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 چكيده

كه روز به روز بر تهدید آن افزوده  ، جرایم سازمان یافته استكندیكی از جرایمی كه كشورها را تهدید می

به آهستگی در حال حركت و سایش بر روی سایر ابعاد  این جرم هم ، اقتصادی كشورهابا رشد  .شودمی

های نفوذ یافته و روشاقتصادی است. هدف از این پژوهش تشریح ابعاد مفاهیم تهدیدات جرایم سازمان

ش به كار رفته در روو راههای مقابله با این تهدیدها است. های هدف یافته در سازمانمجرمین سازمان

 ها حاكی از آن استیافتهباشد. تحلیلی می -از لحاظ ماهیت كاربردی بوده و از نوع توصیفی  مقاله حاضر

اند. این موضوع آنقدر یافته متضرر نشدهدر هیچ قرنی كشورها به اندازه قرن حاضر از جرایم سازمان كه

ها در سند راهبردی، این جرم را به عنوان تهدید به بعد عمده كشور ۲۰۰3دارای اهمیت بوده كه از سال 

-های دوجانبه و چند جانبه جرایم سازماننامهمهم شناسایی و معرفی كردند. بر این اساس در اكثر تفاهم

یافته، تهدیدات جدی و طوالنی مدت روی است. چرا كه جرایم سازمانیافته مورد تاكید همگان قرار گرفته

-كند و به جز این اثرات جرایم سازمانو كیفیت زندگی شخصی مردم ایجاد می مؤسسات، جامعه، اقتصاد

افته یمجرمین سازمانای و بین المللی مشهود است. نتیجه آن است كه یافته در اقتصاد و امنیت منطقه

ه كای كشند. به گونهدهند و به چالش میداران بین المللی تحت فشار قرار میها را همانند سرمایهدولت

یافته جرایم سازمان .دنروتوسعه بین الملل به شمار میغیر نظامی برای امنیت ملی و  یدتهدبه عنوان یك 

از  پسگیرد و سپس یكی كند یعنی ابتدا در كشوری این جرم شكل میهمانند بازی دومینو عمل می

پذیرند جرایم م تاسی مینوردد. همچنانكه كشورها در حوزه اقتصاد از هكشورهای دیگر را در می دیگری

 كند.  یافته هم آرام آرام به دیگر كشورها سرایت میسازمان

 سند راهبردی. ؛ نفوذ؛تهدید یافته؛جرایم سازمانها: کليد واژه
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 مقدمه و بيان مسئله -1

یكی از جرایمی كه مدتها در فهرست رسیدگی جدی دولت ها قرار دارد جرایم سازمان یافته 

)ترورسون،  آیداز آن جهت در فهرست قرار گرفته چون مشكل جدی به شمار میاست. این جرم 

ده تبدیل ش یك كشورغیر نظامی برای امنیت ملی (. و به عنوان تهدید كارا در حوزه  9۰: 139۲

به گونه ای كه خطرهای آن  به مراتب بیشتر و سنگین تر از یك جنگ واقعی است. به قول  است

لیلی، ) ترند، از ما سازمان یافته«مجرمان سازمان یافته»ت كشور انگلیس دیوید بالنكت وزیر وق

رایت، ) نمایندامروزه مجرمان شروع به الگو برداری از مجرمان سایر كشورها می(. زیرا 35: 139۲

139۲.)  

تا چندی پیش، اغلب ما معضالت قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و تروریسم بر این اساس 

دانستیم در واقع آنها را صرفا در حاشیه عامل مشخص و بدیهی دغدغه و نگرانی میرا به عنوان 

كردیم. به عبارت دیگر، به تصور ما، مواد مخدر، خطری بود كه فقط درصدی كوچكی از تصور می

كرد. جرایم سازمان یافته هم نوعی تهدید بود كه منحصر به سرقت جامعه مان را تهدید می

های تروریستی نیز خطرناك شد. و باالخره، گروهذی در شهرهای بزرگ میماشین، قمار و اخا

ری گذاكردند و در نهایت كارشان، بمبشدند، اما معموال در سایر كشورها فعالیت میمحسوب می

انتحاری بود. خواسته و آرزوی ما این است كه واقعا مسئله به همین سادگی باشد. ولی متاسفانه 

از این رو به رو هستیم. ما امروزه با سه نوع فعالیت جنایی خطرناك مواجهیم  با چیزی بسیار بدتر

)مواد مخدر، تروریسم و جرایم سازمان یافته( كه شبیه به سه جغرافیایی هستند كه به آهستگی 

سابقه و عظیم توام با ویرانی ای بیدر حال حركت و سایش بر یكدیگر هستند. آنها در نهایت زلزله

(.  جرایم سازمان یافته معموال در كشورهایی كه دارای 1۴1: 139۲)لیلی، آورندوجود میبسیار به 

 كندتر باشد رشد میساختار قدیمی و قوانین حاكم ضعیف و همچنین مجریان قوانین ضعیف

شود و جرایم امنیتی كه روز به روز بر تهدید آن افزوده می(. تا آنجایی9۰: 139۲)ر.ك ترورسون، 

آیند و شاید تنها جرمی باشد كه به صورت ناخوشایند از جهانی شدن ر آن به چشم نمیدر براب

ای مناسب برای دیگر معامالت اقتصاد سود می برد؛ زیرا پول حاصل از جرایم سازمان یافته سرمایه

یابد ممكن است مردم و آورد. اما كشورهایی كه جرایم سازمان یافته در آنها رونق میفراهم می

(. ولی به آرامی و خزنده به حركت خود ادامه 91)همان:  نظام را بطور مستقیم تهدید نكند

 دهد. می
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به طور كلی دو عامل در وقوع جرم نقش تعیین كننده دارد. یكی عرضه و دیگری تقاضا؛ یعنی 

 شود و برعكس اگرهر چقدر سود از بابت ارتكاب جرم باالتر باشد احتمال وقوع جرم بیشتر می

یابد. در هر شغلی یا حرفه ای وقتی هزینه ورود به جرم بیشتر شود تقاضای جرم كاهش می

گیرد.  مانند صنعت كشاورزی، صنعت نساجی گردش مالی وجود داشته باشد. صنعت شكل می

و.... وقتی صنعت شكل گرفت برای اداره آن نیاز به سازمان دارد. سازمان در مجموع دو هدف را 

 شدن پیش: یكی قدرت و دیگری اقتدار؛ حال اگر جرم بخواهد به سمت صنعتیكنددنبال می

رود. ابتدا الزم است به سمت سازمان یافتگی و تشكیالتی گام بردارد. آن وقت هر جرمی شكل 

ای. جرایم سازمان ای و یا تروریسم حرفهای به خود خواهد گرفت. مانند آدم ربایی حرفهحرفه

ا یا هتوانند موجب شوند تا دستهترند و مید یا دسته ساده، بسیار پیچیدهیافته اغلب از یك بان

باندهای بسیاری برای یك هدف جنایی مشترك با هم همكاری كنند. از آن جایی كه این 

 شوند، بنابراین میزان باالیی از جنگتشكیالت فقط و فقط از مجرمان و جنایتكاران تشكیل می

در میان آنان وجود دارد. آگاهی از ساختار این تشیكالت و اینكه چه و نزاع داخلی و نیز خیانت 

 های مناسبی را در زمانكند تا دستگیریكند، به پلیس كمك میكسی برای چه كسی كار می

 (.1۴: 139۰)بنسون،  مناسب انجام دهد

نشان ر زی ام. اسلینكو با مشخصهبارزترین نماد تشكیالت تبهكاری را قاضی روسی به نام  

تن، دارای سلسه  51۰تر از شود. گروه بزرگتن تشكیل می ۴تا  ۲ترین گروه ازدهد: سادهمی

مراتبی با زیر دستان و رهبری یك فرد و دارای شماری مقررات است كه به استواری گروه یاری 

 ههای سازمان یافتكند. در میان گروهتری حفظ میرساند و چهارچوب آن را به مدت طوالنیمی

 "ثابت، و گروهی با محدوده "كوماندو"ای وجود دارد: تبهكار دسته بندی تقسیم دو گانه

ای قفقازی تبار دارد كه باند خانوادگی را بنیان گذاشته است. كه تعلق ملی و سركرده "اوبشیناس

فرد گروه رهبری را تشكیل  ۴۰تا  ۲۰عضو دارد.  5۰۰تا  3۰۰ترین باند در مسكو میان بزرگ

تشكل ای مكنند. در پشت سرآنها نیز تودهها را تعیین میدهند و چند تنی مقتدر كه خط مشیمی

های شوند. یك بخش در فعالیتنامیده می "سرباز "عضو قرار دارد كه افراد آن  7۰تا  6۰از 

با ند تا ككند )باجگیران تهدید كننده جز آنها (و بخش دیگر تالش میآشكارا تبهكارانه كار می

برد كه برای ای از باندها را نام میدادوستد قانونی رشد كند. اسلینكو در مقام چهارم مجموعه

 ": كنندها در سه زمینه بروز میای، افراد و نهادهای خاصی را در اختیار دارند. تفاوتتبهكاری ویژه



 296..............................................................................امروز جهان در یافتهسازمان جرایم تهدیدات

 

 "دهند؛ باندهای یها و كسب و كار را انجام مها  كافهكه كار هجوم به بانك "باندهای كالسیك

باندهای  "دهند؛ وكه كار كشتن، دزدیدن افراد و چپاول را انجام می "مزدور "یا  "سفارش گیر

پردازند. داران شخصی میهای نقاشی و مجموعهها، نمایشگاهكه به دزدی از موزه "كارآزموده

مصادر  ن شامل افرادی درهای تبهكار در پیوند با بخش جنایتكارااسلینكو پنجمین گروه را اتحادیه

ای هداند كه به ویژه در ارتباط با استفاده از روابط فاسد و همكاری با دیگر اتحادیهقانونی می

(. اما در دهه گذشته جرایم سازمان 131-13۲: 1389)بوناویتا،  ها قرار دارندتبهكاری و كنسرن

 ی امنیت و توسعه بین المللیافته رشد چشمگیری داشته است. و به عنوان یك تهدید جدی برا

جهانی را تشكیل  GDP ۰6/6زند كه اقدامات مجرمانه رود. سازمان ملل تخمین میبه شمار می

این رقم را  %۲۰باشد در واقع قاچاق مواد مخدرتریلیون دالرآمریكا می ۲/1دهد كه این برابر می

میلیارد دالر  68ستان سود خالص فروش مواد مخدر در افغان ۲۰۰9دهد. در سال تشكیل می

)دلئو،  سایركشورها و اعضای سازمان ملل متحد می باشد GDPآمریكا می باشد. این باالتر از 

1391  :۲۴-۲3 .) 

بنابر این اگر جرمی در بیشتر از یك كشور اتفاق بیافتد آثار آن جرم در كشور دیگر ظاهر 

مثال در كشور فنالند اتفاق بیافتد و شود آن جرم فراملی است، برای مثال طراحی در یك كشور 

شود بر اساس این كنوانسیون یا اگر كه ریزی آن در كشور رخ دهد این مساله فراملی میبرنامه

جرم از یك كشور همسایه مدیریت شود ، مثال در پاكستان مدیریت شود و در ایران اتفاق بیافتد 

جرایم سازمان یافته كمتر از سایر جرایم (. اما 33: 1391این هم فراملی است )جوهانا پوتونن، 

كشف و خنثی می شود؟ پاسخ دادن به این سوال كمی پیچیده و مشكل است. سازمان دادن 

مجرمان در قالب دسته و باند، اولین گامی است برای تشكیل یك سازمان جرم و جنایی. گام 

ه گر همكاری كنند. اینگونبعدی زمانی برداشته می شود كه باندها با هم متحد شوند و با یكدی

یس كنند، پلتوانند بسیار قدرتمند شوند و از آن جهتی كه افراد زیادی با هم كار میها میسازمان

(. 1۴: 139۰)ر.ك بنسون،  تواند رهگیری و نابود كندجرم ارتكابی توسط آنان را با دشواری می

 رم را تشریح و معرفی نمایند.بر این اساس در این مقاله نگارنده تالش دارند ابعاد این ج

 پژوهشپيشينه  -2

  های تجربیپژوهش -2-1
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در جامعه از  در كتاب تهدید برای جامعه می نویسد: تهدیدات امنیتی  (۲۰۰3گادسن ) 

عوامل بسیارمهم هستند. شرایطی كه زیرساخت های اجتماعی، سیاسی )یا اقتصادی( را تهدید 

مشكالت جنایی معمولی در نظر گرفته شوند. جرایم سازمان یافته كنند، نمی توانند به عنوان می

در مكزیك و گسترش ایدز بطور گسترده در جنوب آفریقا ، این جوامع را ازلحاظ قانونی، اقتصادی 

های پیچیده بین كند. دربسیاری از كشورهای دنیا، ارتباطو زیرساخت های اجتماعی تهدید می

هدید برای جامعه محسوب میشود. در حقیقت دراین جوامع این ترین تسیاست و جنایت ، اصلی

های جرایم سازمان یافته و سران سیاسی كشور به حدی  قوی است كه اگر ارتباط بین سركرده

رهبران سیاسی این كشورها هرگز تصمیمات مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بدون مشورت 

مایند یعنی در اینگونه جوامع، تمامی زیر ساخت ها و مشاركت سازمانهای جنایی نتوانند اتخاذ ن

های شود. برای مثال: در انتخابات یا انتصابنیز توسط سیاسیون با مشاركت جنایتكاران تعیین می

های تصمیم گیرنده در حوزه سیاستهای كالن مالیاتی، تجاری و بین های كلیدی ویا چهرهپست

شود. به همین دلیل ما شاهد تهدیدهایی از جمله ترانزیت المللی رد پای این جنایتكاران دیده می

كاالی قاچاق، مواد مخدر و پولشویی و امثال اینها در مقیاسهای كالن در برخی كشورها هستیم 

د زیرا شوو در ظاهرهم تالشهایی برای مقابله با آنها انجام میشود ولی در عمل توفیقی حاصل نمی

 (.1۲3:  ۲۰۰3:  1)گادسن تهدیدهای امنیتی وجود ندارد اراده اصلی بر ریشه كن كردن این

(جرم سازمان یافته عبارت است از یك سری معامالت غیر  ۲۰17كیریكاس و همكاران ) 

گیرد كه هدف از این معامالت كسب قانونی كه توسط مجرمان در یك دوره مستمر صورت می

اشد ببا جرائم سازمان یافته مرتبط میامتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است. یكی از جرائمی كه 

باشد كه یكی از ابزارهای اصلی آن كسب باشد. در واقع اخاذی معمولترین جرمی میاخاذی می

سود ای پرباشد. به قاچاق مواد مخدر نیز به عنوان معاملهدرآمد غیرقانونی از طریق كسب و كار می

باشد. جهانی پس از تجارت تسلیحات میتوان اشاره كرد كه از نظر درآمد دومین تجارت می

سازمانهای مجرمانه به سبب ارتكاب جرائمی از قبیل جرائم اقتصادی و تطهیر  پول  و بكارگیری 

ابزار مجرمانه و خشونت و در صورت لزوم بكارگیری تروریسم آثار زیان بار و مخرب شدیدی را بر 

 دهدها نشان میگذارند. تجزیه و تحلیلفرهنگ، اخالق، اقتصاد و امنیت یك جامعه بر جای می

، بیانیه ملی 199۴كشور تاثیر منفی دارند. در سال  یافته بر رشد اقتصادی یككه جرائم سازمان

یافته یك تاثیر مخرب بر نهادهای اجتماعی، اقتصادی و ناپل رسما اعالم كرد كه جرائم سازمان

كنند. می سود و یا كنترل بازار استفادهدارند و از خشونت، ارعاب و فساد برای كسب  سیاسی

                                                           
1- Godson 
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یافته نشان داد كه بیش از نیمی  اخیرا یك نظر سنجی درمورد رابطه بین فساد و جرائم سازمان

از شهروندان اروپایی بر این باورند كه بیشتر فساد در كشورهایشان به جرائم سازمان یافته مرتبط 

توانند فساد را در تمامی سطوح جامعه تقویت  ته میاست. با توجه به این رابطه، جرائم سازمان یاف

كنند. جرائم سازمان یافته زمانی كه نهادهای عمومی جامعه تضعیف شوند،  بیشترین رشد را 

توان در مطالعات تجربی كشورهای مختلف در مناطق مختلف دارند. شواهدی از این دست را می

نی بودند كه نشان دادند كه پرداخت رشوه ( اولین كسا197۴جهان پیدا كرد. بكر و استیگلر)

تواند تهدید پیگرد قانونی را برای جنایتكاران تضعیف كند.  توسط جنایتكاران به قانونگذاران می

گذاری در زمینه جرائم سازمان یافته باعث كاهش عملكرد اقتصادی و عوامل دخیل در سرمایه

ریزی و ارتكاب آن توسط یك گروه ، برنامهشود. ركن مهم جرائم سازمان یافتهرشد اقتصادی می

مجرمانه است. در صورتی كه اعضای گروه مجرمانه همگی دارای ملیت واحد بوده و در كشور 

یافته گردند و این جرم از حیث موضوع، هدف و قلمرو ارتكاب محدود خود مرتكب جرم سازمان

. اما یابدیافته داخلی تحقق مینبه قلمرو جغرافیایی همان كشور باشد در این صورت جرم سازما

در صورتی كه یكی از موارد سه گانه باال یعنی موضوع، قلمروارتكاب و یا هدف از آن كشور تجاوز 

كند جرم مزبور فراملی خواهد بود. سازمانهای مجرمانه با نفوذ بر ادارات و مردمان از یك طرف و 

شود. این سازمانها درت آنها افزوده مینفوذ اقتصادی آنها از طرف دیگر به طور مستمر بر ق

كنند و حاضر به همكاری با آنها نیستند را با خشونت سیاستمداران و بازرگانانی كه مقاومت می

 ترسانند.و تهدید می

حرفه "  با موضوعآمستردام  دانشگاه مركز پژوهش و اسناددر  (۲۰۰5و همكاران) ادوارد

م تفاوت بین جرآنها  .ندبر اساس تحقیقات در هلند ارائه كردرا   "یافتهجنایی در جرایم سازمان

در سطح باال چندین وی  را مورد بررسی قرار دادند.  و جرم و جنایت یافتهو جنایت سازمان

رم های جكه چالش اساسی  یافته ایبدست آوردند به گونههای جالب توجه قابل توضیح یافته

یافته وجود در جرایم سازمان ابتدا، نوجوانان تقریبا .استداشته شناسی رشد زندگی مجرمانه 

سی سالگی ، چهل ، پنجاه ، و یا  سنین  ندارد و بسیاری از مجرمان بسیار قدیمی هستند  و در

دوم، بخش بزرگی از آنها فقط در سنین باالتر در جرایم سازمان یافته وارد  .حتی مسن تر هستند

همانطور كه در تحقیقات سنتی دركارهای مجرمانه، كه شوند. این شروع دیر عجیب نیست، می

 در تضاد با این ایده این یافته ها. قابل توجه است دارسابقه هنوز تشكیل یك گروه از مجرمین

نی در نوجوانی دنبال شود و كسا كلی است كه باید جنایت در سنین باالتر با سابقه جرایم قبل

مهمی برای زندگی مجرمانه هستند،  جیهتودارند خطر های فردی و سابقه طوالنی پر كه ویژگی

تواند توسط مكانیسم ها همچنین میاین یافته.یافتهچه رسد به زندگی با جرایم جدی و سازمان
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یافته نقش دارند. چهار عامل مهم كه نقش كلیدی دارند كه در جرایم سازمان باشدهای مختلف 

های اوقات فراغت و فعالیت ، روابط كار،1رفی اجتماعیروابط اجتماعی و اثر گلوله ب عبارتند از:

 (.3۴: 1391)جوهانا پوتونن،  ای، و رویدادهای زندگی )از جمله شكست های مالیحاشیه

اعالم « یافته چینیخطر افزایش جرایم سازمان»ای تحت عنوان ( در مقاله۲۰13) پنگ وانگ

فقر  وجود به حاشیه رانده شدن و افزایش همراه با یافتهظهور مجدد جرایم سازماننماید: می

كارگران از كار كنار گذاشته شده، روستاییان مهاجر و  است:درسه گروه جدید در شهرها شده

ین ا منجر به گسترش سریع شهرنشینی شده، . اگر چه گسترش اقتصادی"فقر جدید شهری"

 اه نبود. عالوه بر این، رنسانسهمر اقدامات رفاهی فرایند با زیرساخت های عمومی و اجتماعی موثر

در چنین شرایط نامطلوب،  است.نابرابری همراه بوده با ظهور مجدد قابل توجه اقتصادی چین

ت و به دنبال فرص شوند،اغلب به بهره برداری از جرایم زیرزمینی متوسل می مردم محروم از منابع

 .بازار سیاه برای كاالهای غیرقانونی هستند در

 نظری مبانی -2-2

جرم و جنایت بزرگ  پیش بینی كرده است كه اكثر بزهكارانی كه در Desistance نظریه 

به طور  .( 311: ۲۰13)امیر،  كنندمینهای مجرمانه خود را رها شوند، در نهایت فعالیتمی

« ارینظریه امتیاز انحص»شود و سنتی، سازمان جنایی به مثابه یك شركت انحصاری پنداشته می

رود. مدل انحصاری داللت یافته به كار میطور عمده به منظور تجزیه و تحلیل جرائم سازمانبه 

بر این دارد كه جرائم بالقوه فرصت انتخاب ندارند و باید به سازمان جنایی ملحق شوند، البته اگر 

گیر اتصمیم به ارتكاب جرم داشته باشند. این دیدگاه به واسطه  توصیف رفتار جنایی، چندان فر

نیست. آنها مدعی بودند كه تعیین ساختار بازار را برای ارتكاب جرم باید به صورت درونی باشد، 

های بهینه اجرای جرائم و به خصوص جرم، ای را در مورد ترفندهای قابل مالحظهیعنی دخالت

 شامل شود.

« هاه تبانی خارجینظری»یافته با عنوان های جرائم سازمانترین نظریهامروزه، یكی از گسترده

افته یشود. این نظریه، بیگانگان و تاثیرات بیرونی را در مورد گستردگی جرائم سازمانشناخته می

 186۰گیری را در طی دهه ها اهمیت چشمدانند.  )مافیا( براساس نظریه تبانی خارجیموثر می

گذاری جرائم سازمان اند، مهاجران سیسیلی نیز، مسئول  پایهدر شهر سیسیلی به دست آورده

                                                           
1- Social Snowball Effect  
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باشند كه متشكل از بیست و پنج موسسه ویا خانواده های تحت سلطه یافته ایاالت متحده می

 افراد ایتالیایی است. 

بر این باور است كه مردم پس از در نظرگیری خطرات كشف و « نظریه انتخاب منطقی»

-زنند. مثالبه ارتكاب جرم میها، دست های اجرای این فعالیتمجازات جرائم و هم چنین پاداش

های این نظریه عبارتند از: مردی كه متوجه رابطه  نامشروع همسرش با فرد دیگری شد و تصمیم 

گرفت كه او، معشوقش و یا هر دو را به قتل برساند، متصدی بانك كه مشكالت مالی را تجربه 

 ریافتی خود را افزایش دهد،كرده بود و تصمیم گرفت كه پول را از بانك اختالس كند تا حقوق د

ای را های سادههای اجتماعی ناچیزند راهكرد فرصتمرد جوان در بخش مركزی شهر كه فكر می

 برای كسب در آمد مثل داد و ستد كوكائین خالص انتخاب كرد.

تواند رشد سازمان سری و قانون ( ذكر كرد كه نظریه انتخاب منطقی می۲۰۰1)1اشوراتس

وضیح دهد. منطقی است كه به دلیل در آمد كم و مشكالت مالی در سطح فردی، شكن روسیه را ت

و هم چنین نیروی فاسد پلیس، به سمت جرائم سازمان یافته حركت  كنیم و سطح زندگی را 

 برای اعضای ملحق شده به سازمان جنایی  ارتقاء دهیم.

بازدارنده كاهش پیدا  برخی از نظریه پردازان معتقدند كه جرم به واسطه  كاربرد عوامل

ای است كه در آن، مجرمان كند. هدف عوامل باز دارنده )پیشگیری از جرایم( براساس فرضیهمی

 كنند واحتماالت گیر افتادنیا بزهكاران بالقوه قبل از ارتكاب جرم، به خوبی در مورد آن فكر می

نظریه »چنین اعتقادی،  دهند. طبقو یا ترس از دستگیری و مجازات شدید را مدنظر قرار می

شود، در حالی كه كند كه جرم به واسطه ی خطر مجازات خنثی میمطرح می« پیشگیری كلی

، مجازات اقدامات جنایی باید آن قدر شدید باشد كه مجرم «نظریه پیشگیری خاص»براساس 

های الیتشروع فعبه منظور توضیح « نظریه یادگیری»هرگز آنها را دوباره تكرار نكند. عالوه بر این، 

ها و ای از نظریه یادگیری به رویكردها، توانایی، ارزششوند. بخش عمدهجنایی استفاده می

 كند. رفتارهای مورد نیاز جهت حفظ حرفه جنایی تاكید می

نند، كهای انحرافی فرهنگی بر این باورند كه ساكنان محله فقیر نشین، قانون را نقض مینظریه

نند. كفرهنگ فرعی منحصر به فرد تعلق دارند و در مناطق طبقه پایین زندگی میزیرا آنها به یك 

 ها و ضوابط فرهنگ فرعی نیز با معیارهای طبقه باال مغایرت دارد. ارزش

به منظور توصیف و توضیح تمایزات در سازمان « نظریه شبكه اجتماعی»از  ۲برونسما و برناسكو

ده كرد و سه نوع اقدامات غیر قانونی فراملی را ارایه نمود اجتماعی میان گروه های جنایی استفا

                                                           
1- Shvarts  
2- Bruinsma and Bernasco 
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از جمله: قاچاق و تجارت هروئین به مقدار زیاد، داد و ستد در زمان، و داد ستد خودروهای دزدیده 

هایی كه در بازارهای بزرگ هروئین فعالیت دارند. بیشتر دوست دارند كه با هم صمیمی شده. گروه

هایی كه در داد و ستد زنان مشاركت ر قومی شبیه هم باشند. گروهو متحد، منسجم. و از نظ

ای برخوردارند، در حالی كه سه گروه از بزهكاران موجود در زنجیره از دارند، از ساختار زنجیره

 هایاند كه در بازار خودروهای دزدیده شده فعالیت دارند. هر دو گروه نسبت به گروهجمله افرادی

-های فاحش در سازماناند. تفاوتو فروش هروئین دست دارند، كمتر منسجمجنایی كه در خرید 

ا شوند كه بهای اجتماعی میان سه نوع از اقدامات غیر قانونی به خطرات قانونی ومالی مربوط می

های جرائم تحت بررسی و سطح اطمینان بین بزه كاران همدست ارتباط دارند. اغلب، سازمان

های دیگر جرائم سازمان ای برخوردارند. برای مثال، درست مشابه شكلجنایی از ساختار شبكه

 (.۴۴: 1393یافته )از قبیل: داد وستد اسلحه. قاچاق افراد مهاجر و خود فروشی( )كاچالك،

 چگونگی نفوذ در سازمانهای جرم -2-2-1

 تعداد شوند یا درهایی نیست كه قبل از روز به صف میامروزه دیگر قدرت در تعداد گردان

كه دیگر  هایی استكاركنانی كه تحت امر ما هستند بلكه در توانایی و قابلیت نفوذ به قلب نظام

های آنان را بیرون كشید یا قدرت آنها را به موانعی برای محافظت از خود ندارند، تا بتوان ثروت

باران تا بم دست گرفت. نفوذ به یك شبكه اطالعاتی راهبرد نظامی، دستاوردهای بیشتری دارد

ابود های دفاعی دشمن را نگسترده ولی كور یك پایگاه صنعتی، چرا كه این عمل به یكباره شیوه

سازد. در مورد تهدیدات جنایی نیز مسئله چنین است. ما امروزه بیشتر به سازمانهای جنایی می

نان این پس، چپذیر مظنون هستیم، سازمانهایی كه از یافته، غیرمتمركز، متحرك و انعطافجهش

توان آن را باز شناخت. قدرت در بافت اقتصادی و جامعه روكش و پوشیده شده كه به زحمت می

آنان جهانی ولی فعالیتشان محلی است، آنها قوی هستند چرا كه همه جا حضور دارند و وقتی 

: 138۲ان،)میارد و همكار شوندناپذیرتر میتوانیم آنان را در جای خاصی ببینیم، آسیبكه نمی

 هایای از افراد، انجمنیافته متشكل از توده مبهم و پیچیده(. یك فعالیت جنایی سازمان89

های بسیار مختلف است. برخی از آنها كاماًل های خصوصی با اساسنامهتجاری، گاهی انجمن

و  نقصهایشان كامالً مجرمانه است. برخی دیگر ظاهری بیزیرزمینی و مخفی هستند و فعالیت

ای هرو یك مدار اقتصادی مجرمانه بیش از پیش به یك گروه از بنگاهدرستكارانه دارند. از این

ها، شبیه است كه به مدد تقسیم كار، بسیار شبیه به اقتصادی و حتی به یك شاخه از فعالیت
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را  هكنند. برخی از آنها هسته تیره و تار این سازمان مجرمانتقسیم كار اقتصاد قانونی، كار می

كنند و گردند تا اینكه در آن نفوذ میدهند، اما اكثر آنها آنقدر دور اقتصاد قانونی میتشكیل می

ان یابند. زیرا آنهایی كه تجربه یا قدرتشترین مناصب این اقتصاد نیز دست میگاهی به آبرومندانه

واسطه اعمال  هستند. به« وقتمجرمان پاره»دهند یافته قرار میرا در خدمت جرم سازمان

، وكیل افتند و نه با فاصله گرفتن از آنشان است كه این افراد در بستر جرم و بزهكاری میحرفه

شود، بلكه یك نگهبان زندان، یك پلیس یا برای كسب پول نامشروع، خودش مرتكب دزدی نمی

كند یا نهان میكند، مدارك و ادله جرم را كتمان و پكند شاهدان را تهدید میقاضی را اجیر می

؛ كندكند. نقش واسطه را ایفا میاش به وی اعطا میبا استفاده از حمایتی كه منصب حقوقی

كند اما، اگر وی چشمش را بر منشأ پولی كه بانكدار خودش در قاچاق مواد مخدر شركت نمی

ند. یافت ككند نبندد، قاچاقچی هرگز نخواهد توانست منافعش را در بازارهای مالی بازتطهیر می

ناپذیر برای تحقق سود مجرمانه را به خدمت تجارت مجرمانه تمام این اعمال فرعی اما اجتناب

گیرد. لذا برای جامع بودن، باید چهره كامالً قانونی اقتصاد مجرمانه را در نظر گرفت. وقتی می

رهای یك كارتل مواد مخدر، یك شركت هواپیمایی را برای صادرات محصوالتش به سوی كشو

 همان(. ) خرد، این شركت باید همچون یك شركت واقعی عمل كندكننده میمصرف

گیرد موارد بی شمار است. ای كه توسط مجرمین سازمان یافته صورت میفعالیتهای مجرمانه

توان عناصر سازمان جرم را در آنجا یافت. لذا به طوركلی مجرمین چرا كه هر كجا سودی باشد می

كنند. ضمن اینكه مجرمین ای را رهبری و هدایت میترین عملیات مجرمانهپیچیده سازمان یافته،

دهند، اما عملیات در خارج از مرزهای این حوزه رشد و ترقی خود در داخل یك كشور ادامه می

: 139۲)بیابانی و مظفری،  توان هریك را به طور جداگانه تشریع كرددهند كه میكشور انجام می

۴۰.) 

: در این روش، با هدف مشخص و روشن تشكیل یك نیروی تبهكاری برتر و 1شدیدنفوذ  -1

دهند و آنها را با نیروهای تبهكاری محلی ملحق و مسلط را در سیستم نفوذ می

 نمایند. هماهنگ می

                                                           
1 - Hard  Penetration 
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: در این روش ، آنان بطور عمده به دلیل تهدیدی كه از ناحیه عوامل پلیس 1نفوذ آرام -2

وجود دلیل یا موقعیتی كه ممكن است فشار روی آنان بیشتر  مطرح بوده ویا به علت

 شود، ظرافتهای بیشتری را به كار می بندند. 

: در این روش، آنان خدمات تبهكارانه مهم، اعم از پول شویی یا ترور ۲عملیات خدماتی -3

دهند. این گروههای تبهكار، به منظور فلج را، برای حذف سایر رقبای تبهكار انجام می

 كنند. ن بخشهای مهم اقتصادی تسلط پیدا میكرد

 مجرمين سازمان یافتهراهبردهای  -2-2-2

جنایی در فعالیتهای مجرمانه های گروهسه راهبرد اساسی را كه توسط  (۲۰13) وانگ پنگ 

 برند را شناسایی كرده است.بكار می

در سرزمین  محلی هایگروه با خارج از كشوراز  های تبهكارگروه همكاری روابط اول، -1

مهاجران  كاالهای مصرفی، قاچاق مرزی برای تسهیل بومی ی هاچینی . ماننداست اصلی

در به و مواد مخ ، اسلحه، پول تقلبی وسایل نقلیه به سرقت رفته ،، روسپی، غیر قانونی

  .كار گرفته شوند

ی از جدید شاخه برای ساخت اعزام در حال در خارج از كشور ، اعضای هسته اصلیدوم -2

قانونی و غیر قانونی  های همتجارت برای كسب پول از طریق اصلیدر سرزمین  گروه 

 ثال،به عنوان م كند.می باشند و نیز حضور پلیس فاسد دولتی نیز شرایط را مطلوب می

 شهر كوچكی واقع در رودخانه، 3شنژن در  Sun Yee On ای ازشاخه '– عقاب  باند '

 ایجاد شد. چان 198۰اواخر در اواسط تا Shekpor چان  Triadاعضای  توسط -مروارید

 به هنگ كنگ مجبور به فرار نابود شد پلیس سركوب با 1991در  شنژن شاخه زمانی كه 

 . شد

 تجارت در گذاریسرمایه ایبه طور فزاینده خارج از كشوراز  های جنایتكارسوم گروه -3

سرمایه جذب  برای كشور اصلی های مطلوبو سیاست با كارآفرینان همكاری مشروع و

 .ندكنمیند دست پیدا اكه به تازگی توسعه یافته بازار انحصار به گذاران خارجی

                                                           
1 - Sort Penetration 
2 - Service Penetration 
3- Shajing  



 304..............................................................................امروز جهان در یافتهسازمان جرایم تهدیدات

 

 روش تحقيق -3

پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع كاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی تحلیلی 

ت معتبر استفاده شده است. این مقاله می باشد. به منظور مروری بر ادبیات از منابع كتابها، مقاال

مروری بر نظریات و اقدامات در راستای تهدید های جرایم سازمان یافته در دنیای امروز تنظیم 

و جمعیت مورد مطالعه متخصصان پلیس تعیین شده است. برای تجزیه و تحلیل داده  شده است

ها با توجه به ماهیت داده ها از یك سو و اهداف از سوی دیگر با كمك تحلیل عامل استفاده شده 

است. در مقاله حاضر سعی می شود با بررسی دیدگاه های صاحب نظران و بعد از شناسایی 

مدلی  ها در قالب ابی به مقوالت اصلی و برقراری ارتباط میان آن با تحلیلمفاهیم اصلی و دستی

فرضی ارائه شده است. محور اصلی تحقیق عبارت است از: تهدیدات جرایم سازمان یافته در دنیای 

 امروز كدامند.

 تعریف جرائم سازمان یافته -3-1

دارد، كه متاسفانه اجماعی در یافته در متون علمی وجود تعاریف متعددی از جرائم سازمان

را برای جرایم  تعریف 15۰ از نماید بیشاعالم می المبس  فون پذیرش آن وجود ندارد. كالوس

(. هر چند، بسیاری از آنها، ۲5: 1395 )بیابانی و سلطانی فر، استیافته مشخص كردهسازمان

 دارند ایلتم یافتهسازمان ایمجر سنتی اند. اما تعاریفكننده، متحیركننده و یا ضد و نقیضگیج

-(. باتوجه به گفته1396)بیابانی و مقیمی، باشند حاصل از كسب استوار سود انگیزه بر اساس كه

وون لمب « یافته وجود ندارد.تعریف قابل قبولی از جرائم سازمان»  (،۲۰۰7)1های ابادینسكی

یافته ذكر كرد كه تصویر سازمانهای اروپائیان در تعریف جرائم (، با در نظرگیری تالش۲۰۰5)

ر های فرهنگی دتاریك، جدا از هم و اغلب ضد ونقیض است، زیرا تفاوتیافته، كلی جرائم سازمان

( مسئله تعریف را خالصه كردند، ۲۰۰7آفرینی آن وجود دارد. لیمن و پاتر )ها و مفهومبرداشت

ست نی« جرائم»یافته، كلمه م سازمانترین مسئله در فهم جرائزیرا آنها معتقد بودند كه بزرگ

های مفهومی و نظری پیرامون معنا، است.  ما به منظور غلبه بر چالش« یافتهسازمان»بلكه كلمه 

یافته، جرائم سازمان( »۲۰۰۴)۲یافته، به مطالعات آلبانیزماهیت و مفهوم آفرینی جرائم سازمان

ند كندی از فعالیت های غیر قانونی كار میمناقدامات جنایی مداومی هستند كه به منظور بهره

و اغلب در تقاضای عمومی قرار دارند. موجودیت مداوم آنها در اثر استفاده از نیروها، تهدیدات، 

(. جرائم ۲۲: 1393)كاچالك، «شودكنترل امتیاز انحصاری، و یا فساد ماموران دولتی حفظ می

                                                           
1- Abadinsky 
2- Albanese 
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ود. شه مرتكب جرم به منظور سود غیر قانونی مییافته معادل است با هرشكل از سازمانی كسازمان

یافته وجود ندارد. این به ای از مفهوم جرائم سازمانبا این حال هنوز تعریف یكنواخت و گسترده

این دلیل است كه جرائم سازمان یافته به شكل و شدت یكسانی در كشورهای مختلف ظاهر 

  (.3-5: ۲۰16حارمی،و)م شودنمی

 سازمان یافته اهداف جرائم -3-2

 كسب منافع مالی و اقتصادی -1

 كسب قدرت اعم از قدرت اقتصادی و سیاسی -۲

 اقدامات جهت براندازی حكومت یا دولت حاكم -3

یافته كسب منافع مالی و كسب قدرت سیاسی جهت گرچه اهداف اصلی جرائم سازمان

تری ه اهداف جزئییافتباشد، اما جهت رسیدن به این اهداف، جرائم سازمانبراندازی حكومت می

 كنند كه عبارتند از:را دنبال می

 پرداخت رشوه به مدیران عالی رتبه جهت گریز از قانون. -1

 پرداخت رشوه به پلیس جهت فرار از تحت تعقیب و گریز بودن.   -2

 ایجاد روابط فاسد با مقامات عالی رتبه سیاسی و اجرایی. -3

 خشونت اجتماعی.از میان برداشتن رقبای سیاسی و اقتصادی و اعمال  -4

گذارند. جرائم سازمان یافته به دلیل جرائم سازمان یافته آثار خطرناكی را در جامعه باقی می

ارتكاب جرائمی از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و كودكان، قاچاق سالح و مهمات، جرائم 

 از: اقتصادی و اعمال خشونت آثار مخربی در پی دارند كه به طور خالصه عبارتند

 ایجاد تزلزل در جامعه از طریق فساد اداری. -1

 تضعیف اقتصاد و ایجاد وابستگی های اقتصادی.  -2

 تضعیف حكومت. -3

 جلوگیری از اعمال عدالت با فاسد كردن قضات. -4

)هاوك و  دهندها را انجام مییافته طیف وسیعی از فعالیتهای جرم و جنایات سازمانگروه

 (.1-3: ۲۰1۰پترك: 

از لحاظ  یافته هم اهداف اقتصادی و هم سیاسی دارند.های جرایم سازمانگروهبه طور كلی 

اقتصادی، آنها باید اطمینان حاصل كنند كه درآمد ثابت و در صورت امكان، باالیی را دریافت و 

های بزرگ پرداخت فوری داشته باشند. اساسا، های سوء استفاده مانند دزدی و سرقتاز پروژه
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های غیر قانونی و د تا به عرضه محصوالت و خدمات برای كسب و كار و بازارنباش آنها باید قادر

از لحاظ سیاسی،  دارد بپردازند. قانونی، مانند مواد مخدر، پول یا هر چیزی كه به بازار نیاز

های جرم و جنایت امیدوارند به قدرت اقتصادی و سیاسی برسند كه كنترل منحصر به سازمان

صار بیش از حد روی تجارت و یا مناطق خاص یا معموال در صورت امكان هر دو را فرد و / یا انح

ها ممكن است و یا نامشروع در اختیار داشته باشند. عالوه بر این، این گروه به صورت مشروع 

پس از تبدیل شدن به یك گروه جنایتكار بین المللی اغلب برای به دست آوردن كنترل در فراتر 

اگر انحصار روی از كسب و كار و یا مناطق به علت رقابت با سایر  تی تالش كنند .از مرزهای دول

  .( 313: ۲۰13)امیر،  شوندهای تبهكار غیرممكن شود، با یك آرایش كارتلی وارد مذاكره میگروه

 های جرائم سازمان یافتهویژگی -3-3

 است:های زیر در مورد جرائم سازمان یافته تاكید بیشتری شدهویژگی

 های مشابه خارجیعملیات ملی و ارتباطات گسترده با گروه -1

 اندازه بزرگتر -2

 سوددهی بیشتر -3

 هاباال بودن حجم فعالیت -4

كند كه مرزهای ملی را در ارتباط با یافته فراملی و ملی هنگامی معنا پیدا میجرم سازمان

 را به اجرا گذارد. موضوع یا جرم و هدف موردنظر پشت سر گذاشته و در ورای آن اقداماتی 

ای ههایشان را در سرتاسر حوزهجنایتكاران فراملیتی بازیگرانی مستقل هستند كه فعالیت

 كنند. مختلف برای به حداقل رساندن خطر قانون دنبال می

ز چندین المللی متشكل ایافته، سیستمی بینبه گفته تحلیلگران سازمان ملل جرائم سازمان

كننده متقابل است. این های حمایتهایی از زیرمجموعهشامل شبكه "اقتصاد موازی"بخش 

 باشد. های توزیع میاقتصاد موازی خود اغلب دارای تبادل كار و روش

 كند. یافته ارتباط بین بازارهای غیرقانونی مختلف را تقویت میهای جرائم سازمانرشد شبكه

باشد. فساد، سو استفاده از قدرت عمومی در ای مییافتهفساد یكی از اصول هر جرم سازمان

 باشد.  جهت كسب منافع شخصی می

ته یافیا همان سیستم امنیتی روسیه گزارش داد كه جرائم سازمان FSB، 1999در اواخر سال 

 عضو دارد و نزدیك به پنجاه درصد اقتصاد كشور را در دست دارد.  7۰۰۰۰روسیه حدود 

 كند عبارتند از:یافته را تسهیل مینایتكارسازمانهای جعواملی كه عملكرد گروه
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 سازی در مقیاس وسیعباز شدن بازارها و توزیع مجدد مالكیت و خصوصی -1

انتقال عمده در ساختار سیاسی مانند از دست دادن كنترل یك طرفه ایالتی و ائتالف  -2

 حاكم

های كلعدم وجود هنجارها و فقدان یك سیستم اجرای قانون برای جلوگیری از تش -3

 جنایی و سیاسی 

یك سازمان جنایی همانند یك كسب و كار مشروع مایل به رقابت در بازار كاالها و خدمات 

 باشد. غیرقانونی در سطح بین المللی می

های سیاسی و اقتصادی و همچنین رو به رشد بودن بین المللی جرم و نفوذ آن در بخش

های به بحث در مورد مرحله جدیدی از همكاریتحقیقات اخیر در مورد اجرای قانون، منجر 

است. اتحاد استراتژیك یك مشاركت و همكاری تجاری است كه جنایی و اتحاد استراتژیك شده

های جنایتكار و اعضای تواند بین گروهها میاست. این همكاریبر پایه اهداف هماهنگ ایجاد شده

 وجود داشته باشد.  "سركش"به اصطالح 

یافته به دنبال كسب سود و منافع مادی هر چه بیشتر اینكه مرتكبان جرائم سازمان با توجه به

ای به هشوند بلكه در مواردی نیز با انجام فعالیتهای مجرمانه میهستند نه تنها مرتكب فعالیت

 باشند.ظاهر قانونی به دنبال كسب قدرت می

شود بلكه ، اجتماعی و اداری میارتكاب جرائم سازمان یافته نه تنها موجب فساد اقتصادی

 اندازد. امنیت و نظم بین المللی را نیز به خطر می

یافته بكاهد تقویت ابزارهای مبارزه با این تواند از تهدیدهای ناشی از جرائم سازمانآنچه می

)ر.ك باشدهای پلیسی میای و بین المللی جهت همكاریگونه جرائم، انعقاد قرارداد منطقه

 (.377-387: ۲۰۰1،جمیسون

 تفاوت جرایم سازمان یافته سنتی و مدرن  -3-4

 های زیادیمفهوم جرائم سازمان یافته یكی از مفاهیم امنیتی و علوم جنایی است كه بحث

 های جنایی راای از فعالیتبر سر آن وجود دارد. اساسا مفهوم جرائم سازمان یافته طیف گسترده

سازمانهایی است  كه امروزه پیچیده تر از قبل می باشند كه  دهد و شامل رفتار ذاتیپوشش می

  دهدها اجازه میهای جدید است كه به آندر واقع این پیچیدگی به دلیل استفاده از فناوری

های مختلف جامعه مدنی باعث ایجاد امنیت مردم را راحت تر به خطر بیندازند و با نفوذ به الیه

. ماهیت پیچیده روابط سیاسی، اقتصادی و تكنولوژیكی در عصر خشونت، ترس و بی عدالتی شوند
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كند. با وجود رویكردهای متفاوت یافته كمك میمدرن تا حد زیادی به گسترش جرائم سازمان

 یافته اجماع بر عناصر اولیه زیر وجود دارد:در تعریف جرائم سازمان

 وجود یك سازمان متشكل از مجرمان دائمی -1

 عملیات جنایی  -2

 های جناییسودآوری به عنوان هدف نهایی فعالیت -3

 استفاده از نیروها یا تهدیدات و فساد اداری برای تحقق اهداف  -4

 های اختالل امنیت دربا توجه به توسعه سریع تكنولوژی بدون شك خطر گسترش انواع شكل

در اختیار یافته با توجه به قدرت مالی و ساختار سازمانی بزرگ كه درجه اول جرائم سازمان

توانند به عنوان هایی كه میهای جنایی خاص هست، وجود دارد. به عبارت دیگر، فعالیتسازمان

بندی شوند ابعاد جدیدی را در عصر مدرن گسترش داده یافته طبقهجرم سازمان

  (.6-8: ۲۰16حارمی،و)ماست

 چندین نوع از جرائم سازمان یافته مدرن و سنتی آورده شده است: (،1)در جدول 

 : انواع جرایم سازمان یافته مدرن و سنتی1جدول 

 مدل مدرن مدل سنتی

قمار اینترنتی، قاچاق داروهای ساخته دست بشر مانند  قمار محلی، قاچاق هرویین یا كوكایین

 قرص های اكستازی

 فساد و آدم رباییاخاذی از بازرگانان،  رباخواری

 سرقت مالكیت معنوی نرم افزار نگهداری از محصوالت مسروقه

 

 های پژوهشیافته -4

 تهدیدهای جرائم سازمان یافته  -4-1

دهند در حالی كه بانكداران و سرمایه داران بین المللی دولت را از باال تحت فشار قرار می

كشند. قدرت دولت را از پایین به چالش می )تروریست ها و قاچاقچیان( مجرمان سازمان یافته

های بین المللی با وادار كردن مسئوالن به تسلیم یا سرباز آنها با استفاده از تكنولوژی و شبكه

-1۰3: 139۲)ترورسون،  كنندزدن از اداره حكومت، اهداف خود را به گوشه كنار دولت دنبال می

1۰۲.) 
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ا ای از مطالعات رسازمان یافته به عنوان تجارت، مجموعهآلبانیز معتقد بود كه عملكرد جرائم 

كند. به عنوان آورد كه فاكتورهای مورد نظر را از تشكیل اقدامات جنایی جدا میبه وجود می

تنباط برید، این طور اسمثال، وقتی كه نظریه كلی سازمان را در رابطه با فعالیت جنایی به كار می

ا اند و مشاركت ره از فرضیه های اساسی مشابه سرچشمه گرفتهمی شود كه جرائم سازمان یافت

كنند. ضرورت حفظ وگسترش سهام فرد از بازار؛ براساس این یافته، در بازار غیر قانونی اداره می

ونی های قانای تشكیل و شكوفا می شوند كه تجارتهای جرائم سازمان یافته به همان شیوهگروه

هند. دالعمل نشان میكنندگان، مشتریان و رقبا عكسقاضاهای تامینآنها به نیازها و ت -هستند

تنها تفاوت میان جرائم سازمان یافته و تجارت قانونی  این است كه مجرمان سازمان یافته در 

 دهندهای قانونی، این كار را انجام نمیدر حالی كه تجارت كنند،تولیدات غیرقانونی  داد و ستد می

 (.۴۲: 1393)كاچالك، 

جرایم سازمان یافته از دید سیاستی توسعه، در كشورهای تحت خطر مورد توجه قرار گرفته 

گردد كه اكثر كشورهای جنگ زده و تحت خطر به اهداف است. دلیل این امر به این نكته بر می

 ۲۰۰5كنند و همچنان درصد فقر باالیی دارند. در اوایل سال سوم دست پیدا نمی ای هزارهتوسعه

به این نكته اشاره داشت كه اثرات منفی جرایم سازمان یافته  1نتایج اجالس سازمان ملل متحد

های فراملی روی توسعه، صلح و امنیت و حقوق شهروندی حائز اهمیت است. از آن زمان چرخه

های مسلح و خشونت مجرمانه به عنوان مانعی در برابر رشد و توسعه مشخص تكراری از گروه

ها آن بود كه تأثیرات جرایم سازمان یافته فراملی در درگیری ۲۰۰5های اجالس پیامد شدند. از

 ۲های عمومی مورد توجه بیشتری قرار گرفت. گزارش سازمان همكاری اقتصادی و توسعهو تنش

، جرایم سازمان یافته فراملی را به عنوان ۲۰15در مورد كشورهای در معرض خطر در سال 

ناك توصیف كرده است كه به طور خاص تأثیرات معكوسی بر این كشورها ای بد و خطرپدیده

 (. 8: ۲۰15)ورث،  دارد اما به طور متناوب در لیست مجموع كشورها بازتاب نمی یابد

دهند و تهدیدی ای جهانی است كه اغلب در مناطق شهری رخ میجرائم سازمان یافته پدیده

برای جرائم سازمان یافته وجود دارد.  جرائم سازمان جدی برای امنیت هستند. تعاریف متفاوتی 

ای است كه های مجرمانهشدید توسط گروه های مجرمانهشناسی شامل فعالیتدر علم جرم یافته

های خاص برای كسب منافع مالی یا قدرت، مرتكب دارای تشكیالت منسجم و پیچیده یا ویژگی

ان یافته عبارت است از: هرگونه فعالیت غیر قانونی یكی دیگر از تعارف جرائم سازم .شوندجرم می

                                                           
1- World Summit 2005 
2- Organization for Economic Co-operation and Development 
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مداوم توسط یك فرد به تنهایی یا به طور مشترك یا به عنوان یك عضو از سندیكای سازمان 

یافته جرم و یا به نمایندگی از چنین سندیكایی با استفاده از خشونت یا ارعاب یا سایر موارد غیر 

یگر مزایا. جرائم سازمان یافته هم در كشورهای فقیر و قانونی با هدف كسب مزایای مالی و یا د

دهند. جرائم سازمان یافته مشكالت جدی را به ویژه در مناطق هم در كشورهای ثروتمند رخ می

 (.1: ۲۰1۰)هاوك و پترك،   كنندشهری برای دولت و عموم مردم ایجاد می

اند این موضوع ته متضرر نشدهدر هیچ قرنی كشورها به اندازه قرن حاضر از جرم سازمان یاف

به بعد عمده كشورها در سند راهبردی این جرم را به  ۲۰۰3آنقدر دارای اهمیت بوده كه از سال 

 های دوجانبه و چندعنوان تهدید مهم شناسایی و معرفی كردند. بر این اساس در اكثر تفاهم نامه

ست. چرا كه جرایم سازمان یافته جانبه جرایم سازمان یافته مورد تاكید همگان قرار گرفته ا

تهدیدات جدی و طوالنی مدت روی مؤسسات، جامعه، اقتصاد و كیفیت زندگی شخصی مردم 

ی ای و بین المللكند و به جز این اثرات جرایم سازمان یافته در اقتصاد و امنیت منطقهایجاد می

متعاقب آن برای افراد  (. و به عنوان تهدیدی برای توسعه و31: 1395)بیابانی،  مشهود است

شود. بخشی از این افزایش توجه به این مقوله به ها برای توسعه، قلمداد میمسئول در همكاری

های امنیتی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی در برخی این دلیل است كه سیاست

به طور معمول در خطر  از كشورها به سختی به نتایج مطلوب رسیده است. این گروه از كشورها

آسیب پذیری باال نسبت به جرایم سازمان یافته بین المللی قرار دارند اگرچه كه اهداف بلند مدت 

های مجرمانه سازمان یافته در مقیاس جهانی است و این كشورها نقش كوچكی در زنجیره گروه

 (.7: ۲۰15)ورث،  كنندمرتبط با تجارت غیرقانونی بازی می

 تهدیدات اقتصادی جرائم سازمان یافته  -4-2

وام گرفتن با نرخ بهره بسیار باال، ترور، بمب گذاری، قمار غیر قانونی، آدم ربایی، فحشا، 

قاچاق) شامل قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر، قاچاق نفت، قاچاق انسان( جعل اسناد، پولشویی، 

های در معرض خطر.  ی، تجارت گونهای، قاچاق تجهیزات نظامتجارت غیر قانونی مواد هسته

هایی مانند قاچاق مواد مخدر، های جرائم سازمان یافته مقدار زیادی پول را از طریق فعالیتگروه

كنند. پول تولید شده از این طریق در صورتی برای سازمان قاچاق اسلحه و جرائم مالی تولید می

ای در بازار مشروع ورند و آنرا بصورت سرمایهای درآاهمیت دارد كه بتوانند آنرا به صورت بودجه

-گذاری كنند. در گذشته سازمانهای مختلف در رقابت با یكدیگر، خودشان را محدود میسرمایه

كردند این رقابت اغلب منجر به خشونت با استفاده از منابع ارزشمندی مانند نیروی انسانی، 

د كننای با یكدیگر همكاری میه طور گستردهشد. اما امروزه این سازمانها بتجهیزات و پول می
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 7: ۲۰1۰ )هاوك و پترك، كندای كمك میها به طور فزایندهاین موضوع به افزایش این سازمان

 (.1-3و

شبكه تبهكار جهانی؛ تأثیر بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ مبارزه با موادمخدر می بایستی به 

یاد  «اقتصاد جنایی»توان از آن با عنوان میعنوان بخشی از یك شبكه وسیع تر درك شود كه 

كرد. این اقتصاد بسیار مخوف در طول دو دهه گذشته از چند جهت بستر بسیار مناسبی را برای 

 است. رشد خود پیدا كرده

طاف انع»های شبكه جنایی جهانی بر اثر این شرایط مساعد تاریخی تبدیل به شبكه -الف

ن فرار از كنترل و هم توان ریسك پذیری بسیار باال را به دست گردید، كه هم توا« پذیر جنایی

های خود كسب آورد و هم امكانات بسیار وسیعی را در سرتاسر جهان برای رسمی كردن فعالیت

 كرده است. 

متوسط )افغانستان، « آروبا»در سراسر جهان از خانه های كوچك « های امنخانه» -ب

 رگ )روسیه( در اختیار آن ها قرار گرفته است. قزاقستان و كلمبیا( یا بسیار بز

را  یافتههای جهانی، جنایت سازمانفرصت تكنولوژیك و سازمانی برای برپایی شبكه -پ

 دگرگون ساخته و به آن قدرت بخشیده است. 

ـ از سوی دیگر گروه های سازمان یافته تبهكار با اغوای سیاست مداران با سكس، موادمخدر، ت 

ر صورت لزوم ایراد اتهامات ساختگی، شبكه وسیعی از اطالعات محرمانه و ارعاب را پول و یا د

 .1اند كه در هر لحظه و در هر كشوری قابل استفاده استفراهم ساخته

 گيرینتيجهبحث و  -5

د هایی كه ضعیف هستنیافته همانند میكروبی است كه در فضا پخش است و بدنجرم سازمان

ای هبینند. چنانچه یك كشور از سیستمبرابر آن را ندارند بیشتر آسیب میو تاب مقاومت در 

وان تنظارتی قوی برخوردار باشد هیچ آسیبی آن را تهدید نمی كند. اما در یك نگاه دیگر می

كند یعنی ابتدا در كشوری این جرم شكل گفت جرایم سازمان یافته همانند بازی دومینو عمل می

نوردد. همچنانكه كشورها در حوزه اقتصاد كی كشورهای دیگر را در میگیرد و سپس یكی یمی

از هم تاسی می پذیرند یعنی اگر یك كشوری دچار مشكل اقتصادی شد و آرام آرام این مشكل 

چگونه »سؤال اینجاست جوید. كند. جرم هم از این شیوه سود میبه دیگر كشورها سرایت می

به یك درهم تنیدگی سیاست، تجارت و جنایت « كاستلز»ه قول این امر ب« مسائل را باید حل كرد

                                                           
1- http ://khabarnameh.gooya.com/society/archives/013202.php 
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های تبهكار جهانی در این بازار آشفته خیلی راحت شود كه مانورهای سوداگرانه گروهتبدیل می

شوند. بنابراین كشورهایی كه از نظر اقتصادی ضعیفترند آورند و گسترده میافتند، دوام میجا می

در غلتیدن در گرداب ناشناخته سرمایه جهانی و در خدمت منبع  ای راحت برایبه عنوان طعمه

-آسان یاب و سكوی فعالیت های جنایی بین المللی كه عواید آن به طور عمده در خدمت شبكه

ها و در نتیجه گاهی مواقع كارتلشوند. آید، تبدیل میهای مالی جهانی به گردش در می

وانند ارتش را وادار یا تحریك به حمله نظامی به كشوری سازمانهای جنایی آنقدر قدرت دارند تا بت

نمایند تا در كنار ارتش بتوانند دارایی یا ثروت آن كشور را چپاول نمایند. حضور با این شیوه چند 

 مزیت را برای سازمان جنایی دارد:

نماید و حضور خود را قانونی جلوه میاول اینكه یك حاشیه امنی برای خود ایجاد می -1

 دهند.

 گیرندگان خودشان هستند.چنانچه مورد خالفی گزارش شود تصمیم -2

ا از كنند و یبجای اینكه نیروهای خود را درگیر مسایل نمایند از توان ارتش استفاده می -3

 كنند.برند و خود راهبر و راهبردها را هدایت میمزدوران كشور اشغال شده سود می

 نمایند. كشور غارت شده  تحمیل میهای حضور خود و ارتش را بر هزینه -4

 نمایند.ها را با خود همسو میدر چنین شرایطی رسانه -5

و در نهایت وقتی به اهداف خود دست پیدا كردند ممكن است با یك عذر خواهی كشور  -6

 را ترك نمایند.
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