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   چکیده

با رویکردی  یافتهزمانساجرم  ماهیتواکاوی  دقیق و جامع تبیین نکرده لذا طوربهرا  یافتهسازمانمقومات جرم  حقوق داخلیکه  عنایت به این زمینه و هدف:    

 ت است. ائز اهمیّبسیار ح جرائم و چگونگی برخورد با آن جرائمسایر از  جرائم گونهاین متمایز نمودندر جهت فقهی به این تشکیالت 

 یافتگیسازمانماهیت بتدا اشده  تالش و آمدهدستبهی اآوری اطالعات کتابخانهده از جمعا استفابتحلیلی و  -ی پژوهش با روش توصیفیهاافتهی روش تحقیق:

  د.نمای جستجو را از منظر فقهی جرائم گونهاین ی بودنتشکیالتحرمت  آنگاه و را مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد جرم

ت در جه و مستمر هدفمند صورتبه تشکیالتی است که یمجرمانه یافته؛ عملازماناین است که جرم س دستاورد پژوهشی نویسندگان :گیرینتیجهو  هایافته

 یافتهسازمانم الی عناصر جرمانه و کسب منافع مفعالیت مجر مالحظهقابلکه بر این اساس گروهی بودن، تبانی افراد، استمرار  گیردیکسب منافع مادی صورت م

ریم و تجریم تح، مه حرامن و قاعده حرمت بر مقدّ عقل، قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوا چون مبانی فقهیبر اساس  یافتهسازماننفس تشکیالت و  شودمیقلمداد 

   .شودمیشناخته

 مه حرام.اعانه بر اثم و عدوان، مقدّ عقل،دلیل حرمت،  ، تشکیالت،یافتهسازمانجرم  :واژگان کلیدی

 مقدمه.1

پیچیده یالتی با تشکو  یافتهسازمان صورتبهو  اندشدهخارج پیشرفت فناوری از حالت بسیط خود غالباًو ل جوامع تحوّامروزه اشکال جرم با     
از  مراتببهشود، طور مستمرّ فعالیّت میشده با داعی خاصّ و بهریزیبه خاطر وجود تشکیالتی هدفمند و برنامه، جرائم گونهینا .شودیمواقع 
 جرائمسایر  با یافتهازمانسجرم و تمییز  تبا توجه به اهمیّ .طلبدیمو توان مقابله و مجازات شدیدتری  است رتخطرناکعادی و فردی  جرائم

یا آ انیاًثچیست؟  یافتهسازمان جرم و مقومات عناصر: اوالً شودیمدو پرسش اساسی مطرح  قانون مجازات اسالمیدر مشخص عدم تعریف و 
  ؟داردداللت  یافتهسازمانشکیالت ت تجریمبر حرمت و  اییفقهمبانی 
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را  هاپرسشپاسخ این ، ایمندی ابزاری از اسناد و منابع کتابخانهبهره توصیفی و با -به روش تحلیلی  در این نوشتار تالش بر این است که
به  قهیف رویکردیبا  ،ازآنسپو  ادهو تحلیل قرار د یموردبررسرا  افتهیسازمان، ماهیّت و عناصر جرم نخست این کاوش، جستجو نماید.

 .پردازدیم یافتهسازمانتشکیالت حرمت 

 جرم یافتگیسازمان یپیشینه.2

ی هاآوردهی خود ظهور پیدا کرد و از هانوشتهشناسان جنایی در شناسان و جامعه، نخستین بار توسّط جرم«افتهیسازمانجرم »اصطالح       
جنایی  شناسجامعه 1«ادوین ساترلند»اوّلین بار توسّط  .(141: 1ج ،1396 ،)جوانمرد است یی حقوق کیفرحوزهی به شناسجرماساسی 

مجرمان »، «افتهیسازمانجرم »که متعلّق به ایشان است، مطرح گردید و از « یشناسجرماصول »یالدی در کتاب م 1924آمریکایی در سال 
در آمریکا را تبیین  ژهیوبهمظاهر آن بر ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع  ریتأثاست و  بردهنام« سازمان مجرمانه»یا « افتهیسازمان

را نخستین بار « افتهیسازمانجرم »برخی منابع، اصطالح  (.127: 1394؛ قهرمانی افشار، نیوشا و دیگران،  17 :1387)معظّمی،کرده است
یالدی برای اصالح نظام م 1919در سال  بانکداران، تجّار و دانانحقوق سازمان محلّی که توسّط« کمیسیون جرم شیکاگو»توسّط اعضای 
ی بزرگ مجرمانه که به دنبال هاگروهی هابر فعالیّت افتهیسازمانکه از دیدگاه این کمیسیون، جرم  اندکاربردهبهشد،  سیتأسعدالت کیفری 

 ملل سازمانالمللی، ینبی حوزهدر  .(8: 1391 ،و دیگرانمقدّم،  ؛159: 1394 موسوی،)شودیمهستند، اطالق « یک تجارت عنوانبهجرم »

 مجرمان، اصالح و جنایت از کنگره پیشگیری پنجمین جریان در و ژنو م در1975 سال در بار ی، نخستینالمللنیب نهادیک عنوانبه متّحد

م بود که در اسناد 2٠٠٠ سال در پالرمو کنوانسیون ویبتص ،اجالس ی آنیجهنت. داد قرار مورداشاره را افتهیسازمانجرم  رسمی طوربه
 گونهنیای جدّ  طوربهکه  رودیمبه شمار  فراملّی افتهیسازمان مئجرا با مقابله در یالمللنیب سند و نخستین نیترمهم عنوانبهی المللنیب

یافته که یک سازماندر حقوق داخلی، اصطالح جرم  .(36: 1393میرزایی،  ؛5٠: 1391و دیگران، )رضوانی، قرار داده است مورد توجّهرا  مئجرا
انتظامی و مبارزه با مواد مخدّر بین کشور جمهوری  -های امنیّتییهمکار نامهموافقتی است، برای نخستین بار از طریق شناسجرماصطالح 

این اصطالح،  ،و سنّتقرآن در (.61: 1394قلی، ذا)ردیدشمسی وارد ادبیات حقوقی ایران گ 1379اسالمی ایران و کشور یونان مصوّب سال 
 صورتبه جرائممعموالً  )ع(ائمهو )ص( یامبرپدر زمان  زیرا کهمشخّص و مستقیم وجود ندارد و این یک امر بدیهی و واضحی است  طوربه

اهلل یتآبرای نخستین بار توسّط  یافته و تشکیالتیسازمانرسد اصطالح جرائم یمبه نظر  ب فقهی،ر کتد .گرفتیمصورت  عادی و معمولی
در بحث حدود )باب سرقت و  «فقه الحدود و التعزیرات»در کتاب فقهی خود یعنی  است. ایشان شدهمطرح موسوی اردبیلی از فقهای معاصر

را  یافتهسازمانجرائم گروهی و  یافته آورده است کهسازمانجرائم گروهی و  یعنی« الجرائم بشکل جماعی و تنظیمی»محاربه(، عنوان 

 .(53، 3ج: 1429موسوی اردبیلی،)است قرار دادهمورد توجّه 
فته آن در توان ادّعا نمود که عمری به درازای تاریخ بشریت دارد ولی اشکال نوین و پیشریم، «یافتهسازمانجرم »ی خود یشینهپدر مورد 

 سرگرم جهانی جامعه که زمانی دوم، جهانی جنگ از پس افتهیانسازم جرائم .(1٠-11: 139٠،دیگران هاشمی،)امریکا قابل جستجو است

دزدی دریایی  مئجرا .(36: 1393میرزایی،  ؛24: 1386)اسعدی، یافت گسترش بود، یالمللنیب مخاصمات و سرد جنگ در هاابرقدرت مشکالت

که تجارت برده،  باشندیمی یا جهانی تیچندملی هااسیمقدر  افتهیسازمانی هابزهی هانمونهبرده، از اوّلین  صورتبه معموالًو تجارت انسان، 
                                                           
1 . Edwin Sutherland. 



 

-137 :139٠)بیابانی، گرددیبرمشده که به هزاره سوم و قاچاق زنان حدّاقل به آغاز عصر مسیح یفتوصتجارت جهان،  نیتریمیعنوان قدبه

و  کردندیمحمله  هاکاروانیی بودند که به هاگروهن یا ی دزداهادسته، درگذشته افتهیسازمانی هابزهی برجسته نمونهی معتقدند برخ .(136

در حقوق داخلی مورد ارتکاب  افتهیسازمان صورتبهی اوّلین جرمی را که بعض .(76-77   :1388عالی پور،)بردندیم را به غارت هاآناموال 

 .(9: 1391، و دیگران)مقدّم، انددانستهاست، قاچاق مواد مخدّر  قرارگرفته

ی اخیر گسترش هاسالدر  نوین آن یافته اگرچه در ادوار گذشته هم در مواردی وجود داشته است ولی اشکالسازماناین، مصادیق جرم بنابر 

وره ه است. در در ابعاد مختلف ایجاد کردو مخاطرات شدیدی را د خودکردهی جوامع را درگیر همهکه امروزه یطوربهیداکرده است پ

شد و مصادیق و محقّق می پیچیده صورت عادی و غیربا توجه به اینکه جامعه کوچک و بسیط بود معموالً جرائم به (ع)بیتو اهل )ص(پیامبر

. دارد شکیالت داللتتمبانی فقهی بر حرمت این منتها  یک امر بدیهی و روشنی استیافته وجود نداشت و ایناشکال نوین جرم سازمان

یافته سازمانپیچیده و  صورتبه شد، امروزه جرائمصورت بسیط و عادی محقّق میبه جرائم غالباًه درهرحال، باید گفت برخالف گذشته ک

 .شودانجام می

 «یافتهسازمانجرم » شناسی ماهیّت. 3

 تصوربهاست. ارتکاب جرم، ممکن است  واردشدهی اخیر در محافل حقوقی ایران هاسالمباحثی است که در  ازجمله، افتهیسازمانجرم 

یافته واقع سازمان صورتبهفردی بلکه غالباً  صورتبههای خطرناک، نه یبزهکاریافته صورت گیرد که امروزه سازمانفردی و عادی یا 

ی هامعادلاست. در زبان عرب نیز با  «Organized Crime» معادل فارسی اصطالح انگلیسی موسوم به« افتهیجرم سازمان» شود.یم

و  «جرم» یب از دو واژهمرکّ «یافتهسازمانجرم »است.  کاررفتهبه« هالجریمة التنظیمیّ»و « همة المنّظمالجری»مختلفی چون 

 عنوانبهعادی( است که ساده )و در مقابل بسیط و  کاررفته استصورت اسم مفعول بهبه« افتهیسازمان»ی واژه کهاست « افتهیسازمان»

ی واژهو تعریف  1«جرم»شناسی بنابراین، در آغاز به مفهوم است. ین و توصـیف جـرمو درصـدد تبیـ رودیم صفت جرم بشـمار

 گیرد.یمی و تحلیل قرار موردبررس« افتهیسازمانجرم » و سپس، مفهوم شودیمپرداخته  2«افتهیسازمان»

 «جرم» .3-1

(.  91: 12، ج 14٠5؛ ابن منظور، 91: 1427ب اصفهانی، )راغناه و عمل زشت و ناپسند آمده استدر لغت، جرم به معنای تعّدی و تجاوز، گ
نشده است. قرآن برای مصادیق از جرم یفتعرمشخّص و معیّن  طوربهدر قرآن و متون فقهی . (364: 1، ج1362)طریحی،رگناهکایعنی  مجرم

                                                           
1 . Crime. 

2 . Organized. 



 

فقها جرم را در کنار گناه قرار  متون فقهی، در .(78به بعد؛ هود/ 27؛ مائده/ 14)شعرا/استکلماتی چون اثم، سیّئه، ذنب و غیره استفاده کرده 
؛ 69 :8 ج، 1363؛ طوسی، 4٠4: 14٠3)ابوالصاّلح حلبی،  1.اندکردهصرفاً به تعزیر ارتکاب گناه و معصیت که حدّ نداشته باشد، بحث  اند وداده

، جرم به انجام اندآوردهر تعریف جرم در اسالم منتها برخی از محقّقان حقوق اسالمی د( 477: 2، ج 139٠؛ خمینی، 435: 1417ابن زهره، 
جرم، مخالفت »بعضی معتقدند:  (86 :1 ج، 14٠2)عوده، عت برای آن مجازات وضع کرده باشدشود که شرییمفعل یا ترک فعل حرامی گفته 

ها، جرم یفتعراز برآیند این  .(58: 1ج ،1372گرجی، )«.اوامر و نواهی کتاب و سنّت، یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد
های یفتعر، دانانحقوق شود.یمباشد، گفته  رشدهمقرّدر فقه، به هر عمل یا ترک عملی که در شرع حرمت داشته باشد و برای آن کیفر 

ب آن را در معرض مجازات یا جرم به رفتاری گویند که مخالف نظم اجتماعی بوده و مرتک»آن:  ازجملهکه  اندکردهگوناگونی از جرم بیان 
 درتعریف جرم، ( 83: 1382گلدوزیان، )«جتماعی یک انسان علیه جامعه است، جرم، رفتار مخالف نظم ادرواقعدهد. ی قرار مینیتأماقدامات 

منع شده  گذارونقانکه توسّط  شودیمبه هر فعل یا ترک فعلی گفته « جرم»، الوصفمع2.است مقررشدهقانون مجازات اسالمی نیز  2ماده 
 مجازاتی متناسب با آن وضع کرده باشد. همآنباشد و برای 

 «افتهیسازمان» .3-2

)آریان پور کاشانی، و تسازمان اس ل وبـه معنـای تشـکّکه  «Organ» فعـلدر زبان انگلیسی، اسم مفعول « افتهیسازمان»ی واژه

رتیب تو  بانظم  خود راخـاصّ و کارهای هاتیّفعالی که اواحد و مجموعه و به تشکیالت سازمان در لغت، به معنای .(522: 1384،دیگران

یّن که یک هدف مع شودیمگروهی از افراد گفته  سازمان در اصطالح، به .(586: 1387؛ معین، 522: 1388 ،)عمیددهند، آمده استیمانجام 

ر تعریف دیگر، سازمان به د( 348: 1394)جعفری لنگرودی،  هستندجمله قوانین  کو برای وصول به آن هدف، تابع ی کنندیمرا تعقیب 

خصوصیت « افتهیسازمان»اساس، ینبرا .(29 :1387)معظّمی، بیش از دو نفر باشد هاآنکه قاعدتاً تعداد  شودیمحضور و اجتماع افرادی گفته 

را ی صّ اهداف خا اند وار هم قرارگرفتهدر کنو هدفمند  مصورت منظّبهی آن که اعضا ی از افراد هستندامجموعهو ویژگی است که شامل 

 . ضمناً این مجموعه و گروه ممکن است در جهت امور مثبت و یا منفی تشکیل شود.کنندیم دنبال

 «افتهیسازمانجرم ». 3-3

ولی با توّجه به  شودینمنی دیده است و تعریف واحد و یکسا شدهارائههای متعدّد و زیادی یفتعر« افتهیسازمانجرم »در متون علمی، از 

، «افتهیازمانسجرم »ومات مقدقیق  یی که وجود دارد، تقریباً از حیث برخی از عناصر، مشترک هستند. برای حصول معیار و شناختهاتفاوت

 دد.، متمایز گرمئجرااین جرم از دیگر  ای مطرح گردد تاشدهیرفتهپذالزم و ضروری است که تعریف جامع و کامل و 

                                                           
-58، صصرابطه جرم و گناهچگونه است جهت مطالعه بیشتر ر.ک: سیدحسینی تاشی، صادق، از منظر فقه و حقوق جزا خصوص اینکه گناه با جرم مساوی است و نسبت بین جرم با گناه  . در1

ولی باشد یمبرخی از اعمال در شریعت، گناه  چراکهابطه مساوی نیست؛ . الزم به ذکر است بین جرم و گناه ر9-35، صصنسبت جرم و گناه در حقوق ایران؛ آیتی، محمّدرضا و دیگران، 29

 .در حقوق کیفری، جرم انگاری نشده است مثالً دروغ

 «.شودیم جرم محسوب ،است شدهیینفعل که در قانون برای آن مجازات تع کاز فعل یا تر هر رفتاری اعمّ»مقرّر می دارد:  2ماده  .2



 

ی اساسی هامالک، عناصر و هاآنتوان از یمشوند و یم های رسمی قلمدادیفتعر عنوانبهالمللی و نهادها، ینبدر اسناد  شدهارائههای یفتعر

« افتهیمانسازجرم »المللی در تعریف ینبنهاد یک عنوانبه 1ی پلیس جنایی )اینترپل(المللنیبسازمان  یابی کرد.یشهریافته را سازمانجرم 

به  هاآنکه هدف اساسی  شودیمی غیرقانونی گروهی مجرمانه با ساختار یکپارچه و متّحد گفته هاتیّ فعالبه  افتهیسازمانجرم »آورده است: 

در  .(56: 1395سیادت، و دیگران، )«دهندیمی است و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات رقانونیغآوردن پول از طریق فعالیّت  دست

یزی ربرنامهوجود تشکیالت بیش از دو نفر و تبانی و که  آیدمیبه دست « ساختار یکپارچه و متّحد گروهی مجرمانه با»ذکر  تعریف مذکور، با

ه است ولی بیافته، کسب منافع مالی سازمانی اصلی و غایی در جرم یزهانگاست و در این تعریف،  یافتهسازماناز عناصر جرم بین اعضا 

 ی نکرده است.ااشارهاستمرار فعالیّت مجرمانه 

الف ماده  بند رد، رداخته استافته و مبارزه با آن پیزمانساکه به موضوع جرم  المللیینبین اسناد ترمهمترین و یاساساز  کنوانسیون پالرمو

رکّب از ر تشکیالتی میافته، یک گروه واجد ساختاانسازمی گروه جنای»شده است: یفتعرچنین « افتهیسازمان بزهکارگروه »آن کنوانسیون  2

کنوانسیون  ندرج در اینیابد و باهدف ارتکاب یک یا چند جنایت شدید یا جرائم میمی موجودیّت زمانمدتسه نفر یا بیشتر است که برای 

از این  .(37 و 35: 1391سلیمی، )«کندیم هماهنگ فعالیّت طوربهتحصیل مستقیم یا غیرمستقیم یک نفع مالی یا نفع مادی دیگر  منظوربه

یافته را جستجو نمود و سازمانکرد و بر اساس آن، عناصر جرم  یافته یادسازمانالمللی در مورد جرم ینبیک تعریف  عنوانبهتوان یمتعریف 

ریزی بین اعضا، مهاتبانی و برن و نفر،یافته در حقوق داخلی باشد. در تعریف مذکور، وجود گروه بیش از دسازمانمالکی برای تعریف جرم 

 یافته قلمداد شده است. الزمسازمانجرم  مقوّمات و عناصر عنوانبهی مالی آن فعالیّت مجرمانه یزهانگمالحظه فعالیّت مجرمانه و استمرار قابل

 ازجملهکه منافع دیگری یطوربه فهوم بودهید بر توسعه این متأککه بعد از نفع مالی آمده است، « نفع مادی دیگر»به ذکر است منظور از 

 .(39: 1391)سلیمی، گرددیملذّت جنسی هم شامل 

؛ 1٠8: 1375 ؛ بوسار،179: 1382گیدنز، ؛ 22: 1394، کاچالک)و جرم شناسان خارجی غربی دانانحقوقهای مختلفی توسّط یفتعر

ارائه گردیده  افتهیسازماندر مورد جرم ( 345: 2 ج ،1379پانده، ؛ 24 :1387؛ معظّمی، 316: 1377بوریکان،  ؛55: 1395و دیگران، سیادت، 

؛ فعالّیت مجرمانه مستمرّی است که با هماهنگی انجام افتهیسازمانجرم » :اندآوردهبرخی . دهیممیقرار  موردبررسیکه بعضی را  است

گروهی بودن جرم که از  -تصر، چندین ایراد وارد است: اّوالً رسد بر این تعریف مخیمبه نظر  .(1٠9: 1395معظّمی، و دیگران، )«گیردمی

کند ولی باید یمداللت بر چند نفر « هماهنگی» یواژهمشخّص ذکر نشده است. هرچند با  طوربهیافتگی جرم هست، سازمانعناصر اساسی 

تحصیل منافع مالی از فعالیّت  ییزهانگ ازجملهیافته سازمانرم برخی از عناصر ج -مطلق بیان نشود. ثانیاً طوربهتعداد افراد دقیقاً معلوم گردد و 

معاونت در جرم، مشارکت  ازجملهی تعریف، وسیع و گسترده است که شامل دیگر جرائم یرهدا -مشخّص ذکر نشده است. ثالثاً طوربهمجرمانه 

یافته است که سازمانذکر استمرار فعالیّت مجرمانه در جرم ی حائز اهمیّت در تعریف مذکور، نکتهشود. امّا یمو جرائم باندی هم  در جرم
                                                           
1 .  International Criminal Police Organizations (Interpol(. 



 

از  عبارت است افتهیسازمانجرم »آورده است: یافتهسازماندر تعریف جرم از علمای غربی  یافته قلمداد شده است.سازمانمقوّم جرم  عنوانبه

گیرد و هدف از این معامالت، کسب امتیازات می ی که توسّط مجرمان متعدّد برای یک دوره مستمرّ صورترقانونیغیک سری معامالت 

آنکه هرچند تعدّد مجرمان  رسدیماشکالی که بر این تعریف به نظر  .(14: 139٠، و دیگرانهاشمی، )«اقتصادی و قدرت سیاسی است

یافته سازمانمقوّمات جرم  عنوانبهی اقتصادی یزهانگاست ولی تعداد مجرمان دقیقاً مشخّص نشده است. استمرار فعالیّت مجرمانه و  ذکرشده

که در اسناد مهمّ یدرحالشده است یانبیافته سازمانی مرتکبان جرم یزهانگ عنوانبهقدرت سیاسی  قلمداد شده است. در این تعریف،

ف اساسی است نه ی سیاسی در جهت رسیدن به آن هدیزهانگی اقتصادی است و شاید بتوان گفت، یزهانگالمللی هدف اساسی و غایی، ینب

شده یزیربرنامهیافته عبارت است از ارتکاب سازمانجنایت »:اندکردهچنین تعریف برخی دیگر  یافته باشد.سازماناینکه خود هدف ذاتی جرم 

 که بیش از دو شریک در مدت طوالنی یا نامحدود سهمی از طریق تجارت و غیره یا بایدرصورتجنایت برای تحصیل منفعت یا قدرت 

رسد تقریباً یماین تعریف به نظر ( 6٠-61: 1394، )ذاقلی «استفاده از خشونت یا دیگر وسایل تهدید، ایفا نموده و با یکدیگر همکاری نمایند

ی یزی و تبانی مجرمان با یکدیگر و استمرار زمانربرنامهگروهی بودن عمل مجرمانه،  ازجملهیافته سازمانغالب عناصر جرم  چراکهجامع باشد 

 صورتبهیافته، تحصیل منفعت یا قدرت آمده است و قدرت سازمانی جرم یزهانگدر این تعریف، را مدّنظر قرار داده است. فعالّیت مجرمانه 

ی اصلی جرم یزهانگهای رسمی، یفتعر، بر اساس آنکهحالشود؛ یمشده است که شامل قدرت اقتصادی و سیاسی هم یانبمطلق 

 ؛افتهیجرم سازمان» :اندنوشتهچنین  یافتهسازمانبعضی در تعریف جرم  ل منافع مالی و یا همان قدرت اقتصادی است.یافته، تحصیسازمان

منظور تصاحب اموال دیگران بهی کلطوربهجنایی و  یا چنـد اقـدام کچند نفر باهم برای ارتکاب ی دهی مشاورهاراده ناشی از تبانی و  ییجهنت

 یشکلی، جعل و غیره( که معموالً در چهارچوب وضعیتی غیر مخصوص یا بیرداربها، کالهدزدی، سـرقت در هتل ،یبربی)مانند جاست

تعداد اجتماع مرتکبان اقدام جنایی،  -رسد؛ اّوالًیمناقص به نظر  این تعریف از چند جهت محلّ ایراد و .(238: 1374گسن، )«ردیگیم انجـام

است و جرائمی چون مشارکت و معاونت در  یافته گستردهسازماندایره جرم  -شده است. ثانیاًیانبمطلق  رطوبهدقیقاً مشخّص نشده است و 

یافته یعنی استمرار فعالّیت مجرمانه ساکت بوده و سازماننسبت به برخی از عناصر اساسی جرم  -شود. ثالثاًیمجرم و جرائم باندی را شامل 

یافته سازمانی ذاتی جرم یزهانگعنوان ز اهمیّت در این تعریف، قید تحصیل مال و منافع مالی است که بهی نشده است. البته نکته حائااشاره

ی یزهانگها تقریباً از حیث وجود گروه، یفتعرکه غالب این  شودیمحاصل  غیررسمیو های علمی یفتعراز مجموع این  قلمداد شده است.

و  روند، مشترک بودندیمیافته به شمار سازمانهای رسمی از عناصر اساسی جرم یفتعری بر اساس مالی و استمرار فعالّیت مجرمانه که همگ

 .شودمیقلمداد  یافتهسازمانمقومات جرم  عنوانبه

بر  ها عمدتاً مبتنییفتعراست که این  شدهارائههم و محقّقان داخلی  دانانحقوقاز سوی  افتهیسازمانهای گوناگونی برای جرم یفتعر

جرم »:اندآورده افتهیسازماندر تعریف جرم  المللنیباز استادان حقوق جزای و جرم شناسان غربی است.  نظرانصاحبهای یفتعر

اند و معموالً آمده ل گرد هممتشکّ و شکل منسجم  کـه بـه دارد از اشخاص ییهاط گروهتوسّ ی ارتکابیاعمال مجرمانه؛ اشاره به افتهیسازمان



 

از حیث تعداد مرتکبان اعمال  هرچنداین تعریف (191: 377، یدصادقمحمّریم) «.کسب نماینداز اعمـال خـود فوایـد مـالی دارند که  قصد آن

در تعریف، این اوصاف قابل « متشکّل»و « منسجم»رسد با توجّه به الفاظ یممجرمانه و تبانی افراد با یکدیگر سکوت کرده است ولی به نظر 

یافته مالحظه شده است ولی به استمرار فعالیّت سازمانی ذاتی جرم یزهانگمقوّم و  عنوانبه. در تعریف مذکور، تحصیل منفعت، جستجو باشد

از محقّقان داخلی در تعریف دیگر یکی  ی نشده است.ااشارهشود، های رسمی قلمداد مییفتعریافته در سازمانمجرمانه که از مقوّمات جرم 

که در یک  بزهکاری منسجمی از افراد هاگروهتوان جرائمی محسوب نمود که توسّط یمرا  افتهیسازمانجرائم »گوید: یم افتهیسازمانجرائم 

: 138٠طغرانگار،  )«.تحصیل منافع مالی است هاآنو عمدتاً منظور اصلی از ارتکاب  دنابییم، ارتکاب اندداشتهمالحظه وجود دوره زمانی قابل

 ذکرشدهیافته سازمانمقوّم جرم  عنوانبهف تقریباً همانند تعریف پیشین است با این تفاوت که استمرار زمانی فعالّیت مجرمانه، این تعری (6

 است.

 و بررسی است: مالحظهقابل، چند نکته شدهارائههای یفتعربامطالعه و بررسی در فهرست نسبتاً طوالنی 

که در برخی یرحالداست؛  ذکرشدهیافته سازمانمقوّم جرم  عنوانبهالّیت مجرمانه المللی، استمرار فعینباسناد  ازجملهها یفتعردر غالب -اوالً

یافتگی جرم به نسازماه باشد، یافته وجود نداشتسازمانرسد، اگر استمرار زمانی در جرم یمها، چنین مالکی قید نشده بود. به نظر یفتعراز 

گونه یناکه یحالدربار انجام گرفتن، به اتمام برسد کرد و با یکجرمی باندی یاد عنوانبهتوان از آن یمبلکه شود و ینممعنای واقعی، محقّق 

 ها استمرار داشته باشد.انه آنتوجّهی، فعالیّت مجرمجرائم باید در دوره قابل

توان گفت، قلمرو جرم یماس . بر همین اساستها یفتعری همهیافته، قدر مشترک سازمانی جرم یزهانگ عنوانبهمنافع مالی و مادی  -ثانیاً

حصیل منفعت و مال تیافته فراتر از سازمانها، قلمرو جرم یفتعرالی است. البته در برخی از مهای مجرمانه اقتصادی و یّتفعالیافته، سازمان

باره باید یندراشده است که یافته بیانسازمانات جرم ی سیاسی هم )قدرت سیاسی و براندازی حکومت( از مقوّمیزهانگشده است؛ یعنی یانب

که در اسناد  طورهمان (119: 1383)شمس ناتری،  ائل به این انگیزه نیستندو جرم شناسان ق دانانحقوقی از هتوجّقابلی عده -گفت: اّوالً

می سیاسی هستند ریستی که جرائاس این قلمرو، جرائم تروبر اس -ثانیاً ؛سب منفعت آمده استکی غایی فعالّیت مجرمانه، یزهانگالمللی، ینب

یافته، زمانساد. جرائم که محقّقان و جرم شناسان، بین این دو، قائل به تفاوت هستنیدرحالگیرند یمیافته قرار سازمانی جرائم زمرهدر 

، عالوهبه. ستان بر حکومت براندازی حکومت و حاکم شد ی در جرائم تروریستی، در جهتیزهانگکه یدرحالی ذاتاً مادی و مالی دارند یزهانگ

)سلیمی، استاف رایط و اوصشدون این یافته، غالباً بسازمانهمواره با خشونت و تهدید و اعمال خطرناک همراه است امّا در جرائم  تروریسم

 حساببهترین اهداف یفرعیافته، باید گفت این مانسازمرو در جرم با فرض قائل شدن به این قل ثالثاً (؛19٠ :1396،؛ جوانمرد52-5٠: 1391

 در جهت رسیدن به هدف اصلی یعنی کسب منفعت است. همآنآید و یم



 

عناصر اساسی در  عنوانبهیزی بین اعضا ربرنامهوهی بودن( و تبانی و گرنفر )ها، تعداد مرتکبان بیش از دو یفتعرتقریباً در تمامی  -ثالثاً

 شده است. یانبیافته سازمانتعریف جرم 

: داردیممقرّر  است که قرارگرفتهگروه مجرمانه مورد تعریف  این قانون مجازات اسالمی 13٠ماده  1در تبصره در حقوق داخلی  -رابعاً

شکیل، هدف یا پس از ت شودیمگروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکّل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل »

 مراتبهلسلسهماهنگ و  صورتبهو مجرمانه  یهاعمدتاً از طریق این گروه افتهیجرم سازماناگرچه «. گرددیمآن برای ارتکاب جرم منحرف 

 به اعضا گروه،از طریق  کندیمگروه مجرمانه تالش در رأس  افتهیگروه مجرمانه سازمان یسردستهکه  ابدییارتکاب م و از روی تبانی

ی نکرده بلکه صرفاً گروه سازمفهومرا معرّفی و  افتهیسازمانگروه مجرمانه ماده مذکور، باید گفت ولی  اهداف مالی و مادی دست یابد

گروهی و  مئجرااین تعریف بیشتر شامل  رسدیم به نظررا مالحظه ننموده است و  افتهیسازمانمجرمانه را تعریف کرده و عناصر اساسی جرم 

قلمداد  افتهیسازمانومانعی در جهت کسب معیار و مالک جرم رسد تعریف جامعیملذا به نظر  افتهیسازمان مئجراتا  شودیمو باندی شراکتی 

ارائه کرده است. مطابق بند فوق،  افتهیسازمان، تعریفی از قاچاق 1قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 1ماده « س» بند در گذارقانون شود.ینم

ل از سه نفر یا بیشتر ط یک گروه نسبتاً منسجم متشکّتوسّ کارمیریزی و هدایت گروهی و تقسجرمی است که با برنامه» افتهیسازمانچاق قا

به نظر «. گیردصورت می ،شده استکه برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف

 افتهیسازمانی به تعریف قاچاق المللنیبرا تعریف نکرده و بلکه بر اساس اسناد  افتهیسازمانخاصّ و مستقلّ جرم  طوربه گذارقانونرسد، یم

در  افتهیسازمانکه برخی از عناصر اساسی جرم  شودیم. با ارائه این تعریف مالحظه است افتهیسازمانپرداخته است که یکی از مصادیق جرم 

ی ارتکاب جرم در نظر یزهانگیزی بین اعضا و ربرنامهتبانی و  یعنی وجود گروه و تشکّل بیش از دو نفر،« افتهیسازمانو ارز  جرم قاچاق کاال»

 ی نکرده است.ااشارهاست ولی به عنصر اساسی استمرار فعالّیت مجرمانه  شدهگرفته

باندی،  ورائم گروهی جدر  اگرچهقّق گردد. شود که با عناصر خاصّی محیافته تلقّی میسازمانجرمی  ،آیدمی دست به شدهبیانبا این مطالب 

ای ندارند، مالحظههای مجرمانه، امتداد زمانی قابلیّتفعالگونه ینازنند ولی چون یمافراد با انسجام و هماهنگی، دست به عملیّات مجرمانه 

د، جرم دفمندی هستنهرای تشکیالت و گروهی منسجم و تروریستی که داشوند. همچنین، جرائم ینمیافته به معنای واقعی قلمداد سازمان

م ویژه با الها طوربهو  گرفتهانجامهای یلتحلها و یفتعری مالی و اقتصادی هستند. از برآیند یزهانگفاقد  چراکهشوند ینمیافته قلمداد سازمان

مالکی برای تحلیل عناصر  عنوانبهرسد بتواند یمکه به نظر  ف ذیل را ارائه نمودتوان تعرییمالمللی ینبیافته در اسناد سازماناز تعریف جرم 

 باشد:  حقوق داخلی یافته درسازمانو ارکان جرم 

                                                           
ل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا ط یک گروه نسبتاً منسجم متشکّتوسّ کارمیریزی و هدایت گروهی و تقسجرمی است که با برنامه»مقرّر می دارد:  1ماده « س»بند  .1

 «.گیردصورت می ،شده است فپس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحر



 

و از  هدفمند صورتبه و ی استمرار یافتهامالحظهقابل زمانمدتبرای که  بیش از دو نفر است گروهی یمجرمانه یافته؛ عملجرم سازمان»

 «.گیردیدر جهت کسب منافع مادی صورت مسر تبانی 

حداقل سه نفر  کهنحویبه(گروهی بودن 1 شد:که این مقومات را داشته با شودمیقلمداد  یافتهسازمانگفت جرمی  توانمیبراین اساس  

  و مادی  انگیزه مالی (4نه فعالیت مجرما مالحظهقابل( استمرار 3 ؛بین گروه در جهت فعالیت مجرمانه ریزیبرنامه( تبانی و 2 ؛باشند

 یافتهسازمانتشکیالت  تجریممبانی فقهی .3

 و کندمیهای بزهکار در جهت ارتکاب جرم انگاری نفس این گروه و سازمانبر حرمت و جرمداللت  که است یابیریشهقابل  ایفقهیمبانی 

ر به حرمت اعانه عقل، قاعد چون ایادلهبه  توانمی. شودمیقلمداد  ی مستقلجرم، آن جرممنهای نتیجه تشکیالت آن نفس بر این اساس، 

 اشاره نمود.بر حرمت این تشکیالت بزهکار   اثم و عدوان و قاعده حرمت بر مقدّمه حرام

 دلیل عقل.3-1

عقل،  از دلیل .(1٠6 :1391و دیگران،  )مطلبیشده استیک دلیل مستقلّ در کنار سایر ادلّه بیان عنوانبهعقل از منظر مشهور فقها 

حکم شرعی که موجب قطع به شودیمنویسند دلیل عقلی، به هر حکم عقلی گفته مظفر میعلّامه  ازجمله است ذکرشدههای مختلفی یفتعر

که در  عقل دلیلی است اندآوردهبرخی  (1٠5: 2ج ، 1421)مظفر،  میرسیمواسطه آن، به علم قطعی حکم شرعی ی که بهاهیّقضشود یا هر 

که  اندکردهفقها در ابواب مختلفی به دلیل عقل استناد  .(12٠: 4ج ، 1426 )صدر،کندیمی کتاب و سّنت، استنباط احکام شرعی ادلّهرض ع

  ،3ج  ،141٠ابن ادریس،  )1توان به ردّ امانات، قضا دین، انصاف و حرمت تصرّف در اموال از طریق باطل و غیره اشاره کرد.آن می ازجمله

 (49-48 :14٠٠،وسی؛ ط535

مخدّر، قاچاق انسان، قاچاق  یزی در جهت ارتکاب جرائم شدیدی چون قاچاق موادربرنامهوجود این تشکیالت چون تبانی و  وجه استدالل: 

تر تشکیل این منسجم چون در برخی مواقع همراه با فساد، خشونت و تهدید است و از همه مهم غیره است و این تشکیالت و شوییپولکاال، 

توان گفت این تشکیالت و حرکت جمعی منسجم در یمحکم عقل گروه و سازمان در جهت استمرار فعالّیت مجرمانه خود در آینده است لذا به

المللی و ینبگسترده وجود گروه مجرمانه و تشکیالت در اسناد انگاری عالوه، جرمبهجهت ارتکاب جرم، حرام است و باید با آن مقابله کرد. 

های مجرمانه، یّتفعالمنسجم در جهت ارتکاب عقل، حرمت وجود این تشکیالت  حکمبهقوانین خارجی، دلیل روشن بر این مدّعاست. پس 

 .شودنفس این تشکیالت مجرمانه قلمداد ین دلیل بر حرمت ترمهم عنوانبهتواند یمواضح است و این دلیل 

                                                           
غیر ذلک، والواجبات کالعلم بوجوب رد الودیعة والعلم بقبح القبائح ووجوب الواجبات یکون عقلیا وشرعیا: فالعقلیات کالعلم بقبح الظلم والجهل والکذب العاری من نفع أو ضرر والعبث و» .1

 .«واالنصاف وقضاء الدین والعلم بحسن االحسان وغیر ذلک



 

 قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان.3-2

مستند این قاعده،  ،یکی دیگر از مبانی و مستندات فقهی است که بر حرمت تشکیل این گروه و سازمان بزهکار داللت دارد رسدیمبه نظر  

  مساعدت برای انجام گناه، مورد نهی شارع مقدّس است. بر اساس این قاعده، همکاری و 1سوره مبارکه مائده است.2آیه شریفه

جرمانه خود مشوند و این تشکیالت در جهت ارتکاب یماین تشکیالت چون در جهت تحصیل منافع غیرقانونی تشکیل  ستدالل:اوجه 

امعه و جز به حقوق و تجاو زنند، موجب تعدّییمچون در برخی مواقع دست به فساد و ارعاب و خشونت و شستشو نمودن اموال نامشروع 

صداق بارز و این م گردندیمافراد جامعه متضرر  و گرددیمماعی و فرهنگی و حتی سیاسی جامعه تضعیف شود و نظام اقتصادی، اجتیمافراد 

شدید و  مئجراهت ارتکاب بین اعضا در ج یزیربرنامهکیالت و گروه مجرمانه که با تبانی و عالوه، این تشقاعده حرمت اعانه بر اثم است. به

ائم متعدّد و ی ارتکاب جرشود و مبنای این تشکیالت براخطرناکی که موجب اخالل در امنیّت اقتصادی و اجتماعی و غیره است، تشکیل می

 شود.گاری انم، حرام و باید جرهاگروهعی این قاعده است و نفس این تشکیالت و باشد، مصداق قطصورت مستمرّ میمکرّر در آینده به

 حرمت مقدمه حرام.3-3

صولی شود، عنوان ایمرسد موجب اتّصاف حرمت به این تشکیالت و گروه مجرمانه در جهت ارتکاب جرم یکی از دالیلی که به نظر می 

از دیدگاه ند. تقاعده هس موافق این ن،سدّ ذرایع مشهور است که برخی از مذاهب آ عنوانبهحرمت مقدّمه حرام است که در میان اهل سنّت 

دارند برخی بیان می(2٠3  :1، جتایبانی،آخوندخراس) امامیّه، مقدّمه حرام، حرام نیست مگر آنکه مقدّمه و شرط، لزوماً به عمل حرام ملحق گردد

گاه هر (87: 1417 قی،نرا) ، حرام است.هامهمقدّانجام دهد، در این صورت، این  قصد تحّقق فعل حرامها را بهینهزمو  هامهمقدّاگر شخص، 

ستقیم و آشکار شت، دخالت مزهای آن نیز هرگاه در تحقّق آن امر حرام و ینهزمو  هامهمقدّدیگری از چیزی نهی کند،  گذارقانونشارع یا هر 

 .(13: 1389ائری، ز)ندارتکاب حرام را به حدّاقل برسای هامهمقدّدهد که یمی ترجیح گذارقانونداشته باشد، آن امر ناپسند است و هر 

 ست.اانجامد، حرام یمی که لزوماً به وقوع عمل مجرمانه امهمقدّین، باید گفت بنابرا

افع مادی هت تحصیل منجمجرمانه شدید در  داماتاقصورت هدفمند، قصد این گروه و تشکیالت چون با تبانی و توافق و به :وجه استدالل

 عالوه، در این تشکیالتردد. بهانگاری گدی، اجتماعی و حتّی سیاسی جامعه است، حرام و باید جرمرا دارند و تهدیدی اساسی بر امنیّت اقتصا

قابل  صورتبهن است که زنند و مبنای این تشکیالت بر آیمچون برخی مواقع دست به اعمالی ازجمله خشونت و فساد در جهت ارتکاب جرم 

هم به این گروه و  ود و افرادیهای مجرمانه گوناگون و مکرّر خواهیم بآینده شاهد فعالّیتموجب آن، در توجّهی استمرار داشته باشند که به

 مقابله شود. مقدّمه، باید حرام باشد و با آن عنوانهبپیوندند، لذا تشکیل این سازمان و گروه یمتشکیالت مجرمانه 

                                                           
1.َا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِتَعَاوَنُو َولَاتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى و «ارى با هم تعاون کنید و )هرگز( در راه گناه و تعدّى همکارى ننمائیدکدر راه نیکى و پرهیز.» 



 

 هاآنارتکاب  کهیافته سازمانیژه در کنوانسیون پالرمو مصادیقی از جرائم وبهالمللی ینبدر اسناد  که است ایندر پایان مقال  نکته حائز اهمیت

یی در قانون شوپولالمللی، ینبشده است که در حقوق داخلی هم در پرتو این اسناد  انگاریرمیی جشوپولیافته بوده خصوصاً سازمانبه نحو 

 ی نشده است.ااشارهیافتگی و تشکیالتی بودن آن سازمانبه  متأسفانه ولی 1ه استشد انگاریجرم 1386یی مصوّب شوپولمبارزه با جرم 

که از جرائم اساسی  شوییپولجرم ویژه  یافتگیسازمان انگاریجرمیات( و روامختصر به مبانی فقهی )آیات  طوربه، در این قسمت درهرحال

در  ازجملهیافته سازمانیافته دارد و در غالب جرائم سازمانش جرائم شود و جایگاه خاصّی در گستریمیافته و فراملّی قلمداد سازمانو نوین 

 .شودمیپرداخته رود، یمحاصل از قاچاق مواد مخدّر و غیره به کار  شستشوی درآمدهای نامشروع

 188تخذ از آیه شریفه م« أکل مال به باطل»است. قاعده « أکل مال به باطل»، آیات یافتهسازمان شوییانگاری پولی اساسی جرمادلّهاز 
)طوسی،  است. شدهانیبی و سنّتفسیرهای مختلفی از دیدگاه مفسّران شیعه  ،«کل مال به باطلأ» است. در مورد آیات 2سوره مبارکه بقره

ن اب ؛15٠-152:  5ج ، 14٠5قرطبی، ؛ 25: 2ج  ،1415؛ طبرسی، 3٠4: 1ج ، 145جصاص، ؛ 43-42 :5ج ، تایب؛طبری، 388  :3، ج14٠9
آیات أکل مال به و تفاسیر با توّجه به مفردات ( 196: 2ج ، 1367رشیدرضا، ؛ 226  :1ج ، 1416،؛ فیض کاشانی491-49٠: 1ج ، 1412کثیر، 
ی منظور از مال هر چیزی اعمّ از پول، منافع و اسناد مال -منظور از أکل، مطلق تصرّفات و تملّکات است. ثانیاً -اواّلً که آیدیم به دستباطل 

ف در اموال اسالم هرگونه تصرّ و حرام و نامشروع است و برهمین اساس، ازنظر منظور از باطل، مطلق تصرّفات و تمّلکات ممنوع -است. ثالثاً
تحصیل درآمد از  حرام و باطل است.، باشد غیرازاینچه که رو عدالت و بر مبنای صحیح صورت گیرد و ه باید بر اساس حقّ هاییدارا و

 .شودیرا شامل می موارد همه عمومیت و اطالقش،دلیل باطل به  حرام است و ،رمجازیو وسایل غ با استفاده از ابزار و مشروع غیر یهاراه
در جامعه  ،از طرفی و خرج کردن آن در مسیرهای حرام و ناپسند نیز باطل است بلکه صرف و ناصواب، یهاتنها تحصیل درآمد از راهنه

بنابراین، باطل دارای معنا و مفهوم  .انجام پذیرد مشروع، هم توزیع بایستی با معیارهای صحیح و هم تولید و خرج،همهم دخل و  اسالمی،
با این  (.134-136و 129: 1373، ی)اسماعیل شودیمی است و به مصادیق خاّصی منحصر نیست و شامل باطل شرعی و عرفی اگستردهعامّ و 

یی با آیات أکل مال به باطل باید گفت با توجّه به اینکه باطل دارای معنا و مفهوم عامّ و شوپول اریانگمطالب، در مورد تطبیق جرم
یافته، در قالب سازمان مئجرالذا نوعاً مصادیق  شودیمی است و به مصادیق خاصّی منحصر نیست و شامل باطل شرعی و عرفی اگسترده

رود، با یمبه شمار  افتهیسازمان مئجرا نیترمهماز که  شوییپولگیرد. یموصف باطل، انجام معامالت ظاهراً صحیح و مشروع تجّاری ولی با 

                                                           
 یی عبارت است از:شوولپجرم »دارد: یمیی مقرّر شوپولیی در تعریف جرم شوپولقانون مبارزه با  2. ماده 1

 باشد.  آمدهدستبهاب جرم یجه ارتکدرنتیرمستقیم غمستقیم یا  طوربهی غیرقانونی با علم به اینکه هاتیفعالهداری یا استفاده از عواید حاصل از تحصیل، تملّک، نگ -الف 

که وی مشمول ینحوبهوده یا کمک به مرتکب یرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بغمستقیم یا  طوربهینکه الم به یرقانونی آن با عغشأ پنهان کردن من منظوربهتبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی  -ب

 آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. 

 .«حصیل شده باشدیجه جرم تدرنتیرمستقیم غیم یا مستق طوربهیی یا مالکیت عوایدی که جاجابه، وانتقالنقلیا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل،  اخفا -ج

2 .ّاس ِ بِالْاِثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَوَال تَأْکُلوُا اَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها اِلَى الْحُکّامِ لِتَأْکُلُوا فَریقَاً مِنْ اَمْوالِ الن«یان خود نخورید! و برای خوردن و اموال یکدیگر را به باطل )و ناحق( در م

سوره مبارکه نساء  29این قسمت از آیه شریفه، مشابه صدر آیه  «دانید )این کار، گناه است(!بخشی از اموال مردم به گناه، )قسمتی از( آن را )به عنوان رشوه( به قضات ندهید، در حالی که می

اید! اموال یکدیگر را به اى کسانى که ایمان آورده» کانَ بِکُمْ رَحیماً والَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إاِلّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض مِنْکُمْ وَالتَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَأْکُلُوا أَمْ است:

 «.نجام گیرد؛ و خودکشى نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان استمگر این که تجارتى با رضایت شما ا ؛باطل )و از طرق نامشروع( نخورید



 

ی مشروع و قانونی به اموال اجلوهو  شودیمموجب سرپوش گذاشتن و مخفی کردن تصرّفات و عواید نامشروع  کارانهبیفرعملیّات متقلّبانه و 
بر  شوییپول و اموالی که عملیّات (146 :1383حیدری،)حقّ است ی، باطل و من غیرابانهتقلّمکه ازلحاظ عرف و عقل، چنین عملیّات  دهدیم

مشروع است.  باطل و غیر همآنو حرام هستند، لذا تمام تصرّفات و نقل و انتقاالت  باشندیمچون ذاتاً ناشی از جرم  ردیگیمانجام  هاآنروی 
بر این موضوع است.  دییتأشویی در سطح ملّی و فراملّی، انگاری پولاست و جرم رت انسانعقل سلیم و فط برخالفاین اعمال و معامالت، 

اد، خشونت و تهدید در ابعاد ملّی و ها در برخی موارد مستلزم فسشویی اعمال و معامالت آنیافته خصوصاً پولعالوه در جرائم سازمانبه
یافته نوعاً دارای مالک باطل است و بر اساس آیات عنوان جرم سازمانشویی بهن، پولبنابرای (53 :1392و دیگران،روحانی، ) فراملّی است.

 ی معامالت و نقل و انتقاالت و دخل و تصرّفات از این طریق،کلیه أکل مال به باطل، تمام اعمال و معامالت آن، فاقد غرض عقالیی بوده و
 باطل و نامشروع است.

جرم یژه وبه افتهیسازمان مئجرای مصادیق هاتیّ فعالاعمال و بطالن عنایت خاّصی به  ،شرعی احکامنباط مین منبع استعنوان دوّبهروایات 

سوگند به خدا اگر آن : »دیفرمایم البالغهنهج 15در بخش اوّل خطبه است که  )ع(  علیامام روایات، خطبه آن  ازجملهد. دار شوییپول

 شدهیداریخر هاآنبا  زهایکنباشد و  قرارگرفتهی زنان یهمهر اگرچه گردانمیبرمم به مسلمانان پیدا کن ( راالمالتیب شدهغارتامالک )

یی که هانیزمی همهی درستبهآگاه باشید »: سدینویمالحدید ابیدر تفسیر این بخش از خطبه، ابن( 249: 3ج ، 1358)جعفری،  .1«باشد

ی حقّ گذشته را زیچچیهبرگردد؛ چون  المالتیبکرده، همه باید به  ( اعطارقانونی و ناحقّعثمان بخشیده و هر مالی که از مال خدا را )غی

شده باشد به حالت اوّلیه باشد و در شهرها پراکنده قرارگرفتهصداق زنان  عنوانبهنامشروع( را پیدا کنم و لو اموال )و اگر آن  کندینمباطل 

اموالی که به  بازگرداندندر کالم خود، تصمیم قاطع خود را برای  )ع( علیامام ( 269: 1ج، تابی، الحدیدابی)ابن 2«.گردانمیبرمواصلی خود 

تا آنجا که اگر این اموال را در مصارف حساس و خاّصی که مربوط به زندگی خانوادگی افراد  داردیماست، بیان  شدهگرفته المالتیبظلم از 

و )مکارم شیرازی،  تا مردم بدانند آنچه قبالً عمل شده، قانون اسالم نبوده است. برگردد المالتیبباید به  بازهماست، صرف شده باشد، 

که در قالب عملی  هرچندمشروع و غیرقانونی، باطل و حرام هستند  ی با مبنای غیرهاتیمالکی اموال و همهبنابراین، ( 527: 1375دیگران، 

ه مهمّ حاصل قاعدیک   )ع(صداق و کابینه زنان قرار بگیرد. بر اساس کالم مولی عنوانبهوع، اینکه اموال نامشرباشد مثل قرارگرفتهمشروع 

ی اجلوه( و لو با ظاهر و ...ی، اختالس، سرقت ورداربکالهمشروع ) ی غیرهاتیّفعالشود و آن اینکه تمامی تصرّفات و درآمدهای حاصل از یم

 ال، مسترد گردند.مشروع باشند، باطل و حرام است و باید این امو

که بر اساس آن، هدیه و صداق نامشروع، باطل و  کندیمحقّ  برخالفدر تطبیق مسئله باید گفت این روایت دالّ بر بطالن اعمال و معامالت 

 صورتنیبد. دکنیمکه ظاهری مشروع و قانونی دارد، داللت  شوییپول افتهیسازمان، بر حرمت جرم  )ع(بنابراین، این کالم مولی حرام است؛

و  هاستمیسیک جرم مقدّم و منشأ در نظر بگیریم و این اموال نامشروع در  عنوانبهرا ما  المالتیبکه اگر تملّک اموال ناحقّ و باطل 

                                                           
 «واهللُ لَوْ وَجَدّتُهُ قَدْ تُزُوّج به النّساء و مُلِکَ به االماء لَرَدَدتُهُ. » 1

 «.و وجدته و قد تزوج به النساء و فرق فی البلدان لرددتهاال ان کل قطیعه اقطعها عثمان و کل مال اعطاه من مال اهلل فهو مردود فی بیت المال فان الحق القدیم الیبطله شی و ل». 2



 

امشروع و صداق زنان و اعمال دیگر به جریان انداخته شود، مصداق بارز تطهیر درآمدهای ن عنوانبه هاآنی مشروعی مثل قرار دادن هاکانال

 ازیافته است، سازمانین جرائم ترمهمکه از  شوییپوله دیپدبنابراین،  ، باطل و نامشروع هستند؛آمدهدستبهاست و این اموال  شوییپول

 شود.یمقلمداد  )ع(مصادیق آشکار و بدیهی کالم مولی

 گیرینتیجه

 :موارد ذیل قابل استنتاج است قرار گرفت وتحلیلتجزیهو  موردبررسیاز مطالبی که در این مقاله 

هدفمند  صورتبه و ی استمرار یافتهامالحظهقابل زمانمدتبرای که  بیش از دو نفر است گروهیی مجرمانه عمل ،یافتهجرم سازمان -1

ی بودن، ه گروهیافته، معلوم گردید کگیرد. با بررسی و تحلیل ماهیّت جرم سازمانیدر جهت کسب منافع مادی صورت مو از سر تبانی 

 روزین است و در صورتیافته به مفهوم امجرم سازمان ی مالی از مقوّماتیزهانگی و تبانی در بین اعضا، استمرار فعالّیت مجرمانه و زیربرنامه

لّیت مجرمانه وجود اهی در فعابل توجّقبنابراین، اگر عنصر استمرار زمانی  ؛ی جرم محلّ اشکال استافتگیسازمانفقدان هر یک از این موارد، 

، در ردیف دهندیمنجام ی غایی سیاسی، عمل مجرمانه ایزهباانگ. همچنین، جرائمی که افتهیسازماننداشته باشد، جرم تشکیالتی است نه 

یحی با رلی، تعریف صه انجام دهند. در حقوق داخگروه و تشکیالت منسجم عمل مجرمان صورتبهگیرند اگرچه قرار نمی افتهیسازمانجرم 

قاچاق  تعریفبه  1392مصوّب ارز  ن قاچاق کاال ودر قانودر امری نوآورانه گذار قانونارائه نشده است. البته  افتهیسازمانتمامی عناصر از جرم 

با توجّه به  بایستیم گذارقانوننکرده است.  یافته را مالحظهسازماندقیق و مشخّص عناصر جرم  طوربه امّاو پرداخته است یافته سازمان

یافته را مدّنظر و مانسازآن، جرم  و با توجّه به عناصر الزم مستقلّ  طوربهاهمیّت این نوع جرم و شیوع آن در سطح ملّی و فراملّی، 

 کرد.یمی سازمفهوم

 .کندمیانگاری رمت و جرمداللت بر ح ،ئمجرابزهکار در جهت ارتکاب  هایگروه تشکیالت و  نفس آیدمی دست بهبا تتبع در مبانی فقهی -2

برخی ر د و رقانونیو تحصیل منافع غی شدید در جهت ارتکاب جرائممنسجم  صورتبهو یزی ربرنامهتبانی و  با چون یافتهسازمان تشکیالت

شود و یمفراد و اجامعه  اوز به حقوقموجب تعدّی و تج ،شودمیمحقق  مواقع همراه با فساد، خشونت، ارعاب و شستشو نمودن اموال نامشروع

اینکه تر از همه مهم و گردندیمتضرر افراد جامعه مبه سبب آن  و کندمیتضعیف را نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی جامعه 

حرام و باید ، ماعانه بر اث قاعده حرمتو حکم عقل تشکیل این گروه و سازمان در جهت استمرار فعالیّت مجرمانه خود در آینده است لذا به

ی و توافق و الت با تباناین گروه و تشکی چون انجامد، حرام استیمی که لزوماً به وقوع عمل مجرمانه امهمقدّبعالوه  انگاری گردد.جرم

تشکیل ذا ل امعه است،جامنیّت  ایهدیدی اساسی برتمجرمانه شدید در جهت تحصیل منافع مادی را دارند و  اقداماتصورت هدفمند، قصد به

 .شودمیتجریم شناخته  وتحریم  یافتهسازمانالت ایجاد تشکی و نهایتاً مقدّمه، باید حرام باشد و با آن مقابله شود عنوانبهاین سازمان و گروه 

 منابع



 

 منابع عربی(1

 مکارم شیرازی. اهلل، ترجمه آیتقرآن کریم 

 .تاالحیاء التراث، بی :)ع(البیتسسه آلؤجا، می، بالصولا هکفایق(، 1329-1255) حسینبندکاظمآخوند خراسانی، محمّ-

ار احیاء الکتب د، مصر-د ابوالفضل ابراهیم، قاهرهمحمّتحقیق: ، هالبالغح نهجشرق(، 655-586) هبةاهللبنالحدید، عبدالحمیدابیابن-

 تا.، بیةالعربی

سین، المدر ةلجماعة ، قم، مؤسسه النشر االسالمی التابعتاویالف الحاوی لتحریر السرائرق(، 598-543احمد )بندادریس، محمّابن-

 ق. 141٠االولی، 

 ق. 1417، االولی، )ع(مام الصادقمؤسسه اإلقم، ، زوعالنّ هغنیق(، 585-511) یعلبنزهره، حمزهابن-

لمعرفه البنان، دار  –عشلی، بیروت یوسف عبد الرحمن المرتحقیق: ، تفسیر القرآن العظیم ،ق( 774-7٠٠عمر )بنکثیر، اسماعیلابن-

 ق. 1412للطباعه والنشر والتوزیع، 

 ق. 14٠5، قم، نشر ادب الحوزه، لسان العربق(،  711-63٠مکرم )بندمنظور، محمّابن-

، االولی، )ع(ین علمنیؤالمرضا استادی، اصفهان، مکتبه االمام امیر تحقیق: ،الکافی فی الفقهق(،  447-374نجم )بنالح حلبی، تقیصّالابو-

 ق. 14٠3

ی، ب العلمیه، االول، دار الکتالبنان -دعلی شاهین، بیروتالم محمّعبدالستحقیق: ، حکام القرآنأق(،  3٠5-37٠) یعلبنجصاص، احمد-

 ق. 1415

 ق 139٠، الولی، امؤسسه اسماعیلیان -، قم، دار الکتب العلمیهةتحریر الوسیلش(، 1279ـ  1368اهلل )روحسیدخمینی، -

، الثانیه، صفوان عدنان داوودی، قم، مکتبه ذوی القربیتحقیق:  ن،المفردات فی غریب القرآق(،  425محمّد )بنراغب اصفهانی، حسین-

 ق. 1427

 .ق 1367، دار المنار، رمص-، قاهره، المشتهر باسم تفسیر المنارحکیمتفسیر القرآن الق(، 1354-1282رشیدرضا، محمّد )-

، : )ع(المعارف الفقه اإلسالمی طبقاً لمذهب أهل البیتهمؤسسه دائرجا، یب، صولالبحوث فی علم ام(، 1979-1931) اقردبصدر، محمّ-

 ق. 1426الثالثه، 



 

 1415االعلمی للمطبوعات، االولی،  لبنان، مؤسسه-، بیروتالبیان فی تفسیر القرآنمجمعق(،  468-548) فضل بن حسنطبرسی، -

 ق.

العطار،  المیس و صدقی جمیل الشیخ خلیل و تخریج: ، تحقیقالقرآن یویل آأجامع البیان عن ت، ق(224 -3٠1) یرجربندطبری، محمّ -

 تا.لبنان، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بی -بیروت

 ش. 1362، شهریور جا، مرتضوی، الثانیهی، بمجمع البحرینق(، 979-1٠85محمّد )بنینطریحی، فخرالدّ-

 تا.لکتب اإلسالمیه، بی، تهران، دارااألخبار ستبصار فیما اختلف مناالق(،  385 -46٠حسن )بندی، محمّ طوس-

 ق. 14٠٠، تهران، منشورات مکتبه جامع چهل ستون، االقتصاد،  ــــــــــــــ -

ولى، إلسالمی، االمکتب اإلعالم اجا، یباحمد حبیب قصیر العاملی، تحقیق و تصحیح: ، التبیان فی تفسیر القرآن،  ــــــــــــــ -

 ق. 14٠9

 ش 1363جا، المکتبه المرتضویه الحیاء آثار الجعفریه، ، بیهالمبسوط فی فقه االمامیّ، ـــــــــــــــ -

ل ماعی: السید اس، تحقیقعیمقارناً بالقانون الوض ةالتشریع الجنایی االسالمی فی المذاهب الخمسعوده، عبدالقادر )معاصر(،  -

 ق.14٠2الصدر، تهران، مؤسسه البعثه، الثانیه، 

امه الشیخ حسین األعلمی، قم، مؤسسة الهادی، علّتصحیح: ، فسیر الصافیتق(، 1٠91-1٠٠6) یشاه مرتضبندفیض کاشانی، محمّ  -

 ق. 1416الثانیه، 

راث ار إحیاء التلبنان، د –لعلیم البردونی، بیروت احمد عبد اتصحیح:  وتحقیق ، حکام القرآنالجامع األق(،  671احمد )بندقرطبی، محمّ -

 ق. 14٠5العربی، 

 ق. 1421، ، دهم، قم، مؤسسه اسماعیلیاناصول الفقهم(، 1964-19٠4) درضامظفر، محمّ -

 ق.1429، ، الثانیهالمفید ة، قم، مؤسسه النشر لجماعفقه الحدود و التعزیرات)معاصر(،  یمعبدالکرسیدموسوی اردبیلی،  -

جا، مرکز النشر التابع لمکتب اإلعالم اإلسالمی، ، بیحکاماأل هات ادلّام من مهمّیّ عوائد األق(،  1245-1185محمّد )بناقی، احمدنر -

 ق. 1417ولی، اال

 منابع فارسی  (2

 الف(کتب



 

 ش. 1384، ، سی و دومرکبیری، تهران، انتشارات امفرهنگ انگلیسی به فارسیآریان پور کاشانی، عباس، آریان پور کاشانی، منوچهر، -

 ش. 1386، تهران، میزان، اول، ییافته فراملّم سازمانئجرا، حسناسعدی، -

 ش. 1375گنج دانش، اول،انتشارات ، ترجمه نگار درخشانی، تهران، المللیبین یبزهکاربوسار، آندره، -

 جلدیشش موعهمج زی،، ترجمه رضا پرویندوستانر در هر و قاچاق مواد مخدّابعاد حقوقی و اجتماعی مواد مخدّپانده، ب، ب، -

ایران، اول،  اسالمی جمهوری رسمی روزنامه ر،مخدّ مواد قبال در جنایی سیاست مختلف هایجنبه کاربردی - علمی المللیبین همایش

 ش. 1379

 ش. 1394، بیست و هفتم، انتشارات گنج دانش، تهران، ترمینولوژی حقوق، محمّدجعفرجعفری لنگرودی، -

 ش. 1358، تهران، چاپخانه حیدری، اول، البالغهترجمه و تفسیر نهج، یجعفری، محمّدتق-

 ش.1396، تهران، انتشارات جاودانه و جنگل، اول، یافته فراملّیسازمانجرائم ، بهروزجوانمرد، -

 ش.1394م، ، تهران، میزان، دوالمللیینبقاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد ، عبّاسذاقلی، -

 ش. 1391، تهران، انتشارات صدا، دوم، ییافته فراملّجنایت سازمان، صادقسلیمی، -

 ش. 1386، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، اول، رابطه جرم و گناهسیدحسینی تاشی، صادق، -

 ش. 1393، دوم، تهران، انتشارات مجد، م علیه اشخاص(ئحقوق جزای اختصاصی )جرا، هوشنگشامبیاتی، -

 ش.1382، تهران، انتشارات طرح نو، حقوق جزای عمومی، یزصانعی، پرو-

 ش. 1388، تهران، فرهنگ اندیشمندان، اول، فرهنگ عمید، حسنعمید، -

، مرکز تحقیقات کاربردی ناجا ش 1394 اول، ، ترجمه حمید جربانی، تهران، کارآگاه،یافتهم سازمانئامور پلیسی جراکاچالک، پیتر، -

 ن.تهرا

 ش.1372ن، دوم، ، تهران، انتشارات دانشگاه تهرامقاالت حقوقی(، ش1389-13٠٠گرجی، ابوالقاسم )-

 ش.1374مجد، اول، انتشارات نیا، تهران، کی ی، ترجمه دکتر مهدشناسی نظریجرمگسن، ریموند، -



 

 ش.1382ن، هفتم، پاییز تهران، میزا ،(3-2-1)های حقوق جزای عمومیبایسته، یرجگلدوزیان، ا-

 ش.1382، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نی، نهم، یشناسجامعهگیدنز، آنتونی، -

 ش.1395بهار  ، تهران، دادگستر، اول،در قلمرو حقوق مالکیت فکری یافتهجرم سازمان، یبرجسته، مهد ،می، شهالمعظّ-

 ش. 1387 ر، دوم،، تهران، دادگستمقابله با آن ییافته و راهکارهاجرم سازمان، شهالمی، معظّ-

 ش.1387، اول، ، تهران، فرهنگ نما و کتاب آرادفرهنگ فارسی معین(، ش135٠-13٠7معین، محمّد )-

 ش.1375، تهران، دار الکتب االسالمیه، اول، پیام امام، ناصرمکارم شیرازی، -

 ش. 1377)مجموعه مقاالت(، تهران، میزان، اول،  المللحقوق جزای بین، یند صادقی، حسمیرمحمّ-

 ش.139٠ران، اول، تابستان ، تهران، مدبّیافتهم سازمانئجرا، یباباپور، محمّدعل، هاشمی، حمید-

 ب(مقاالت و پایان نامه ها و رساله ها

تان ، تابس1مارهفقه و حقوق اسالمی، ش نامهپژوهش، نسبت جرم و گناه در حقوق ایران، حمزهآیتی، محمّدرضا، اسفندیاری بیات،  -

 انشگاه آزاد اسالمی تهران.ش، د1387

ه ، شمار1سال  ،(ه فقهلّمجکاوشی نو در فقه اسالمی)، أکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری )ره(، یلاسماعیلی، اسماع -

 ، دفتر تبلیغات اسالمی قم.ش1373، 1

ه تحقیقات جفی ابرندآبادی، مجلّحسین ن دکتر علی :، ترجمهفرانسه ییافته در حقوق کیفرسازمان یبزهکاربوریکان، ژاک،  -

 تهران. دانشگاه شهید بهشتی، ش 1377تا تابستان  1376، زمستان 21-22ه ، شماریحقوق

، ش 139٠، بهار 5اره ، شم2، سال ی پلیسالمللنامه مطالعات بین، فصلتییافته مدرن و سنّم سازمانئجرا، ینبیابانی، غالمحس -

 تهران.-الملل ناجاینبپلیس 

، 8نامه مطالعات راهبردی، سال ، فصلها و تأثیرات آن بر ثبات سیاسیمفهوم، مدل ،یافتهم سازمانئجرا، یمیانی، ابراهحاج -

 ، تهران.ش 1384، پاییز 3شماره 

ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ، پش1383، تابستان 1، سال (فقه و حقوقحقوق اسالمی)، شوییجرم انگاری پول، مراد یحیدری، عل -

 ی قم.اسالم



 

ه جلّ، میافته کاال و ارزلزوم اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در مقابله با قاچاق سازمان، یدهرضوانی، سودابه، دریانورد، وح -

 هران.ت-ش، سازمان تعزیرات حکومتی1391 ، بهار و تابستان3، شماره 2های حقوقی، سال بررسی

ه، فقه امامیّ ه مطالعات، مجلّیافتهم سازمانئمت و نوع مجازات در جرامبانی فقهی حرحسن،  وحدتی شبیری، ،روحانی، اسداهلل -

 ش، جامعة المصطفی العالمیّه قم.1392، پاییز و زمستان 1، شماره 1دوره 

نی بامرشته فقه و  -نامه کارشناسی ارشدیانپا، سدّ ذریعه و نسبت آن با عناوین مشابه در فقه و اصول امامیّه، یممرزائری،  -

 ش.1389سالمی، دانشگاه فردوسی مشهد، شهریورماه حقوق ا

المللی عات بین، مطالر مقابله با آندی ی و نقش اینترپل فراملّیافته فراملّ م سازمانئجرا، یرضاپیرعلی، عل ،سیادت، سعیده -

 ن.تهرا-ش، پلیس بین الملل ناجا1395، بهار 25، شماره 6پلیس، سال 

ش، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 1383 ، تابستان1، سال (فقه و حقوقحقوق اسالمی)، یافتهسازمان مائجر، یمشمس ناتری، محمّدابراه -

 اسالمی قم.

، یشناسجرمو  حقوق جزا -نامه کارشناسی ارشد، پایانالمللبین ویافته در حقوق جزای ایران م سازمانئجرا، طغرانگار، حسن -

 ش.138٠ ،)ع(دقدانشگاه امام صا دانشکده معارف اسالمی و حقوق

، 44مسلسل  ، شماره2، شماره 12نامه مطالعات راهبردی، سال ، فصلت و پلیسیافته، امنیّهای سازمانبزه، عالی پور، حسن -

 ش، تهران.1388تابستان 

 یرهااهکارر و یافته با تأکید بر قاچاق مواد مخدّم سازمانئبررسی جرا، یدزاده قلیلو، سع علی ،قهرمانی افشار، نیوشا -

 هران.ت-خدّر ریاست جمهوریم، ستاد مبارزه با مواد ش 1394، پاییز 2، دوره 7ی و اعتیاد، شماره نامه سالمت اجتماع، فصلپیشگیرانه آن

هار و تابستان ، ب8، دوره 1های فقهی، شماره ، پژوهشدلیل عقل در سیره فقهی ابن ادریسحسن،  ،دموسی، جمشیدیمطلبی، محمّ -

 ش، قم.1391

دهای یافته در قوانین داخلی و قراردابررسی جرم سازمانرضایی، ارسالن،  ،ای، مهدییوسفی مراغهاصغر، یم، علمقدّ -

 هران.ت-الملل ناجاینبش، پلیس 1391مستان ، ز12، شماره 3المللی پلیس، سال مطالعات بین ،دوجانبه

المللی پلیس، ، مطالعات بینر مکزیکاسی و اجتماعی آن دیافته و آثار سیبررسی پدیده جرم سازمان، یرعبّاسموسوی، ام -

 تهران.-ش، پلیس بین الملل ناجا1394، پاییز 23، شماره 6سال 



 

ش، مرکز تحقیقات 1393، پاییز 2، دوره 28، شماره 7ه کارآگاه، سالمجلّ ی: مفاهیم، آثار، مصادیق،م فراملّ ئجرا، میرزایی، محمّد -

 تهران.-کاربردی ناجا

 شناسی و حقوقیافته در جرمجرم سازمان، یمشمس ناتری، محمّدابراه ،دجعفرحبیب زاده، محمّ ،ابرندآبادی، علی حسیننجفی  -

 ، دانشگاه تربیت مدرّس تهران.ش 1379، 4، شماره 4س علوم انسانی، سال نامه مدرّ، فصلجزا

، پاییز و 2ره ، شما5نامه حقوق کیفری، سال ، پژوهشسفیدهام یقهئرویکرد جرم شناختی جرایعقوبی، علی، آقایی، جان احمد،  -

 ش، دانشگاه گیالن.1393زمستان 

 قوانینج(

 ش.1386شویی مصوب قانون مبارزه با پول

 ش.1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوّب  

 ش.1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

 

 




