پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمانیافته
با تأکید بر نظام حقوقی ایران
هادی کرامتی معز1ـ محمدصادق چاووشی

چکیده
«جرایم سازمانیافته» ،از مهمترین معضالت قرن بیست و یکم محسوب میشوود .ایون
جرایم توسط گروه های جنایی که دارای سه عضو یوا بیتوتر ،سلسوله مراتود و و.ت
فرماد.هی دظم ش.ی .و اه.اف مالی و مادی هسوتن ،.ارتکواب مییابنو .ارتکواب ایون
جنایات آثار سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی زیادباری هم در سطح ملوی و هوم
سطح بینالمللی به بار میآورد و تی موجودیت دولتها و ملتها را ته.ی .می کنو.
جامعۀ بینالملل و در رأس آن سازمان ملل متح ،.در اواخر قرن بیست و یکم فکر ت.وین
یک سن .بین المللی الزم االجرا را به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری برای مبارزه با این
جنایات میان دولتها مطرح دمود دهایتاً پیشدویس کنوادسیون تهیه و در دسامبر 2000
در پالرمو (ایتالیا) برای امضا دولتها مفتوح گردی .و به امضای  147کتور رسی .اتخاذ
روشهای پیتگیری با رویکرد پیتگیری اجتماعی میتواد .بور وعوعیتهای مجرموان
سازمان یافته مؤثر واقع شود و از این طریق میزان وقوو ایون جورایم کاسوته مویشوود
دگارد.گان در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی به واکاوی رویکرد جمهوری اسالمی
ایران در قبال پیتگیری اجتماعی از جرایم سازمانیافته خواهن .پرداخت
واژگان کلیدی :جرم سازمانیافته ،جنایت فراملی ،پیتگیری اجتماعی ،پیتگیری
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کیفری ،کنوادسیون پالرمو

مقدمه
خطرداکترین جرایمی که به سبد ویژگیهای خاص خود امنیت اقتصادی ،اجتماعی و
تی سیاسی جامعه را با ته.ی .مواجه میسازد« ،جرایم سازمانیافته» است که همزموان
با پیترفت علم و فن آوری در عرصه جهادی ،مظاهر آن با اشکال دوین خوددمایی کرده
و به سبد پیچی.گی ساختار گروههای مجرماده ،شوبکهسوازی سوازمانهوای جهوادی و
هم.ستان آنها ،در فعالیتهای متترک در سراسر جهان؛ پ.ی.های ج.ی .است کوه بور
اقتصاد ،سیاست ،امنی ت و در دهایت کل جواموع ملوی و بوینالمللوی توثثیرات شوگرفی
میگذارد متخص کردن مح.وده جرایم سازمانیافته و ادوا فعالیتهای آن بوه علوت
ادجام میشود که دارای تتکیالت و بنیه قوی مالی هستن.؛ به طوری که دارایی تع.ادی
از این سازمانها چن.ین برابر بودجه برخی کتورهاست و تثثیر شگرفی دیز بر اقتصواد،
سیاست و فرهنگ جوامع میگذارد؛ اما ه.ف آنها دستیابی به ق.رت سیاسوی دیسوت،
بلکه کسد درآم .و اقت.ار مالی از این راه است
اصطالح جرم سازمانیافته ،بیادگر دو خاصی از بزهکاری اسوت کوه اموروزه بوه دلیول
مختلف رش .فزاین.های یافته و به یکی از ته.ی.ات مهم علیه اکثر جوامع تب.یل ش.ه اسوت
جرایم سازمانیافته را میتوان جرایمی دادست که توسط گروههای منسجمی از افراد بزهکار
که در یک دوره زمادی قابل مال ظه وجود داشتهاد ،.ارتکاب مییاب .و عم.تاً منظور اصولی
از ارتکاب آنها ،تحصیل منوافع موالی اسوت ]شومس دواتری [68 :1380 ،همکواری افوراد
مختلف در عمل مجرماده و دقش برجسته رهبران گروههای بزهکار در ه.ایت ایون اعموال،
ترتیبات سنتی قوق کیفری را در اثبات مسئولیت کیفری اعضا و به ویوژه رهبوران گوروه و
اعمال مجازاتهای مقتضی دسبت به آنها تا .ودی داتوان و داکارآمو .مویسوازد در ایون
میان ،کنوادسیون سال  2000میالدی سازمان ملل متح .در زمینه مبارزه با جورم سوازمانیافته
فراملی ،که ایران دیز عضو آن است ،منبع مهم و مناسبی را در اختیار کتورها قرار میده .تا

دسبت به وعع مقررات و ترتیبات مقتضی جهت مبارزه با جرم سازمانیافته اق.ام کن.
گروههای سازمانیافته تبهکار با استفاده از درآم.های دامتورو خوود در سوطوح و
الیههای مختلف کتورها ریته دوادی.ه به فساد میپردازد .این گوروههوای مجرمادوه از
فرصتهای مختلف بهره میگیرد .تا مقاص .شوم مجرماده خویش را عملی کننو .ایون
گروهها عم.تاً به صورت مستمر ،به فعالیتهای غیرقادودی و دامترو ادامه میدهنو .و
غالباً تحت لوای ته.ی .و فساد و رعد و و تت و فعالیتهای مخفیاده بزهکاراده اق.ام
میکنن« .جرم سازمانیافته» ،منسجمترین ساختار باد.های مجرماده است که ابعاد و زوایا،
مصادیق و مؤلفههای گوداگون دارد ]بیابادی و مظفری :1392 ،ص  [60شبکههای مجرمان
سازمانیافته دریافتهاد .که از تجارت مترو مطالد زیادی مویتوادنو .بیاموزدو.؛ لویکن
هنگامی که آنها دست به اعمال مجرماده میزدن ،.سیمای مخوف و و تتناکی ارائه کرده
و با استفاده از شیوههای غیرقادودی ،مادن .ادحصارگری ،ترور ،اخاذی و فرار از مالیوات،
رقابتهای قادودی را از بین برده و یا تحت کنترل قرار میدهن .دگارد.گان در این تحقیق
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به واکاوی رویکرد سیاست جنایی ایران در قبال پیتگیری از جرایم سازمانیافته خواهن.
پرداخت و به دلیل اهمیت پیتگیری اجتماعی ،تثکی .دگارد.ه در این پژوهش به پیتگیری

 .1تبیین مفاهیم جرم سازمانیافته؛ پیشگیری
و پیشگیری اجتماعی
 .1-1مفهوم جرم سازمانیافته

در دگاه قوق کیفری بزههای سازمانیافته ،ویژگی برجستهای دارد .و آن شیوه ارتکاب
است که بهطور بردامهریزی ش.ه میباش .این دکته دتان میده .این دسته از بزههوا در
سنجش با دیگر بزهها دستهای دووین دیسوتن .و هور بوزه عمو.ی را مویتووان بوه طوور
سازمانیافته ادجام داد در عین ال ،در بزهشناسی ،بزههای سازمانیافته جو.ا از شویوه
ارتکاب که چهره راستین آن اسوت ،دو ویژگوی دیگور را دیوز دارا اسوت کوه یکوی در
«ملیبودن» و دیگر در «فراملی» بوددش است سه ویژگی باال هنگامی کوه بوا کنتوگران
(فاعالن) بزه سازمانیافته پیود .داده می شود؛ دقش امنیت به عنوان موعو ایون بوزههوا
آشکار میشود با این ال ،بزههای سازمانیافته رفتارهایی ع .امنیت اقتصادی و امنیت

پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمانیافته با تأکید بر نظام حقوقی ایران

اجتماعی از جرایم سازمانیافته در سیاست جنایی ایران خواه .بود

ملیاد .پیگرد آنها از سوی پلیس به هیچ روی سونجشپوذیر بوا بوزههوای خیابوادی و
ختودتآمیز دیست ]شمس داتری[117 :1383 ،

در مجموعه قوادین کیفری ایران و قووادین موعوووعه دیگوور ،توا قبول از تصووید
قادون مجازات اسالمی مصوب  ،1392به جز قادون مبوارزه بوا قاچواق ادسوان مصووب
 ،1383هیچ ذکوری از «جرم سازمانیافته» به میان دیام.ه بود ،تا اینکه در تبصره 1مواده
 130قادون مجازات اسالمی؛ گروه مجرماده سازمانیافته این گوده تعریف ش.د« :.گوروه
دسبتاً منسجم متتکل از سه دفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تتکیل میشود یا پوس
از تتکیل ،ه.ف آن برای ارتکاب جرم منحرف میگردد»
به طور کلی ،در قوق داخلی ایران ،هنوز واژه «جرم سازمانیافته» در متون قوادودی
و دیگر ابزار مربوط را دیافته و قادودگذار در ارتباط بوا سوازمانیافتگی در جورایم ،جوز
موارد سنتی قوق جزا پیشبینی خواص بوه عمول دیواورده اسوت؛ در عوین وال ،بوه
صورت پراکن.ه میتووان موواردی را در قوادین مختلوف کیفووری یوا مجموعوه قووادین
جزایی یافت که قادودگذار سازمانیافتگی و تحقق آنها توسوط گووروه مجرمادووه را از
عوامل مت.ده قرار داده و ب.ین طریق به دوعی به جرم سازمانیافته اشاره کرده اسوت و
در عین وال ،قراردادهوایی میان دولت ایران و بعضی از دولوتهوا جهوت مبوارزه بوا
مظاهر جرم سازمانیافته منعق .داشته است؛ کوه بوور اسوواس آن دولوت ایوران متعهو.
گردی.ه است با برخی از مظاهر آن مقابله دمای.
قابل ذکر ا ست که در قادون مبارزه با قاچواق ادسوان کوه در سوال  1383در  8مواده
و سوه تبصره به تصوید مجلس رسی.ه و در آن ،قاچاق ادسان تعریوف و مصووادیق آن
ذکور گردی.ه است؛ تی برخوی از فعالیتهای خطرداکی که امروزه به عنوان مصوادیق
بارز جرم سازمانیافته مطرح هستن ،.هنوز جرمادگاری دت.هاد .و برای پیتگیری آنهوا
قادودگذار هیچ گوده عمادت اجورای کیفوری قورار دو.اده اسووت ،یوا توی در مووارد
ارتکاب توسط گروه مجرماده در ردیف جرمهای معمولی قورار داده شو.هادو] .شومس

داتری :1380 ،ص .[125
موارد و مصادیق جنایت سازمانیافته ،گوداگون و متع.د است؛ از قبیل قاچاق موواد

مخ.ر ،قاچاق اشیای عتیقه ،قاچاق اسلحه و قاچاق زدان که هر ک.ام ایونهوا پیامو.ها و

دگرادیهای ج.ی را برای جامعه ادسادی به وجود آورده است ]ا م.ی :1387 ،ص [16
به عبارت دیگر ،جرم سازمانیافته فراملی هنگامی معنا پی.ا میکن .که مرزهای ملی
را در ارتباط با موعو یا جرم قلمرو ارتکواب آن و یوا هو.ف موورد دظور پتوت سور
گذاشته و در ورای آن اق.اماتی را به اجرا گذارد در یکی از اسناد سازمان ملول متحو،.
«جرم فراملی» ،به جرمهایی اطالق ش.ه است که اق.امات مق.ماتی یا ارتکاب جورایم و
یا ه.ف از اجرای آنها به صورت مسوتقیم یوا غیرمسوتقیم بویش از یوک کتوور را در
برگیرد اصطال ح فراملی که در اسناد سازمان ملل به کار رفته است ،از یث موعو به
ادتقال اطالعات ،پول ،کاال و خ.مات ،ادسانها و دیگر اموال عینی و دینوی از مرزهوای

دولتی اشاره دارد ]شمس داتری[119 :1383 ،
از جمله عواملی که بر گسترش جرم سازمانیافته در خارج از مرزها مؤثر بووده و بوه آن
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جنبه منطقهای و فراملی بختی.ه است ،توسعه صنایع مربوط به ارتباطات سریع از راه دور و
کامپیوتریش.ن آن ،جهادیش.ن اقتصاد و آزادی آن بوده است به عبارت دیگور ،تکنولووژی
جرم متکلتر کرده و به تمامی مجرمان امکان سازمانیافتهتر ش.ن ،آن هوم در سوطح بوین-
المللی را میده .فرصتهای ج.ی .پ.ی .آم.ه در سطح فراملی ،از قبیل توسوعه ارتباطوات
راه دور و فنآوری ماهوارهای ،رایادهها و ریزپردازد.هها و ادتقال از طریق امواج و بوازار آزاد
و تب.یل جهان بزرگ به دهک.ه جهادی؛ چنان چهره جذابی بورای ارتکواب جورم در سوطح
فراملی ایجاد کرده است که تع.اد زیادی از گروههای جرم سازمانیافته را که به طور سونتی
عم.تاً در سطح ملی فعالیت میکردد .وادار کرده که در سطح فراملی فعالیت کنن.
یکی دیگر از محرکها ،فرصت ه.ایت درآم.های داشی از فعالیت دامترو از طریق
سیستم اقتصاد جهادی است سازمانهای مجرماده با بهرهگیری از متاوران زب.ه ،از بنادر
مالیاتی و مراکز بادکی دسبتاً غیرمنظم به عنوان دقاط عم.ه کسد درآم .استفاده کرده و در
کتورهایی که منابع سرمایههای غیرقادودی میتواد .در آنها مخفی بماد ،.سرمایه گذاری
میکنن .؛ بسیاری از این فرصتها با استفاده از خ.مات تخصصی ارائه شو.ه از طریوق
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م.رن با توسعه قلمرو مفهومی جرم سوازمانیافته وعوعیت را در تعریوف و تتوخیص ایون

بادک.اران ،سابرسان ،وکال و متاوران سرمایهگذاری که میتوادن .بوه سوبد مقوررات
مربوط به لزوم فظ اسرار شغلی ،اسرار را مخفی دگه دارد.؛ تقویت میگردد
در واقع میتوان گفت جرم سازمانیافته فراملی به جرمی اطالق مویشوود کوه اوالً،
توسط شبکههای مجرماده مورتبط بوه هوم ارتکواب موییابو .و ثادیواً ،ایون شوبکهها در
کتورهای مختلف به فعالیت مجرماده میپردازد .و یا اه.اف مورد دظر آدوان از قلمورو
جغرافیایی یک کتور فراتر است بر اساس این ،جرم سازمانیافته فراملی در کنوادسیون
ملل متح .علیه جرایم سازمانیافته فراملی ،به جرمی اطالق ش.ه است کوه در بویش از
یک کتور تحقق یافته باش .یا بخش اساسی ت.ارک ،بردامهریزی ،ه.ایت و کنترل جرم
در کتور دیگر واقع ش.ه باش .و یا گرچه ارتکاب جرم و بردامهریزی مربوط بوه آن در
یک کتور صورت گرفته؛ ارتکاب این جورم در کتوورهای دیگور دیوز دارای توثثیرات
اساسی بوده باش( .کنوادسیون ملل متحو .علیوه جورایم سوازمانیافته فراملوی ،مواده ،3

پاراگراف دوم)
جنایت سازمانیافته فراملّی ،از دظر سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ،کتورها و جواموع
را ته.ی .کرده و در این ابعاد می تواد .کتورها را با چالش ج.ی مواجه سازد ویژگوی
اقتصادی و اه.اف دهایی که رسی.ن به اموال ،ثروت و ق.رت است؛ بیش از هور عامول
دیگر ،موجد خطرات ج.ی برای کتورهاست؛ زیرا با رسی.ن به ثروت و قو.رت کوه
گاهی ممکن است بیش از ق.رت و ثروت کومتها باش ،.اکمیت و قادودمنو.ی را

در کتورها به خطر ج.ی تب.یل میکن] .ا م.ی :1387 ،ص [17
 .1-2مفهوم پیشگیری از جرم

بر اساس ماده یک قادون پیتگیری از جرم مصووب « T1394/7/20پیتوگیری» عبوارت
است از پیشبینی ،شناسایی و ا رزیابی خطر وقو جرم و اتخاذ تو.ابیر و اقو.امات الزم
برای از بین بردن یا کاهش آن .در یک تقسیمبن.ی پیتگیراده را به «پیتگیری اجتماعی»
و «پیتگیری وععی» تقسیم میکنن.
جرمشناسی پیتگیراده ،در معنای پیشدستی کردن ،پیتی گرفتن و به جلوی چیوزی

رفتن ،مورد استفاده واقع میشود؛ یعنی با کاربرد فنون مختلف به منظوور جلووگیری از
وقو بزهکاری ،ه.ف ،پیتیگرفتن از بزهکار است ]ابراهیمی :1396 ،ص [13

بهطورکلی پیتگیری در اصطالح جرمشناسی دارای دو مفهوم «موسوع» و «مضویق»
هست پیتگیری در معنای موسع عبارت است از کلیه تو.ابیر و اقو.اماتی کوه ماهیوت
کیفری و غیر کیفری دارد .که در یک جامعه و در یک گسترۀ متخص مثالً یک شوهر،
در جهت کاهش درخ جرم یا ممادعت از وقوو جورم ،توسوط دولوت یوا سوازمانهای
مردمدهاد زیر دظر دولت طرا ی و اجرا میشود
 .1-3مفهوم پیشگیری اجتماعی

«پیتگیری اجتماعی» ،از جرم یکی از موعوعات اصلی مطالعوات اجتمواعی اسوت کوه
جایگاه ویژهای در میان راهبردهای پیتگیراده دارد در ایون راهبورد ،شورایط اجتمواعی
جرم زا ،تتریک مساعی جامعه و دهادهای آن برای مقابله بوا پ.یو.ۀ مجرمادوه و ارتبواط
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میان کارایی و اموروزه فرهنوگ1کوه بوه مرزهوای جغرافیوایی وابسوته بووده ،جوایگزین
مطلوبیت فرهنگی ب.ون مرز ش.ه است؛ بهدحوی که تجربههای فرهنگی ،دیگر بازتواب
مفهوم مرز و جغرافیا وابستگی د.ارد و برخاسته از مطلوبیتی فراگیر و جهادی میباشو.
در چنین فضایی ،مرزهای ریم فرهنگ در برابر دفوذ جریانهای مسوتمر و بویهویوت
فرهنگی از هم میپاشو .و وریم فرهنگپوذیری و اجتماعیشو.ن بوهعنوان بنیانهوای
پیتگیری اجتماعی از جرم ،دفوذپذیر میشود توجه اصلی در م.ل پیتگیری اجتمواعی
از جرم ،به علل و عوامل بنیادین وقو جرم معطوف اسوت و برداموهها و سیاسوتهای
جامع و فراگیر فرهنگی در رأس مؤلفههای تثثیرگذار بر پیتگیری اجتماعی قرار داردو.
]دجفی ابرد.آبادی[129 :1390 ،

همواره پ.ی.ههای مجرماده ،به عنوان چالتی مهوم و اساسوی در برابور سواختارها و
بنیان های دظم اجتماعی مطرح بوده است شوناخت و تبیوین جورم و پیتوگیری از آن
1 Culture

پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمانیافته با تأکید بر نظام حقوقی ایران

محیط و مختصات زد.گی دبوده ،بلکه ادعکاسدهن.ۀ مطلوبیوت فرهنگوی اسوت کوه بوا

به عنوان راهبرد محوری و اصلی کنترل جرم ،توابعی از شوناخت و آگواهی از هسوتی و
چیستی تحوالت فرهنگی و اجتماعی در جوامع معاصر اسوت در پیتوگیری اجتمواعی
دهادهای اجتماعی ،مادن .خادواده ،م.ارس و رسادهها تالش میکنن .که از بزهدی.گی افراد
جامعه ،بهویژه کودکان ،دوجوادان و جوادان جلوگیری کنن .و فرصتهای ارتکاب جرم را
تا  .امکان کاهش دهن .در این دو پیتگیری ،مسئولیت پلیس و کوه وییفوۀ فوظ
آرامش شهرود.ان را بر عه.ه دارد و پرردگتر و ج.یتر است ]شاطری پور[93 :1388 ،

پیتگیری اجتماعی از جرم ،راهبردی است که به متارکت اعضای جامعه در پیتوگیری
فعال از وقو رفتارهای مجرماده و دیگر آسیدهای اجتماعی اولویت میده .و علت وقوو
جرم را در ساختارهای اجتماعی جستوجو میکن] .بیات و دیگران[16 :1387 ،

در فضای جهادی ش.ن 1،ساختارهای اجتماعی متحول میگردد .و بر فرآین .جامعوه-
پذیری افراد توثثیر میگذاردو .جهادی شو.ن دوه یوک فراینو ،.بلکوه ترکیبوی پیچیو.ه از
فراین.هاست که عالوه بر گسترش روابط اجتماعی در سطح جهوادی ،گسوترش روابوط
اجتماعی در سطح جهادی ،گسترۀ تثثیرپذیری اجتمواعی را افوزایش میدهو .تحووالت
گسترده و فراگیر در ساختار روابط و دهادهای اجتمواعی موجود تضوعیف مؤلفوههای
مؤثر بر پیتگیری اجتماعی از جرم میگردد که بر جامعهپذیری افوراد جامعوه و وجوود
وفاق بنیادین بر ارزشها مبتنی است پیتگیری اجتماعی از جرم به سبد ارتباط معنادار
با عوامل تثثیرگذار اجتماعی ،از پیام.های تغییرات و تحوالت اجتمواعی گسوترده توثثیر
میپذیرد ]دجفی توادا[73 :1391 ،

 .2مشارکت فعال سازمانهای مردم نهاد در
قبال پیشگیری اجتماعی از جرایم
سازمانیافته
برای مایت و پیتگیری از بزهدی.گی جرایم سازمانیافته ،دبای .تنهوا بوه بهرهگیوری از
دیروهای رسمی بسن.ه دمود ،بلکه با استفاده از توان و کمک بخشهای مختلف جامعوه

Globalization

1.

میتواد .یاریگر بزهدی.ه جرایم سازمانیافته فراملی ش .اگر جامعه بخواه .بوه صوورت
سازمانیافته به بزهدی.گان کمک دمای ،.سازمانهای غیردولتی و یا موردم دهواد یکوی از
ابزار مؤثر آن است
امروزه سازمانهای غیردولتی یا مردم دهاد ،به عنووان دماینو.گان جامعوه در پیتوبرد
مسائل فرهنگی و اجتماعی ،جایگاه و دقش خطیر و اساسیای داردو .ضوور و دقوش
آفرینی این سازمانها میتواد .عمن تثمین و تضمین متارکت عموم مردم ،بر کارآم.ی
و اثربختی سیاستها و بردامههای مختلف کتور اثرگذار باش.
در دظام قوقی ایران  ،متارکت مردم در اداره جامعوه ،یکوی از موعووعات مهموی
است که در اصول  59 ،56 ،29 ،8 ،7 ،6 ،3و  104قادون اساسی بر آن تثکی .ش.ه است
از دی.گاه مبادی دینی کمک و همراهی به اشخاص دیازمن .از یک سو و از سوی دیگور
دظارت بر فعالیتهای اجتماعی از مصادیق بارز «امر بوه معوروف و دهوی از منکور» بوه

عنوان تکلیفی اجتماعی به شمار میرود ]رستمی[129 :1384 ،
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شایسته است که برای تبیین جایگاه این سازمانها ،دخست به تعریف و مفهوم ایون
غیردولتی»« ،سازمان غیردولتی که در این آییندامه «سمن» دامی.ه میشود ،به تتکلهایی
اطالق می شود که توسط گروهی از اشوخاص قیقوی و یوا قووقی غیر کوومتی بوه
صورت داوطلباده با رعایت مقررات مربوط تثسیس ش.ه و دارای اه.اف غیرادتفواعی و
غیرسیاسی میباش] ».آییندامه مذکور طی تصوید دامه شماره  5/84به شماره / 27862

مورخ  84/5/8به تصوید هیثت وزیران رسی.ه است[
در این ماده ،ویژگیهایی برای سازمانهای غیردولتی گفته شو.ه اسوت دخسوتین و
اساسیترین ویژگی این سازمانها« ،غیردولتی»بودن آنها است عمو.هتورین دلیول ایون
موعو  ،تثمین بسترهای استقالل شخصیتی و کارکردی تتکلهای مذکور اسوت]تویال،
 :1383ص [25دومین ویژگی این سازمانها« ،غیرسیاسی» بودن آنها است هرچن .در
مفهوم کالن ،فعالیت این سازمانها در بلن .م.ت بر بردامههوا و دظوام سیاسوی اثرگوذار
است و در دهایت سومین ویژگی این سازمانها «غیر ادتفاعی» بودن آنها است تفواوت

پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمانیافته با تأکید بر نظام حقوقی ایران

سازمانها اشاره شود مطابق بن .الف ماده « 1آییندامه اجرائی تثسویس و فعالیوتهوای

بارز این سازمانها با شرکتهای تجاری و بنگاههای اقتصادی در همین موعو اسوت

]مهم.ی[82 :1392 ،
اهمیوت دادن بوه دقوش فعوال و موؤثر دیروهوای اجتمواعی در توسووعه و اجوورای
بردامه های پیتگیری از جرم در سطح داخلی و دیز در سطح بینالمللی و فرامرزی ،مورد
توجه توصیه دامه ها و رهنمودهای سازمان ملل متح .واقع ش.ه است در ایون زمینه بوه
دولتها پیتنهاد ش.ه تا از توادمن.یهای رکن غیررسمی جامعه (در کنار رکون رسومی
جامعه ،یعنی دولت) ،در جهت یاری رساد.ن بوه دظوام عو.الت کیفوری اسوتفاده کننو.
دی.گاه و جهت گیری سازمان ملل متح ،.به سوی مفهوم ج.یو.ی از جورم (کوه آن را
یوک پ.ی.ه کلی تلقی می کن ،).مستلزم پذیرش این واقعیت است که مقابله بووا جوورم،
بایو .از طریق بردامه ریزی و سیاستگذاری وسیع در گستره اجتماعی ددبال شود
همچنین تحول دی.گاه جامعه جهادی دسبت به پ.یو.ه مجرمادوه و پیو.ایش اشوکال
دوین بزهکاری ،افزایش جرایم سازمانیافته و جرایم فراملی در سطح جهادی و سرادجام
یهور و پی.ایش دی.گاههای دوین در قلمرو علوم جنایی؛ سازمان ملول متحو .را بور آن
داشته که در کنار سازماد.هی دظام ع.الت کیفری پویا و مطلوب ،با بهرهمن.ی از یافتهها
و دستاوردهای پژوهشها و مطالعوات جرمشوناختی ،بووه شوورکت وسویعتور موردم و
دهادهای مردموی در مرا وول عوو.الت کیفووری ،پیووتگیری از بزهکوواری و اصوالح
بزهکاران توجه بیتتری دتان ده.
توسعه متارکت جامعه م.دی برای پیتگیری از جرم در کنوادسویونهوای سووازمان
ملل متح ،.برای مبارزه با جرایم سازمادیافته فراملی و کنوادسیون سوازمان ملول متحوو.
برای مبارزه با فساد ،مورد توجه واقع ش.ه است افوزایش آگوواهیهووای عمووومی در
موورد وجود ،علل و ش.ت جرایم سازمانیافته فراملی و خطرات داشی از آن ،در بن5 .
ماده  31کنوادسیون سازم ان ملل متح .برای مبارزه با جورایم سوازمانیافته فراملووی ،بوه
عنوان جلوه ای از متارکت عمومی به منظور پیتگیری از جرم ،مطرح ش.ه است
بوو.ین ترتیوود ،ارتقووای مووتارکت عمووومی در پیووتگیری ،از طریووق آگوواه و
ساسسازی افکوار عموومی و بواور جمعوی در زمینه آثوار و پیامو.های اقتووصادی،

اجتماعی ،فرهنگی و ادسادی جنایات سازمانیافته فراملوی در ابعواد ملوی و فراملوی (بوه
منظور متارکت فعال و مؤثر جامعه م.دی در رویارویی و مواجهه با جنایات سازمانیافته

فراملی) مورد توجه واقع ش.ه است ]شاطری پور اصفهادی[97 :1388 ،
 .3ارتقا و بهبود محیط اجتماعی عمومی در
قبال پیشگیری اجتماعی از جرایم
سازمانیافته
«محیط اجتماعی» به «محیط اجتماعی» عموومی و «محویط اجتمواعی شخصوی» تقسویم
میشود محیط اجتماعی عمومی ،دظام سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگوی و واکم بور زد.گی
متترک افراد جامعه است و آثار متترکی برای تمامی شهرود.ان بوه ددبوال دارد ]دجفی
ابرد.آبادی :1390 ،ص [112پیتگیری اجتمواعی از وقووو جوورم ،بووا تووثثیر بوور
محیط اجتماعی عمومی و شخصی تحقق پی.ا میکن .ب.ین ترتید که با بهبود شوورایط
زد.گی در یک محیط معین ،به طور مستقیم بر رفتار مجرماده تثثیر میگذارد
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در پروتکل الحاقی کنوادسیون سازمان ملول متحو ،.بورای جوورایم سوازمانیافته در
بوردن عواملی تثکی .ش.ه است که اشوخاص (بوه ویوژه زدوان و کودکوان) را در برابوور
ته.یو .پ.یو.ه مجرماده قاچاق آسید پذیر میسازد برخوی از ایون عوامول عبارتنو .از:
فقر ،توسعه دیافتگی و فق.ان فرصتهای برابر در جامعوه بورای افوراد ]سولیمی:1382 ،
ص [169این مؤلفه ها ،از آثار و پیام.های محیط اجتماعی عموومی دووامطلوب اسووت
کوه در آن ،یکایک افراد جامعوه ،بورای تعوالی و شوکوفا شو.ن استع.ادهایتوان دارای
فرصت برابر دیستن.؛ در دتیجه راه دستیابی به دیازهای متعارف خود را در دواهمنوایی و

داسازگاری بوا ارزشهوای جامعه مییابن] .شاطری پور اصفهادی :1388 ،ص[101
 .۴تدابیر آموزشی و آگاه بخشی در قبال
پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمانیافته
افزایش آگاهیهای عمومی در زمینه وجود ،علول و شو.ت ته.یو .داشوی از فووساد در
جرایم سازمانیافته فراملی ،ارتقای شفافیت و متارکت مردم در فراین .تصومیم گیوری،

پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمانیافته با تأکید بر نظام حقوقی ایران

خصوص قاچاق اشخاص ،بر پیتگیری اجتماعی محویط عموومی بوه منظووور از بووین

تضمین دسترسی مؤثر جامعه م.دی به اطالعوات ،اطوال رسوادی همگوادی و توسوعه و
تقویت بردامههای آموزشی ،به عنوان لوازم تحقوق در اموور پیووتگیری از جورم ،در دو
کنوادسیون پالرمو و مری.ا شناخته ش.هاد.
دولتها متعه.د .ارزش های واالی ادسادی ،معیارهای مسوتحکم اخالقوی و فرهنوگ
مسئولیت پذیری را در میان شهرود.ان خوود توسوعه دهنو .بنوابراین ،در کنوادووسیون
مریو.ا بر وعع استاد.اردها و قواع .رفتاری مقامات دولتوی تثکیو .شو.ه اسوت بهبوود
محویط اجتماعی ،از طریق از بینبردن عواملی ،مادنو .فقور ،توسعهدیووافتگی و فقوو.ان
فرصوتهوای برابر در جامعه ،در پیتگیری جامعهم.ار از بزهکاری تثثیر بووسزایی دارد
کوه بوه ویوژه در پروتکل های الحاقی کنوادسیون پالرمو بر آن تثکی .ش.ه است رویکرد
پیتگیری ،به ویژه پیتگیری اجتماعی از وقوو جورم ،در موورد جوورایم سوازمانیافته
فراملی و فساد اداری و مالی ،به عنوان اصلی راهبردی ،در کنوادووسیونهووای پوالرمو و

مری.ا مورد توجه قرار گرفته است ]شاطری پور اصفهادی[103 :1388 ،
 .5الحاق به کنوانسیونها و معاهدات بین-
المللی در جهت تدابیر پیشگیری در محدوده
جغرافیای جهانی
پ.ی.ه جهادیش.ن ،به هم پیوستگی و ارتباط رو به گسترش جهان امروز و از میان رفتن
مرزها ،فرصت های تازه و متفاوتی بورای بزهکواران پ.یو .آورده و افوقهوای ج.یو.ی
فراروی آدان گتوده است تحت تثثیر پ.ی.ه جهادیشو.ن ،اشوکال دووینی از بزهکواری
یهور و توسعه یافته که ته.ی.ی مؤثر و ج.ی برای صلح ،امنیت و توسعه پای.ار جامعه
بتری به شمار میآی.

قوق کیفری با وجود رود .فزاین.ه بینالمللی ش.ن جنبوههوای

متفاوت دظام کیفری ،همچنان با مح.ودیت هایی برای رویارویی فعال و مؤثر با اشوکال
دوین بزهکاری به ویژه بزهکاری سازمانیافته فراملی و فساد مالی مواجه است با توجه
به مح.ودیتهای کنودی دظام کیفری سرکوبگر و دارساییهای پاسخهوای واکنتوی بوه
پ.ی.ه مجرماده ،متنو ساختن پاسخها به پ.ی.ه جنایی برای مقابله با بزهکاریهای دوین،
امری اجتنابداپذیر و عروری به دظر میآی.

این عرورت سبد ش.ه است در کنار رویکرد سرکوبگر واکنتی به پ.ی.ه مجرماده،
از یافتهها و دستاوردهای جرم شناختی به منظور کاستن از وییفه ع.الت کیفری استفاده
شود بینالمللیش.ن آموزهها و مفاهیم جرمشناختی در پرتو ابزارهای کیفری بینالمللی،
گویای رویکرد سازمان ملل متح .در مبارزه بوا بزهکواری از طریوق تثکیو .بور مفواهیم
جرمشناختی به منظور مبارزه با جرایم سوازمانیافته فراملوی اسوت بور مبنوای اد.یتوه
جهادیش.ن مفاهیم و دستاوردهای جرمشناسی ،عرورت متنو سازی پاسوخ بوه پ.یو.ه
جنایی و دگرش جامع و چن .زمینهای برای مقابله با بزهکاری بینالمللی ،در آغاز هزاره
سوم ،کنوادسیون سازمان ملل متحو .بورای مبوارزه بوا جنایوات سوازمانیافته فراملوی و
کنوادسیون سازمان ملل متح .برای مبارزه با فساد موالی ،بوا لحوا کوردن دسوتاوردها،
یافتهها و مفاهیم جرم شناختی ،برای اولین بار بر عورورت ارتقوا و تسوهیل مایوت از
همکاری بینالمللی و کمکهای فنی به منظور پیتگیری و مبارزه مؤثر و کارا با جورایم
سازمانیافته فراملی و فساد تثکی .کردهاد.
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کنوادسیونهای پالرمو ( 2000م) و مری.ا ( 2003م) را میتوان با دو رویکرد قوقی
جامعترین ابزارهای بین المللی دارای ماهیت کیفر هستن .که برای مبارزه همه جادبوه بوا
جنایات سازمانیافته فراملی و فساد مالی ت.وین ش.هاد.
کنوادسویون سووازمان ملوول متحوو .بوورای مبووارزه بووا جوورایم سووازمانیافته فراملووی و
پروتکلهای الحاقی آن ،با ه.ف ارتقای همکاری بوینالمللوی بوه منظوور پیتوگیری از
جرایم سازمانیافته فراملی و مبارزه مؤثرتر با این جرایم؛ در سال  2000میالدی در شهر
پالرمو ایتالیا تهیه و ت.وین ش.ه و می تواد .به عنوان ابزاری مؤثر و چهارچوبی قادودی و
عروری جهت همکاری بینالمللی در زمینه مبارزه با فعالیتهای مجرماده سازمانیافته،
مادن .پولشویی و فساد اداری و مالی به شمار آی.
جرایم سازمانیافته فراملی ،از مهمترین ته.ی.اتی است که مبارزه مؤثر با آن ،به دلیل
دارابودن خصیصه فرامرزی ،به همکاری در سطح بینالمللوی دیواز دارد ]آدو.ره:1388 ،
 [108آثار جنایات سازمانیافته را میتوان از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد این
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و جرمشناختی مورد مطالعه قرار داد از منظر قوقی ،کنوادسیونهوای پوالرمو و مریو.ا

گوده سازمانها با دفوذ در دستگاههای دولتی و مقامات اداری ،از بع .سیاسی موجد فساد
در آنها میشود .و مبارزه قاطع و عملی با این جرایم را با متکل مواجه میسازد.
همچنین کنوادسیون سازمان ملل متح .برای مبوارزه بوا فسواد ،اولوین سون .قووق
بین المللی است که به طور متخص با ه.ف پیتگیری و مبارزه با عمو.هتورین مظواهر
فساد اداری و اقتصادی و مالی ت.وین ش.ه اسوت ایون کنوادسویون بوا هو.ف ارتقوا و
استحکام اق.امات جهت پیتگیری و مبوارزه موؤثرتر بوا فسواد و ترغیود امادوتداری،
پاسخگویی و م.یریت مناسد امور عمومی و اموا ل دولتی تهیه شو.ه و در مفواد آن بور
ته.ی.ات داشی از فساد دسبت بوه ثبوات و امنیوت جواموع ،توسوعه پایو.ار ارزشهوای
اخالقی و ع.الت اکمیت قادون و عرورت دگرش جامع و چن .زمینوهای بوه منظوور
جلوگیری و مبارزه با فساد تثکی .ش.ه است ]شاطری پور اصوفهادی :1388 ،ص [88بوا
توجه به اه.اف متصور از تو.وین کنوادسویونهوای پوالرمو و مریو.ا مفواد کنوادسویون،
متضمن مفاهیم قوق کیفری و آموزههای جرمشناختی ،به ویژه آموزههوای پیتوگیراده
اجتماعی در مورد جرایم سازمانیافته فراملی و همچنین فساد اداری و مالی است

نتیجهگیری و پیشنهادها
«جرایم سازمانیافته» ،به علل گوداگون ،از جمله گروهیبودن ارتکاب جرم ،ع.م توازن
میان امکادات بازدارد.ه و امکادات مجرمان سازمانیافته ،گسترش موعووعات مجرمادوه،
باال بودن درآم .فعالیت مجرماده و کاهش هزینه ارتکاب این فعالیتها ،خألهای تقنینوی
و ع.م ادطباق قوادین سنتی با جرایم مربوط در ال گسترش هستن .با توجوه بوه آثوار
زیادبار جرم سازمانیافته و ته.ی.ات داشی از آن علیه جامعه جهوادی ،بوه ویوژه جورایم
سازمانیافته فراملی تا کنون اق.امات مختلفی برای مبارزه و پیتگیری بوا ایون جورم در
عرصه بینالمللی صورت گرفته است
افزایش تعامالت منطقهای و جهادی میان دولتها ،شوورکتها و مؤسسووات باعث
ش.ه تا آثار رفتارهای مجرماده ارتکابی مح.ود به کتور محل وقو جرم دباش.؛ بلکه آثار
مخرب آن به سایر کتورها دیز سرایت یاب .در چن .سال اخیر ،تع.اد کمی از کتووورها
بحث درباره وعع قوادینی در این زمینه را مورد بررسووی قرار دادهاد .و با توجه به این

که در جرمشناسی ویژگیهای خاصی برای جرم سازمانیافته برشمرده ش.ه است؛ اما در
قوق داخلی کتورها ،این ویژگیها کمتر لحا ش.ه است و فقط جرایم ارتکابی توسط
اعضای یک گروه منسجم ،جرم سازمانیافته محسوب میشود و وقتی جنبه فراملی پی.ا
میکن .و فراجغرافیای ملی صورت میگیرد ،دگاه جهادی را متوجه خود میسازد
جلوههای عم.ه «جرایم جهادیش.ه» یا به تعبیر دیگر «جرایم فراملی» را که با ادگیزه
سود جویاده و یا ختودتآمیز ارتکاب مییابن.؛ میتوان در قاچاق مهاجران ،قاچاق مواد
مخوو.ر ،قاچوواق اشووخاص ،قاچوواق اعضووای بوو.ن ،قاچوواقهووای گودووههووای دووادر و
محافظت شوووو.ه یوادووات ،قاچوواق آثووار توواریخی و فرهنگووی ،تطهیوور درآموو.ها و
سوورمایههای مجرماده و اعمال تروریسووتی و

خالصه کرد که برای مبوارزه بوا ایون

جرایم سازمانیافته ،از آن جا سیستم قضایی را هم تحت شعا قرار داده؛ بایو .تو.ابیر و
راهکارهای مؤثر تری در سیستم قضایی در دظر گرفت و آن را تقویوت کورد در چنوین
شرایطی ،بهبود و تقویت شیوهها ی مبوارزه بوه وسویله ارتبواط و همکواری بوینالمللوی
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گسترش یافته ادجامپذیر است
مصادیق جرایم سازمانیافته در عرصه ملی و فراملی است آدچه در امر مبارزه با جرایم
سازمانیافته (به خصوص فراملی) متهود است ،ع.م کفایت اق.امات صورفاً در گسوتره
مرز جغرافیایی ملی است و لذا الزامی است در برابر برخی جرایم در سوطحی فراتور از
مح.وده ملی اق.ام شود بیتردی .بای .برای عارعههای بینالمللی تصمیمات بینالمللی
اتخاذ و با توجه به توعیحات ذکر ش.ه چن.ین راهکار در جهوت پیتوگیری از جورایم
سازمانیافته در جغرافیای جهادی پیتنهاد میکنیم:
الف) هوشمن.ی در پیاده سازی تکنیکهای پیتگیراده کنتی (پیتوگیری وعوعی و
اجتماعی) و ت.ابیر پیتگیراده واکنتی (پیتگیری کیفری)؛
ب) ایجاد عزم راسخ و اجما بینالمللی برای مبارزه با جرایم سازمانیافته و ایجواد
عمادت اجرای کیفری بازدارد.ه و مؤثر برای آن؛
ج) توجه ج.یتر به کنوادسیونها و مقررات و معاه.ات بینالمللی و منطقوهای و
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به طور کلی ،عبور از چالشهای امنیتی دوین در عرصه جهوادی مسوتلزم مبوارزه بوا

در زمینه مبارزه با جرایم سازمانیافته؛
د) عرورت اجما جهادی در تعریف و تتوخیص جورایم سوازمانیافته و ا صوای
مصادیق آن؛
هو) تقویت بردامههای معاع.تی منطقهای؛
و) التزام به برقراری امنیت مبتنی بر عو.الت بوه عنووان اساسویترین رکون زدو.گی
مسالمتآمیز بتری؛
ز) قطع منابع مالی باد.های سازمانیافته بزهکاری؛
ح) قادودمن.کردن مبارزه با جرایم سازمانیافته و ت.وین آیوین دادرسوی راهگتوا و
کیماده برای مبارزه با مصادیق جرم سازمانیافته؛
ط) ادعطافپذیری اعمال راهبردهای پیتگیراده؛
ی) ارتقاء شیوه های کسد اطالعات در رابطه با مجرمان سازمانیافته
در پایان پیتنهاد میشود باتوجه به گستردگی مصادیق جرایم سوازمانیافته ،توصویه
میشود زیرمجموعههایِ تخصصی پیتگیری از هرک.ام از مصادیق مجرمادوه پیشبینوی
گردد.؛ ب.ین بیان که تحت لوای سازمان پیگیری کنن.ه از جرم سوازمانیافته ،دهادهوای
مختلفی ،هریک به عنوان مثال متولی پیتگیری از مصادیقی چون پولتویی ،کالهبرداری
و اعمال دفوذ در فعالیتهای دولتی باشن.
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