
  

  )اقتصاد مواد مخدر(جامعه شناسي اقتصاد تبهكارانه : حث ويژهب

  
  محمدعلي زكريايي

  مقدمه

هاي جديد  هاي جنايي با بهره مندي از جهاني شدن اقتصاد و تكنولوژي گذشته، سازمان در دو دهة

. ارتباطي و محل و نقل، به گونه اي فزاينده عمليات خود را در فراسوي مرزها مستقر ساخته اند

هبرد آنها استقرار كاكردهاي مديريتي و توليدي در مناطق كم خطر يعني مناطقي است كه اين را

ها در آن از كنترل نسبي بر محيط نهادي برخوردارند؛ آنها در عين حال مناطقي را به  سازمان

ق تا از اين طري. عنوان بازارهاي ترجيحي خود بر مي گزينند كه بيشترين تقاضا در آنها وجود دارد

هاي مواد مخدر، خواه  اين موضوع آشكارا در مورد كارتل. بتوانند قيمتهاي باالتري مطالبه كنند

هروئين از مثلث طاليي آسياي جنوب  –كارتلهاي كوكائين در كلمبيا و منطقه آند، خواه ترياك 

در  اما اين راهبرد يك مكانيسم اساسي. شرقي، و يا از افغانستان و آسياي ميانه صدق مي كند

) شوروي سابق(شبكه هاي تجاري  از روسيه . تجارت اسلحه يا قاچاق مواد راديو اكتيو نيز هست

و از سراسر جهان با استفاده از مصونيت نسبي شان در روسيه و جمهوري هاي اتحاد شوروي 

اي را كه بايد به  هاي نظامي و هسته سابق در دورة انتقال، كنترل بخش چشمگيري از سالح

ين پيشنهاد دهنده در صحنة بين المللي آشفتة پس از جنگ سرد عرضه مي شد، به دست باالتر

هاي جنايي، جنايت سازمان يافته كشورهاي مختلف را از طريق  بين المللي شدن فعاليت. گرفتند

ترتيبات پيمانكاري فرعي و همكاريهاي مشترك، به ايجاد اتحادهاي استراتژيك براي همكاري و 

  .قلمرو يكديگر ترغيب مي كند نه درگيري در

عالوه بر اين بخش عمدة درآمدهاي حاصل از تطهير آنها در بازارهاي مالي جهاني، بنا بر تعريف، 

  .جهاني مي شود

  

  اقتصاد مواد مخدر

مخدر شايد بزرگترين  مخدر يك تجارت درجه اول است، تا حدي كه قانوني شدن مواد قاچاق مواد

آنها مي توانند بر روي   . يي سازمان يافته بايد با آن مقابله كنندهاي جنا خطري است كه گروه

  -بي خردي سياسي و اخالق نابجاي جوامع تكيه كنند كه از پذيرش مهم ترين جنبة اين مسأله 

علت اعتياد به مواد مخدر، و علت . دم مي زنند –) يعني اين كه تقاضا محرك عرضه است(
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هاي رواني ريشه دارد كه زندگي روزمره در جوامع بر مردم وارد  مها در جهان، در زخ بيشتر جنايت

بنابراين، تا آيندة نزديك مصرف گسترده مواد مخدر به رغم سركوب ادامه خواهد داد . كند مي

هاي براي تأمين اين تقاضا خواهد يافت و آن را به  و جنايت سازمان يافتة جهاني راه. يافت

  .ر جنايات ديگر تبديل خواهد كردسودآورترين تجارت و ما در اكث

هاي مالي نشأت گرفته از اقتصاد جنايي بسيار متفاوت است و چندان  برآوردهاي منافع و جريان

كنفرانس . اما اين برآوردها از ابعاد حيرت انگيز اين پديده حكايت مي كند. قابل اعتماد نيست

 500ي مواد مخدر ساالنه حدود سازمان يافتة جهاني چنين برآورد كرد كه تجارت جهان 1994

ميليارد  750ها در مجموع  سود همة اين فعاليت. ميليارد دالر است؛ يعني بيش از تجارت نفت 

اشاره مي  1993تريليون دالر در سال  1ديگر برآوردها به رقم . دالر در سال تخمين زده مي شد

 7نيروي ضربت مالي گروه . بود كنند كه تقريباً به اندازه بودجه فدرال آمريكا در همان زمان

 120اعالم كرد كه ساالنه دست كم  1990كشور صنعتي، در برآوردي بسيار محتاطانه در آوريل 

هاي  سازمان توسعه و همكاري. شود ميليارد دالر پول موادمخدر در سيستم مالي جهاني تطهير مي

حاصله از قاچاق مواد مخدر  ميليارد دالر سود 85از تطهير ساالنه دست كم  1993اقتصادي در 

ميليارد دالر بازگشت سرماية جهاني دالرهاي موادمخدر را پذيرفتني  500استرلينگ رقم . خبر داد

تطهير )  درصد نرخ رسمي دالر 25تا  15با حق العملي معادل (بخش عمدة اين سود . داند مي

هاي جنايي را ناممكن  عاليتشود، و حدود نيمي از پول تطهيرشده، دست كم در مورد مافياي ف مي

هاي مشروع نقش عمده اي در تضمين و  زيرا سرمايه گذاري اين سود در فعاليت. سازد مي

عالوه بر اين، در انجام معامالت، . كند سرپوش گذاشتن بر پويايي كلي سيستم بازي مي

بين المللي  هاي مالي در هر كشور و در سطح هاي قانوني و سيستم دستكاري ماهرانه دستورالعمل

هاي دولتي، بانكداران،  شوند و بنا به ضرورت، از خشونت گستردة مقام با هم تركيب مي

  .ديوانساالران و مأموران مجري قانون استفاده مي شود

  

  )آمريكاي التين: (هاي عمده صنعت قاچاق مواد مخدر ويژگي

مهمترين بازار آن اياالت  بازار اصلي و. اين صنعت متكي به تقاضا و معطوف به صادرات است -1

با وجود اين ، اروپاي غربي و كشورهاي ثروتمند آسيايي نيز به سرعت به بازارهاي . متحده است

براي نشان دادن وضعيت اقتصادي صنعت كوكايين، بايد گفت كه در سال . مهمي تبديل مي شود

خمير كوكا كه از شامل هزينة توليد (هزينة توليد يك كيلوگرم كوكائين در كلمبيا  1991
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دالر برآورد مي شد؛ قيمت آن براي صادرات از كلمبيا حدود  750) كشورهاي ديگر وارد مي شود

هاي شهرهاي  هزار دالر بود؛ و در خيابان 15هزار دالر بود؛ قيمت عمدة همين مقدار در ميامي  2

» مخلوط«يگر مواد بهاي اين ماده پس از اين كه به راحتي با د. فروخته مي شد» گرمي«آمريكا 

هاي حمل و نقل، توزيع و پشتيباني  هزينه).1994، 1تومي(هزار دالر برسد 135است به  شد، ممكن

هاي توزيع، آشكارا با غيرقانوني بودن و تقاضاي پايدار براي آن در اياالت متحده در  از سيستم

  .ارتباط است

هاي مختلف  ر دقيق بين مكاناين صنعت كامالً بين المللي شده و يك تقسيم كار بسيا -2

هاي كوكا هزاران سال است كه در  باز در مورد كوكائين بايد گفت كه برگ. صورت گرفته است

درصد برگ  55پرو حدود  .)1996، 2ليزرنا(منطقة آند كشت و بدون درد سر مصرف مي شود

اكوادور، كلمبيا،  درصد و مابقي عمدتاً بين 35كوكا در جهان را توليد مي كند، بوليوي در حدود 

تبديل برگ به خمير، و سپس به عصارة . ونوزوئال به تازگي برزيل و مكزيك تقسيم شده است

كوكا معموالً در كشورهاي كشت كننده انجام مي شود، هر چند به منظور پنهان كاري، اين 

  .فراوري در محل هايي دور از مزارع صورت مي گيرد

اين بخش نيز تحت كنترل . ، سيستم تطهير پول استعنصر حياتي كل صنعت مواد مخدر -3

قاچاق عمدة كلمبيايي و مكزيكي است، اما كارگزاران متخصص آن را صورت مي دهند كه محل 

مؤسسات مالي در . ها و مؤسسات مالي كلمبيا، ونزوئال، پاناما و فلوريد است استقرار آنها در بانك

ن جزاير كيمن، توركايكاس، آروبا، نقشي كشورهاي كوچك متعدد در حوزة كارائيب، همچو

كردند، اما افشا و ابعاد  را بازي مي 1980اساسي به عنوان نقاط ورودي تطهير پول در دهة 

كوچك سيسمتهاي مالي، نقش آنها را در تطهير پول در سطح جهاني تضعيف كرده است، هر 

 .چيان تأمين مي كنندچند آنها هنوز هم حسابهاي پس انداز امني براي امور شخصي قاچاق

هاي بزرگ  همة سازمان. انجام مجموعة معامالت قاچاق، به اعمال خشونت مفرط متكي است -4

، كه برخي از )براي مثال، سيكاريوس كلمبيا(جنايي شبكه هاي آدمكشان خود را تأسيس كرده اند 

عنوان  رسد، به نفر ميبسياري از آنها كه تعدادشان به هزار . اي هستند آنها بسيار متخصص و حرفه

اعضاي سازمان يا پيمانكار فرعي، مسؤول مراقبت و ايجاد رعب و وحشت در سراسر شهرها 

ها براي كنترل يك بازار خاص به جنگ يكديگر مي روند، يا دربارة  وقتي كه سازمان. هستند

                                                
١- Thumi 
٢- Laserna 
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اجرايي، شرايط مستقيم سود به بحث و جدل مي پردازند، شبكه هاي آدمكشان عالوه بر كاركرد 

  .ابزار رقابت و پشتيباني نيز هستند

. نيازمند است) نهادي(اين صنعت براي فعاليت در تمام نقاط به فساد و نفوذ در محيط  -5

قاچاقچيان مواد مخدر بايد مقامات محلي و ملي، پليس، گمرك، قضات، سياستمداران، بانكداران، 

ن، صاحبان رسانه ها، و تجار را به فساد متخصصان شيمي، شبكه هاي حمل و نقل، روزنامه نگارا

براي بسياري از اين افراد، وسوسة انتخاب ميان كسب مقادير هنگفتي . كشند يا مرعوب سازندند

وقتي حضور تعيين كنندة قدرت دولت . پول يا شاهد هراس خانوادة خود بودن بسيار سخت است

ها را كه به وجودشان  ز افراد و سازمانهاي قاچاق موادمخدر كنترل بسياري ا در كار نباشد، شبكه

فساد ريشه اي دولت و خشونت مفرط به عنوان يك . گيرند در اين محيط نياز هست، به دست مي

  .آيند روش زندگي، اجزاي اساسي صنعت قاچاق مواد مخدر به شمار مي

 
  اهميت هويت فرهنگي در شكل گيري، كاركرد و راهبردهاي شبكه جنايي

جنايي در كلمبيا متأثر از بروز دشواري هاي اقتصادي بوده است، حداقل در گيري شبكه  شكل

صنعت نساجي سنتي مدلين مركز آنتيگوا كه از : منطقه مهم اين وضعيت مشاهده شد“ سهب”

با عرضة الياف مصنوعي در بازار رقابت  1970هاي اقتصادي بوده در دهة  ديرباز خاستگاه فعاليت

“ كالي” بندي شكر در تجارت بين المللي صنعت نيشكر  با سهميه. شدبين المللي دچار آشفتگي 

آسيب ديد و پس از بروز بحران در معادن و قاچاق زمرد، بويا در مركز كلمبيا “ واله دل”مركز و 

در بوياكا، . نيز دچار آشفتگي شد و اين سه منطقه را به مراكز قاچاق مواد مخدر تبديل كرد

شبكه به گروه مدلين به رهبري پابلو اسكوبار پيوست وشبكة كالي نيز رودريگز گاچاي رهبر اين 

ها متمايز از  اما هويت فرهنگي ـ اجتماعي اين گروه. به رهبري رودريگز او رفوئال سامان يافت

  . يكديگر بود

گروه كالي از طبقات متوسط باال بودند و هيچگاه قدرت اليگارشي سنتي كلمبيا را كه همواره 

وت، اعتبار، زمين، دولت و دو حزب محافظه كار ليبرال را در دست داشتند، به چالش تجارت، ثر

  .نطلبيدند

عالقه مند به سياست بودند، از يك سو   گروه مدلين كه از طبقه متوسط پايين جامعه و ضمناًَ

تأمين مالي برنامه مسكن افراد كم درآمد و خدمات اجتماعي را براي فقراي مدلين بر عهده 

ته  و از حمايت چشمگير ساكنان محالت فقير نشين برخوردار شدند و از سوي ديگر اسكوبار گرف
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، انتخاب شدند كه پس از 1980و متحد سياسي نزديك او در انتخابات كنگرة كلمبيا در سال 

  .مداخلة سفارت آمريكا كنار زده شدند

مقابل سوء استفاده آشكار و باندهاي جوان خود در “ حقوق انساني”در حالي كه گروه مدلين از 

را پيش گرفت و به كشتن “ پاكسازي اجتماعي”پليس هاي دفاع مي كرد، كارتل كالي اما روش 

هاي قاچاق  تصادفي هزاران نفر پرداخت كه آنها را دو انداختني مي دانست با اين حال همة گروه

  .هاي نظامي را فراگرفتند مهارت MASمواد مخدر در شبكة آدمكشان 

ف نظر از اختالفات خشونت آميز و تاكتيكهاي متفاوت هر دو گروه كالي و مدلين به صر

هاي  يكپارچگي كامل جامعه كلمبيا اميدوار بودند آنها بارها به رؤساي جمهور پرداخت نقدي بدهي

گردد  كشور را پيشنهاد دادند كه اين امر به دلبستگي قاچاقچيان مواد مخدر به زادگاهشان بر مي

اي خود ريشه  آنها عميقاً در فرهنگ و سنتهاي منطقه. محاسبات استراتژيك نمي گنجد كه در

بلكه در احياي  داشته و نه تنها ثروت هنگفت خود را در شهرهايشان سرمايه گذاري كرده

فرهنگ محلي، بازسازي زندگي روستايي، تقويت موسيقي فولكلور، حمايت از تيم ملي فوتبال و 

بي و ايمان خود را مي كوشند و اينگونه است كه شاعران كلمبيايي با اثبات احساسات مذه

كنند اما دولت امريكا تصميم گرفت با ايجاد فاصله ميان  هاي ستايش آميز از آنها تجليل مي ترانه

پابلو  1993آنها، مانع از تبديل كلمبيا به موطن امن قاچاقچيان شود و اينگونه بود كه در دسامبر 

تشييع جنازة او، اداي . هاي شهر مدلين با گلوله از پاي درآمد ام يكي از ساختماناسكوبار بر ب

بسياري اسكوبار را ولي نعمت خود مي دانستند در اين . احترام شهر و به ويژه فقرا نسبت به او بود

  .مراسم براي او گريستند و شعارهاي عليه دولت سردادند

  

  آنجامعه شناسي اقتصاد تبهكارانه و اثرات 

براي . در اين بحث از ديدگاهي جامعه شناختي به اقتصاد تبهكارانه و اثرات آن مي پردازيم

سهولت كار، اقتصاد تبهكارانه و اثرات آنرا در سه حوزة اقتصاد، سياست و فرهنگ از ديدگاهي 

  .جامعه شناختي بررسي مي كنيم

مالي جهاني و بازارهاي سهام هاي  تطهير پول و مشتقات آن به بخش مهم و نگران كنندة جريان

جايي  تر، جابه اما مهم .، احتماالً بسيار زياد است ها، گرچه نامعلوم اندازة اين سرمايه. است تبديل شده

گيرد، براي اينكه رديابي نشود، پيوسته از يك مؤسسه مالي به مؤسسه مالي ديگر،  سرچشمه مي

زار ديگر و از سرمايه گذاري در مستغالت به از يك ارز به ارزي ديگر، از يك بازار سهام به با
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سرماية جنايي به دليل بي ثباتي . گذاري در صنعت تفريحات و سرگرمي جا به جا مي شود سرمايه

و تمايلش به خطر كردن بسيار، از تالطم سوداگرانه در بازارهاي مالي پيروي كرده و آن را تقويت 

ناپايداري سرماية بين المللي و بازارهاي سرمايه  به اين ترتيب، اين سرمايه عامل مهم. كند مي

  .شده است

گذارد، در  فعاليت تبهكارانه همچنين تأثير مستقيم شگرفي بر تعدادي از اقتصادهاي ملي مي

در موارد ديگر، مانند . برخي موارد، اندازة سرمايه اقتصاد كشورهاي كوچك را در خود فرو مي برد

كند كه براي تعيين  ه، حجم سرمايه از نوعي ابعاد مالي حكايت ميكلمبيا، پرو، بوليوي يا نيجري

فزاينده هاي كالن اقتصادي كافي است و به عاملي تعيين كننده در مناطق يا بخشهاي خاص 

شود و در كشورهاي ديگري همچون روسيه يا ايتاليا، نفوذ آن در تجارت و نهادها،  تبديل مي

به نفع راهبردهاي ) اين وضعيت(نشدني مي سازد كه  محيط اقتصادي را دگرگون و پيش بيني

حتي در اقتصادهايي به . سرمايه گذاري است كه به بازگشت سرمايه در كوتاه مدت تكيه دارند

توان با مانورهاي تبهكارانه دامن زد، مانند بحران  هاي مالي را مي بزرگي و استواري ژاپن، بحران

به ميزان صدها ميليارد دالر، كه ناشي از وام هاي  1995سپرده گذاري و عدم پرداخت وام ها در 

تأثيرات ناهنجار اقتصاد جنايي . ها تحميل كرده بود بر بعضي بانك 1وصول نشدني بود كه ياكوزا

نا پيدا بر سياست هاي مالي و سياست هاي اقتصادي به طور كلي، كنترل فرايندهاي اقتصادي 

  .دشوار تر مي كند) ن حضور رسمي نداردكه يك بخش آ(ملي را در اقتصاد جهاني 

هاي  شبكه. هاي جنايي بر نهادها و سياست هاي دولتي حتي بيش از اين هاست تأثير فعاليت

انعطاف پذير جنايي كه از كنترل ها فار مي كنند و سطحي از ريسك را متقبل مي شوند كه هيچ 

يش از اين فرايندهاي جهاني كه پ(ها را  استقالل دولت. سازمان ديگري قادر به جذب نيست

فرصت . مستقيماً مورد تهديد قرار مي دهد) شدن و تعيين هويت آن را در هم شكسته است،

تكنولوژيك و سازماني بر پايي شبكه هاي جهاني، جنايت سازمان يافته را دگرگون ساخته و به 

در نهادهاي دولتي براي مدتي طوالني، راهبرد اساسي اين شبكه ، نفوذ . آن قدرت بخشيده است

مافياي سيسيل، ياكوزاي ژاپن، . هايش بود ملي و محلي در زادگاه خود براي حمايت از فعاليت

مستقر در هنگ كنگ، يا تايوان يا بانكوك، و كارتل هاي كلمبيايي به توانايي خود  2ترايادهاي

با (اي هاي دولتي ملي و منطقه  براي ايجاد تنگ رابطه تنگاتنگ در درازمدت با بخش

                                                
١- Yakuza 
٢- Triads 



 
 
 
 
 

١٩١ □'��7/ �56�� ا! ��د �1234را0/   

  

اين امر هنوز هم عنصري مهم در شيوه هاي . تكيه داشتند) ديوانساالران و با سياستمداران

اين فعاليت تنها بر اساس فساد و ارعاب : عملياتي جنايت سازمان نيافته محسوب مي شود

با وجود اين، در سال . كاركنان دولت و گاهي نهادهاي دولتي ممكن است به بقاي خود ادامه دهد

ي اخير جهاني شدن چرخشي تعيين كننده در راهبردهاي نهادي جنايت سازمان يافته ايجاد ها

هاي كوچك  خانه. خانه هاي امن، يا نسبتاً امن، در گوشه و كنار دنيا پيدا شده است. كرده است

افزون بر . ، و بسياري نقاط ديگر)روسيه(يا بسيار بزرگ ) مكزيك(، بزرگ )كلمبيا(، متوسط )آروبا(

اين، تحرك باال و انعطاف پذيري فراوان شبكه ها ، امكان گريز از مقررات كلي و روش هاي 

به اين ترتيب، تقويت اتحادية . انعطاف ناپذير همكاري پليس بين المللي را فراهم ساخته است

اروپا فرصت شگفت آوري به جنايت سازمان يافته داده است تا از اختالفات ميان قوانين ملي و 

بدين گونه آلمان . ه بيشتر نيروهاي پليس نسبت به از دست دادن استقالل خود، استفاده كنداكرا

هاي  به مركز عمدة عمياتي مفاياي سيسيل تبديل شده است، گاليچا ايستگاه اصلي فعاليت

هاي كلمبيايي است و هلند نقاط اتصال مهم قاچاق هروئين توسط تراياد چيني را در خود  كارتل

معموالً آژانس اطالعاتي (وقتي فشار از طرف دولت و نيروهاي بين المللي . استجاي داده 

اي كه براي جنايت سازمان يافته  در يك كشور خاص بسيار زياد مي شود، حتي در منطقه) آمريكا

هاي  ، يا كارتل1992-6براي مثال، سركوب تبهكاران در سيسيل در (تلقي مي شود » امن« 

جايي  ، انعطاف پذيري شبكه امكان تغيير هندسة سازماني، جابه)11994-6مدلين و كالي در 

هاي جديد براي اقامت رؤسا را به  هاي عرضه، تغيير مسيرهاي حمل و نقل، و يافتن مكان پايگاه

در . نحو فزاينده اي در كشورهاي خوشنام همچون سوئيس، اسپانيا و اتريش را فراهم مي سازد

هاي معامالت مالي  هم بايد گفت كه، پول به طور امن در جريانمورد مسأله اصلي، يعني پول 

هاي بانكي خارج كشور كه چرخش پول  اين جريان ها از پايگاه. كامپيوتري به گردش در مي آيد

  .را در زمان و مكان هدايت مي كنند، اداره مي شوند

هاي تبهكار  روهعالوه بر اين، فرار از كنترل پليس از طريق شبكه سازي و جهاني شدن به گ

براي مثال، در اوسط . هاي مالي حفظ كنند سازمان يافته امكان مي دهد تا سلطة خود را بر پايگاه

ضربات سختي را متحمل شدند، ) بويژه مدلين(هاي كلمبيايي  ، با اينكه كارتل1990دهة 

اي خود ادامه قاچاقچيان مواد مخدر كلمبياي با تعديل سازمان و غير متمركز كردن ساختار به بق

در واقع، آنها هيچگاه يك كارتل مبتني بر سلسه مراتب فشرده نبودند، بلكه كانون غير . دادند

سازمان مستقل را  200منسجمي از صادر كنندگان بودند كه براي مثال در كارتل كالي بيش از 
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از سر راه  به اين ترتيب، وقتي بعضي از رهبران بيش از حد درد سر ساز شده . در بر مي گرفت

برداشته مي شوند، اين شبكه ها تشكيالت جديد، روابط قدرت جديد و شكل هاي جديد همكاري 

اقتصاد جنايي با تأكيد بر انعطاف پذيري محلي و پيچيدگي . كنند پيدا مي) گرچه ناپايدار(

كه (هاي نهادهاي دولتي ملي و انعطاف ناپذير  در سطح بين المللي، خود را با كوشش) عمليات(

همراه با آن، اين نهادهاي . دهند تطبيق مي) در حال حاضر از شركت خود در اين نبرد با خبرند

يعني توانايي خود را : دهند دولتي بخش اساسي حاكميت و مشروعيت خود را نيز از دست مي

  .براي اعمال قانون و نظم

يافته، در دفاع از  مانهاي دموكراتيك در واكنش نوميدانه به قدرت فزايندة جنايت ساز دولت

. كند و خواهد كرد خويش به اقداماتي متوسل مي شوند كه آزادي هاي دمكراتيك را محدود مي

هاي مهاجر براي نفوذ در جوامع  عالوه براين، از آنجا كه جنايت سازمان يافته غالباً از شبكه

ت، احساسات بيگانه ستيزي كند، ارتباط زياده از حد و ناعادالنة ميان مهاجرت و جناي استفاده مي

را در افكار عمومي دامن مي زند كه رواداري و ظرفيت همزيستي مورد نياز جوامع مالي را، كه 

نفوذ فزايندة جنايت جهاني . روز به روز خصلتي چند قومي پيدا مي كنند، از بنيان سست مي سازد

  .تيك تحميل كندها و نهادهاي دموكرا هاي اساسي بر حقوق، ارزش ممكن است محدوديت

دولت نه تنها توسط گروه هاي سازمان يافته جنايي ناديده گرفته مي شود، بلكه از درون نيز دچار 

گذشته از تبهكاران براي رشوه دادن و يا ارعاب پليس و قضات مقامات رسمي . فروپاشي مي شود

نيازهاي مالي هاي دمكراتيك،  گرتري نيز فساد سياست دولت، رخنة بي سر و صداتر و ويران

نامزدهاي انتخابي و احزاب سياسي كه هر روز اهميت بيشتري مي يابد، فرصتي طاليي براي 

هاي سازمان يافتة تبهكار به منظور ارائه كمك در لحظات تعيين كنندة مبارزة سياسي  گروه

. هر حركتي در اين جهت سياستمداران را براي هميشه اسير خود خواهد ساخت. فراهم مي كند

هاي رسوا كننده، ترور شخصيت و انگاره سازي برفرايند دمكراتيك  عالوه بر اين، سلطة سياست

هاي  گروه. هاي سازمان يافتة تبهكار فراهم مي سازد اي عالي براي نفوذ سياسي گروه نيز زمينه

د سازمان يافتة تبهكار با اغواي سياستمداران با سكس، مواد مخدر و پول يا در صورت لزوم ايرا

اتهامات ساختگي، شبكة وسيعي از اطالعات محرمان، ارعاب فراهم ساخته اند كه نفوذ را با 

، رسوايي ها و بحران هايي بر سياست بسياري از كشورها، 1990در دهة . سكوت مبادله مي كند

هاي  نه فقط در آمريكاي التين، سلطه داشت كه ارتباط مستقيم يا غير مستقيم ميان گروه

اما عالوه بر اين موارد شناخته شده يا مشكوك . فتة تبهكار و سياست موجد آن بودسازمان يا
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هاي  دهد كه گروه هاي رسوا كننده از اين احتمال خبر مي فساد سياسي، فراگير بودن سياست

سازمان يافتة تبهكار در تعدادي از كشورها جايگاهي ممتاز در جهان سياست و رسانه ها براي 

  .مانند ياكوزا در ژاپن و يا مافياي سيسيل در ايتاليا. ده اندخود دست و پا كر

از سويي، . كنند تري در قلمرو فرهنگي دست درازي مي هايي ظريف گروهاي تبهكار جهاني با راه

سازد، و به هم پيوستگي و اصولي را  هاي جنايي را هويت فرهنگي بارور مي بيشتر اين شبكه

اين مشاركت در جرم مانع اعمال . شود ارتباط در درون شبكه ميكند كه پاية اعتماد و  ايجاد مي

با . دهد از سوي ديگر، خشونت بيشتر در درون شبكه رخ مي. خشونت عليه هم كيشان نمي شود

. شود تري از مشاركت در جرم مانع اعمال خشونت عليه هم كيشان نمي وجود اين، سطح گسترده

تري از  با وجود اين، سطح گسترده. دهد ه رخ مياز سوي ديگر، خشونت بيشتر در درون شبك

مشاركت و درك در سازمان جنايي وجود دارد كه بر پاية تاريخي، فرهنگ و سنت استوار است و 

شواهد مربوط به اين موضوع در شماري از تحقيقات . سازد ايدئولوژي مشروعيت بخش خود را مي

آنها در برابر اشغال كشور به دست در مورد مافياي سيسيل و آمريكا، از زمان مقاومت 

هايشان از زمان مقاومت  هاي در قرن هجدهم، يا در مورد ترايادهاي چيني، كه فعاليت فرانسوي

ها آغاز شد، و سپس در قالب يك انجمن اخوت در سرزمين هاي  ها در برابر تجاوز شمالي جنوبي

  .بيگانه گسترش يافت، آمده است

تر شود، مهمترين اجزاي آن بيشتر بر هويت فرهنگي  يافته جهاني در واقع، هرچه جنايت سازمان

هاي قومي،  كار، آنها پايگاه با اين. ها ناپديد نشوند كنند تا در گردباد فضاي جريان خويش تأكيد مي

. همين نقطة قوت آنهاست. كنند فرهنگي و در صورت امكان، سرزميني خود را حفظ مي

ي تعيين كنندة خود براي درآميختن هويت فرهنگي و تجارت هاي جنايي به لحاظ تواناي شبكه

  .هاي چند مليتي باشند جهاني شايد جلوتر از شركت

با اين همه مهمترين تأثير فرهنگي شبكه هاي جنايي جهاني بر كل جوامع، گذشته از بيان هويت 

ها،  هدر بسياري زمين. كنند، نهفته است فرهنگي خودشان، در فرهنگ جديدي كه ايجاد مي

اند كه راه آساني براي بيرون رفتن از  تبهكاران جسور و موفق، به سرمشق نسل جوان تبديل شده

از روسيه تا . فقر، و مطمئناً هيچ بختي براي چشيدن لذت مصرف ماجراجويانه زيستن نمي يابند

وميت، و در جهان محر. كلمبيا ، ناظران بر شيفتگي جوانان محلي به اعصاي مافيا تأكيد مي كنند

در بحبوحة بحران مشروعيت سياسي، مرز ميان اعتراض، الگوهاي ارضاي آني، ماجراجويي و 

» فرهنگ اضطرار«گارسياماركز شايد بهتر از هر كس ديگري . شود تر مي جنايت هر روز كمرنگ
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او در كتاب غيرداستاني . آدمكشان جوان در دنياي تبهكاران سازمان يافته را ثبت كرده باشد

براي آنان، هيچ . تقدير گرايي و نفي گرايي آدمكشان را توصيف مي كند» بار يك آدم ربايياخ«

خود زندگي . اميدي در جامعه وجود ندارد و همه چيز، بويژه سياست و سياستمداران، فاسد است

، بنابراين. آنها مي دانند كه به زودي خواهند مرد. هيچ معنايي ندارد، و زندگي آنان هيچ آينده اي

هاي خوب، زندگي خوب، هميشه در  تنها همين لحظه ارزشمند است، مصرفي بودن، آن لباس

. حال گريز، همراه با احساس رضايت از ايجاد وحشت، يا احساس قدرت به يمن داشتن اسلحه

و باورهاي . خانواده و بويژه مادر كه هر كاري براي او مي كنند.تنها يك ارزش عالي وجود دارد

. اي سخت به ياري شان خواهند آمد هاي خاص كه در لحظه بويژه ايمان به قديسشان،  ديني

كند كه بسياري از دانشمندان علوم  اي روايت مي گارسيا ماركز، با عبارت ادبي تكان دهنده، پديده

تبهكاران جوان بين اشتياق به زندگي و درك . اجتماعي در گوشه و كنار دنيا مشاهده كرده اند

از اين رو آنها زندگي را در چند لحظه متراكم مي كنند، تا آن . شان گرفتار شده اندمحدوديت هاي

در آن لحظات كوتاه زندگي، زيرپاگذاشتن . را به تمامي زندگي كنند و آنگاه رخت از ميان برچينند

قوانين و احساس قدرت، نمايش يكنواخت يك زندگي  طوالني تر اما فالكت بار را جبران مي 

اري از جوانان البته به شكلي متعادل تر، تا حد زيادي در اين ارزش ها با آنان شريك بسي. كند

اشاعة فرهنگ جنايت سازمان يافته به واسطة حضور فراگير گوشه هايي از زندگي هر روزة . اند

اي  مردم گوشه و كنار دنيا شايد با روايت رسانه. شوند ها تقويت مي دنياي تبهكاران در رسانه

و قاچاقچيان مواد مخدر آشناتر باشند تا با پويايي » اي آدمكشان حرفه«زندگي و ذهنيت شرايط 

نمي توان شگفتي جمعي تمام . كنند بازارهاي مالي كه مردم پول خود را در آن سرمايه گذاري مي

هاي تبهكار  ساكنان سياره نسبت به فيلم هاي حادثه اي را كه قهرمانان آن بازيگران گروه

. افته هستند، تنها با ميل سركوب شده در ساختار روانشناختي ما به خشونت تبيين كردسازمان ي

اين امر چه بسا به فروپاشي فرهنگي، نظم اخالق سنتي و به رسميت شناختن تلويحي جامعه اي 

جديد اشارت داشته باشد كه شاكلة آن را هويت جمعي و رقابتي بي لگام كه جنايت جهاني جلوة 

  .ست، تشكيل مي دهندمتراكم آن ا
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