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  جرم سازمان یافته است ،اختالس سه میلیارد دالری
  حقوقدان - اميرفيض

جرائم سازمان يافته جرائمی است که ناشی  ؛م ازنظرتقسيم بندی به جرائم سازمان يافته وعادی تقسيم شده استئجرا
برای تحصيل قدرت مادی ويا معنوی به ارتکاب جرائم مبادرت  گروھی است کهومشارکت فکری وعملی ی ھمکار تبانیاز

از مشخصات جرم  ،واز ھرنوع امکان حتی ارتکاب جرائم عادی مانند قتل و جعل وغيره خودداری نميکنند ،ميکنند
 باال ديگر استمرار و ومعموال رھبرشناخته نميشود عمودی است چيز است اول اينکه درجرم مزبور رھبریسه رھبری 
وسوم که بسيارقابل توجه است جرائم سازمان  ياری راجلب ميکندومجرمين بس است که منتفعين مد از جرمآبودن در

ز کشورفرارداده شوند ويا ازکادرفعال سازمان ترور ويا به خارج ايافته طوری تشکيالتی است که ھرگاه يک يادونفر
ات نميتواند سازمان رامتالشی وسبب دستگيری تمام شرکای ميگردد وتحقيق مخفی گردند موجبات تحقيق وبازرسی لنگ
  .جرم خاصه توجه اتھام به رھبرباند گردد

خارج وھمچنين  فرار پسررفسنجانی بهدرکشورخودمان  نمونه ھای بسياری راميتوان از جرائم سازمان يافته ارائه داد که
   .ستن موارد اآمريکا دررديف آسوالد در پرونده ترور کندی درآ [لی ھاروی] قتل

ن است  پيش بينی اينکه شخصی که به خارج از آدرجرائم سازمان يافته که اختالس سه ميليارد دالری اخير نمونه بارز 
نخستين اقدام دراين راستا  .از مھمات است کشورفراری داده شده باشد قابل استرداد به کشور محل وقوع جرم نباشد

دوم اينکه سعی ميشود که عملی که ھدف از جرم  ن رانداشته باشدانتخاب کشوری است که قرارداد استرداد مجرمي
اتھام درقالب جرائم حقوقی قابل طرح وتعقيب باشد که شامل اقتدارات پليس بين  ی انجام گردد کهسازمان يافته است طور

  .المللی نگردد

ن شخص به کشورمحل وقوع آن معمول برای حمايت از شرکای جرائم سازمان يافته وجلوگيری از باز گرداندای  شيوه
مادگی خودرابرای تخليه اطالعاتی خود به مسئولين کشورمحل اقامت خود آشخص مزبور  که اين است جرم وجود دارد

ن کشور ويادستگاھھای بين المللی مانند حقوق آاعالم ميکند وراست ودروغ مطالبی که ممکن است مورد توجه مقامات 
ميگردد که حقوق  واين برنامه که مورد عمل کليه مجرمان است سبب دولت ميگذارد نآبشروغيره باشد دراختيار 

ن آنھا نسبت به آبيم دستگيری وشکنجه وامثال جرم باشد زيرا  ن شخص به کشورمحل وقوعآبشرمانع بازگرداندن 
  .شخص وجوددارد

وری شده ويا دستگاه اطالعاتی کانادا که اين تحقيق که بنابردرخواست خا ؛خبرداد را قای خاوریآدولت کانادا تحقيق از 
تحريم ھای اقتصادی درمحور ليه اطالعاتی خاوری وکسب اطالعاتسازمان سيا ھمکاری اطالعاتی دارد چيزی جز تخ با
واين اطالعات ھمان است که امنيت  وقدرت مقاومت جمھوری اسالمی نيست برنامه ھای دولت اسالمی وامکانات مالی و

   .ينمايدخاوری راتامين م

 ن اجماع باآقايان درمورد کارائی آچند روز پيش که ايرانيان مقيم کانادا اجماعی برای اخراج خاوری داشتند يکی از 
   .ن  کاراضافی نباشدآارادتمند صحبت کرد مطالب باالراحضورشان عرض کردم   فکرکردم انعکاس 


