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 محمدعلی زکریایی :تهیه و تدوین  کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع :زیر نظر

 1000: شمارگان  جامعه و فرهنگ: طراحی و چاپ تشخیص مصلحت نظام 
  نسخه 

  
 همه حقوق مترتب بر این اثر متعلق به کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت

  .استفاده از مطالب مندریج در این گزارش با ذکر ماخذ بالمانع است. نظام است
  

  .مسوولیت محتواي این گزارش بر عهده نویسنده است
  :هرگونه پیشنهاد را به آدرس ذیل ارسال نمایید

  کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
  10هارم و ششم، شماره بین کوچه چ بلوار میرداماد، نفت شمالی، :تهران

22277261: تلفن



  
 
  
  
  

  
  

  بسمه تعالی
 

  گانه جمهوري اسالمی ایران دامت توفیقاته رؤساي محترم قواي سه
هاي کلی در باب موادمخدر نهایی و ابالغ گردید،  سیاست ،با سالم و تحیت

ولی این نگرانی همچنان باقی است که دست اندرکاران، بالي بزرگ و تهدید 
درستی برآورده نکنند و   ها که از این سو متوجه کشور است بعظیمی ر

رود  لذا از آقایان محترم انتظار می. بازهم مشکالت بر روي هم متراکم شود
ها را با سرعت و  اجرائی کردن این سیاست خود در دستگاه که هر کدام سهم

  .عمل برساند ي قاطعیت و بدون فوت وقت  به مرحله
  والسالم علیکم

  اي علی خامنهسید 
10/7/85  

  
  »العالی مدظله«اي امریه رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهللا خامنه

  هاي کلی نظام در امر مبارزه با موادمخدر در مورد اجراي سیاست
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  به نام خدا
  
  
  
  

  پیشگفتار
یکی از دالیل پیچیده بودن معضل موادمخدر در کشور و در سراسر 

اي که  به گونه ،هاي زندگی و جامعه است آن با دیگر حوزه جهان، ارتباط
... توان از رابطه موادمخدر با اقتصاد،سیاست،اجتماع،فرهنگ،امنیت و  می

انعکاس و برجسته سازي رابطه موادمخدر با همه شئون . سخن گفت
این مساله براي تصمیم » اجتماعی نشان دادن«زندگی و به تعبیر بهتر 

یران می تواند در درگیر ساختن ذهن مسئوالن و سازان و تصمیم گ
هاي مختلف با این معضل و جلب مشارکت  مدیران کشور در بخش و رده

ارزیابی «و » گذاري امر سیاست«آنها در مقابله با این پدیده، بویژه در 
  .اي داشته باشد نقش قابل مالحظه» هاي کلی ابالغی سیاست

اسالمی، پرده از توطئه شومی به واقعیت این است که به برکت انقالب 
و مقام معظم ) ره(نام موادمخدر در کشور برداشته شد و امام راحل 

هاي  اند و همه بخش اي به این مساله داشته رهبري همواره توجه ویژه
نظام را در کاهش اثرات زیانبار سوءمصرف و قاچاق موادمخدر و 

تاسفانه مرور زمان و اما م. اند ساز آن مسئول دانسته پیامدهاي هزینه
شود که این موضوع مهم  منجر به این می ،مسائل جاري و محسوس

گاهی اولویت خود را از دست داده و از منظر توجه مسئواالن ذیربط 
نبار و گاه غیر قابل جبرانی براي  خارج شود، که این غفلت پیامدهاي زیا

راموشی بنابراین الزم است از طرق مختلف مانع این ف. کشور دارد
راهبردي شده و اهمیت و حساسیت مساله به طور مستمر براي مسئوالن 

  .یادآوري گردد
هاي فراوانی که تاکنون جهت حل این معضل و  ها و هزینه به رغم تالش

هاي آن انجام شده، موضوع موادمخدر همچنان یک  یا کاهش آسیب
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تالش  از این رو.موضوع جدي و هشدار دهنده براي جامعه ایرانی است
براي مواجهه عالمانه، موثر و فراگیر با این معضل بیش ازپیش ضروري 

هایی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد، انجام  یکی از بخش. نماید می
هر چه اندیشه ورزي در حوزه . پژوهش و اقدامات اندیشگی است

هاي کلی نظام نیز بر آن تاکید  که در سیاست(موادمخدر افزایش یابد 
  .نتایج قابل قبول تر و موثرتري نیز بدست خواهد آمد) ده استش

راهبردي تهیه شده در این کمیته است هاي  این گزارش از جمله گزارش
 ")موادمخدر(شناسی اقتصاد تبهکارانه جامعه "که به موضوع

الزم است از زحمات جناب آقاي محمدعلی زکریایی در . پرداخته است
  .شکر نمایمتهیه این گزارش تقدیر و ت

  
  علی هاشمی

  رییس کمیته مبارزه با موادمخدر
  

  



  
  
  
  
  
  
  

 )اقتصاد مواد مخدر(جامعه شناسی اقتصاد تبهکارانه  

  
هاي جنایی با بهره مندي از جهانی  گذشته، سازمان هدر دو ده«

، به و حمل و نقل هاي جدید ارتباطی شدن اقتصاد و تکنولوژي
. فراسوي مرزها مستقر ساخته اند اي فزاینده عملیات خود را در گونه

کردهاي مدیریتی و تولیدي در مناطق کم رراهبرد آنها استقرار کا
ها در آن از کنترل نسبی بر  خطر یعنی مناطقی است که این سازمان

محیط نهادي برخوردارند؛ آنها در عین حال مناطقی را به عنوان 
ا در آنها وجود گزینند که بیشترین تقاض بازارهاي ترجیحی خود بر می

این . هاي باالتري مطالبه کنند تا از این طریق بتوانند قیمت. دارد
هاي  هاي مواد مخدر، خواه کارتل موضوع آشکارا در مورد کارتل

هروئین از مثلث  –آند، خواه تریاك  کوکائین در کلمبیا و منطقه
آسیاي جنوب شرقی، و یا از افغانستان و آسیاي میانه صدق  1طالیی

یک مکانیسم اساسی در تجارت اسلحه یا  ]این راهبرد[اما . کند می
هاي تجاري از روسیه  شبکه. قاچاق مواد رادیو اکتیو نیز هست

و از سراسر جهان با استفاده از مصونیت نسبی شان ) شوروي سابق(
در روسیه و جمهوري هاي اتحاد شوروي سابق در دورة انتقال، کنترل 

اي را که باید به  ي نظامی و هستهها بخش چشمگیري از سالح
پس از جنگ  هالمللی آشفت بین هباالترین پیشنهاد دهنده در صحن

هاي  المللی شدن فعالیت بین. سرد عرضه می شد، به دست گرفتند
جنایی، جنایت سازمان یافته کشورهاي مختلف را از طریق ترتیبات 

                                                        
1-Golden Triangle 
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ي پیمانکاري فرعی و همکاریهاي مشترك، به ایجاد اتحادها
استراتژیک براي همکاري و نه درگیري در قلمرو یکدیگر ترغیب 

  .کند می
عالوه بر این بخش عمدة درآمدهاي حاصل از تطهیر آنها در 

: 1385کاستلز،(» بازارهاي مالی جهانی، بنا بر تعریف، جهانی می شود
3 - 202(.  

  
  اقتصاد مواد مخدر

ه قانونی مخدر یک تجارت درجه اول است، تا حدي ک قاچاق مواد
هاي جنایی  مخدر شاید بزرگترین خطري است که گروه شدن مواد

آنها می توانند بر روي  بی . سازمان یافته باید با آن مقابله کنند
خردي سیاسی و اخالق نابجاي جوامع تکیه کنند که از پذیرش مهم 

 –) یعنی این که تقاضا محرك عرضه است(  - ترین جنبۀ این مسأله 
ها در  علت اعتیاد به مواد مخدر، و علت بیشتر جنایت. دم می زنند

هاي روانی ریشه دارد که زندگی روزمره در جوامع بر  جهان، در زخم
بنابراین، تا آیندة نزدیک مصرف گسترده مواد . کند مردم وارد می

و جنایت سازمان یافتۀ . مخدر به رغم سرکوب ادامه خواهد داد یافت
این تقاضا خواهد یافت و آن را به هاي براي تأمین  جهانی راه

  .سودآورترین تجارت و ما در اکثر جنایات دیگر تبدیل خواهد کرد
هاي مالی نشأت گرفته از اقتصاد جنایی  برآوردهاي منافع و جریان

اما این برآوردها از . بسیار متفاوت است و چندان قابل اعتماد نیست
 1994نفرانس ک. ابعاد حیرت انگیز این پدیده حکایت می کند

سازمان یافتۀ جهانی چنین برآورد کرد که تجارت جهانی مواد مخدر 
. میلیارد دالر است؛ یعنی بیش از تجارت نفت  500ساالنه حدود 

میلیارد دالر در سال تخمین  750ها در مجموع  سود همۀ این فعالیت
 1993تریلیون دالر در سال  1دیگر برآوردها به رقم . زده می شد

می کنند که تقریباً به اندازه بودجه فدرال آمریکا در همان زمان اشاره 
کشور صنعتی، در برآوردي بسیار  7نیروي ضربت مالی گروه . بود

 120اعالم کرد که ساالنه دست کم  1990محتاطانه در آوریل 
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. شود میلیارد دالر پول موادمخدر در سیستم مالی جهانی تطهیر می
از تطهیر ساالنه  1993ي اقتصادي در ها سازمان توسعه و همکاري

. میلیارد دالر سود حاصله از قاچاق مواد مخدر خبر داد 85دست کم 
میلیارد دالر بازگشت سرمایۀ جهانی دالرهاي  500استرلینگ رقم 

با حق العملی (بخش عمدة این سود . داند موادمخدر را پذیرفتنی می
شود، و حدود  میتطهیر )  درصد نرخ رسمی دالر 25تا  15معادل 

هاي  نیمی از پول تطهیرشده، دست کم در مورد مافیاي فعالیت
زیرا سرمایه گذاري این سود در . سازد جنایی را ناممکن می

هاي مشروع نقش عمده اي در تضمین و سرپوش گذاشتن بر  فعالیت
عالوه بر این، در انجام معامالت، . کند پویایی کلی سیستم بازي می

هاي مالی در هر  هاي قانونی و سیستم ه دستورالعملدستکاري ماهران
شوند و بنا به ضرورت،  کشور و در سطح بین المللی با هم ترکیب می

هاي دولتی، بانکداران، دیوانساالران و  از خشونت گستردة مقام
  .مأموران مجري قانون استفاده می شود

  
  )آمریکاي التین: (هاي عمده صنعت قاچاق مواد مخدر ویژگی

بازار . این صنعت متکی به تقاضا و معطوف به صادرات است -1«
با وجود این ، اروپاي . اصلی و مهمترین بازار آن ایاالت متحده است

غربی و کشورهاي ثروتمند آسیایی نیز به سرعت به بازارهاي مهمی 
براي نشان دادن وضعیت اقتصادي صنعت کوکایین، . دنتبدیل می شو

هزینۀ تولید یک کیلوگرم کوکائین در  1991باید گفت که در سال 
شامل هزینۀ تولید خمیر کوکا که از کشورهاي دیگر وارد می (کلمبیا 

دالر برآورد می شد؛ قیمت آن براي صادرات از کلمبیا  750) شود
هزار  15هزار دالر بود؛ قیمت عمدة همین مقدار در میامی  2حدود 

. فروخته می شد» گرمی« هاي شهرهاي آمریکا دالر بود؛ و در خیابان
شد، » مخلوط«بهاي این ماده پس از این که به راحتی با دیگر مواد 

هاي حمل و  هزینه).1994، 1تومی(هزار دالر برسد 135است به  ممکن

                                                        
1-Thumi 
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هاي توزیع، آشکارا با غیرقانونی  نقل، توزیع و پشتیبانی از سیستم
  .باط استبودن و تقاضاي پایدار براي آن در ایاالت متحده در ارت

این صنعت کامالً بین المللی شده و یک تقسیم کار بسیار  - 2
باز در مورد کوکائین . هاي مختلف صورت گرفته است دقیق بین مکان

هاي کوکا هزاران سال است که در منطقۀ آند  باید گفت که برگ
پرو حدود  .)1996، 2السرنا(کشت و بدون درد سر مصرف می شود

 35هان را تولید می کند، بولیوي در حدود درصد برگ کوکا در ج 55
درصد و مابقی عمدتاً بین اکوادور، کلمبیا، ونوزوئال به تازگی برزیل و 

تبدیل برگ به خمیر، و سپس به عصارة . مکزیک تقسیم شده است
کوکا معموالً در کشورهاي کشت کننده انجام می شود، هر چند به 

ایی دور از مزارع صورت منظور پنهان کاري، این فراوري در محل ه
  .می گیرد

عنصر حیاتی کل صنعت مواد مخدر، سیستم تطهیر پول  - 3
این بخش نیز تحت کنترل قاچاق عمدة کلمبیایی و مکزیکی . است

است، اما کارگزاران متخصص آن را صورت می دهند که محل 
ها و مؤسسات مالی کلمبیا، ونزوئال، پاناما و  استقرار آنها در بانک

مؤسسات مالی در کشورهاي کوچک متعدد در حوزة . د استفلوری
کایکاس، آروبا، نقشی اي  کاسکارائیب، همچون جزایر کیمن، تور

را بازي  1980اساسی به عنوان نقاط ورودي تطهیر پول در دهۀ 
هاي مالی، نقش آنها  و ابعاد کوچک سیسمت ي آنهاکردند، اما افشا می

عیف کرده است، هر چند آنها را در تطهیر پول در سطح جهانی تض
هاي پس انداز امنی براي امور شخصی قاچاقچیان  هنوز هم حساب
 .تأمین می کنند

انجام مجموعۀ معامالت قاچاق، به اعمال خشونت مفرط  - 4
هاي بزرگ جنایی شبکه هاي آدمکشان خود  همۀ سازمان. متکی است

برخی از  ، که)کلمبیا ٣براي مثال، سیکاریوس(را تأسیس کرده اند 
بسیاري از آنها که تعدادشان . اي هستند آنها بسیار متخصص و حرفه

                                                        
1-Laserna 
٢-Sicarios 



  
 �15  

 

 

عنوان اعضاي سازمان یا پیمانکار فرعی،  رسد، به به هزار نفر می
. مسؤول مراقبت و ایجاد رعب و وحشت در سراسر شهرها هستند

ها براي کنترل یک بازار خاص به جنگ یکدیگر می  وقتی که سازمان
این رة شرایط مستقیم سود به بحث و جدل می پردازند، روند، یا دربا

هاي آدمکشان عالوه بر کارکرد اجرایی، ابزار رقابت و پشتیبانی  شبکه
  .نیز هستند

این صنعت براي فعالیت در تمام نقاط به فساد و نفوذ در  - 5
قاچاقچیان مواد مخدر باید مقامات محلی . محیط نهادي نیازمند است

ك، قضات، سیاستمداران، بانکداران، متخصصان و ملی، پلیس، گمر
ها، و  شیمی، شبکه هاي حمل و نقل، روزنامه نگاران، صاحبان رسانه

براي بسیاري از این افراد، . تجار را به فساد کشند یا مرعوب سازند
وسوسۀ انتخاب میان کسب مقادیر هنگفتی پول یا شاهد هراس 

ضور تعیین کنندة وقتی ح. خانوادة خود بودن بسیار سخت است
هاي قاچاق موادمخدر کنترل  قدرت دولت در کار نباشد، شبکه

ها را که به وجودشان در این محیط نیاز  بسیاري از افراد و سازمان
فساد ریشه اي دولت و خشونت مفرط به . گیرند هست، به دست می

عنوان یک روش زندگی، اجزاي اساسی صنعت قاچاق مواد مخدر به 
  ).224-27: 1385کاستلز،(»آیند شمار می

  
اهمیت هویت فرهنگی در شکل گیري، کارکرد و راهبردهاي 

  شبکه جنایی
گیري شبکه جنایی در کلمبیا متأثر از بروز دشواري هاي  شکل

منطقه مهم این وضعیت “ سهب”اقتصادي بوده است، حداقل در 
صنعت نساجی سنتی مدلین مرکز آنتیگوا که از دیرباز : مشاهده شد

با عرضۀ الیاف  1970هاي اقتصادي بوده در دهۀ  تگاه فعالیتخاس
بندي  با سهمیه. مصنوعی در بازار رقابت بین المللی دچار آشفتگی شد

“ واله دل”مرکز و “ کالی” شکر در تجارت بین المللی صنعت نیشکر 
آسیب دید و پس از بروز بحران در معادن و قاچاق زمرد، بویا در 

ر آشفتگی شد و این سه منطقه را به مراکز مرکز کلمبیا نیز دچا
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در بویاکا، رودریگز گاچاي رهبر این . قاچاق مواد مخدر تبدیل کرد
شبکه به گروه مدلین به رهبري پابلو اسکوبار پیوست وشبکۀ کالی نیز 

اما هویت فرهنگی ـ . به رهبري رودریگز او رفوئال سامان یافت
  . بود ها متمایز از یکدیگر اجتماعی این گروه

گروه کالی از طبقات متوسط باال بودند و هیچگاه قدرت الیگارشی 
سنتی کلمبیا را که همواره تجارت، ثروت، اعتبار، زمین، دولت و دو 

  .حزب محافظه کار لیبرال را در دست داشتند، به چالش نطلبیدند
عالقه مند   گروه مدلین که از طبقه متوسط پایین جامعه و ضمناًَ

ودند، از یک سو تأمین مالی برنامه مسکن افراد کم درآمد به سیاست ب
و خدمات اجتماعی را براي فقراي مدلین بر عهده گرفته  و از حمایت 
چشمگیر ساکنان محالت فقیر نشین برخوردار شدند و از سوي دیگر 
اسکوبار و متحد سیاسی نزدیک او در انتخابات کنگرة کلمبیا در سال 

پس از مداخلۀ سفارت آمریکا کنار زده ، انتخاب شدند که 1980
  .شدند

باندهاي جوان خود “ حقوق انسانی”در حالی که گروه مدلین از 
در مقابل سوء استفاده آشکار و پلیس هاي دفاع می کرد، کارتل کالی 

را پیش گرفت و به کشتن تصادفی “ پاکسازي اجتماعی”اما روش 
دانست با این حال  یهزاران نفر پرداخت که آنها را دو انداختنی م

 MAS1هاي قاچاق مواد مخدر در شبکۀ آدمکشان  همۀ گروه
  .هاي نظامی را فراگرفتند مهارت

صرف نظر از اختالفات خشونت آمیز و تاکتیکهاي متفاوت هر دو 
گروه کالی و مدلین به یکپارچگی کامل جامعه کلمبیا امیدوار بودند 

هاي کشور را  دهیآنها بارها به رؤساي جمهور پرداخت نقدي ب
پیشنهاد دادند که این امر به دلبستگی قاچاقچیان مواد مخدر به 

آنها . گردد که در محاسبات استراتژیک نمی گنجد زادگاهشان بر می
اي خود ریشه داشته و نه تنها  عمیقاً در فرهنگ و سنتهاي منطقه

بلکه در  ثروت هنگفت خود را در شهرهایشان سرمایه گذاري کرده
ی روستایی، تقویت موسیقی فرهنگ محلی، بازسازي زندگ احیاي

                                                        
١-Muerte a Secuestradores 
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فولکلور، حمایت از تیم ملی فوتبال و اثبات احساسات مذهبی و ایمان 
هاي  خود را می کوشند و اینگونه است که شاعران کلمبیایی با ترانه

کنند اما دولت امریکا تصمیم گرفت با  ستایش آمیز از آنها تجلیل می
به موطن امن قاچاقچیان ایجاد فاصله میان آنها، مانع از تبدیل کلمبیا 

پابلو اسکوبار بر بام یکی از  1993شود و اینگونه بود که در دسامبر 
تشییع جنازة او، . هاي شهر مدلین با گلوله از پاي درآمد ساختمان

بسیاري اسکوبار را . اداي احترام شهر و به ویژه فقرا نسبت به او بود
گریستند و  ولی نعمت خود می دانستند در این مراسم براي او

  .شعارهاي علیه دولت سردادند
  

  رات آنثشناسی اقتصاد تبهکارانه و ا جامعه
در این بحث از دیدگاهی جامعه شناختی به اقتصاد تبهکارانه و 

براي سهولت کار، اقتصاد تبهکارانه و اثرات آنرا . اثرات آن می پردازیم
ختی اقتصاد، سیاست و فرهنگ از دیدگاهی جامعه شنا هدر سه حوز
  .شودبررسی می 

 هتطهیر پول و مشتقات آن به بخش مهم و نگران کنند«
این  هانداز. است هاي مالی جهانی و بازارهاي سهام تبدیل شده جریان
تر،  اما مهم .، احتماالً بسیار زیاد است ها، گرچه نامعلوم سرمایه

سرچشمه  اي که از اقتصاد جنایی سرمایه. آن است جایی جابه
راي اینکه ردیابی نشود، پیوسته از یک مؤسسه مالی به گیرد، ب می

مؤسسه مالی دیگر، از یک ارز به ارزي دیگر، از یک بازار سهام به بازار 
گذاري در صنعت  دیگر و از سرمایه گذاري در مستغالت به سرمایه

سرمایۀ جنایی به دلیل بی . تفریحات و سرگرمی جا به جا می شود
ردن بسیار، از تالطم سوداگرانه در ثباتی و تمایلش به خطر ک

به این ترتیب، این . کند بازارهاي مالی پیروي کرده و آن را تقویت می
سرمایه عامل مهم ناپایداري سرمایۀ بین المللی و بازارهاي سرمایه 

  .شده است
فعالیت تبهکارانه همچنین تأثیر مستقیم شگرفی بر تعدادي از 

موارد، اندازة سرمایه اقتصاد  گذارد، در برخی اقتصادهاي ملی می
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در موارد دیگر، مانند . کشورهاي کوچک را در خود فرو می برد
کلمبیا، پرو، بولیوي یا نیجریه، حجم سرمایه از نوعی ابعاد مالی 

کند که براي تعیین فزاینده هاي کالن اقتصادي کافی  حکایت می
یل است و به عاملی تعیین کننده در مناطق یا بخشهاي خاص تبد

شود و در کشورهاي دیگري همچون روسیه یا ایتالیا، نفوذ آن در  می
تجارت و نهادها، محیط اقتصادي را دگرگون و پیش بینی نشدنی می 

 بربه نفع راهبردهاي سرمایه گذاري است که ) این وضعیت(سازد که 
حتی در اقتصادهایی به . بازگشت سرمایه در کوتاه مدت تکیه دارند

توان با مانورهاي  هاي مالی را می ري ژاپن، بحرانبزرگی و استوا
تبهکارانه دامن زد، مانند بحران سپرده گذاري و عدم پرداخت وام ها 

به میزان صدها میلیارد دالر، که ناشی از وام هاي وصول  1995در 
تأثیرات . ها تحمیل کرده بود بر بعضی بانک 1نشدنی بود که یاکوزا

دا بر سیاست هاي مالی و سیاست هاي ناهنجار اقتصاد جنایی ناپی
اقتصادي به طور کلی، کنترل فرایندهاي اقتصادي ملی را در اقتصاد 

  .دشوارتر می کند) که یک بخش آن حضور رسمی ندارد(جهانی 
هاي جنایی بر نهادها و سیاست هاي دولتی حتی  تأثیر فعالیت

ل ها هاي انعطاف پذیر جنایی که از کنتر شبکه. بیش از این هاست
کنند و سطحی از ریسک را متقبل می شوند که هیچ سازمان  ار میرف

ها را که پیش از این  استقالل دولت. دیگري قادر به جذب نیست
فرایندهاي جهانی شدن و تعیین هویت آن را در هم شکسته است، 

فرصت تکنولوژیک و سازمانی بر . مستقیماً مورد تهدید قرار می دهد
ی، جنایت سازمان یافته را دگرگون ساخته و به پایی شبکه هاي جهان

براي مدتی طوالنی، راهبرد اساسی این . آن قدرت بخشیده است
شبکه ، نفوذ در نهادهاي دولتی ملی و محلی در زادگاه خود براي 

مافیاي سیسیل، یاکوزاي ژاپن، . هایش بود حمایت از فعالیت
هاي  کوك، و کارتلمستقر در هنگ کنگ، یا تایوان یا بان 2ترایادهاي

تنگاتنگ در درازمدت با  اي کلمبیایی به توانایی خود براي ایجاد رابطه

                                                        
١-Yakuza 
٢-Triads 
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) با دیوانساالران و با سیاستمداران(هاي دولتی ملی و منطقه اي  بخش
هاي عملیاتی  این امر هنوز هم عنصري مهم در شیوه. تکیه داشتند

ر اساس این فعالیت تنها ب: جنایت سازمان یافته محسوب می شود
فساد و ارعاب کارکنان دولت و گاهی نهادهاي دولتی ممکن است به 

با وجود این، در سال هاي اخیر جهانی شدن . بقاي خود ادامه دهد
چرخشی تعیین کننده در راهبردهاي نهادي جنایت سازمان یافته 

خانه هاي امن، یا نسبتاً امن، در گوشه و کنار دنیا . ایجاد کرده است
، بزرگ )کلمبیا(، متوسط )آروبا(هاي کوچک  خانه. ستپیدا شده ا

افزون بر . ، و بسیاري نقاط دیگر)روسیه(یا بسیار بزرگ ) مکزیک(
ها ، امکان گریز از  این، تحرك باال و انعطاف پذیري فراوان شبکه

هاي انعطاف ناپذیر همکاري پلیس بین المللی را  مقررات کلی و روش
اروپا فرصت شگفت  هتیب، تقویت اتحادیبه این تر. فراهم ساخته است

آوري به جنایت سازمان یافته داده است تا از اختالفات میان قوانین 
ملی و اکراه بیشتر نیروهاي پلیس نسبت به از دست دادن استقالل 

 عملیاتی مافیاي هبدین گونه آلمان به مرکز عمد. خود، استفاده کند
هاي  اصلی فعالیتا ایستگاه یسیسیل تبدیل شده است، گالیچ

هاي کلمبیایی است و هلند نقاط اتصال مهم قاچاق هروئین  کارتل
وقتی فشار از طرف . توسط ترایاد چینی را در خود جاي داده است

در یک ) معموالً آژانس اطالعاتی آمریکا(دولت و نیروهاي بین المللی 
اي که براي جنایت  کشور خاص بسیار زیاد می شود، حتی در منطقه

براي مثال، سرکوب تبهکاران (تلقی می شود » امن« زمان یافته سا
، )11994-6هاي مدلین و کالی در  ، یا کارتل1992- 6در سیسیل در 

جایی  انعطاف پذیري شبکه امکان تغییر هندسۀ سازمانی، جابه
هاي  هاي عرضه، تغییر مسیرهاي حمل و نقل، و یافتن مکان پایگاه

نحو فزاینده اي در کشورهاي خوشنام  جدید براي اقامت رؤسا را به
در مورد مسأله . همچون سوئیس، اسپانیا و اتریش را فراهم می سازد

هاي  اصلی، یعنی پول هم باید گفت که، پول به طور امن در جریان
این جریان ها از . معامالت مالی کامپیوتري به گردش در می آید
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زمان و مکان  هاي بانکی خارج کشور که چرخش پول را در پایگاه
  .هدایت می کنند، اداره می شوند

عالوه بر این، فرار از کنترل پلیس از طریق شبکه سازي و جهانی 
هاي تبهکار سازمان یافته امکان می دهد تا سلطۀ خود  شدن به گروه

، با 1990براي مثال، در اوسط دهۀ . هاي مالی حفظ کنند را بر پایگاه
ضربات سختی را متحمل ) ژه مدلینبوی(هاي کلمبیایی  اینکه کارتل

شدند، قاچاقچیان مواد مخدر کلمبیاي با تعدیل سازمان و غیر 
در واقع، آنها هیچگاه . متمرکز کردن ساختار به بقاي خود ادامه دادند

یک کارتل مبتنی بر سلسه مراتب فشرده نبودند، بلکه کانون غیر 
رتل کالی بیش منسجمی از صادر کنندگان بودند که براي مثال در کا

به این ترتیب، وقتی بعضی . گرفت سازمان مستقل را در بر می 200از 
از سر راه برداشته می یا از رهبران بیش از حد درد سر ساز شده  

شوند، این شبکه ها تشکیالت جدید، روابط قدرت جدید و شکل هاي 
 اقتصاد جنایی با تأکید. کنند پیدا می) گرچه ناپایدار(جدید همکاري 

در سطح بین المللی، ) عملیات(بر انعطاف پذیري محلی و پیچیدگی 
نهادهاي دولتی ملی و انعطاف ناپذیر نومیدانه هاي  خود را با کوشش

تطبیق ) که در حال حاضر از شرکت خود در این نبرد با خبرند(
همراه با آن، این نهادهاي دولتی بخش اساسی حاکمیت و . دهند می

یعنی توانایی خود را براي : دهند از دست میمشروعیت خود را نیز 
  .اعمال قانون و نظم

هاي دموکراتیک در واکنش نومیدانه به قدرت فزایندة  دولت
یافته، در دفاع از خویش به اقداماتی متوسل می شوند  جنایت سازمان

عالوه . کند و خواهد کرد که آزادي هاي دمکراتیک را محدود می
هاي مهاجر براي  سازمان یافته غالباً از شبکهبراین، از آنجا که جنایت 

کند، ارتباط زیاده از حد و ناعادالنۀ میان  نفوذ در جوامع استفاده می
مهاجرت و جنایت، احساسات بیگانه ستیزي را در افکار عمومی دامن 
می زند که رواداري و ظرفیت همزیستی مورد نیاز جوامع مالی را، که 

پیدا می کنند، از بنیان سست می  روز به روز خصلتی چند قومی
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هاي  جنایت جهانی ممکن است محدودیت هنفوذ فزایند. ..سازد
  .ها و نهادهاي دموکراتیک تحمیل کند اساسی بر حقوق، ارزش

دولت نه تنها توسط گروه هاي سازمان یافته جنایی نادیده گرفته 
نایی تواگذشته از . می شود، بلکه از درون نیز دچار فروپاشی می شود

تبهکاران براي رشوه دادن و یا ارعاب پلیس و قضات مقامات رسمی 
فساد : وجود داردگرتري نیز  دولت، رخنۀ بی سر و صداتر و ویران

هاي دمکراتیک، نیازهاي مالی نامزدهاي انتخابی و احزاب  سیاست
سیاسی که هر روز اهمیت بیشتري می یابد، فرصتی طالیی براي 

تبهکار به منظور ارائه کمک در لحظات تعیین  ههاي سازمان یافت گروه
هر حرکتی در این جهت . سیاسی فراهم می کند همبارز هکنند

عالوه بر این، . را براي همیشه اسیر خود خواهد ساخت سیاستمدار
هاي رسوا کننده، ترور شخصیت و انگاره سازي  سیاست هسلط

هاي  سی گروهاي عالی براي نفوذ سیا برفرایند دمکراتیک نیز زمینه
تبهکار  ههاي سازمان یافت گروه. سازد تبهکار فراهم می هسازمان یافت

با اغواي سیاستمداران با سکس، مواد مخدر و پول یا در صورت لزوم 
ارعاب  ه وایراد اتهامات ساختگی، شبکۀ وسیعی از اطالعات محرمان

، 1990در دهۀ . فراهم ساخته اند که نفوذ را با سکوت مبادله می کند
رسوایی ها و بحران هایی بر سیاست بسیاري از کشورها، نه فقط در 
آمریکاي التین، سلطه داشت که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم میان 

اما عالوه بر . هاي سازمان یافتۀ تبهکار و سیاست موجد آن بود گروه
این موارد شناخته شده یا مشکوك فساد سیاسی، فراگیر بودن 

هاي  دهد که گروه کننده از این احتمال خبر می هاي رسوا سیاست
سازمان یافتۀ تبهکار در تعدادي از کشورها جایگاهی ممتاز در جهان 

مانند یاکوزا در . سیاست و رسانه ها براي خود دست و پا کرده اند
  .ژاپن و یا مافیاي سیسیل در ایتالیا

نگی قلمرو فره به تر هایی ظریف هاي تبهکار جهانی با راه هگرو
هاي جنایی را هویت  از سویی، بیشتر این شبکه. کنند دست درازي می

کند  سازد، و به هم پیوستگی و اصولی را ایجاد می فرهنگی بارور می
این مشارکت در . شود که پایۀ اعتماد و ارتباط در درون شبکه می
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از سوي دیگر، . شود جرم مانع اعمال خشونت علیه هم کیشان نمی
با وجود این، سطح . دهد ر درون شبکه رخ میخشونت بیشتر د

تري از مشارکت و درك در سازمان جنایی وجود دارد که بر  گسترده
تاریخ، فرهنگ و سنت استوار است و ایدئولوژي مشروعیت بخش  هپای

شواهد مربوط به این موضوع در شماري از تحقیقات . سازد خود را می
ن مقاومت آنها در برابر اشغال در مورد مافیاي سیسیل و آمریکا، از زما

ها در قرن هجدهم، یا در مورد ترایادهاي  کشور به دست فرانسوي
ها در برابر تجاوز  هایشان از زمان مقاومت جنوبی چینی، که فعالیت

ها آغاز شد، و سپس در قالب یک انجمن اخوت در سرزمین  شمالی
  .هاي بیگانه گسترش یافت، آمده است

تر شود، مهمترین  ت سازمان یافته جهانیدر واقع، هرچه جنای
کنند تا در  اجزاي آن بیشتر بر هویت فرهنگی خویش تأکید می

هاي قومی،  کار، آنها پایگاه با این. ها ناپدید نشوند گردباد فضاي جریان
همین . کنند فرهنگی و در صورت امکان، سرزمینی خود را حفظ می

ظ توانایی تعیین کنندة هاي جنایی به لحا شبکه. نقطۀ قوت آنهاست
خود براي درآمیختن هویت فرهنگی و تجارت جهانی شاید جلوتر از 

  .هاي چند ملیتی باشند شرکت
با این همه مهمترین تأثیر فرهنگی شبکه هاي جنایی جهانی بر 
کل جوامع، گذشته از بیان هویت فرهنگی خودشان، در فرهنگ 

ها،  اري زمینهدر بسی. کنند، نهفته است جدیدي که ایجاد می
اند که راه  تبهکاران جسور و موفق، به سرمشق نسل جوان تبدیل شده

آسانی براي بیرون رفتن از فقر، و مطمئناً هیچ بختی براي چشیدن 
از روسیه تا کلمبیا ، . لذت مصرف ماجراجویانه زیستن نمی یابند

در . اي مافیا تأکید می کنندضناظران بر شیفتگی جوانان محلی به اع
بحران مشروعیت سیاسی، مرز میان  هجهان محرومیت، و در بحبوح

تر  اعتراض، الگوهاي ارضاي آنی، ماجراجویی و جنایت هر روز کمرنگ
» فرهنگ اضطرار«گارسیامارکز شاید بهتر از هر کس دیگري . شود می

. آدمکشان جوان در دنیاي تبهکاران سازمان یافته را ثبت کرده باشد
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تقدیر گرایی و نفی » 1اخبار یک آدم ربایی«تانی او در کتاب غیرداس
براي آنان، هیچ امیدي در جامعه . گرایی آدمکشان را توصیف می کند

. وجود ندارد و همه چیز، بویژه سیاست و سیاستمداران، فاسد است
آنها . اي خود زندگی هیچ معنایی ندارد، و زندگی آنان هیچ آینده

بنابراین، تنها همین لحظه  .دانند که به زودي خواهند مرد می
هاي خوب، زندگی خوب، همیشه در  لباس یارزشمند است، مصرف آن

حال گریز، همراه با احساس رضایت از ایجاد وحشت، یا احساس 
خانواده : تنها یک ارزش عالی وجود دارد. قدرت به یمن داشتن اسلحه

ان، ش و باورهاي دینی. و بویژه مادر که هر کاري براي او می کنند
اي سخت به یاري شان  هاي خاص که در لحظه بویژه ایمان به قدیس

اي  گارسیا مارکز، با عبارت ادبی تکان دهنده، پدیده. خواهند آمد
کند که بسیاري از دانشمندان علوم اجتماعی در گوشه و  روایت می

تبهکاران جوان بین اشتیاق به زندگی و  :اند کنار دنیا مشاهده کرده
از این رو آنها زندگی را در . اند هایشان گرفتار شده درك محدودیت

چند لحظه متراکم می کنند، تا آن را به تمامی زندگی کنند و آنگاه 
در آن لحظات کوتاه زندگی، زیرپاگذاشتن . رخت از میان برچینند

قوانین و احساس قدرت، نمایش یکنواخت یک زندگی  طوالنی تر اما 
بسیاري از جوانان البته به شکلی  .فالکت بار را جبران می کند

  . متعادل تر، تا حد زیادي در این ارزش ها با آنان شریک اند
حضور فراگیر گوشه  هفرهنگ جنایت سازمان یافته به واسط هاشاع

. شود ها تقویت می دنیاي تبهکاران در رسانه ههایی از زندگی هر روز
ایط زندگی و اي شر مردم گوشه و کنار دنیا شاید با روایت رسانه

و قاچاقچیان مواد مخدر آشناتر باشند تا » اي آدمکشان حرفه«ذهنیت 
با پویایی بازارهاي مالی که مردم پول خود را در آن سرمایه گذاري 

ساکنان سیاره نسبت به  یی جمعی تمامگفتینمی توان ش. کنند می
هاي تبهکار  اي را که قهرمانان آن بازیگران گروه حادثه هاي فیلم

زمان یافته هستند، تنها با میل سرکوب شده در ساختار سا

                                                        
١-Naticiade un,Secuestro(١٩٩٦) 
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این امر چه بسا به فروپاشی . روانشناختی ما به خشونت تبیین کرد
اي  فرهنگی، نظم اخالق سنتی و به رسمیت شناختن تلویحی جامعه

آن را هویت جمعی و رقابتی  هجدید اشارت داشته باشد که شاکل
» م آن است، تشکیل می دهدمتراک هلگام که جنایت جهانی جلو بی
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