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 وویژه گیهای حقوق آن جرایم سازمان یافته 
 

که این موضوع را برای آن برگزیدم که با درنظرداشت تفاوتهای ساختاری،   کرد،  نخست بایست خاطرنشان
ن آن،   عنارصمرتبط وپیامد های سنگی 

ی
بوضوح   ازسایراقدامات مجرمانه نحوه عملکرد ، شیوه ارتکاب، پیچیدگ

متمایز گردیده وباعث میشود تا درک وفهم آن بعنوان جرایم سازمان یافته ازجرایم عادی درافکارعامه مشکالتی 
 را به همراه داشته باشد، لذا بمنظوروضاحت موضوع ، تعریف حقوقی ازین جرایم ارائیه میگردد: 

   ))جرایم سازمان یافته عبارت ازیک تشکیالت جریم است که ازاتحاد بیش
ی

ازدونفرایجاد گردیده ودریک هماهنگ
 به عزم دستیاتی به اهداف مادی)اقتصادی( ویا کسب مقام وقدرت بطورسیستماتیک ارتکاب 

سازماتن
ومند  منازعات داخست که جرایم سازمان یافته ازجمله جرایم ا     میگردد.(( یل، فقدان حاکمیت مرکزی نی 

ش آنرا نسبت به هرجای ووجود بحران اجتمایع وسیایس دریک کشور، بس های مناسبی ظهور، تشکل وگسیی
یی
جوامع  یچوجه در یم سازمان یافته به هجراعواقب زیانبار  دیگرمساعد میسازد،اما الزم به یاد آوری است که

ن تشکال بحران محدود نگردیده بلکه این جرایم از درح ومند وساختارهای منسجمداشیی ، پیوندهای یالت نی 
 های سازماتن بهره گرفته وبمثایه یک پدیده نها قدرتمند جناتی 

ی
یت خطرناک جریم با عبورازمرزهای  وویژه گ

به مخاطره مواجه میسازد . ، اقتصادی واجتمایع جوامع د میل ثبات وامنیت سیایس ن  یگررا نی 
د ازتعریف فوق بوضوح میتوان استباط نمود که جرایم سازمان یافته تشکیالت منظم جریم است که ازاتحا

، این پدیده جریم را ازسایرجرایم 
ی

ن ویژگ ن همی  فرامیل است لذا داشیی بیش ازسه نفرایجاد گردیده ودارای کرکیی
 زمیسازد. متمای

ده اداری،  ، قاچاق انسان وبخصوص قاچاق زنان واطفال پول ، فساد گسیی قاچاق مواد مخدر، تطهی 
قانوتن به هدف سفید س وع، ایجاد  فرارازمالیات وایجاد مراکزتجاری غی  ازی مقادیرعظیم ازدرآمدهای نا مشر

ه ازعمده ترین جرایم است که عامالن جرایم سازمان یافته بگونه  ،تجارت  سالح مراکزفحشا  وغی 
 دهند. مستمروسیستماتیک انجام می

ومیتوان اذالزم به یاد آوری است   عان که عامالن جرایم سازمان یافته هدقن جزء بدست آوردن پول را ندارد ازیین
ولذا بدلیل باورها واعتقادات دیبن به ارتکاب جنایات داشت که عملکرد این گروه مافیاتی ایدیولوژیک نبوده 

فوق  مبادرت نخواهد ورزید واما منافع واهداقن مجرمانه این گروه موجب میگردد تا درموارد متعدد با محافل 
ده ایجاد کارانه متوسل میگردد،  جریم که به نام دین وباورهای مذهبی به انجام اعمال جنایت همکاری های گسیی

ان مواد مخدروعامالن اختطاف انسان با مخالفان مسلح  نمایند بگونه  مثال همکاری همه جانبه قاچاقیی
 درافغانستان. 

 



پیوسته سیع مینماید وارد ساختارقدرت شده ، شان    هکذا فاعالن جرایم سازمان یافته به هدف تداوم جنایات
وافراد فاسدی را باعرضه رشوه درهمکاری جذب نماید بنابران تروی    ج فساد مایل واداری توسط هسته مرکزی 

 مجرمان سازمان یافته ازمقاصد عمده جریم آنها تلقی میگردد. 
ن روابط نزدیک با کانونهای جریم همچنان عامالن جرایم سازمان یافته بگونه مستمرسیع مینماید  تا با تأمی 

ون ا مجازبه آدرسهای مجهول بدربی  دون عبورازیک پروسیدورشفاف زمرزهای میل به نقل وانتقال پول غی 
ویا پاک نماید.  ،بانگ       پرداخته تا مقادرعظیم پول را که ازمجرای ارتکاب جرایم متعدد بدست آورده اند تطهی 

ی ابزارهای ترس وارع ن جرایم سازمان یافته ازبکارگی  ن اهداف جریم شایان ذکراست که فاعلی  اب درجهت تأمی 
ن که درمبارزه عل ن خدمات عامه بخصوص مسوولی  استفاده نموده وحتا حذف فزیگ رقبای جریم ومؤظفی  ن یه نی 

به اقدامات تروریسبی بخش ازکارنامه امه جریم شان بوده ، لذا توسل  کانونهای جریم قاطعیت دارند مشمول برن
های این سازمان مخوف جریم ا نقشه رسنگوتن نظام سیایس جزطرح  نه این گروه جریم بوده وحتهای جنایتکارا

 پنداشته میشود. 
ینه درعرصه تجارت مافیا ون ازمرزهای درکشورما ارتکاب جرایم سازمانیافته بیشیی  مواد مخدروصدورآن بی 
تی

مجار  ن پول غی 
آن با داخل ساخیی وع ازکشوربه هدف تطهی  ون کردن پول نامشر درفعالیت میل، قاچاق انسان ، بی 

، خصویص وفردی ازمجرای اعطای رشوه به  منقول عامه، دولبی های تجاری درخارج ، غصب ملکیتهای غی 
ده نهادهای قدرت مرکزی ومحیل   مقامهای مسوول اتفاق افتاده است که عامالن آن ازحمایت گسیی

  برخورداربوده است. 
 یافته است که آثاروعواقب ذیل را درقبال دارد: با درنظرداشت ویژه گیهای حقوقی فوق این جرایم سازمان 

 تروی    ج فساد مایل و اداری به عزم تضعیف حاکمیت قانون وفرارازتعقیب قانون.  -الف
 وتروی    ج تی باوری  های عمویم. زدن ثبات اجتمایع  برهم -ب
 تضعیف نظام سیایس ازمجرای تروی    ج فساد درروند های مهم سیایس واقدامات دموکراتیک ومیل.  -ج
 تالش درزمینه کشانیدن اجتماع به مفاسد اخالقی با ایجاد مراکزفحشاء.  -د
ون ازمرزهای میل به هدف قاچاق   -ح ده با کانانونهای جرایم سازمانیافته دربی 

ن پیوندهای عمیق وگسیی داشیی
انسان، فروش سالح ، مواد مخدروارسال پولهای هنگفت که ازمجرای جرم بدست آمده است. چزیکه 

 تان شاهد آن بوده ایم. درافغانس
طوریکه تذکاریافت که جرایم سازمان یافته تنها درسطح یک کشورمحدود نگردیده بلکه عواقب زیانبارآن 

ات ناگواری درمقیاس منطقه وجهان داشته است وازیین  ن الملیل تأثی  وست که این موضوع درمیثاق بی 
ک گردیده است تا مسوولیتولت ها ملزم  ( جرم انگاری گردیده ود۲۰۰۰پالرمومصوب سال ) نرا   شا  مشیی

ی عا مالن جرایم سازمان یافته که ثبات اقتصادی وسیایس جوامع را  درراستای پیگردو  هدف قرارمیدهد دستگی 
اداء نماید که با تأسف این تعهد تاکنون جامعه عمل نپوشیده وجهان درراه دستیاتی به راهکارهای عمیل  

ی کننده کانونهای جریم ومج    ازات عامالن جرایم ناکام بوده است. جلوگی 
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