 ميليارد دالر در هر سال در امریکا ( هدر می رود و در نتيجه نرخ های 
مالياتی برای ش��هروندان مطيع قانون باالتر می رود، ثالثًا، هزینه ها برای اعمال قانون، تعقيب 
و زندانی کردن جنایت کاران محکوم، افزایش می یابد. این ها بار سنگين اضافی برای اقتصاد 

هر کشوری است. )ليمن وگری 1380 : 210-212(

قوانين حاكم بر سازمان هاي جنایي:
شاید بتوان مشهورترین سازمان هاي بزهكار در جهان را به مافيا نسبت داد و ماهيت مخفي 
این س��ازمان و مخالفت آن با قدرت سياس��ي نظامي حاكم ایجاب مي كرد كه اعضاي آن كاماًل 
م��ورد اعتماد و مقيد به رعایت ضوابطي باش��ند. به همي��ن دليل اعضاي مافيا عالوه بر این كه 
تنها از ميان كساني انتخاب مي شدند كه نسل اندر نسل از اهالي سيسيل باشند، به هنگام ورود 
به این س��ازمان نيز موظف به قبول پيماني بودند كه پنج اصل اساس��ي داش��ت. اصولي كه پایه 
مافي��اي قدیمي را تش��كيل مي داد و امروزه نيز كم و بي��ش در برخي گرو ه هاي مافيایي وجود 

دارد. پنج اصل مزبور عبارت بود از:
1. قانون س��كوت1 ، یعني عهد بس��تن بر این كه هيچ گاه اس��رار مافيا یا اعضاي آن در زیر 

تهدید شكنجه یا مرگ ابراز نشود.
2. فرمانبرداري مطلق از رئيس.

3. كمك به اعضاي مافيا و همراهي با گروه بدون پرسش.
4. خونخواه��ي و انتق��ام از هرگونه حمله اي كه به اعضاي خانواده صورت گيرد. زیرا حمله 

به فرد، مساوي حمله به همه است.
5. اجتناب از هرگونه تماس با مقام هاي رسمي. )معظمي، 1384: 67�64(

دسته بندی گروه های جنایی بين المللی 
سازمان پليس جنایی)اینترپل( گروه های جنایی بين المللی را در چهار گروه تقسيم کرده که 

�. omerta 
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عبارتند از:
گروه اول: شامل گروه هایی از انواع مافيا هستند که دارای سلسله مراتب، مقررات و قوانين 
داخل��ی و گروهی هس��تند. گروه یاغی کلوپ موتورس��واران و کارتل ه��ای کوکائين کلمبيا را 
می توان در این گروه جای داد، این گروه ها بس��يار مجرب بوده و دارای س��ازمان های منسجم 
هس��تند. به طور کلی در این گروه  بزرگ ترین تش��کيالت جنایی که دارای ش��بکه های وس��يع 

بين المللی هستند، جای می گيرند. 
گروه دوم: به تش��کيالت حرفه ای اطالق می ش��ود که اعضای آنها در یک یا دو فعاليت غير 
قانونی فعال هس��تند، هر چند اعضای این گروه های جنایی نيز خطرناکند، ليکن فعاليت این 

گروه ها محدوتر از گروه اولی است. 
گروه س��وم: گروه هایی هس��تند که خيلی سریع رشد می کنند و شامل تمامی گروه های جنایی 
قومی مي ش��وند. بيش��تر گروه های مهاجر قومی چنين سازمان هایی را به وجود می آورند ، آنها 
اغلب با کشور خود ارتباط مخفی داشته و در قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، فحشاء، قمار 
و... از کش��ور اصلی خود به کش��وری که مهاجرت کرده اند دست دارند. آنها با استفاده از زبان 

و سنت های قومی به تشکيالت خود پوشش می دهند. 
گروه چهارم: سازمان های تروریستی بين المللی هستند. بيشتر کشورها؛ با خواسته و تهدیدات 
این گروه آشنایی داشته اند و بعضی کشورها از این که به خواسته های این گروه جواب منفی 

داده و حاضر نشده اند با آن گروه ها وارد مذاکره شوند نتایج وحشتناکی را تجربه کرده اند. 
ام��روز گروه ه��ا جنایی گنگس��تری در همه بخش های اجتماع دارای نفوذ هس��تند، همانند 
بيم��اری مس��ری که در تماس خود با دیگران، هم��ه را آلوده می کند. )ر. ك بياباني و مختاري، 

)1387
پل نزبيت اهل کشور هنگ کنگ زمانی که ریاست گروه جرائم سازمان یافته سازمان پليس 
جنایی )اینتر پول ( را عهده دار بود. دسته بندی جدیدی را در سه مقوله متفاوت در خصوص 
جرائم سازمان یافته مطرح كرده که عبارتند از: اولين مقوله، حالت سنتی است که معروف ترین 
آنه��ا عبارتند از: مافي��ا و کارتل های مواد مخدر کلمبيایی و نيز گروه ژاپنی یاکوزا، گروه چينی 
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ترایاد و گروه فرشتگان جهنمی الهام گرفته از آمریکا؛ 
دومين دسته جرائم سازمان یافته بين المللی امروزی چيزی است که نزبيت آن را »حرفه ای ها« 
می نامد. حرفه ای ها دارای ساختار سلسله مراتب فرماندهی هستند. اما دارای سازمان دائمی 
نيستند. آنها برای انجام کاری ویژه یا کارهایی شکل می گيرند و سپس یا برای هميشه ناپدید 
می ش��وند، یا چنانچه در آینده برای انجام کار مش��ابهی فراخوانده شوند دو باره تشکيل گروه 

می دهند. 
دس��ته سوم جرائم سازمان یافته بين المللی امروزی اشخاصی مانند یاردیزها هستند که این 
مبحث را با آنها آغاز کردیم. پل نزبيت معتقد است: گروه های قومی جدید جرائم سازمان یافته 

امروزی قطعًا در صحنه بين المللی گسترش می یابند. )برسلر ،1993: 461-472(
اما دس��ته بندي دیگري هم وجود دارد كه س��ازمان هاي جنایي را مي توان در آن دس��ته بندي 

قرار داد كه عبارتند از: 
é سازمان های مافيایی.

é سازمان هایی که برای اخاذی تخصيص یافته اند. 
é سازمان هایی که برای قاچاق مواد مخدر تخصيص یافته اند.

é س��ازمان هایی که برای جعل اس��ناد و مدارک اختصاص یافته اند. )بولتن جرائم س��ازمان 
یافته در ایتاليا، 1378: 1-3( 

ه�: ساختار قدرت در سازمان هاي جنایي 
ساختار قدرت در برخي از سازمان هاي جنایي به صورت شکل زیر است. در این ساختار، 
رئيس اصلی دارای یک مش��اور1 بوده و در زیر رئيس اصلی یک رئيس به عنوان زیر دس��ت 
قرار دارد که این رئيس مس��ئول دس��توردهی به س��رکرده باندهای مختلف2 است و پس از آن  
س��ایر اعضاء اجرایی از جمله س��ربازان و وابس��تگان قرار دارند. متأسفانه تصاویر مربوط به 

�. Consigliere
�. Caporegime
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اعضای این خانواده ها بسيار کمياب است.

ساختار خانواده مافيایي

د: علل عدم موفقيت پليس در برخورد با سازمان هاي جنایي
علي رغم موفقيت هایي كه پليس هاي كشورها  در مبارزه با سازمان هاي جنایي  و دستگيري 
اعضاي آن در س��طوح مختلف داش��ته اند ليكن موفق به نابود كردن كامل این گروه هاي تبهكار 

نشده اند. دالیل این عدم موفقيت متعدد است كه از جمله مي توان به موارد زیر اشاره كرد:
1.  قربانيان و شهود جنایات این گروه ها از ترس انتقام گيري آنها یا به دليل نقطه ضعف هایي 
كه از لحاظ ارتكاب جرائم قبلي در خود آنها وجود دارد، تمایلي به گزارش كردن جرائم 
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ارتكاب یافته از سوي اعضاي گروه ندارند.
 2.  اعضاي این گروه ها به عنوان مجرمان حرفه اي راه هاي گریز از قانون و سوءاستفاده از 
نقاط ضعف قانون و جا نگذاش��تن ردپایي از خود را به خوبي مي دانند و در مواقع لزوم 

با استفاده از وكالي مبرز از محكوميت فرار مي كنند.
3.  روابط محكم بين رهبران و اعضا س��بب مي ش��ود كه اعضاي گروه، حتي به بهاي زندان 
رفت��ن و انج��ام كارهاي پرخطر به جاي رهبر خان��واده وي را از خطر نجات داده و نامي 

از او نبرند. 
4.  گروه هاي جنایي بسياري از اعمال مجرمانه خود از جمله قاچاق موادمخدر و اسلحه را 
در ارتباط با كشورهاي خارجي انجام مي دهند و بدون همكاري مؤثر آن كشورها مبارزه 

با گروه هاي جنایي ممكن نخواهد بود. )ر. ك اسعدي، 1386: 43-44(.
رهبر سرش��ناس جرائم س��ندیکایی، ميرالنس��کی1 روزی از روی غرور چنين گفت: »ما از 
کارخانه فوالد آمریکا هم معروف تریم« در واقع، درآمد ناخالص ساالنه جرائم سندیکایی در 
س��ال های اخير بيش از 50 ميليارد دالر برآورده ش��ده )یا یک درصد )GNP( و مطابق بعضی 
برآوردها این رقم معادل 250 ميليارد دالر بوده اس��ت. در حقيقت، هيچ روش مطمئنی برای 

تعيين درآمد و عایدات کل جرائم سندیکایی وجود ندارد. 
دوایت اس��ميت2 اظهار کرد که معامالت در محدوده یک طيف رفتاری صورت می گيرد که 
اوضاع متغير بازار به آنها شکل می دهد. هم جرائم تجاری )یا اداری ( و هم جرائم سازمان یافته 
راه هایی برای انجام معامالت غير قانونی محس��وب می ش��ود و هر دوی آنان بيانگر جریانات 
سياس��ی هس��تند که به ممنوعيت یا محدودیت اشکال خاصی از تجارت حکم می کنند. از این 

نظر، مسایل قومی و توطئه نقش مهمی را در جرائم اداری و سازمان یافته بازی می کنند. 
بعضي ها نظرشان این است كه جرائم سازمان یافته از بين رفتني نيست؛ چرا كه این جرم بيش 
از جرایمي است كه مردم مرتكب مي شوند. جرائم سازمان یافته یك روند یا جریاني است كه 

�. meyer lansky 
�. Dwight smith 
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از نقطه ضعف هاي جامعه استفاده مي كند؛ در حالي كه از همكاري جنایي و مجرمانه به جاي 
رقابت مش��روع و قانوني بهره مي گيرد. عالوه بر این، جرائم س��ازمان یافته در زماني كه تحت 
فش��ار سيستم هاي دادرسي جنایي قرار مي گيرد، مي تواند به جاي شكستن، انحنا حاصل كند. 
وقتي كه عده اي هستند كه مایلند قمار كنند اما از پرداخت ماليات بعد از برنده شدن، اجتناب 
مي ورزن��د، پ��ول را از موجودي ه��اي ناچيز و ناكافي قرض مي كنند، ی��ا موادمخدر غيرمجاز 
حم��ل مي كنن��د؛ پس با این وجود، همتاهاي جرائم سازمان یافته ش��ان آماده اند تا به آنها كمك 
كنند. صاحب بنگاه هاي ش��رط بندي كه هویت آنها )اوراق شناس��ایي آنان( محافظت مي شود، 
نزول خواراني كه قرض یا وام جمع آوري مي كنند، معامله گران موادمخدر كه محصوالت خود 
را مي فروش��ند،  اگر از س��وي گروه هاي ایتاليایي نباشند، پس از سوي كلمبيایي ها، آسيایي ها، 
جامائيكائي ه��ا، چيني ه��ا و دیگران خواهند بود. آنجا هميش��ه دزدي حاضر خواهد بود كه به 

دنبال یك مال خر بوده یا یك مقام رسمي كه مي خواهد باج یا پاداشي را قبول كند.
وقت��ي فكر مي كنيم كه جرائم س��ازمان یافته واقعًا چيس��ت، بای��د دریابيم كه آن بيش از حد 
و اندازه هاي انگل یا طفيلي اجتماع اس��ت. به بيان دقيق تر، جرائم س��ازمان یافته بيش��تر روي 
قربانيان و اس��تفاده كنندگان تكيه دارد تا روي دار و دس��ته  توطئه گران. رئيس كارگران براي در 
صحنه نگهداش��تن آش��وبگران نيازمند توان و قدرت عضالني است و فرد بازرگان و تاجر هم 
مش��تاق خرید كاالهاي دزدي با یك تخفيف اس��ت. زنداني كردن یك تبهكار یا هزار تبهكار 
فرقي به حال این موضوع ندارد؛ چرا كه جرائم سازمان یافته فدراسيوني از افراد به هم پيوسته 
بدون انس��جام و انعطاف اس��ت كه تبهكاران مختلف و بعضي از مافيایي ها را دربرمي گيرد كه 
شلوغ كاري هاي خودشان را اداره مي كنند و از دیگران هم جلو مي زنند. حذف یك رئيس گروه 
)باند( به س��ادگي یك خأل ایجاد مي كند، مقام پایين تر از رئيس،  جانش��ين رئيس مي شود. یك 
رئيس مافيا )سردس��ته تبهكاران( به جایگاه پایين رئيس مي رس��د، یك سرباز به سمت رئيس 
تبهكاران پيش مي رود و خيابان ها پر از نوچه ها و تقليدگران داخل ش��هري مي ش��ود.)الیمن و 

پاتر، 1381: 687�685(
جرائم سازمان یافته از مهم ترین و خطرناک ترین چالش هایی به شمار مي آید که تمام جامعه 
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بين المللي با آن مواجه است؛ زیرا این تخلفات، تمام سازمان ها و ارگان های ملی و بين المللی 
و ملت ها و حاکميت دولت ها بر دارایی ها را با خطرات و مش��کالت فراوانی  که در پي دارد 
تهدید می کند. این موضوع، بارها باعث ایجاد  تبعاتي منفی در حوزه هاي اجتماعی، اقتصادی 
و سياس��ی ش��ده اس��ت ؛ به طوري كه این ضرر و زیان ها در مس��ير رشد و ترقي کشورهای در 
حال توس��عه باعث ایجاد مش��کالت اساسی شده است ) ر.ك عشماوي، 1386( چرا كه وقوع 
جرائم، باعث معطوف شدن نظر و كوشش دولت به مسایل امنيتي مي شود و همچنين هزینه ها 
را دو چن��دان ك��رده و موجب ص��رف تمام توانایي ها و نيروهاي موجود ب��راي مبارزه با این 

معضل مي شود. 
بانده��اي جرائ��م بين المللي، جلوتر از نيروهاي مبارزه با جرائ��م، بدون هرگونه مانعي، در 
معرض كس��ب فن آوري هاي پيش��رفته قرار داشتند؛  همان طور كه باندهاي كلمبيایي ، شبكه اي 

از ماهواره های جهاني را در خدمت گرفته بودند.
در آینده جرائم در دو سطح بيشتر نمایان خواهد شد:

الف - استمرار و تكامل جرائم سنتي و قدیمي كه بيشتر جنبه فيزیكي دارد و با حضور فرد 
در محل وقوع جرم صورت مي گيرد.

ب - شكل جدیدي از جرائم الكترونيكي.
براساس این گزارش، فن آوري مؤثرترین عامل تأثيرگذار بر روي شيوه و پيچيدگي ارتكاب 
به جرائم است. البته جرائم سنتي از قبيل دزدي و كالهبرداري همچنان وجود خواهد داشت؛ 
اما از اهداف الكترونيكي و این امر به وس��يله ابزارهاي فناورانه بس��يار آس��ان شده است. در 
حقيقت فناوري اطالعات موجب ش��ده اس��ت تا جرائم الكترونيكي از قبيل سوءاس��تفاده از 
كارت هاي اعتباري، نفوذ به شبكه هاي اطالعاتي و مختل كردن آنها، پولشویي و غيره به راحتي 

و بدون كم ترین خطري صورت گيرند.
با توجه به نكاتي كه گفته ش��د، چندین روند براي ش��كل )1( و ميزان رش��د جرائم در دنياي 
آینده پيش بيني ش��ده اس��ت كه در ادامه به برخي از آنها اش��اره مي شود )سيدهو، 1386: 22-

.)21
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شكل 1: سير تحوالت و گسترش روندهاي وقوع جرائم

همزمان با پيچيده تر و بين المللي ش��دن جرائم و افزایش و نقش و كاربرد فناوري در آنها، 
شيوه فعاليت این جرائم نيز سازمان یافته تر و منظم تر مي شود. عالوه بر این بيشتر جرائم پرسود 
آینده به صورتي است كه به سازماندهي هاي گسترده نياز دارد. جرایمي مانند قاچاق اعضاي 
ب��دن، قاچ��اق مواد هس��ته اي، قاچاق مهاجران غيرقانوني و قاچاق انس��ان كه تقریبًا همه آنها 
ب��ه نوعي به س��ازماندهي نياز دارد. البته جرایمي مانن��د كالهبرداري  هایي از راه دور، تقلب و 
سوءاستفاده از كارت هاي اعتباري نيز كه در زمره جرائم اقتصادي قرار مي گيرد به سازماندهي 
باالیي نياز دارند. جرائم شركتي كه قباًل توسط نيروهاي استخدامي صورت مي گرفت در آینده 
به صورت فزاینده اي توسط گروه هایي در خارج از شركت صورت خواهد پذیرفت. این مسأله 
ش��امل هر دو گروه جرائم اخالقي و همچنين جرائم ش��بكه ها و گروه هاي اقتصادي غيرسنتي 

كه در حال بروز و ظهور هستند، خواهند شد.
گروه هاي جرائم س��ازمان یافته در آینده نيز با دسترس��ي ابتكارات به فن آوري هاي جدید و 

ابداع فناوري منحصر به فرد همچنان ادامه خواهند داشت )سيدهو، 1386: 22(.
ایجاد بازارهاي انبوه مصرفي، رشد جرائم سازمان یافته را از چند راه افزایش مي دهد: نخست 
این كه، این بازارهاي چندمليتي جدید را به روي س��ازمان هاي تبهكاري بازگذاش��ته اند. دوم 
این كه، سازمان هاي جنایي ممكن است نسبت به شركت هاي مجاز یا قانوني در بهره برداري 
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از این فرصت ها، مناس��ب تر باش��ند. س��ازمان هاي جنایي یا تبهكار، در عمل كردن در خارج 
از چارچوب قانون، مناس��ب تر باش��ند. سازمان هاي جنایي یا تبهكار، در عمل كردن در خارج 
از چارچ��وب قان��ون، مق��ررات و هنجارهاي تجارت یا كار، از مهارت یا تخصص بيش��تري 
برخوردارند و دغدغه خاطر كمتري درباره جزئيات قانوني حاكم بر نقش مرزهاي بين المللي 
دارند. س��ازمان هاي تبهكاري، خارج از س��اختارهاي موجود قدرت عمل مي كنند و تاكنون 
استراتژي هایي براي غلبه بر اجراي قانون هم در ملل خاص و هم در ميان مرزهاي بين المللي، 

خلق كرده اند. 
به طور روزافزون، سازمان هاي جنایي، از نظر ماهيت در حال فرامليتي شدن هستند و این 
كار را با اجراي عمليات هاي مستقيم به طور مركزي در سرزمين دو یا چند کشور، بسيج كردن 
مناب��ع و ادامه دادن راهبردهاي  بهينه ش��دن در ميان مرزه��اي بين المللي انجام مي دهند. این 
سازمان ها هنوز از نظر عملي اختصاصي بوده و فقط در پي این هستند كه به بازارها نفوذ كنند، 
نه این كه قلمرو جدیدي به دست آورند. برخالف همتایان شركت هاي چندمليتي شان كه در پي 
كس��ب س��رزمين و بازارهاي جدید از طریق مذاكره با ایاالت و دولت ها هستند، سازمان هاي 
تبهكار )جنایي( از طریق فرار یا گریز به این امر نایل مي ش��وند نه از طریق توافق یا رضایت 
اینان در فعاليت هاي نظام مند مش��غول به كار ش��ده تا از چنگ كنترل و بازرسي هاي حكومتي 
فرار كنند كه به خاطر ش��رایطي كه ناش��ي از حضورش��ان به وجود آمده، براي دولت ها بسيار 
مش��كل مي نمای��د كه آنها را مه��ار یا كنترل كنند. لذا این امكان )ف��رار از چنگ كنترل دولتي( 

همواره وجود دارد. )الیمن و پاتر، 1381: 405�404(

ح: شيوه هاي مقابله با جرائم سازمان یافته 
براي مبارزه با جرائم سازمان یافته، شيوه اي مؤثر الزم است كه سيستم هاي قضایي و پليسي 
به نحو بهتري سازمان یافته و مجهز شوند. در چنين شرایطي بهبود و تقویت شيوه هاي مبارزه 
به وسيله ارتباط و همكاري بين المللي گسترش یافته انجام پذیر است. همكاري بين المللي در 

سطوح مختلف به صورت زیر سازمان مي یابد: 
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الف  � در س��طح جهان و اقدام س��ازمان ملل متحد كه از س��ي و س��ه سال پيش در خصوص 
جلوگيري و كنترل جرم فراملي س��ازمان یافته در واقع در س��ال 1975 شروع شد. پنجمين 
كنگره ملل متحد درخصوص جلوگيري از جرم و شيوه هاي جنایي كه در سال 1975 در 

ژنو برگزار شد در واقع توجه را به خطرات جرایم فراملي جلب كند. 
هفتمي��ن كنگره در س��ال 1985 در ميالن بر این مس��أله تأكيد مي كن��د كه مرزهاي ملي دیگر 
موانعي براي كنترل جرایم س��ازمان یافته ندارند. یك نقش��ه عملياتي ابعاد بين المللي جرائم 
سازمان یافته را نشان داد و نياز پاسخ مربوطه از سوي جامعه ملل متحد عليه قاچاق غيرقانوني 
موادمخ��در را پذیرف��ت، متن قرارداد در حال حاضر یكي از مهم ترین قراردادهاي بين المللي 

قضایي به منظور مبارزه عليه جرم سازمان یافته است. 
هش��تمين كنگره در س��ال 1990 در هاوانا مجموعه توصيه هاي ویژه را پذیرفت و تش��كيل 
كنفران��س در خص��وص ایجاد برنامه ملل متحد در زمينه جلوگيري از جرم و حقوق جزایي را 
در سطح كشوري مطرح كرد. این كنفرانس در سال 1991 در ورساي برگزار شد و باعث ایجاد 
كميس��يون و اداره جلوگيري از جرم و حقوق جزایي ش��د كه تنها درخواست ملل متحد براي 

پيگيري جرائم فراملي سازمان یافته است. 
از طرفي این درخواس��ت به عنوان وظيفه عملي سياس��ي و نقش��ه عملياتي در ناپل تعيين 

شد. 
اولي��ن كنفران��س جهاني درخصوص این موضوع در همين ش��هر از 21 تا 23 نوامبر 1994 
تشكيل شد. در این كنفرانس 142 كشور و همچنين نمایندگان سازمان هاي غيردولتي و دولتي 
ش��ركت كردن��د. بعضي از نظرات مانند هماهنگ ك��ردن قانون گذاري، اصالح قوانين، تقویت 

توافقنامه هاي همكاري و تشكيل قراردادهاي بين المللي توسط نمایندگان انجام شد. 
در پایان كنفرانس موارد زیر تصویب و پذیرفته شد. 

در یك بيانيه سياس��ي بين كش��ورها تقویت همكاري بين المللي عليه جرائم فراملي سازمان 
یافته در كميس��يون ملل متحد درخصوص جلوگيري از جرم و حقوق جزایي محترم ش��مرده 
ش��د. همچنين در این بيانيه توصيه ش��ده كه توان كش��ورها همچنين توان ملل متحد در جهت 
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هماهنگ كردن قوانين مبارزه با جرائم س��ازمان یافته با تقویت همكاري بين المللي در س��طح 
قضای��ي و ب��ا ایجاد الگوها و اص��ول مباني براي همكاري منطقه اي و بين المللي و همچنين با 

انعقاد قراردادهاي بين المللي باید افزایش یابد. 
é یك طرح عملياتي جهاني باید در جهت شكس��ت جرائم س��ازمان یافته بر عهده كشورها 

گذاشته شود. 
é پيش��نهاد ایتالي��ا در مورد به كارگيري گروه تحقيقات��ي درخصوص ایجاد مركز بين المللي 

آموزش در مورد اقدامات جنایي پذیرفته شد. 
این سيس��تم با چند س��ازمان بين المللي منطبق با كش��ورهاي جهان با سازمان دادن عملكرد 
وزارتي پليس و گمرك كش��ورهاي عضو در زمينه آموزش و پيگيري و همكاري هاي تكنيكي 

تكميل مي شود. 
این سازمان ها عبارتند از: 

é سازمان بين المللي پليس جنایي )اینترپل( .
é سازمان جهاني گمرك.

رؤساي 7 كشور صنعتي جهان در )ژوئيه سال 1995( تصميم گرفتند گروهي از كارشناسان 
خبره و سطح باال را براي بررسي راه هاي مبارزه با پيشرفت سریع جرائم سازمان یافته و بررسي 
اختيارات ممكن براي بهبود همكاري و پيش��نهاد تدابير عملي به كار گيرند. به این ترتيب 40 
پيشنهاد این گروه كارشناس در كنفرانس رؤساي كشورهاي صنعتي كه در 29 ژوئن 1996 در 

ليون برگزار شدند، پذیرفته شد. 
é در س��طح منطقه اي چندین س��ازمان براي مبارزه عليه جرائم بين المللي مداخله كرده اند 

این سازمان ها عبارتند از: 
.)OEA( سازمان كشورهاي آمریكایي é

é كميسيون غيرآمریكایي مبارزه عليه سوءاستفاده از موادمخدر.
é شوراي اروپا كه به قراردادهاي تأثير خود مي بالد. 

تنها اتحاد اروپا كه الگوي اصلي عمل در خصوص مبارزه عليه جرائم در س��طح منطقه اي 
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است مي تواند به خاطر استراتژي مبارزه عليه همه موارد جرایم سازمان یافته به خود افتخار 
كند. 

انعق��اد و ق��رارداد اتح��اد اروپا در نوامبر س��ال 1993 به قضایي ك��ردن اتحاد در خصوص 
امورات داخلي و قضایي منجر شد. تعدادي از گروه هاي عمليات ویژه به این ترتيب در زمينه 
همكاري سياس��ي گمركي و قضایي به كار گرفته ش��ده و مبارزه عليه جرائم بين المللي سازمان 
یافته در س��طح اروپا یكي از اصلي ترین همكاري كش��ورهاي اروپایي به طور واقعي گسترش 

یافته است. 
ای��ن گروه لزوم گس��ترش مبادله صاحب مقامات قضایي، مش��خص ك��ردن نقاط ارتباطي 
كش��ورها، بهره از ش��ناخت دو جانبه قانون گذاري داخلي كش��ورهاي عضو را بيان كردند. در 

ادامه توصيه هاي مختلفي انجام شد كه عبارتند از: 
é ل��زوم تأم��ل بر وجود اتهام مش��ترك نس��بت به جرائم س��ازمان یافته در اج��راي تدابير 

بازجویي هاي ویژه كمك مي كند. 
é به جا بودن پيش بيني مجازات جزایي مناس��ب جهت اش��خاص حقوقي؛ تصویب سریع 
قرارداد شوراي اروپا در مورد پولشویي،  پيگيري، ضبط و توقيف اموال حاصل از جرائم 

در 8 نوامبر سال 1990.
é ایجاد سيستم توقيف و ضبط مستقل از حكم محكوميت احتمالي عامل جرم. 

é امكان پيش بيني مدت حكم عمليات كلي به مدت نسبتًا طوالني براي تخلفات مربوط به 
جرایم سازمان یافته. 

é تسهيل دادن به شمادت افراد و تضمين امنيت و حمایت شاهدان. 
بهترین نما و اراده كشورهاي اتحاد اروپا براي همكاري در مبارزه عليه جرائم سازمان یافته 

اداره پليس اروپاست )اروپل( )بولتن  جرائم فراملي پليس بين الملل، 1383(.
كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرائم سازمان یافته فراملي كه در سپتامبر 2003 به اجرا 
گذاشته شد. مصوبه بين المللي اصلي در مبارزه عليه جرائم سازمان یافته است. این كنوانسيون 
را 147 كش��ور و 100 گروه امضا كرده اند. س��ه پروتكل مكمل آن وجود دارد كه به حوزه هاي 
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وی��ژه جرائم س��ازمان یافته مي پردازند: پروتكل قاچاق اف��راد، به ویژه زنان و كودكان كه 117 
كش��ور و 80 گروه آن را امضا كرده اند )از دس��امبر 2003 به اجرا در آمد(؛ پروتكل مربوط به 
قاچاق مهاجران از طریق زمين، دریا و هوا كه 112 كش��ور و 69 گروه آن را امضا كرده اند )از 
ژانویه 2004 به اجرا در آمد( و پروتكل توليد غيرقانوني و قاچاق س��الح هاي گرم، با امضاي 
52 كشور و 35 گروه كشوري، كه پس از تصویب 40 كشور به اجرا در خواهد آمد. پيوند ها بين 
جرائم سازمان یافته و سالح هاي گرم غيرقانوني روشن است: گروه هاي جنایي از سالح هاي 
گرم استفاده مي كنند و در انتقال غيرقانوني آنها دست دارند. كشورهاي عضو قادر خواهند بود 
اسناد مربوط به امضا یا پيوستن خود به این كنوانسيون و پروتكل هاي آن را در جریان كنگره 

پيشگيري از جرایم تسليم كنند.
توسعه مؤثر در امر مبارزه با جرائم سازمان یافته: 

عب��ور از چالش ه��اي امنيت��ي نوی��ن در عرص��ه جهان��ي مس��تلزم مب��ارزه ب��ا مصادی��ق 
جرائ��م س��ازمان یافت��ه در عرص��ه مل��ي و فرامل��ي اس��ت؛ ل��ذا مب��ارزه ب��ا فس��اد در 
 س��طوح مختل��ف آن ج��زء الینف��ک پروس��ه مب��ارزه ب��ا جرائ��م س��ازمان یافت��ه اس��ت.

در ادامه به مؤلفه هاي مورد اقتضا در امر مبارزه با جرائم سازمان یافته اشاره مي شود: 
1. ضرورت اجماع جهاني در تعریف و تش��خيص جرائم س��ازمان یافته و احصاء مصادیق 

آن.
2. ایجاد عزم راسخ و اجماع بين المللي براي مبارزه با جرائم سازمان یافته و ایجاد ضمانت 

اجراي کيفري بازدارنده و مؤثر براي آن. 
3. مس��اعي جميله و همکاري و معاضدت اعضاي جامعه بين المللي براي کاهش آس��يب ها 

و مخاطرات جرائم سازمان یافته. 
4. اتخاذ تدابير پيشگيرانه و روش هاي بازدارنده.

5. توج��ه جدي تر به کنوانس��يون ها - و مقررات و معاه��دات بين المللي � منطقه اي و... در 
زمينه مبارزه با جرائم سازمان یافته.

6. برگزاري نشس��ت ها � تنظيم موافقت نامه ها و... و ارائه راهکارهاي ش��فاف � صریح و 
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راهگشا در این خصوص. 
7. قاطعيت و صالبت در برخورد با شبکه و سر شبکه هاي هدایتگر سازمان ها و تشکيالت 
مجرمانه و باالبردن هزینه ارتکاب جرم و ضمانت اجراي کيفري متناسب با گستره جرم 

ارتکابي.
8. پرهيز از برخورد دوگانه و تبعيض آميز در عرصه بين المللي.

9. مب��ارزه ج��دي با مظاهر و مصادیق جرم و جنایت در عرصه بين المللي و التزام به عدل و 
انصاف در حل مسایل و بحران هاي بين المللي. 

10. لزوم برخورداري از عدالت کيفري در تمامي سطوح و شرایط.
11. التزام به برقراري امنيت مبتني بر عدالت به عنوان اساسي ترین رکن زندگي مسالمت آميز 

بشري.
12. التزام به حقوق بش��ر و حقوق بش��ر دوس��تانه و کنوانسيون ها و معاهدات مورد قبول در 

عرصه بين المللي.
13. بس��ط و گس��ترش اخالق و معنویت در جامعه جهاني و ایجاد ش��رایط براي بيداري و 

آگاهي وجدان اجتماعي در عرصه بين المللي.
14. قطع منابع مالي باندهاي سازمان یافته بزهکاري.

15. قانونمند کردن امر مبارزه با جرایم س��ازمان یافته و تدوین آیين دادرس��ي راهگش��ا و 
حکيمانه براي مبارزه با آن.
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نتيجه گيري:
 تا زماني كه خواست و اراده جامعه جهاني افزایش امنيت و کاهش تهدیدات در قالب جرائم 
س��ازمان یافته اس��ت، ای��ن جرایم بنيان ها و اراده هاي فرهنگ��ي و اجتماعي و حتي اقتصادي 
جامعه را به اضمحالل نابودي س��وق مي دهد. بر طبق گزارش هاي تحقيقي اینترپل جرم ٪14  
توليد ناخالص ملي کشورهاي در حال توسعه و 2٪ توليد ناخالص ملي کشورهاي توسعه یافته 
را مصروف خود مي سازد. از این روي باید همزمان با چاندراسندرا لينگهام مشاور مواد مخدر 
اینترپل به این حقيقت اذعان داش��ت که تهدید جهاني به یک پاس��خ جهاني نياز دارد. درست 
به همين دليل اس��ت که اینترپل پل ارتباطي و نقطه اتصال کش��ورها در مبارزه جهاني با جرائم 
س��ازمان یافته اس��ت و بانک هاي اطالعاتي آن مهم ترین سرنخ هاي مبارزه با قاچاقچيان مواد 
مخدر را در اختيار نيروي انتظامي در سراسر جهان قرار داده و پولشویي پنهان قاچاقچيان را 

در خالل فعاليت هاي به ظاهر سالم اقتصادي آنان فاش مي سازد. 
از س��ال 1990، س��ازمان پليس بين الملل با تأسيس گروه جرائم سازمان یافته که یکی از زیر 
مجموعه های دبيرخانه کل اس��ت حرکت جدیدی را به منظور مبارزه با جرائم س��ازمان یافته 
آغاز کرد. این واحد پس از تأسيس اقدام به جمع آوری اطالعات و بررسی تشکيالت جنایی 
و گروه های جنایی تش��کلي كرد كه در س��طح بين المللی فعاليت داش��ته اند. در این راستا این 
گروه پروژه ای را شروع کرده که به کشورهای خاصی که این تشکيالت در آنجا هستند، یاری 
می دهد. به هر حال، جرائم سازمان یافته در قالب گانگسترهای جنایی در کشورهای مختلف 
بروز کرده اس��ت که فعاليت آنها در کش��ورهایی که این گروه های متش��کل به وجود آمده اند، 
محدود نمی شود و این گروه های جنایی با بهره گيری از وابستگی ها و امکانات قومی، نژادی، 
فرهنگی، تاریخی و... دارای شبکه های بين المللی شده اند و روز به روز این تشکيالت سازمان 
یافته مجرب تر ش��ده و با اس��تفاده از پول، قدرت، تزویر و... به سازمان خود پوشش حفاظتی 

می دهند که شناسایی آنها با دشواری های زیادی همراه است. 
آنچه می تواند از تهدیدهای ناش��ی از جرائم س��ازمان یافته بکاهد، تدوین سياس��ت کيفری 
مناس��ب و تقوی��ت ابزارهای مبارزه با این گونه جرائم ، انعق��اد قرارداد منطقه ای و بين المللی 
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جهت همکاری های پليسی، قضایی، اداری و غير و سرانجام تقوای مدیران جامعه و قضات 
و نيروهای پليس است. )شمس ناتری ،1383: 126-127(

فهرست منابع: 
1. اسعدي، حسن )1386( جرائم سازمان یافته فراملي، انتشارات نشر ميزان.

2. برسلر، فنتون )1993( اینترپل، تاریخچه و بررسی 70 سال رسيدگی به جرم و جنایت، 
ترجمه قيطاس مردانی راد، انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش های ناجا.

3. بياباني ، غالمحس��ين – مختاري ، محس��ن )1387( اینترپل،  انتش��ارات پليس بين الملل 
ناجا.

4. پالمر، ام جي )1380(، همكاري اس��تراتژیكي در كنترل پليس بين المللي، ترجمه اداره 
اطالع رساني پليس بين الملل ناجا.

5. جل��س، ریچ��اد. ج��ي – واین ، آن. لي )1380( گونه هاي مختلف جرم، ترجمه محس��ن 
رضایي محمود آبادي، فصلنامه دانش انتظامي، شماره 3.

6. دانش ، تاج زمان )1384( مجرم كيس��ت، جرم شناس��ي چيس��ت، چاپ دهم، انتشارات 
كيهان.

7. زی��ن، س��هيل ال )1380( جرم بين المللي چيس��ت؟، ترجمه اداره اطالع رس��اني پليس 
بين الملل.

8. سليمي، صادق )1382( جنایات سازمان یافته فراملي، انتشارات تهران صدا.
9. سوتيل ، كيت – پيلو، مویرا – تيلور، كلر)1383( شناخت جرم شناسي، ترجمه مير روح 

ا... صدیق، انتشارات دادگستر 
10. سيدهو، ع سيگ )1386( سطوح و روند جرائم مالزي در دهه آینده، دوماهنامه دیده بان 

پليس، سال اول، شماره اول.
11. س��يگل، الری جی )1385( جرم شناس��ی، ترجمه یاش��ار س��يف الهی، انتشارات دفتر 

تحقيقات پليس آگاهی ناجا.
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12.  ش��مس ناتري، محمدابراهيم: (1380) سياس��ت کيفري ایران در قبال جرائم سازمان 
یافته با رویکرد به حقوق جزاي بين الملل پایان نامه )دکتري(-- دانشگاه تربيت مدرس، 

دانشکده علوم انساني.
13. شمس ناتري، محمد ابراهيم )1383( جرائم سازمان یافته، فصلنامه فقه و حقوق، سال 

اول.
14. طغرانگار، حس��ن ) 1380( جرائم س��ازمان یافته در حقوق جزاي ایران و بين الملل؛  
پایان نامه )کارشناس��ي ارش��د(- دانش��گاه امام صادق)ع(، دانش��کده معارف اسالمي و 

حقوق. 
15. کاستلز، مانوئل )1384( عصر اطالعات، پایان هزاره، جلد سوم، ترجمه احد عليقليان 

و افشين خاکباز، انتشارات طرح نو.
16. کس��ل ، الي��ن - برش��تين ، داگالس )1383( رفت��ار جنایی ، ترجمه و انتش��ارات مرکز 

تحقيقات و پژوهش های ناجا.
17. الیمن، ميش��ل دي � پاتر، گري دبليو )1381( جرائم س��ازمان یافته، جلد اول، ترجمه 

عباس فرد قاسمي، انتشارات معاونت آموزش ناجا.
18. ليمن، مایكل � گري، پرتو )1380( آش��نایي با جرم  س��ازمان یافته، ترجمه محمد علی 

کریمی فصلنامه دانش انتظامي، شماره 4.
19. ليمن، مایكل � گري، پرتو )1379( جرایم یقه  س��فيدها )مجرمين پش��ت نقاب اعتماد(، 

ترجمه گروهي از مترجمين انتشارات معاونت آموزش ناجا.
20. معظمي، شهال )1384( جرم سازمان یافته و راهكارهاي جهاني مقابله با آن، انتشارات 

نشر دادگستر.
21. ميرمحمد صادقی ، حسين )1377( حقوق جزاي بين الملل، مجموعه مقاالت، انتشارات 

نشر ميزان.
22. ............. )1378( بولتن جرائم سازمان یافته در ایتاليا، ترجمه اداره اطالع رساني پليس 

بين الملل ناجا.
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23. .................... )1379( مجموعه مقاالت جرائم سازمان یافته، ترجمه اداره اطالع رساني 
پليس بين الملل ناجا.

24. ............. )1383( بولت��ن جرای��م فراملي، ترجمه اداره اطالع رس��اني پليس بين الملل 
ناجا.

منابع التين: 
�. Devito, Carlo (�005), the Encyclopedia of International Organized Crime, 
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
�.http://www.dadsetani.ir/newver
�.http://www.magiran.com 
4. WWW.WIKIPEDIA.ORG
5.  www.unodc.org,www.unis.unvienna.org
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