
  

  تجارت مواد مخدر، اقتصاد سياه، و جامعه در آمازون غربي

 
  

  1علي اكبر شريفي

  

  :چكيده

وجـود   او در اين مقاله شيوه شكل گيري اقتصاد سياه در ايالت آكراي برزيل را كـه براثـر تجـارت مـواد مخـدر بـه      

از آنجا كه اين ايالت در نقطه مرزي برزيل با كشورهاي پرو و بوليوي قرار دارد و فاصـله آن  . كند  آيد، تشريح مي مي

با مراكز توزيع و فروش بسيار است، لذا آزمايشگاه هاي صنعتي براي توليد كوكايين در ايـن ايالـت وجـود نـدارد و     

د كه از آنجا براي توليد كوكـايين بـه آزمايشـگاه هـاي كلمبيـا ارسـال       كنن بازرگانان، فري بيس را به پرو صادر مي

  . شود  مي

با توجه به دوري آكرا از مركز برزيل و اقتصاد مبتني بر كشاورزي و بازرگاني كه عموما بر كائوچو و كوكـائين اسـت   

  .،حتي تجارت كوكائين نيز پوششي براي قاچاق مواد مخدر است 

نفوذ گسترده خود در ميان كاركنان فرودگاه، پليس، دادگسـتري و سـاير مراكـز مـورد نيـاز،      بازرگانان اين ايالت با 

البته نفوذ اجتماعي گسـترده بـر پايـه شـبكه هـاي خـانوادگي       . كنند حاشيه امنيتي را براي فعاليت خود فراهم مي

  .استوار است كه در نيروهاي پليس نيز عميقا ريشه دارند

هاي جنايي در ارتباط هستند و هم در ميان گروه هـاي پلـيس ارتباطـات     با سازمانخانواده هاي سرشناس كه هم 

هاي هنگفتي كسب مي كنند كه اين امر  گسترده دارند كنترل بازار كوكائين را در دست دارند و از اين طريق ثروت

  .قدرت و نفوذ آنان را در سطح ايالت گسترش داده است 

هـاي جنـايي بـر     ائين بر شكل گيري اقتصاد سياه و چگونگي تاثير گـذاري گـروه  آروژو در اين مقاله اثر تجارت كوك

  .جامعه را بررسي كرده است 

  تجارت مواد مخدر، آكراي برزيل ، شبكه هاي غيرقانوني، فري بيس، معامالت پنهاني :كليد واژگان 

  

  

                                                
مقاله كه توسط علي اكبر شريفي ترجمه شده است بخشي از تحقيقي است كه روبرتو آروژو ،قوم شناس برزيلي ،در اين  -١

او در اين موزه . روبرتو آروژو، قوم شناس و محقق موزة گوئلدي در برزيل است. است پروژه اي با همكاري يونسكو انجام داده

او در . استاو در جامعه شناسي اقشار پيشتاز ساكن ناحية آمازون برزيل  عالقة. با دپارتمان علوم انساني همكاري مي كند

فشار و تظلم « را وارد بحث » خاستگاه و شيوه هاي تسلط بر اقشار مردم پيشين«تمامي آثار منتشره اش سعي دارد بحث 

زون غربي به عنوان بخشي از به بعد، او راجع به تجارت كوكائين در آما 1998از سال ). 1996(كند » پدرساالري در برزيل

  كرده است پروژة مربوط به مواد مخدر زير نظر سازمان يونسكو كار 
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 قدمه م

يورژاواري واقـع  ر سارهايمحدودة عظيمي از چشمه )يو برانكو استركه مركزش شهر (ايالت آكرا 

تـرين   ايـن ايالـت در غربـي    .در شمال غرب تا سواحل آبونا واقع در جنوب شرق را در بر مي گيرد

 ،در پـي مهـاجرت   1970از دهة . بخش كشور برزيل بين كشورهاي بوليوي و پرو واقع شده است

با تمركـزي  (رها فوج عظيمي از مردم اين سرزمين در ميان مراكز شهري مستقر در طول اين مسي

آثـار و نتـايج   . انـد  شـده  شپخـ  )يوبرانكوراي در مناطق جنوبي ايالت مذكور، واقع در نزديكي  توده

هاي روستايي در هر نقطه از اين سـرزمين مشـهود و كـامالً     رشد شهري نشأت گرفته از مهاجرت

يـك   ؛اسـت  اي عمده و اصلي در اين ايالت قابـل تشـخيص   واضح است، اما دو نوع تمركز منطقه

اي نـوين و   ناحية كامالً پرتراكم از نظر جميعتي واقع در جنوب، مثل درة آكرا، كه از ارتباطات جاده

كم تـراكم از نظـر جميعتـي     مي گيرد و يك ناحيةه اقتصادي ملي بهر  همچنين از اتصال به شبكة

اي  رودخانـه واقع در شمال كه به خاطر جدايي و گسستگي نسبي وابستگي بيشتري به مسـيرهاي  

  .دارد) كائوچو(قديمي مورد استفاده براي تجارت 

جمعيتي، عمدتاً مركب از اقوام سنتي پيشين، به نوعي نتيجـه   يها ها وجابجايي اين نوع نقل مكان

كلي تر نتيجة افت بخش كشاورزي است كه هنوز بـا توسـعه و    كاهش معامالت كائوچو و به طور

رونق و ترقي بخش خدمات نيز تـا   1980عين حال، از دهة در . رشد صنعتي جايگزين نشده است

. به تنهايي امري بسيار مشكل خواهـد بـود   ،بوده است كه استناد به رشد نسبي آن بخش اي اندازه

در حالي كه برخي از كارفرمايان قادر به حفظ و نگهداري از امالك جنگلي و كسب و كارشـان در  

اي از خـود در امـر سـرمايه     قابليت چشمگير و قابل مالحظه استعداد و ،برخي ديگر. اند شهر نبوده

انـد و خودشـان را در رأس    آنها فعاليت هايشان را متعدد و چند جانبـه كـرده  . اند گذاري نشان داده

اند كه آنها را در امـر كنتـرل و نظـارت بـر      شركت ها قرارداده برخي گروه هاي بزرگ و مهمي از

يكي از همين بازرگانان در عـرض  .  قادر و توانمند مي سازندهاي عمده و بزرگ عرضة كاال شبكه

سـكنه واقـع در سـواحل     000/20فقط ده سال مرد برگزيده و كارفرماي واقعي شهري بـا حـدود   

بـا سـه فرونـد    (او عالوه بر اين كه تا به حال مالـك يـك آژانـس هواپيمـايي     . تاروآكا شده است
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اي، يك كارخانة قهـوه   شركت حمل و نقل رودخانه ، يك مركز تجاري پخش نوشابه، يك)هواپيما

هايي در شهر و  ع دامداري، ابزار فروشيتهاي پمپ بنزين، مزارع و مرا سازي، شبكه اي از ايستگاه

است، اخيراً چند نقطـه   بودهمغازه مشروب فروشي فروشگاه هاي لوازم ساختمان و هم چنين يك 

  .گذاري كند نيز سرمايه) نگيكتر(سات وا در كار سورهاي شهر را خريداري كرده ت از بهترين محله

در آكرا، نيز همچون ايالت همجوارش روندونيا، در آمد اصلي بازرگانان از طريق تجـارت كوكـائين   

حاصل مي شود، به ويژه در شهرهاي نزديك سرحدات بوليوي ، مثل برازيليا و پالسيدودوكاسترو، 

ليوي ها از نظر كسب سـود در مقـام اولنـد، چـرا كـه      كه به خاطر دست و دلبازي و بخشندگي بو

بوليوي ها حاضرند پول هاي حاصله از صادرات غيرقانوني و قاچاق هـاي انجـام شـده در نـواحي     

برزيلـي بـا    ه، بسياري از كسباين با وجود .مرزي را خيلي راحت در اين شهرهاي مرزي خرج كنند

  .دارند اندوزي برمي هاي بيشتري براي سود دمدرگيركردن خودشان در كارهاي نامشروع و قاچاق ق

بـرخالف   و سـتدهاي نامشـروع،   شـان در داد  تدريجي كاسب كارهاي محلي ورودگام اوليه براي 

   .ه كننده نبودئقاچاق مواد نش كسبه روندونيا

مشكالت و مسائل مربوط به توزيع مواد، كه از جـدايي و دورافتـادگي منطقـه منـتج شـده اسـت،       

البتـه  . ا حدودي علت فقدان يا كمبود آزمايشگاه هاي صـنعتي را در آكـرا توضـيح دهـد    تواند ت مي

از پرو به آزمايشگاه هاي كلمبيا جالـب  بيس اين ايالت را براي حمل و نقل فري  ،همين مشكالت

در جهـان   بـيس  حدود چهارسال پيش، پرو همچنان بزرگترين توليد كنندة فري (توجه مي سازد، 

ات كوكائين را متحـول و گيراتـر   راما هر گز نتوانسته است محصوالت كلروهيد ،دش مي محسوب 

به بعد، كاركنان و خدمة بخـش انبـارداري در فرودگـاه هـاي كوچـك       1980از اوايل دهة ). سازد

انـد   دستوراتي دريافت داشته ي خودصالح، از رؤسا مشمول قانون كنترل جزئي توسط مقامات ذي

بزنند كه مسافرانشان كرايـه را نقـداً و بـه دالر پرداخـت      ررا با هايي يمامبني بر اين كه فقط هواپ

باندهاي فرودگاه هاي خصوصـي سـاخته شـده در    . كنند، بدون اين كه سؤاالت زيادي بپرسند مي

تبـديل بـه منزلگـاه هـايي      به سرعت كشتزارهاي قديم كائوچو، به كمك و همدستي مالكانشان،

در اواخر همين دهه، تجارت نقـدي كوكـائين حتـي نظـر     . ده اندبراي مسافرت هاي غيرقانوني ش

بـا آن عجـين    اما اينك ؛افرادي را به خود جلب كرده بود كه قبالً به طور مستقيم درگيرش نبودند

همـان   .اند تا بتوانند هزينه هاي مربوط به امور اقدامات غيرقـانوني ممكـن را تـأمين سـازند     شده

آشنايي و بر اساس سابقة دوستي و شـناخت بـا صـاحبان مشـاغل و     اقداماتي كه صرفاً به واسطة 

  . حرف و كارمندان عالي رتبه دولت سازمان دهي و اجرا مي شوند
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ق با ميزان سرمايه گذاري انجام شده توسط سرمايه گذاران و منابع تأمين سرمايه، به فـرض  بمطا

تبـديل   هاي متفاوت به روش ، عايدات حاصل از تجارت كوكائينكائوچواحتمال بحران در صنعت 

م با نقل أبه نظر مي رسد توسعة اقتصاد نامشروع تو. به يك منبع درآمد جايگزين در آكرا مي شود

مثل انباشـتگي  (است، چرا كه آثار و نتايج اين نوع تجارت  بودهعمومي مردم  مهاجرتمكان ها و 

به مراتب از حدود و گسـترة  ) يسرمايه، درآمدهاي رو به مصرف يا سرمايه گذاري هاي آني و نقد

با اين حـال،  ت اند، فراتر رفته اس شهرهايي كه مردم مهاجر از مناطق مرزي در آن ها متمركز شده

منجر به تقويت و تداوم كلي وضـع   در ابتدا نوين را، كه) استعمار(آكرا رشد همراه با مهاجر نشيني 

ا و آمازون شرقي شـده بـود، تجربـه    يونمزارع و كوچك و محصوالت مربوط به كشاورزي در روند

ا تـا حـدودي بـه    ونيممكن است هزينة و بودجة خريداري محصوالت قهـوه در رونـد  . نكرده است

د و در نتيجه اين نوع خريد مي تواند نـوعي سـازوكار بـراي    شوواسطة درآمدهاي نامشروع تأمين 

  .توزيع اجتماعي سودهاي حاصله از تجارت كوكائين باشد

سودهاي حاصـله در همـه جـاي آكـرا بـه يـك ميـزان ديـده         مجدد ج مربوط به توزيع آثار و نتاي

كـه از نظـر بخـش كثيـري از جمعيـت سـاكن آن،        شود، به ويژه در مناطق جنوبي اين ايالت نمي

مداخلة مستقيم در معامالت كوچك داخل شهري تنهـا روش اصـالح و بهبـود اوضـاع و شـرايط      

به تـدريج رو بـه افـزايش     فري بيسور كه مصرف محلي همان ط. محسوب مي شود آنهازندگي 

ها و زدوخوردهاي ميان عامالن فروش و دالالن برسد در دست گرفتن و حفـظ   مي رود، درگيري

  .ها در مركز مي شود و آدم كشي ها قتلايي شمار ثنمنجر به افزايش است ،هاي فروش محدوده

  

  سهاي پارا ـ پلي بازار محلي كوكائين و خشونت گروه

مثل قاتل بودن يا جاني بودن در برخي از دوره هاي زندگي مي توانـد بـه مثابـة نـوعي      اشتهار به

يـا  حلـه  استطاعت و توانايي در كمك به دالالن خياباني براي ثبات و پابرجايي خودشان در يك م

و منطقه تلقي شود، چراكه اين نوع شهرت بيانگر استعداد و آمادگي آن شخص براي دفاع از قلمـر 

همچنين تضميني براي قابل اعتماد و اعتبـار بـودن    .استتحت نفوذش در برابر رقيبان و حريفان 

امـا همـين   . كاالهاي فروخته شده محسوب مي شـود  وصول كنندهشخص مذكور به عنوان يك 

ـ     يردر صورت درگي ،موضوع در مورد دالالن كوچك دسـت آوردن  ه و زد و خوردشـان بـر سـر ب

نقش پليس در توزيع مواد مخدر در سطح شـهر   ع،در واق. ر قابل استناد نيستسهم بيشتري در بازا
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هـاي سياسـي و اجتمـاعي موجـود در تجـارت       نماد و جنبة شايان توجه و چشمگيري از گرفتـاري 

  .كوكائين در ايالت مذكور محسوب مي شود

واقعيـت   ايـن . اي از اين عارضه و گرفتاري اسـت  نشانه» جوخه هاي مرگ يونيفورم پوش«كنش 

يوبرانكـو،  ردر پي قتل ها و آدم كشي هاي متوالي در محافل جنائي كوچك واقع در حومـه هـاي   

يكـي از روزنامـه هـاي     ،1987در سـال  . كه به پليس نسبت داده شد، نتيجه گيـري شـده اسـت   

اشاره كرد كه فقط از طريـق  ) سرمايه گذاران سابق(منتشره در پايتخت به نابودي چهاركالهبردار 

حت تبه فهرست افراد  اسامي آنهامورد شناسايي قرار مي گرفتند، و از روز قبل  شانتشهرقاب و ال

اضافه شده بود كه توسط نيروهاي پليس اعدام و يا به دستور يك يـا چنـد افسـر پلـيس      پيگردي

شدن هاي افراد كالهبردار يـا   به نظر مي رسد توالي به قتل رسيدن ها و ناپديد. كشته شده بودند

را در پادگان ها و قرار گاه هاي پليس مركـز بـه اثبـات    » مرگ هجوخ«قاچاقچي بتواند وجود يك 

ـ  . دارند برساند، كه البته تحت حمايت ضمني يا حتي آشكار بسياري از افسران پليس قرار  هبـه گفت

د در ادارة پليس، ليست سياهي از اسامي جانيان و تبهكاران محكوم به مرگ وجود داربرخي منابع 

به بـيش از سـي نفـر مـي رسـد  و البتـه همـة آنهـا          آنهاكه با احتساب موارد مختلف، تعداد كلي 

رغم تكذيب و انكارهـاي مؤكـد    به. …قربانيان احتمالي مورد هدف گروه هاي قلع و قمع هستند

وزير امنيت و رئيس ادارة نظارت و بازرسي، شمار فزايندة شكايت هاي مربوط به شكنجه يا اعـدام  

نشان مي دهد كه مذاكرات و تماس هاي پشـت پـرده   ) و تشكيل دادگاه(ن هاي بدون پرونده شد

اي ميان نيروهاي پليس در جريان است، مبني بر اين كه خودشان را مسؤول جلوگيري از رشـد و  

  ).29/11/1987نامة رسمي آكرا، زرو(اند  نمو اين ريشة شيطاني دانسته

حفاظـت از مـال و    چـارچوب قدام امنيتي يا تالش واقعـي در  دست به هيچگونه ا گان،اعدام كنند

حـذف  آنها راهبرد اصلي . ماندن يا ردپايي نگذاشتن، نمي زنند هجان خودشان ، مثالً مجهول الهوي

فعال در نيروهاي پلـيس  » گروه قلع و قمع«و نابودي متخلفين نيست، بلكه سعي دارند موجوديت 

بارة كارها و فعاليتشـان كـامالً آزاد    ا همين اواخر اين افراد درو بالعكس، ت. خودشان را پنهان كنند

و مقامات رده باالي حاضر در دستگاه قضـائي   نند، ضمن اين كه از حمايت مسؤوالا هو بالقيد بود

  .اند هدشو پليس برخوردار 

فعال در آكرا، شخصي به نام هيلدبراندوپاسـكوآل اسـت،   » جوخه هاي مرگ«و » مهرة كليدي«  

ـ   مدت مديدي فرماندة كه  سدژبان مركزي بود و بعدها به سمت وكالت و نمايندگي، ابتدا در مجل

او عضو يك خانوادة متواضع و محجـوب و در عـين    .، رسيد)فدرال(ايالتي و سپس در كنگرة ملي 
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حال با اصالت و ريشه دار در درة آكرا بود و مثل بيشتر برادرانش شغلي در ادارة پليس بـراي خـود   

او در بين مردم معروف به اين بود كه از يـك مـزاج بسـيار تنـد و خلـق و خـويي       . ست و پا كردد

مشكلي با قانون پيـدا كـرده اسـت، يعنـي از همـان       1983او از سال  .بسيار خشن برخوردار است

در پـي برگـزاري   . بـه در بـرد   سـالم جـان   ،رغم محكوميت مسلم به جرم قتـل عمـد   بهزمان كه 

بر همان سال، قاضي پرونده، به علت عدم آمادگي اش براي اثبات جرم پاسـكوآل  دادگاهي در اكت

پلـيس مبنـي بـر وجـود شـرايط و        تـر، اشـارة   ق تـر و مسـتدل  ثي به مدارك موسو به علت دستر

 :مقتضيات بسيار خشن و دشوار براي انجام تحقيقات را تأييد كرد و بر اهميت آن صـحه گذاشـت  

وجود مشكالت عديده را در جريات تحقيقات پليسي پـيش بينـي    ،تحقيقات قضايي به عمل آمده

بـه علـت نفـوذ بسـيار زيـادي كـه از سـوي          اوالً به خاطر فقدان منابع قابل قبول و ثانياً: مي كند

براي اين كه حقيقت مطلب از نظر مـا پنهـان بمانـد هـر     . شود خانواده و نزديكان متهم اعمال مي

گواهان و شهود هيچگونه اطالع يا آگاهي دقيقـي از حقـايق   . م شدگونه اقدامي از طرف آنها انجا

اند و اين خود مؤيد آن است كـه بـه    اي در اظهاراتشان دروغ گفته اند و به طور بي شرمانه به مانده

برخي ديگر هـم بـه خـاطر تـرس از     . دروغ بگويند و آنها دستور داده شد تا حقيقت را پنهان كرده

  .چيزي نگويند اند جويانه از طرف نزديكان متهم ترجيح داده انتقام و اقدامات تالفي

هاي خانوادگي استوار است كـه در نيروهـاي پلـيس نيـز      متهم بر پاية شبكه» نفوذ اجتماعي زياد«

 ايـن گونـه   شخصي در جريان محاكمـات، از اولـين جلسـه تـا آخـرين جلسـه،        .عميقاً ريشه دارند

اداري يـا  (موجود در ميان افراد ممتاز و برجسـته  ) هاي ازييا رفيق ب(» مبادالت خدمات دوستانه«

توان به زماني اشاره كرد كه يك وزير امنيت، پـس   از آن جمله مي. را يادداشت مي كند) كشوري 

در خواسـت تسـليم پاسـكوآل بـراي يـك مالقـات        دخانوادة مظنون، شخصاً درصـد  از مالقات با

يا توجهي به پيامدها و بازتاب هاي سياسي كـارش  خصوصي بر آمد، بدون آن كه هيچ گونه ترس 

سـازد،   اين گونه مبادالت وجود پديدة رفيق بازي را در عرصة اجراي قانون آشكار مي. داشته باشند

  .البته همان قانوني كه مصونيت برخي از افراد را تضمين و تأمين مي كند

آنهـا همـديگر را از دوران   . رفتنـد به گفتة يكي از شاهدان، اين افراد همگي با هم به مدرسه مـي  

باري، روزي يكي از قضات براي ديدن يكي از افسـران دژبـان مركـزي     …اند شناخته بچگي مي

روز بعد، در نهايت شـگفتي  . شبانه مورد دستبرد قرار گرفته است شآيد تا شكايت كند كه منزل مي

مسـروقه بـه صـاحبش     مـرده پيـدا مـي شـود و امـوال     ) همان مجرم شبانه(و تعجب، فرد سارق 

  !آري، اين است نحوة كارشان . شود بازگردانده مي
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نيروهاي پليس خدمات ديگري نيز ارائه مي دهند، از جمله تهديد و اقرار گيري از بـدهكاران بـه    

ها  افراد برجسته و مقامات ارشد، به ويژه آنهايي كه تمايل بيشتري براي چشم پوشي از زياده روي

اي، كـه نيروهـاي قـانون و     در چنين بافـت و زمينـه  . اي تحت نظرشان دارندو شرارت هاي نيروه

نظام تا حدود زيادي تحت بردگي و بندگي منافع شخصي برخي از افراد هسـتند، وجـود روابـط و    

زمينه هاي ارتباطي ميان جرم و جنايت شهري، معاملة مواد مخدر و اخاذي هاي پلـيس در طـول   

،  براندوپاسـكوآل يكي از كارمنـدان سـابق هيلد  . ميشگي شده استيوبرانكو امري ثابت و هرعمر 

ضمن گواهي دادن در محضر يك كميتة پارلماني مربوط به حمل و نقل مـواد مخـدر، گفـت كـه     

اعدام يك دالل خياباني را كه به حريم خريد و فروش يكـي   خودش شنيده بود آقاي وكيل دستور

  :اين گذشته  از. از حاميانش تجاوز كرده بود، صادر كرد

دار امر خريد و فروش مواد مخـدر بـيش از حـد بـه     وچند نفر از افراد درگير) بنابر اظهارات شهود(

دو تن از دالالن مورد اعتماد آقاي وكيل به وسيلة يـك موتـور گـازي    . خانة هيلدبراندو مي رفتند

ن الكـس مـواد   كورپورال پولينو و سرژا. متعلق به خودش از محله هاي فروش سركشي مي كردند

اين مواد توسـط  . مي گرفتند ومخدر را به زور دالالن متجاوز به محله هاي تحت كنترل هيلدبراند

هـا و   خود هيلد براندو به آنها فروخته شده بود و از در آمد حاصل از آن نيـز بـراي تـأمين هزينـه    

  ).1999ژوئن  30دوسائوپولو،  واستاد. (مخارج مبارزات سياسي خانواده اش استفاده كرده بود

بدين ترتيب، پاسكوآل، از طريق تماس ها و ارتباطات جنـايي و مخبـران، شـامل گروهـي پلـيس      

آقـاي  . دست گيـرد ه شهر ب تمامسازمان دهي شده در اطراف، مي تواند كنترل بازار كوكائين را در 

او  فقط و فقـط يـك كلمـه از طـرف    : وكيل هم چنين به خاطر نفوذش در زندان ها معروف است

خطاب به مسؤوالن زندان كافي است تا آزادي يك زنداني يا تغيير شرايط و محتويات حكمش در 

برخــي از  در مــوردو اغمــاض خــواهر زن دادســتانش  تســاهلاو بــه . اســرع وقــت انجــام شــود

شبكه هاي او چند تـن از مـأموران ارشـد    . هاي مصالحه آميز مربوط به خودش مي بالد دادخواهي

ا نيز در خود گنجانده است، اين مأموران ارشد دستور توقيف مـواد مخـدر رقيبـان    پليس كشوري ر

پاسكوآل را صادر مي كنند و پاي خود و سرماية شان را به قتل هايي مي كشند كه توسـط گـروه   

هـاي   سـازد تـا درآمـدهاي حاصـله از فعاليـت      اين امـر آنهـا را قـادر مـي    . مذكور انجام شده است

به خودشان اختصـاص دهنـد و شـرايطي    ) كلي يا جزئي و با مصونيت مطلق ربه طو( غيرقانوني را

  . راحتي و آسايش خودشان تحميل كنند ارتباط  بابراي اداره و هدايت اين فعاليت ها در 
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 يگله هـا  گفته مي شود پاسكوآل هميشه در مزايدة: رونق و ترقي مالي اين خانواده كامالً پيداست

ثروتش او را قادر مـي سـازد هزينـه هـا و مخـارج      . عه كشي مي آوردگاو بهترين شانس را در قر

در داخل ادارة پليس، او مبالغ بسيار زيـادي بـه   . خودنمايي ها و ادعاهاي سياسي اش را تأمين كند

او از ايـن  . مأموران و افسران وام مي دهد و بهرة آن مستقيماً از حقوق افسـران مـذكور كـم كنـد    

 آنهـا  فشار بر زير دستانش استفاده مي كند تا به نوعي حمايت سياسيقرض دادن ها براي اعمال 

  .را نسبت به خود كسب كند

را بين گروه ها و دسته هاي انتخابـاتي، از   پول چنين پاسكوآل  مدعي است مبلغ قابل توجهي هم

هزينه كه  يجمله آنها كه براي باالبردن سطح انتخابات دور نامزدها جمع مي شوند، يا افراد بيمار

پرداخت نسخة را ندارند، يا افرادي كه مثالً صورتحساب بـدهكاري سـه ماهـه و چندماهـة شـان      

ـ   وجـود  ه پرداخت نشده بود، تقسيم كرده است تا شايد در بودجة خانواده هاي كم درآمد تـوازني ب

 را براي كل معتـادان  فري بيسگفته مي شود در طول انتخابات دومش، مخارج توزيع رايگان . آيد

  . را براي او محفوظ دارند خودبه مواد مخدر تأمين كرد تا رأي 

 ،او وكيلـي : شده براي توضيح موفقيت هاي انتخاباتي پاسكوآل كافي نيست هيچكدام از موارد ياد

. با بيشترين رأي و بزرگترين اكثريت انتخاباتي هم در مجلس و هـم در كنگـرة ملـي بـوده اسـت     

دست و دلبازي و بخشندگي همه جانبـه اش و آن هـم در نتيجـة     عالوه براين كه موفقيتش را به

منطقي بود كـه   يهاي نا مشروعش در طول انتخابات نسبت مي دهند، بايد به دنبال داليل فعاليت

او هرگز نسبت به حقانيت و درسـتي اعمـالش   . باعث حقانيت و درستي در جامعة محلي شده است

. فيانه و بدون آگاهي از قانون پايـه ريـزي مـي شـد    شك نداشته است، حتي همان اعمالي كه مخ

وقتي او از سوي رئيس دادگاه متهم شد كه مسؤول جنايات انجام شده توسط جوخه هـاي مـرگ   

است، ادعا كرد كه خود قرباني شكنجه و اذيت و آزار افرادي شده  كـه مـي خواسـتند بـه خـاطر      

غيـان و قـانون شـكنان، بـه او آسـيب      نقشش به عنوان حامي مردم درستكار و شريف در برابـر يا 

بيش از يك سالي پس از بازداشت او و دوجين از همدستانش، چنين به نظر مي آيـد كـه   . برسانند

كه از زمـان سـقوط و    هر چند. يوبرانكو با او موافق باشندريمي از افكار عمومي ساكنان ظبخش ع

اسـت،   كاسته شدهتبهكاران از شدت و ميزان قتل هاي جانيان و » جوخه هاي مرگ«اضمحالل 

قصدهاي شبانه و راهزني بـه طـور چشـمگيري      اما مشخصاً شدت و ميزان ارتكاب جرم ها و سوء

ظهور مجدد تخلفات و تعديات نسبت بـه امـوال مـردم نـه تنهـا بـر طبقـات        . افزايش داشته است

گذارد،  ثير ميتأ  از مصونيت نوين آدمكشان و جانيان جزء هراسانمتوسط و كاسب كارهاي محلي 
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بلكه حتي به طور خاصي بر افراد فقير و مستمند نيز تأثير خواهد گذاشت، حتي بيچارگاني كه، بـه  

 يـك  ،به همين دليل. بيتوته در گوشه هاي خيابان نيز عوارض بپردازند رايعنوان مثال، مجبورند ب

  .»ي زددر زمان هيلد براندو اين جور كارها از كسي سر نم«: صدا آواز سر دادند

  

  

  

  

  هاي غيرقانوني و نظارت اجتماعي در آكراي شمالي  شبكه

» جوخه هاي مرگ«گرايش مطبوعات به سخن پراكني در مورد معامالت مواد مخدر و جنايت 

اين دو مقوله موضوع پروژه واحدي بوده است و همين موضوع نقابي  گوييبه گونه اي است كه 

ظاهراً خشونت و شدت عمل : كه الزم به يادآوري است بر چهرة يك واقعيت بسيار مهم مي زند 

 و كه ميزان سرمايه گذاري هاي نامشروع و ساز در حاليكرده است،  كشدر آكراي شمالي فرو

. كارهاي غيرقانوني براي توزيع درآمدهاي نامشروع از هر جاي ديگر بيشتر و حجيم تر است

هاي ژروآ و تاروآكا  دره هزار نفر واقع در 50تا  20شهرهايي با وسعت متوسط و با جمعيتي بين 

هم چنان تيول رهبران و رؤساي سابق سرينگ آليستا محسوب مي شوند، كه از فرصت هاي 

بسياري از تاجران بزرگ امروزي از كشتزارهاي كائوچو، . جديد براي ثروتمند شدن بهره گرفتند

گان كوكائين  شان با صادر كنندهه شرايط و مقتضيات روابط اولي. ، بهره مي جستند1980در دهة 

هر چه بوده باشد، اهميت مسيرهاي جنگلي قديمي براي حمل و نقل مواد مخدر غيرقابل انكار 

موراس يا از ميان تپه هاي  زورودوسول از مسير پارانادوسيبرخي از جاده ها ـ از پرو تا كرو. است

ان و محلي ها، كه به عنوان مرزي مشرف به چشمه سارهاي ژاواري ـ به لطف همكاري بومي

  .گيرند كنند، به طور منظم مورد استفاده قرار مي يا دريافت كنندگان موقت كاالها عمل مي راهنما

وجود شبكه هاي مبتني بر روابط خانوادگي، رفيق بازي يا روابط آشـنايي ديرينـه بـا كارپردازهـا و     

را بـه  ) بـيس  فـري (كوكـا   شـهرها، قاچـاق مقـادير محـدود     درك مسـتقر  چـ كو گانعرضه كنند

شـود   انجام مي اهل پروگاهي اين كار توسط كارگران يا دهقانان . كروزيرودو سول آسان مي سازد

 )ظاهراً حقوق يا پاداششـان را ( تان را آيند تا چند صد گرم مواد دريافتي برزيلي ميمرز كه به سمت 

نزديك مـرز    ومي ساكن محلةچنانچه كاالها در حياط يا محوطة يك شخص ب. به فروش برسانند
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دفن شود، به نسبت مدت زماني كه طول مي كشد تا كارفرماي محلي با خريـدار شـهري معاملـه    

  .شود كند و اجناس را انتقال دهند، به شخص بومي حق االجاره پرداخت مي

ت ممكـن اسـ  ) به عنوان راهنما، قايقران، براي ساختن باند فرودگاه و غيره(استخدام نفرات بومي 

هـاي حامـل، تحـت     تري باشـدكه كـاروان   هاي وسيع براي تدارك پشتيباني لجستيكي از عمليات

حفاظت و حراست گاردهاي مسلح مجبورند قسمتي از اين سفر را با پاي پياده بپيمايند،قبل از اين 

 ،ورهاي مزد بان ديده. شود هاي كلمبيا برده كه محموله توسط قايق يا از طريق هوايي به آزمايشگاه

  .سازند مي هآگا هستند هاي مرزي مسؤول كنترل كه سوداگران را از مسيرهاي حركت پليس فدرال

اين افراد، بنا بـه عـادت   . در چنين بافتي، تاجران بزرگ از امتيازات ويژه و قابل توجهي برخوردارند

جهيـزات  وسـايل و ت  خودشـان  اي، نه تنهـا  و به منظور سازماندهي حمل و نقل هوايي يا رودخانه

در  كـه را دارند، بلكه از روابط تجـاري و حتـي شخصـي    ) مثل كرجي و قايق و غيره(حمل و نقل 

هاي باالتر و وسيع تر مي تواند براي سازماندهي حمل و نقل غيرقانوني مفيد واقـع شـود،    مقياس

با اين حال، حساب جاده ها و مسيرهاي حمـل كوكـائين از حسـاب شـبكه هـاي      . نيز برخوردارند

ازاريابي كائوچو جداست، چرا كه تغيير و تحوالت ديگري نيز صورت گرفته اسـت كـه منجـر بـه     ب

به عنوان مثال، شبكه هاي بنـزين  . شده است آن تنوع و گوناگوني نوع تجارت و هم چنين عوامل

چرا كه ارزش بـازار   ؛هاي، به وجود آمده هستند معرف و نمودار دگرديسي ، و چوب درختي به ويژه

زماني كه اين كاالها به طور غيرقـانوني مـورد بهـره    . كاالها از ارزش بازار كائوچو باالتر استاين 

اختالس يارانه هاي دولتي مخصوص حمل و نقـل بنـزين از طريـق    : مثالً (رنديگ برداري قرار مي

 ،)فروش غيرقانوني آن درهمان محل خريد، قطع كردن درختان در مناطق حفاظت شـده، و غيـره  

در مورد اخير، شبكه ها از شيوه هـا  . به مراتب افزايش مي يابد ،آنها به عنوان منابع درآمد جذابيت

تحريف يا ارتشاي كارمندان دولتي، تطميع كارمنـدان  : از جمله (مختلفي بهره مي گيرند  بو تجار

كه در تجـارت مـواد مخـدر نيـز مـورد      ) …يندهايشان و راو ساخت و پاخت با آنها و نيز كنترل ف

  .قرار مي گيرند استفاده

) كه از منطقه اي به منطقه ديگر فرق دارد(روابط و پيوندهاي ميان برخي از شبكه هاي راهبردي 

برجسته تـرين   .اتفاقي داشته باشد و تجارت مواد مخدر، از اين ديدگاه، نمي تواند حالت تصادفي و

دار سـابق ايـن شـهر و خويشـاوند     نمونه آن در كروزيرودسول احتماالً همان اورلي كانتارلي، شـهر 

. نزديك سناتور االووپيرس است، البته قبل از آن كه اين سوداگر بزرگ روندانيايي بـه قتـل برسـد   

، همان زماني كـه او بـه جـرم داشـتن     بود 1980با قانون در اواسط دهة   كانتارلياولين درگيري 
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قطع غيرقـانوني درختـان موجـود در    كارگرهايي نيمه برده در امالكش واقع در ژروراي عليا و نيز 

ده سال بعد، وقتي كانتارلي فرماندار ايالتي شـده بـود،   . متهم شده بود ،منطقه  امالك حفاظت شدة

اي مبنـي بـر حمـل كوكـائين در      استفادة شركت حمـل و نقـل رودخانـه     او سوء يمنشي خصوص

صدي سمت فرمانـدار  تدر زمان از ديگر موارد افشا شده اين بود كه . هاي روغن را افشا كرد قوطي

اي از تجهيــرات  بــا محمولــه و را خريــداري كــرده 727-200يــك بوئينــگ  ،در ايــاالت متحــده

الكترونيكي اعالم نشده در قالب هيأتي از طرف يك شـركت سـاختگي در ريـودوژانيرو بـه طـور      

ـ  از طرفي سوء. كند غيرقانوني به سمت برزيل پرواز مي ت روابطـش  ظن شديدي هم در مورد ماهي

به  1994سوادگر مزبور در سال  .با برخي از افراد دور و بر يك سوداگر سرشناس و خبره پيش آمد

آقـاي   نام باالخره اين كه. تن كوكائين به ايالت توكانتينز بازداشت شده بود 2/7خاطر وارد كردن 

يـت از  ويژگـي حما  هـم گـذاري عمـومي و    هـاي سـپرده   اختالس صـندوق دليل به  ، همفرماندار

در مـدت فرمانـداري    .هـا افتـاد   برسـر زبـان   ،خويشاوندان ونزديكان در مدت رياستش در منطقـه 

. اسـت  اي تجربـه كـرده   سـابقه  رونـق و رشـد بـي   او تجـارت و داد و سـتدهاي خـانوادة     كانتارلي

دادهاي بسيار بزرگي در زمينة حمل و نقل گازوئيل بـراي ژنراتورهـاي مسـتقر در     اش قرار خانواده

ارزش ايـن   .انـد  در زمينه جاده سـازي منعقـد كـرده    همچنينرهاي بزرگ پوروس و تاروآكا و شه

ها دالر است، و اين امر صرفاً از توانمندي و قـدرت سـوداگران در دسترسـي بـه      قراردادها ميليون

ايـن موضـوع،   . هاي قرضة دولتي و استفاده از آنها به روش مطلوبشان نشـأت مـي گيـرد    صندوق

مثل مورد پاسكوآل، باعث  و شود دا از فساد و انحراف مطلق كارمندان دولتي تلقي ميمتفاوت و ج

ـ  شودچند دالل و دزد كوچـك نيـز فديـه    مي نـد و بـا   كناي مصـونيت و امنيتشـان پرداخـت    راي ب

ن مبـالغ  داين كـار مسـتلزم افـزو   . ام آن اكراه دارندجرحمي با افرادي وارد معامله شوند كه از ان بي

  .ت و دارايي حاصل از عايدات نامشروع استروبه ث اختالس شده

هستند و شركت هايشان باعث فراهم شدن كار و شغل براي  تجارتدر آغاز كار  رگسوداگران بز

ايجـاد اشـتغال بـه طـور       موجبستدهايشان  ر يكنواخت داد ويس. صدها كارگر و كارمند مي شود

را براي گروهي از خرده پيمانكارها و شـاغلين  امرار معاش و زندگي   غير مستقيم مي شود و زمينة

هـاي   از آن كه خودشان داراي پست .در صنعت ساختمان سازي و هتل و رستوران فراهم مي كند

در اين شـهرهاي  . بگيرند دولتي هستند، پس به راحتي مي توانند كارمندان دولتي را تحت خدمت

ري هستند، به نظـر مـي رسـد صـلح و     دور افتاده كه نسبت به مركز تحت فشارهاي جمعيتي كمت

هاي اعمال شده بر جمعيت ، منع و سـركوبي   كنترل. صفا و آرامش اجتماعي نسبي حكمفرما باشد
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در  نفيـاد داند، چراكه جمعيت به شيوه هاي ديگـري نيـز تحـت ا    ممتد و شديد را غير ضروري مي

مي خرند و البته وجـود ايـن    خود هاي كارفرماي در مجموع، ساكناني كه كاالها را از مغازه. آيد مي

مغازه ها نيز بستگي به خريد آنها دارد، به نوعي مشتريان سياسي مقيدي هستند كه بايد بين تنـي  

  .چند از افراد ذي نفوذ تقسيم شوند

هاي  هم چشمي ها و رقابت. در اين زمينه، توسل به قتل و آدم كشي امري كامالً استثنايي است

مي تواند شكل ظاهري مثبتي، مثل رقابت بر سر يك آگهي دعوت به ميان سركردگان و رؤسا 

براي مثال، يك بازرگان ثروتمند عمليات حمل و نقل گازوئيل براي . مناقصه به خود بگيرد

اين . ژنراتورهاي عمومي را به مزايده گذاشت، اما از ثروت شركت خانوادگي كانتارلي محروم بود

اي انتخابات فرمانداري ايالتي، متعلق به اقليت چپگرا كه نامزده يكي ازشخص حمايتش را از 

هدف اصلي او باالبردن شانس خودش در مناقصه هاي . نهايتاً هم پيروز مي شد، اعالم داشت

حتي اگر . (شود آتي نبود، چراكه خوب مي دانست چنين كارهايي درچارچوب مقررات انجام مي

هدف اين  )نامزد مذبور مد نظر قرار نمي گرفت به درستي و صداقت رچنين تصور شود كه اشتها

بود تا رقيبش، كانتارلي را بيش  )جناح مخالف(ر به خاطر پيروزي يك اقليت شتشخص حمايت بي

سوء استفاده از : چراكه كانتارلي تا آن زمان به خاطر اتهامات جنائي متعدد. از پيش تضعيف كند

ستانش و در نتيجه دتباطي خود و نيز شركاء و همها و امكانات دولتي براي تقويت شبكة ار فرصت

  .افزايش نفوذ آنها در پست هاي كليدي ادارات دولتي، زمين گير شده بود

نيست، چـون هميشـه حـوادث و رويـدادهاي      »معامالت پنهاني «در اينجا، موضوع مورد بحث در

هـا و   ، درگيـري در مقابـل  زنـد  فرعي واقع در حواشي يك نظام سياسي ادارة جامعـة را رقـم مـي   

با اين حال، چنين اوضـاعي بـراي   . هاي مهم سياسي نهادها را رو به روي هم قرار مي دهد جدال

اهداف و مقاصد مختلف در شبكه هاي غيرقانوني از جمله تعهدات متقابل و موضـع گيـري هـاي    

ويـة  وجهـه و ر  ،رفتار و كنش گروه هـاي پـارا ـ پلـيس    . صميمانه نسبت به هم پيشنهاد مي شوند

دهد تا تسـلط و برتـري    تماشايي تري از اقتصادهاي نامشروع موجود در آمازون غربي را نشان مي

اما اين خود نيز نمادي از يك قـرارداد اجتمـاعي تـرد و شـكننده اسـت كـه در       . كارفرمايان بزرگ

صورت شكسته شدن، فوراً به وسيله اشكال و شيوه هاي غيرقـانوني كنتـرل اجتمـاعي جـايگزين     

 .شود مي


