پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمانیافته
با تأکید بر نظام حقوقی ایران
هادی کرامتی معز ـ محمدصادق چاووشی
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چکیده
«جرایم سازمانیافته» ،از مهمترین معضالت قرن بیست و یکمم محسمب

م شمبد .ایمن

جرایم تبسط گروههای جنای که دارای سمه ضضمب یما بی،متر ،س سم ه مراتم

و م.ت

فرماد.ه دظم ش.ی .و اهم.ا مما و ممادی هسمتن ،.ارتکما م یابنم .ارتکما

ایمن

جنایات آثار سیاس  ،اقتصادی ،اجتماض و فرهنگ زیادبماری همم در سممل م م و همم
سمل بینا م

به بار م آورد و ت مبجبدیت دو تها و م تها را ته.یم .مم کنم.

جامعۀ بینا م ل و در رأس آن سازمان م ل متح ،.در اواخر قرن بیست و یکم فکر ت.وین
یک سن .بینا م

الزم االجرا را به منظبر ایجاد هماهنگ و همکاری برای مبارزه با این

جنایات میان دو تها ممرح دمبد دهایتاً پیشدبیس کنبادسمیبن تهیمه و در دسمامبر 2000
در پا رمب (ایتا یا) برای امضا دو تها مفتبح گردی .و به امضای  147ک،بر رسمی .ات ماذ
روشهای پی،گیری با رویکرد پی،گیری اجتمماض مم تبادم .بمر ویمعیتهای مجرممان
سازمانیافته مؤثر واقع شبد و از این طریم میمنان وقمبی ایمن جمرایم کاسمته مم شمبد
دگارد.گان در این مقا ه با روش تح ی

ـ تبصیف به واکاوی رویکرد جمهمبری اسمالم

ایران در قبال پی،گیری اجتماض از جرایم سازمانیافته خباهن .پرداخت
واژگان کلیدی :جرم سازمانیافته ،جنایت فرام  ،پی،گیری اجتماض  ،پی،گیری
کیفری ،کنبادسیبن پا رمب
 .1م.رس داد،گاه و پژوه،گر دکتری قبق کیفری و جرم،ناس داد،گاه تهران ،نویسنده مسئبل م
م.رس داد،گاه و پژوه،گر دکتری قبق کیفری و جرم،ناس داد،گاه ض.ا ت

مقدمه
خمرداکترین جرایم که به سب

ویژگ های خاص خبد امنیت اقتصادی ،اجتماض و

ت سیاس جامعه را با ته.ی .مباجه م سازد« ،جرایم سازمانیافته» است که همنممان
با پی،رفت ض م و فنآوری در ضرصه جهاد  ،مظاهر آن با اشکال دبین خبددمای کمرده
پیچی.گ ساختار گروههای مجرماده ،شمبکهسمازی سمازمانهمای جهماد و

و به سب

هم.ستان آنها ،در فعا یتهای م،ترک در سراسر جهان؛ پ.ی.های ج.ی .اسمت کمه بمر
اقتصاد ،سیاست ،امنیت و در دهایت کل جباممع م م و بمینا م م تمثثیرات شمگرف
م گذارد م ،ص کردن مح.وده جرایم سازمانیافته و ادبای فعا یتهمای آن بمه ض مت
ادجام م شبد که دارای ت،کیالت و بنیه قبی ما

هستن.؛ به طبری که دارای تع.ادی

از این سازمانها چن.ین برابر ببدجه برخ ک،برهاست و تثثیر شگرف دین بر اقتصماد،
سیاست و فرهنگ جبامع م گذارد؛ اما ه.
درآم .و اقت.ار ما

ب که کس

آنها دستیاب به قم.رت سیاسم دیسمت،

از این راه است

اصمالح جرم سازمانیافته ،بیادگر دبی خاص از بنهکاری اسمت کمه اممروزه بمه د یمل
م ت ف رش .فناین.های یافته و به یک از ته.ی.ات مهم ض یه اکثر جبامع تب.یل ش.ه است
جرایم سازمانیافته را م تبان جرایم دادست که تبسط گروههای منسجم از افراد بنهکار
که در یک دوره زماد قابل مال ظه وجبد داشتهاد ،.ارتکا م یاب .و ضم.تاً منظبر اصم
از ارتکا

آنها ،تحصیل منافع مما اسمت ]شممس دماتری [68 :1380 ،همکماری افمراد

م ت ف در ضمل مجرماده و دقش برجسته رهبران گروههای بنهکار در ه.ایت این اضممال،
ترتیبات سنت

قبق کیفری را در اثبات مسئب یت کیفری اضضا و به ویژه رهبمران گمروه و

اضمال مجازاتهای مقتض دسبت به آنها تا .ودی داتبان و داکارآم .مم سمازد در ایمن
میان ،کنبادسیبن سال  2000میالدی سازمان م ل متح .در زمینه مبارزه با جرم سمازمانیافته
فرام  ،که ایران دین ضضب آن است ،منبع مهم و مناسب را در اختیار ک،برها قرار م ده .تا
دسبت به ویع مقررات و ترتیبات مقتض جهت مبارزه با جرم سازمانیافته اق.ام کن.

گروههای سازمانیافته تبهکار با اسمتفاده از درآمم.های دام،مروی خمبد در سممبح و
الیههای م ت ف ک،برها ری،ه دوادی.ه به فساد م پردازدم .ایمن گمروههمای مجرمادمه از
فرصتهای م ت ف بهره م گیرد .تا مقاص .شبم مجرماده خمبیش را ضم م کننم .ایمن
گروهها ضم.تاً به صبرت مستمر ،به فعا یتهای غیرقادبد و دام،روی اداممه مم دهنم .و
غا باً تحت بای ته.ی .و فساد و رض

و و ،ت و فعا یتهای م فیاده بنهکارادمه اقم.ام

م کنن« .جرم سازمانیافته» ،منسجمترین ساختار باد.های مجرماده است که ابعاد م زوایما،
مصادی و مؤ فههای گبداگبن دارد ]بیاباد و مظفری :1392 ،ص  [60شبکههای مجرمان
سازمانیافته دریافتهاد .که از تجارت م،روی مما م

زیمادی مم تبادنم .بیامبزدم.؛ میکن

هنگام که آنها دست به اضمال مجرماده م زدن ،.سیمای م ب

و و ،تناک ارائه کمرده

و با استفاده از شیبههای غیرقادبد  ،مادن .ادحصارگری ،تمرور ،اخماذی و فمرار از ما یمات،
رقابتهای قادبد را از بین برده و یا تحت کنترل قرار م دهن .دگارد.گان در این تحقیم
به واکاوی رویکرد سیاست جنای ایران در قبال پی،گیری از جرایم سمازمانیافته خباهنم.

3

پرداخت و به د یل اهمیت پی،گیری اجتماض  ،تثکی .دگارد.ه در این پژوهش به پی،گیری
اجتماض از جرایم سازمانیافته در سیاست جنای ایران خباه .ببد

 .1-1مفهوم جرم سازمانیافته

در دگاه قبق کیفری بنههای سازمانیافته ،ویژگ برجستهای دارد .و آن شیبه ارتکا
است که بهطبر بردامهرینی ش.ه م باش .این دکته د،ان م ده .این دسته از بنههما در
سنجش با دیگر بنهها دستهای دمبین دیسمتن .و همر بمنه ضمم.ی را مم تمبان بمه طمبر
سازمانیافته ادجام داد در ضین ال ،در بنهشناس  ،بنههای سمازمانیافته جم.ا از شمیبه
ارتکا

که چهره راستین آن اسمت ،دو ویژگم دیگمر را دیمن دارا اسمت کمه یکم در

«م ببدن» و دیگر در «فرام » ببددش است سه ویژگ باال هنگام کمه بما کن،مگران
(فاضالن) بنه سازمانیافته پیبد .داده م شبد؛ دقش امنیت به ضنبان مبیبی ایمن بمنههما
آشکار م شبد با این ال ،بنههای سازمانیافته رفتارهای ی .امنیت اقتصادی و امنیت
م اد .پیگرد آنها از سبی پ یس به هیچ روی سمنجشپمذیر بما بمنههمای خیابماد و

پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمانیافته با تأکید بر نظام حقوقی ایران

 .1تبیین مفاهیم جرم سازمانیافته؛ پیشگیری
و پیشگیری اجتماعی

خ،بدتآمین دیست ]شمس داتری[117 :1383 ،

در مجمبضه قبادین کیفری ایران و قمبادین مبیممبضه دیگممر ،تما قبمل از تصمبی
قادبن مجازات اسالم مصب

 ،1392به جن قادبن مبمارزه بما قاچماق ادسمان مصمب

 ،1383هیچ ذکمری از «جرم سازمانیافته» به میان دیام.ه ببد ،تا اینکه در تبصمره 1مماده
 130قادبن مجازات اسالم ؛ گروه مجرماده سازمانیافته این گبده تعریف ش.د« :.گمروه
دسبتاً منسجم مت،کل از سه دفر یا بیشتر که برای ارتکا
از ت،کیل ،ه.

آن برای ارتکا

به طبر ک  ،در قبق داخ

جرم منحر

جرم ت،کیل م شبد یا پمس

م گردد»

ایران ،هنبز واژه «جرم سازمانیافته» در متبن قمادبد

و دیگر ابنار مرببط را دیافته و قادبدگذار در ارتباط بما سمازمانیافتگ در جمرایم ،جمن
مبارد سنت

قبق جنا پیشبین خماص بمه ضممل دیماورده اسمت؛ در ضمین مال ،بمه

صبرت پراکن.ه م تمبان ممباردی را در قبادین م ت مف کیفممری یما مجمبضمه قمبادین
جنای یافت که قادبدگذار سازمانیافتگ و تحق آنها تبسمط گممروه مجرمادممه را از
ضبامل م.،ده قرار داده و ب.ین طری به دبض به جرم سازمانیافته اشاره کرده اسمت و
در ضین مال ،قراردادهمای میان دو ت ایران و بعض از دو متهما جهمت مبمارزه بما
مظاهر جرم سازمانیافته منعق .داشته اسمت؛ کمه بممر اسمماس آن دو مت ایمران متعهم.
گردی.ه است با برخ از مظاهر آن مقاب ه دمای.
قابل ذکر است که در قادبن مبارزه با قاچماق ادسمان کمه در سمال  1383در  8مماده
و سمه تبصره به تصبی

مج س رسی.ه و در آن ،قاچاق ادسان تعریمف و مصممادی آن

ذکمر گردی.ه است؛ ت برخم از فعا یتهای خمرداک که امروزه به ضنبان مصمادی
بارز جرم سازمانیافته ممرح هستن ،.هنبز جرمادگاری د.،هاد .و برای پی،گیری آنهما
قادبدگذار هیچ گبده یمادت اجمرای کیفمری قمرار دم.اده اسممت ،یما تم
ارتکا

تبسط گروه مجرماده در ردیف جرمهای معمب

داتری :1380 ،ص .[125

در ممبارد

قمرار داده شم.هادم] .شممس

مبارد و مصادی جنایت سازمانیافته ،گبداگبن و متع.د اسمت؛ از قبیمل قاچماق ممباد
م .ر ،قاچاق اشیای ضتیقه ،قاچاق اس حه و قاچاق زدان که همر کم.ام ایمنهما پیامم.ها و

دگراد های ج.ی را برای جامعه ادساد به وجبد آورده است ]ا م.ی :1387 ،ص [16
به ضبارت دیگر ،جرم سازمانیافته فرام
را در ارتباط با مبیبی یا جرم ق مرو ارتکما

هنگام معنا پی.ا م کن .که مرزهای م
ممبرد دظمر پ،مت سمر

آن و یما هم.

گذاشته و در ورای آن اق.امات را به اجرا گذارد در یک از اسناد سازمان م مل متحم،.
«جرم فرام » ،به جرمهای اطالق ش.ه است که اق.امات مق.مات یا ارتکا
یا ه.

جمرایم و

از اجرای آنها به صبرت مسمتقیم یما غیرمسمتقیم بمیش از یمک ک،مبر را در

برگیرد اصمالح فرام

که در اسناد سازمان م ل به کار رفته است ،از یث مبیبی به

ادتقال اطالضات ،پبل ،کاال و خ.مات ،ادسانها و دیگر امبال ضینم و دینم از مرزهمای

دو ت اشاره دارد ]شمس داتری[119 :1383 ،
از جم ه ضبام

جنبه منمقهای و فرام

که بر گسترش جرم سازمانیافته در خارج از مرزها مؤثر ببده و بمه آن
ب ،ی.ه است ،تبسعه صنایع مرببط به ارتباطات سریع از راه دور و
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کامپیبتریش.ن آن ،جهاد ش.ن اقتصاد و آزادی آن ببده است به ضبارت دیگر ،تکنب مبژی
م.رن با تبسعه ق مرو مفهبم جرم سازمانیافته ویمعیت را در تعریمف و ت،م یص ایمن
ام

را م ده .فرصتهای ج.ی .پ.ی .آم.ه در سمل فرام  ،از قبیل تبسمعه ارتباطمات

راه دور و فنآوری ماهبارهای ،رایادهها و رینپردازد.هها و ادتقال از طری امباج و بازار آزاد
و تب.یل جهان بنرگ به دهک.ه جهاد ؛ چنان چهره جذاب برای ارتکما
فرام

جمرم در سممل

ایجاد کرده است که تع.اد زیادی از گروههای جرم سازمانیافته را که به طبر سمنت

ضم.تاً در سمل م

فعا یت م کردد .وادار کرده که در سمل فرام

فعا یت کنن.

یک دیگر از محرکها ،فرصت ه.ایت درآم.های داش از فعا یت دام،روی از طریم
سیستم اقتصاد جهاد است سازمانهای مجرماده با بهرهگیری از م،اوران زبم.ه ،از بنمادر
ما یات و مراکن بادک دسبتاً غیرمنظم به ضنبان دقاط ضم.ه کس

درآم .استفاده کمرده و در

ک،برهای که منابع سرمایههای غیرقادبد م تباد .در آنها م ف بماد ،.سرمایه گمذاری
م کنن .؛ بسیاری از این فرصتها با استفاده از خم.مات ت صصم ارائمه شم.ه از طریم
بادک.اران ،سابرسان ،وکال و م،اوران سمرمایهگذاری کمه م تبادنم .بمه سمب

مقمررات

پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمانیافته با تأکید بر نظام حقوقی ایران

جرم م،کلتر کرده و به تمام مجرمان امکان سازمانیافتهتر ش.ن ،آن هم در سممل بمین-

مرببط به نوم فظ اسرار شغ  ،اسرار را م ف دگه دارد.؛ تقبیت م گردد
در واقع م تبان گفت جرم سازمانیافته فرام

به جرم اطالق مم شمبد کمه اوالً،

تبسط شبکههای مجرماده ممرتبط بمه همم ارتکما

مم یابم .و ثادیماً ،ایمن شمبکهها در

ک،برهای م ت ف به فعا یت مجرماده م پردازد .و یا اه.ا

مبرد دظر آدمان از ق ممرو

جغرافیای یک ک،بر فراتر است بر اساس این ،جرم سازمانیافته فرام

در کنبادسیبن

م ل متح .ض یه جرایم سازمانیافته فرام  ،به جرم اطالق ش.ه اسمت کمه در بمیش از
یک ک،بر تحق یافته باش .یا ب ش اساس ت.ارک ،بردامهرینی ،ه.ایت و کنترل جمرم
در ک،بر دیگر واقع ش.ه باش .و یا گرچه ارتکا
یک ک،بر صبرت گرفته؛ ارتکا

جرم و بردامهرینی مرببط بمه آن در

این جمرم در ک،مبرهای دیگمر دیمن دارای تمثثیرات

اساس ببده باش( .کنبادسیبن م ل متحم .ض یمه جمرایم سمازمانیافته فرام م  ،مماده ،3

پاراگرا دوم)
جنایت سازمانیافته فرام ّ  ،از دظر سیاس  ،اقتصادی و فرهنگ  ،ک،برها و جباممع
را ته.ی .کرده و در این ابعاد م تباد .ک،برها را با چا ش ج.ی مباجه سازد ویژگم
اقتصادی و اه.ا
دیگر ،مبج

دهای که رسی.ن به امبال ،ثروت و ق.رت است؛ بیش از همر ضاممل

خمرات ج.ی برای ک،برهاست؛ زیرا با رسی.ن به ثروت و قم.رت کمه

گاه ممکن است بیش از ق.رت و ثروت کبمتها باش ،.اکمیت و قادبدمنم.ی را

در ک،برها به خمر ج.ی تب.یل م کن] .ا م.ی :1387 ،ص [17
 .1-2مفهوم پیشگیری از جرم

بر اساس ماده یک قادبن پی،گیری از جرم مصمب

« T1394/7/20پی،مگیری» ضبمارت

است از پیشبین  ،شناسای و ارزیاب خمر وقبی جرم و ات اذ تم.ابیر و اقم.امات الزم
برای از بین بردن یا کاهش آن .در یک تقسیمبن.ی پی،گیراده را به «پی،گیری اجتماض »
و «پی،گیری ویع » تقسیم م کنن.
جرمشناس پی،گیراده ،در معنای پیشدست کردن ،پی ،گرفتن و به ج بی چیمنی
رفتن ،مبرد استفاده واقع م شبد؛ یعن با کاربرد فنبن م ت ف به منظمبر ج مبگیری از

وقبی بنهکاری ،ه ، .پی ،گرفتن از بنهکار است ]ابراهیم  :1396 ،ص [13

بهطبرک

پی،گیری در اصمالح جرمشناس دارای دو مفهمبم «مبسمع» و «مضمی »

هست پی،گیری در معنای مبسع ضبارت است از ک یمه تم.ابیر و اقم.امات کمه ماهیمت
کیفری و غیر کیفری دارد .که در یک جامعه و در یک گسترۀ م ،ص مثالً یمک شمهر،
در جهت کاهش درخ جرم یا ممادعمت از وقمبی جمرم ،تبسمط دو مت یما سمازمانهای
مردمدهاد زیر دظر دو ت طرا

و اجرا م شبد

 .1-3مفهوم پیشگیری اجتماعی

مما عمات اجتمماض اسمت کمه

«پی،گیری اجتماض » ،از جرم یک از مبیبضات اص

جایگاه ویژهای در میان راهبردهای پی،گیراده دارد در ایمن راهبمرد ،شمرایط اجتمماض
جرمزا ،ت،ریک مساض جامعه و دهادهای آن برای مقاب ه بما پ.یم.ۀ مجرمادمه و ارتبماط
میان کارای و اممروزه فرهنمگ1کمه بمه مرزهمای جغرافیمای وابسمته بمبده ،جمایگنین
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مم ببیت فرهنگ ب.ون مرز ش.ه است؛ بهدحبی که تجربههای فرهنگ  ،دیگر بازتما
محیط و م تصات زد.گ دببده ،ب که ادعکاسدهن.ۀ مم ببیمت فرهنگم اسمت کمه بما
در چنین فضای  ،مرزهای ریم فرهنگ در برابر دفبذ جریانهای مسمتمر و بم هبیمت
فرهنگ از هم م پاشم .و مریم فرهنگپمذیری و اجتماض شم.ن بمهضنبان بنیانهمای
پی،گیری اجتماض از جرم ،دفبذپذیر م شبد تبجه اص
از جرم ،به ض ل و ضبامل بنیادین وقبی جرم معمب

در م.ل پی،گیری اجتمماض

اسمت و برداممهها و سیاسمتهای

جامع و فراگیر فرهنگ در رأس مؤ فههای تثثیرگذار بر پی،گیری اجتماض قرار داردم.
]دجف

ابرد.آبادی[129 :1390 ،

همباره پ.ی.ههای مجرمادمه ،بمهضنبان چا ،م مهمم و اساسم در برابمر سماختارها و
بنیانهای دظم اجتماض مممرح بمبده اسمت شمناخت و تبیمین جمرم و پی،مگیری از آن
بهضنبان راهبرد محبری و اص

کنتمرل جمرم ،تمابع از شمناخت و آگماه از هسمت و
1 Culture

پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمانیافته با تأکید بر نظام حقوقی ایران

مفهبم مرز و جغرافیا وابستگ د.ارد و برخاسته از مم ببیت فراگیر و جهاد م باشم.

چیست تحبالت فرهنگ و اجتماض در جباممع معاصمر اسمت در پی،مگیری اجتمماض
دهادهای اجتماض  ،مادن .خادباده ،م.ارس و رسادهها تالش م کنن .که از بنهدی.گ افمراد
جامعه ،بهویژه کبدکان ،دبجبادان و جبادان ج بگیری کنن .و فرصتهای ارتکا

جمرم را

تا  .امکان کاهش دهن .در این دبی پی،مگیری ،مسمئب یت پ میس م کمه و یفمۀ فمظ
آرامش شهرود.ان را بر ضه.ه دارد م پرردگتر و ج.یتر است ]شاطری پبر[93 :1388 ،

پی،گیری اجتماض از جرم ،راهبردی است که به م،ارکت اضضای جامعه در پی،مگیری
فعال از وقبی رفتارهای مجرماده و دیگر آسی های اجتماض او بیت م ده .و ض ت وقبی
جرم را در ساختارهای اجتماض جستوجب م کن] .بیات و دیگران[16 :1387 ،

در فضای جهاد ش.ن 1،ساختارهای اجتماض متحبل م گردد .و بر فرآین .جامعمه-
پذیری افراد تمثثیر م گذاردم .جهاد شم.ن دمه یمک فراینم ،.ب کمه ترکیبم پیچیم.ه از
فراین.هاست که ضالوه بر گسترش روابط اجتماض در سمل جهماد  ،گسمترش روابمط
اجتماض در سمل جهاد  ،گسترۀ تثثیرپذیری اجتمماض را افمنایش م دهم .تحمبالت
گسترده و فراگیر در ساختار روابط و دهادهمای اجتمماض مبجم

تضمعیف مؤ فمههای

مؤثر بر پی،گیری اجتماض از جرم م گردد که بر جامعهپذیری افمراد جامعمه و وجمبد
وفاق بنیادین بر ارزشها مبتن است پی،گیری اجتماض از جرم به سب

ارتباط معنادار

با ضبامل تثثیرگذار اجتماض  ،از پیام.های تغییرات و تحبالت اجتمماض گسمترده تمثثیر
م پذیرد ]دجف

تبادا[73 :1391 ،

 .2مشارکت فعال سازمانهای مردم نهاد در
قبال پیشگیری اجتماعی از جرایم
سازمانیافته
برای مایت و پی،گیری از بنهدی.گ جرایم سازمانیافته ،دبای .تنهما بمه بهرهگیمری از
دیروهای رسم بسن.ه دمبد ،ب که با استفاده از تبان و کمک ب شهای م ت ف جامعمه
م تباد .یاریگر بنهدی.ه جرایم سازمانیافته فرام

ش .اگر جامعه ب باه .بمه صمبرت

Globalization

1.

سازمانیافته به بنهدی.گان کمک دمای ،.سازمانهای غیردو ت و یما ممردم دهماد یکم از
ابنار مؤثر آن است
امروزه سازمانهای غیردو ت یا مردم دهاد ،به ضنمبان دماینم.گان جامعمه در پی،مبرد
مسائل فرهنگ و اجتماض  ،جایگاه و دقش خمیر و اساس ای داردم .ضمبر و دقمش
آفرین این سازمانها م تباد .یمن تثمین و تضمین م،ارکت ضمبم مردم ،بر کارآم.ی
و اثرب  ،سیاستها و بردامههای م ت ف ک،بر اثرگذار باش.
در دظام قبق ایران ،م،ارکت مردم در اداره جامعمه ،یکم از مبیمبضات مهمم
است که در اصبل  59 ،56 ،29 ،8 ،7 ،6 ،3و  104قادبن اساس بر آن تثکی .ش.ه است
از دی.گاه مباد دین کمک و همراه به اش اص دیازمن .از یک سب و از سبی دیگمر
دظارت بر فعا یتهای اجتماض از مصادی بارز «امر بمه معمرو

و دهم از منکمر» بمه

ضنبان تک یف اجتماض به شمار م رود ]رستم [129 :1384 ،
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شایسته است که برای تبیین جایگاه این سازمانها ،د ست به تعریف و مفهمبم ایمن
سازمانها اشاره شبد مماب بن .ا ف ماده « 1آییندامه اجرائم تثسمیس و فعا یمتهمای
اطالق م شبد که تبسط گروه از اشم اص قیقم و یما قمبق غیر کمبمت بمه
صبرت داوط باده با رضایت مقررات مرببط تثسیس ش.ه و دارای اه.ا
غیرسیاس م باش] ».آییندامه مذکبر ط تصبی

غیرادتفماض و

دامه شماره  5/84به شماره / 27862

مبرخ  84/5/8به تصبی هیثت وزیران رسی.ه است[
در این ماده ،ویژگ های برای سازمانهای غیردو ت گفته شم.ه اسمت د سمتین و
اساس ترین ویژگ این سازمانها« ،غیردو ت »ببدن آنها است ضمم.هتمرین د یمل ایمن
مبیبی ،تثمین بسترهای استقالل ش صیت و کارکردی ت،کلهای مذکبر اسمت]تمیال،
 :1383ص [25دومین ویژگ این سازمانها« ،غیرسیاس » ببدن آنها است هرچن .در
مفهبم کالن ،فعا یت این سازمانها در ب ن .م.ت بر بردامههما و دظمام سیاسم اثرگمذار
است و در دهایت سبمین ویژگ این سازمانها «غیر ادتفاض » ببدن آنها است تفماوت
بارز این سازمانها با شرکتهای تجاری و بنگاههای اقتصادی در همین مبیمبی اسمت

پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمانیافته با تأکید بر نظام حقوقی ایران

غیردو ت »« ،سازمان غیردو ت که در این آییندامه «سمن» دامی.ه م شبد ،به ت،کلهای

]مهم.ی[82 :1392 ،
اهمیمت دادن بمه دقمش فعمال و ممؤثر دیروهمای اجتمماض در تبسممعه و اجممرای
بردامههای پی،گیری از جرم در سمل داخ

و دین در سمل بینا م

و فرامرزی ،مبرد

تبجه تبصیه دامهها و رهنمبدهای سازمان م ل متح .واقع ش.ه است در ایمن زمینه بمه
دو تها پی،نهاد ش.ه تا از تبادمن.یهای رکن غیررسم جامعه (در کنار رکمن رسمم
جامعه ،یعن دو ت) ،در جهت یاری رساد.ن بمه دظمام ضم.ا ت کیفمری اسمتفاده کننم.
دی.گاه و جهت گیری سازمان م ل متح ،.به سبی مفهبم ج.یم.ی از جمرم (کمه آن را
یمک پ.ی.ه ک

ت ق م کن ،).مست نم پذیرش این واقعیت است که مقاب ه بمما جممرم،

بایم .از طری بردامهرینی و سیاستگذاری وسیع در گستره اجتماض ددبال شبد
همچنین تحبل دی.گاه جامعه جهاد دسبت به پ.یم.ه مجرمادمه و پیم.ایش اشمکال
دبین بنهکاری ،افنایش جرایم سازمانیافته و جرایم فرام

در سمل جهاد و سرادجام

هبر و پی.ایش دی.گاههای دبین در ق مرو ض بم جنای ؛ سازمان م مل متحم .را بمر آن
داشته که در کنار سازماد.ه دظام ض.ا ت کیفری پبیا و مم ب  ،با بهرهمن.ی از یافتهها
و دستاوردهای پژوهشها و مما عمات جرمشمناخت  ،بممه شممرکت وسمیعتمر ممردم و
دهادهای مردمم در مرا ممل ضمم.ا ت کیفممری ،پیمم،گیری از بنهکمماری و اصمالح
بنهکاران تبجه بی،تری د،ان ده.
تبسعه م،ارکت جامعه م.د برای پی،گیری از جرم در کنبادسمیبنهمای سممازمان
م ل متح ،.برای مبارزه با جرایم سازمادیافته فرام

و کنبادسیبن سمازمان م مل متحمم.

برای مبارزه با فساد ،مبرد تبجه واقع ش.ه است افمنایش آگمماه هممای ضمممبم در
ممبرد وجبد ،ض ل و ش.ت جرایم سازمانیافته فرام

و خمرات داش از آن ،در بن5 .

ماده  31کنبادسیبن سازمان م ل متح .برای مبارزه با جمرایم سمازمانیافته فرام مم  ،بمه
ضنبان ج بهای از م،ارکت ضمبم به منظبر پی،گیری از جرم ،ممرح ش.ه است
بمم.ین ترتیمم  ،ارتقممای ممم،ارکت ضمممبم در پیمم،گیری ،از طریمم آگممماه و
ساسسازی افکمار ضممبم و بماور جمعم در زمینمه آثممار و پیاممم.های اقتممصادی،
اجتماض  ،فرهنگ و ادساد جنایات سازمانیافته فرام م در ابعماد م م و فرام مم (بممه

منظبر م،ارکت فعال و مؤثر جامعه م.د در رویاروی و مباجهه با جنایات سمازمانیافته

فرام ) مبرد تبجه واقع ش.ه است ]شاطری پبر اصفهاد [97 :1388 ،
 .3ارتقا و بهبود محیط اجتماعی عمومی در
قبال پیشگیری اجتماعی از جرایم
سازمانیافته
«محیط اجتماض » به «محیط اجتماض » ضممبم و «محمیط اجتمماض ش صم » تقسمیم
م شبد محیط اجتماض ضمبم  ،دظام سیاس  ،اقتصادی ،فرهنگم و ماکم بمر زد.گ
م،ترک افراد جامعه است و آثار م،ترک برای تمام شهرود.ان بمه ددبمال دارد ]دجف
ابرد.آبادی :1390 ،ص [112پی،گیری اجتمماض از وقممبی جممرم ،بمما تممثثیر بممر
محیط اجتماض ضمبم و ش ص تحق پی.ا م کن .ب.ین ترتی

که با بهببد شممرایط

زد.گ در یک محیط معین ،به طبر مستقیم بر رفتار مجرماده تثثیر م گذارد
در پروتکل ا حاق کنبادسیبن سازمان م مل متحم ،.بمرای جممرایم سمازمانیافته در
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خصبص قاچاق اش اص ،بر پی،گیری اجتماض محمیط ضممبم بمه منظممبر از بممین
ته.یم .پ.یم.ه مجرماده قاچاق آسی

پذیر م سازد برخم از ایمن ضباممل ضبارتنم .از:

فقر ،تبسعه دیافتگ و فق.ان فرصتهای برابر در جامعمه بمرای افمراد ]سم یم :1382 ،
ص [169این مؤ فهها ،از آثار و پیام.های محیط اجتماض ضممبم دممامم ب
کمه در آن ،یکایک افراد جامعمه ،بمرای تعما

اسممت

و شمکبفا شم.ن استع.ادهای،مان دارای

فرصت برابر دیستن.؛ در دتیجه راه دستیاب به دیازهای متعار

خمبد را در دماهمنبای و

داسازگاری بما ارزشهمای جامعه م یابن] .شاطری پبر اصفهاد  :1388 ،ص[101
 .۴تدابیر آموزشی و آگاه بخشی در قبال
پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمانیافته
افنایش آگاه های ضمبم در زمینه وجبد ،ض مل و شم.ت ته.یم .داشم از فممساد در
جرایم سازمانیافته فرام  ،ارتقای شفافیت و م،ارکت مردم در فراین .تصممیم گیمری،
تضمین دسترس مؤثر جامعه م.د به اطالضمات ،اطمالی رسماد همگماد و تبسمعه و

پیشگیری اجتماعی از جرایم سازمانیافته با تأکید بر نظام حقوقی ایران

بمردن ضبام

تثکی .ش.ه است که اشم اص (بمه ویمژه زدمان و کبدکمان) را در برابممر

تقبیت بردامههای آمبزش  ،به ضنبان بازم تحقم در امممر پیمم،گیری از جمرم ،در دو
کنبادسیبن پا رمب و مری.ا شناخته ش.هاد.
دو تها متعه.د .ارزشهای واالی ادساد  ،معیارهای مسمتحکم اخالقم و فرهنمگ
مسئب یت پذیری را در میان شمهرود.ان خمبد تبسمعه دهنم .بنمابراین ،در کنبادممسیبن
مریم.ا بر ویع استاد.اردها و قباض .رفتاری مقامات دو تم تثکیم .شم.ه اسمت بهبمبد
محمیط اجتماض  ،از طری از بینبردن ضمبام  ،مادنم .فقمر ،تبسعهدیممافتگ و فقمم.ان
فرصمتهمای برابر در جامعه ،در پی،گیری جامعهم.ار از بنهکاری تثثیر بممسنای دارد
کمه بمه ویمژه در پروتکلهای ا حاق کنبادسیبن پا رمب بر آن تثکی .ش.ه است رویکرد
پی،گیری ،به ویژه پی،گیری اجتماض از وقمبی جمرم ،در ممبرد جممرایم سمازمانیافته
فرام

و فساد اداری م ما  ،به ضنبان اص

راهبردی ،در کنبادممسیبنهممای پما رمب و

مری.ا مبرد تبجه قرار گرفته است ]شاطری پبر اصفهاد [103 :1388 ،
 .5الحاق به کنوانسیونها و معاهدات بین-
المللی در جهت تدابیر پیشگیری در محدوده
جغرافیای جهانی
پ.ی.ه جهاد ش.ن ،به هم پیبستگ و ارتباط رو به گسترش جهان امروز و از میان رفتن
مرزها ،فرصتهای تازه و متفاوت بمرای بنهکماران پ.یم .آورده و افم همای ج.یم.ی
فراروی آدان گ،بده است تحت تثثیر پ.ی.ه جهاد شم.ن ،اشمکال دمبین از بنهکماری
هبر و تبسعه یافته که ته.ی.ی مؤثر و ج.ی برای ص ل ،امنیت و تبسعه پای.ار جامعه
ب،ری به شمار م آی.

قبق کیفری با وجبد رود .فناین.ه بینا م

ش.ن جنبمههمای

متفاوت دظام کیفری ،همچنان با مح.ودیتهای برای رویاروی فعال و مؤثر با اشمکال
دبین بنهکاری به ویژه بنهکاری سازمانیافته فرام

و فساد ما

مباجه است با تبجه

به مح.ودیتهای کنبد دظام کیفری سرکببگر و دارسای های پاسخهمای واکن،م بمه
پ.ی.ه مجرماده ،متنبیساختن پاسخها به پ.ی.ه جنای برای مقاب ه با بنهکاریهای دبین،
امری اجتنا داپذیر و یروری به دظر م آی.
این یرورت سب

ش.ه است در کنار رویکرد سرکببگر واکن ،به پ.ی.ه مجرماده،

از یافتهها و دستاوردهای جرمشناخت به منظبر کاستن از و یفه ض.ا ت کیفری استفاده
شبد بینا م

ش.ن آمبزهها و مفاهیم جرمشناخت در پرتب ابنارهای کیفری بینا م

،

گبیای رویکرد سازمان م ل متح .در مبارزه بما بنهکماری از طریم تثکیم .بمر مفماهیم
جرمشناخت به منظبر مبارزه با جرایم سمازمانیافته فرام م اسمت بمر مبنمای اد.ی،مه
جهاد ش.ن مفاهیم و دستاوردهای جرمشناس  ،یرورت متنبیسازی پاسمخ بمه پ.یم.ه
جنای و دگرش جامع و چن .زمینهای برای مقاب ه با بنهکاری بینا م

 ،در آغاز هناره

سبم ،کنبادسیبن سازمان م ل متحم .بمرای مبمارزه بما جنایمات سمازمانیافته فرام م و
کنبادسیبن سازمان م ل متح .برای مبارزه با فساد مما  ،بما حما کمردن دسمتاوردها،
یافتهها و مفاهیم جرمشناخت  ،برای او ین بار بر یمرورت ارتقما و تسمهیل مایمت از
همکاری بینا م

و کمکهای فن به منظبر پی،گیری و مبارزه مؤثر و کارا با جمرایم

سازمانیافته فرام

و فساد تثکی .کردهاد.

کنبادسیبنهای پا رمب ( 2000م) و مری.ا ( 2003م) را م تبان با دو رویکرد قبق
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و جرمشناخت مبرد مما عه قرار داد از منظر قبق  ،کنبادسیبنهمای پما رمب و مریم.ا
و فساد ما

ت.وین ش.هاد.

کنبادس میبن سممازمان م ممل متحمم .بممرای مبممارزه بمما جممرایم سممازمانیافته فرام م و
پروتکلهای ا حاق آن ،با ه.
جرایم سازمانیافته فرام

ارتقای همکاری بمینا م م بمه منظمبر پی،مگیری از

و مبارزه مؤثرتر با این جرایم؛ در سال  2000میالدی در شهر

پا رمب ایتا یا تهیه و ت.وین ش.ه و م تباد .به ضنبان ابناری مؤثر و چهارچبب قادبد و
یروری جهت همکاری بینا م
مادن .پبلشبی و فساد اداری م ما

در زمینه مبارزه با فعا یتهای مجرماده سازمانیافته،
به شمار آی.

جرایم سازمانیافته فرام  ،از مهمترین ته.ی.ات است که مبارزه مؤثر با آن ،بمه د یمل
داراببدن خصیصه فرامرزی ،به همکاری در سممل بمینا م م دیماز دارد ]آدم.ره:1388 ،
 [108آثار جنایات سازمانیافته را م تبان از جهات م ت ف مبرد بررسم قمرار داد ایمن
گبده سازمانها با دفبذ در دستگاههای دو ت و مقامات اداری ،از بع .سیاس مبج

فساد
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جامعترین ابنارهای بینا م
جنایات سازمانیافته فرام

دارای ماهیت کیفر هستن .که برای مبارزه همه جادبمه بما

در آنها م شبد .و مبارزه قاطع و ضم

با این جرایم را با م،کل مباجه م سازد.

همچنین کنبادسیبن سازمان م ل متح .برای مبمارزه بما فسماد ،او مین سمن .قمبق
بینا م

است که به طبر م ،ص با ه.

فساد اداری و اقتصادی م ما

پی،گیری و مبارزه بما ضمم.هتمرین مظماهر

ت.وین ش.ه اسمت ایمن کنبادسمیبن بما هم.

استحکام اق.امات جهت پی،گیری و مبمارزه ممؤثرتر بما فسماد و ترغیم
پاس گبی و م.یریت مناس

ارتقما و

امادمتداری،

امبر ضمبم و امبال دو ت تهیه شم.ه و در مفماد آن بمر

ته.ی.ات داش از فساد دسبت بمه ثبمات و امنیمت جباممع ،تبسمعه پایم.ار ارزشهمای
اخالق و ض.ا ت اکمیت قادبن و یرورت دگرش جامع و چنم .زمینمهای بمه منظمبر
ج بگیری و مبارزه با فساد تثکی .ش.ه است ]شاطری پمبر اصمفهاد  :1388 ،ص [88بما
تبجه به اه.ا

متصبر از تم.وین کنبادسمیبنهمای پما رمب و مریم.ا مفماد کنبادسمیبن،

متضمن مفاهیم قبق کیفری و آمبزههای جرمشناخت  ،به ویژه آمبزههمای پی،مگیراده
اجتماض در مبرد جرایم سازمانیافته فرام

و همچنین فساد اداری و ما

است

نتیجهگیری و پیشنهادها
«جرایم سازمانیافته» ،به ض ل گبداگبن ،از جم ه گروه ببدن ارتکا

جرم ،ض.م تمبازن

میان امکادات بازدارد.ه و امکادات مجرمان سازمانیافته ،گسترش مبیمبضات مجرمادمه،
باالببدن درآم .فعا یت مجرماده و کاهش هنینه ارتکا

این فعا یتها ،خألهای تقنینم

و ض.م ادمباق قبادین سنت با جرایم مرببط در ال گسترش هستن .با تبجمه بمه آثمار
زیادبار جرم سازمانیافته و ته.ی.ات داش از آن ض یه جامعه جهماد  ،بمه ویمژه جمرایم
سازمانیافته فرام
ضرصه بینا م

تا کنبن اق.امات م ت ف برای مبارزه و پی،گیری بما ایمن جمرم در
صبرت گرفته است

افنایش تعامالت منمقهای و جهاد میان دو تها ،شممرکتها و مؤسسمممات باضمث
ش.ه تا آثار رفتارهای مجرماده ارتکاب مح.ود به ک،بر محل وقبی جرم دباش.؛ ب که آثمار
م ر

آن به سایر ک،برها دین سرایت یاب .در چن .سال اخیر ،تع.اد کمم از ک،مممبرها

بحث درباره ویع قبادین در این زمینه را مبرد بررسمم قرار دادهاد .و با تبجمه بمه ایمن
که در جرمشناس ویژگ های خاص برای جرم سازمانیافته برشمرده ش.ه است؛ امما در

قبق داخ

ک،برها ،این ویژگ ها کمتر حا ش.ه است و فقط جرایم ارتکاب تبسط

اضضای یک گروه منسجم ،جرم سازمانیافته محسب
م کن .و فراجغرافیای م

م شبد و وقت جنبه فرام م پیم.ا

صبرت م گیرد ،دگاه جهاد را متبجه خبد م سازد

ج بههای ضم.ه «جرایم جهاد ش.ه» یا به تعبیر دیگر «جرایم فرام » را که با ادگینه
سبد جبیاده و یا خ،بدتآمین ارتکا

م یابن.؛ م تبان در قاچاق مهاجران ،قاچاق مباد

م مم.ر ،قاچمماق اشمم اص ،قاچمماق اضضممای بمم.ن ،قاچمماقهممای گبدممههممای دممادر و
محافظتشمممم.ه یبادممات ،قاچمماق آثممار تمماری
سممرمایههای مجرماده و اضمال تروریسممت و

و فرهنگمم  ،تمهیممر درآممم.ها و
خالصه کرد که بمرای مبمارزه بما ایمن

جرایم سازمانیافته ،از آنجا سیستم قضای را هم تحت شعای قرار داده؛ بایم .تم.ابیر و
راهکارهای مؤثرتری در سیستم قضای در دظر گرفت و آن را تقبیمت کمرد در چنمین
شرایم  ،بهببد و تقبیت شیبههای مبمارزه بمه وسمی ه ارتبماط و همکماری بمینا م م
گسترش یافته ادجامپذیر است
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به طبر ک  ،ضببر از چا شهای امنیت دبین در ضرصه جهماد مسمت نم مبمارزه بما
سازمانیافته (به خصبص فرام ) م،هبد است ،ض.م کفایت اق.امات صمرفاً در گسمتره
مرز جغرافیای م
مح.وده م

است و ذا ا نام است در برابر برخ جرایم در سممح فراتمر از

اق.ام شبد ب تردی .بای .برای ضاریههای بینا م

تصمیمات بینا م

ات اذ و با تبجه به تبییحات ذکر ش.ه چن.ین راهکار در جهمت پی،مگیری از جمرایم
سازمانیافته در جغرافیای جهاد پی،نهاد م کنیم:
ا ف) هبشمن.ی در پیاده سازی تکنیکهای پی،گیراده کن( ،پی،مگیری ویمع و
اجتماض ) و ت.ابیر پی،گیراده واکن( ،پی،گیری کیفری)؛
) ایجاد ضنم راسخ و اجمای بینا م

برای مبارزه با جرایم سازمانیافته و ایجماد

یمادت اجرای کیفری بازدارد.ه و مؤثر برای آن؛
ج) تبجه ج.یتر به کنبادسیبنها و مقررات و معاه.ات بینا م م
در زمینه مبارزه با جرایم سازمانیافته؛

م منمقمهای و
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مصادی جرایم سازمانیافته در ضرصه م

و فرام

است آدچه در امر مبارزه با جمرایم

د) یرورت اجمای جهاد در تعریف و ت،م یص جمرایم سمازمانیافته و ا صمای
مصادی آن؛
هم) تقبیت بردامههای معای.ت منمقهای؛
و) ا تنام به برقراری امنیت مبتن بر ضم.ا ت بمه ضنمبان اساسم ترین رکمن زدم.گ
مسا متآمین ب،ری؛
ز) قمع منابع ما

باد.های سازمانیافته بنهکاری؛

ح) قادبدمن.کردن مبارزه با جرایم سازمانیافته و ت.وین آیمین دادرسم راهگ،ما و
کیماده برای مبارزه با مصادی جرم سازمانیافته؛
ط) ادعما پذیری اضمال راهبردهای پی،گیراده؛
ی) ارتقاء شیبههای کس

اطالضات در رابمه با مجرمان سازمانیافته

در پایان پی،نهاد م شبد باتبجه به گستردگ مصادی جرایم سمازمانیافته ،تبصمیه
م شبد زیرمجمبضههایِ ت صص پی،گیری از هرک.ام از مصادی مجرمادمه پیشبینم
گردد.؛ ب.ین بیان که تحت بای سازمان پیگیری کنن.ه از جمرم سمازمانیافته ،دهادهمای
م ت ف  ،هریک به ضنبان مثال متب

پی،گیری از مصادیق چبن پب ،بی  ،کالهبرداری

و اضمال دفبذ در فعا یتهای دو ت باشن.
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