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مقدمه
طی دو دهۀ اخیر مطافب فراوانی دربارۀ نسبت ررو های تروریسگتی و رگا مانهگای تبهکگاری
رگرد ،کمپگین «مبگار بگا

منتشر شر ارت .برخی محققان معتقرنگر تحگوت

پگس ا جنگ

تروریسم» به رهبری امریکا ،جهگانیشگرن ارتباطگا

و اینترنگت و نیا هگای مگافی رگرو هگای

تروریستی باعث شر ارت تا خط فاصل بین ررو های تروریسگتی و رگا مانهگای دخیگل در
جرایم جمعی و را مانیافته (نظیر قاچاق ،آدمربایی ،پولشویی ،جعگل و )...کگمرنگ

و مگبهم

شود .در این نوشتار پس ا ارائه بحثی کوتا در باب مفاهیم تروریسم و جرایم رگا مانیافتگه و
مرور مختصر ادبیا
اقراما

تحقیق ،چارچوبی نظری اتخگا خواهگر شگر؛ تگا ا خگ ل آن ،اعمگال و

ررو پ.ک.ک بررری شود .این بررری پرتوی بر عمگلکگرد رگرو هگای تروریسگتی

مشابه در ایران هم خواهر افکنر.

الف .تروریسم و جرایم سازمانیافته
بگگا وجگگود اینکگگه تروریسگگم پریگگر جریگگر و نووهگگوری نیسگگت ،امگگا در بگگاب تعریگگ
اخت فنظرهای بسیاری وجود دارد .را مانی که ا نظر ی

آن

کشور /دوفت رروهگی تروریسگتی

محسوب میشود ،ا نظر کشوری دیگر میتوانر تشکی تی آ ادیبخش یا حقطلگب محسگوب
شود و بافعکس .در واقگ  ،در ایگن قبیگل تعگاری  ،منگاف و ع یگق ،اعتقگادا

و برداشگتهگا

دخیل انر .افبته تروریسم خود پریر چنروجهی ارت و چون ررو هگای تروریسگتی اهگراف و
تاکتی های متفاوتی دارنر و احیاناً با اقوام مختل
مختل

مناربا

ا این ررو ها عجیب نیست .محققان به ابهاما

اینرو ،ت ش به عمل آمر تا تعاری
یکی ا این قبیل تعاری

متفاوتی دارنر ،وجگود تلقگیهگای
تعاری

مورد قبول بینافمللی و حقوقی ا آن بهدرت داد شگود.

متعلق به کنوانسیون بینافمللی توق

ارت؛ که در مادۀ  2آن در تعری

موجگود معتگرف هسگتنر .ا
تأمین مگافی تروریسگم ()۹۱۱۱

تروریسم آمر ارت:

هر اقرامی که با قصر کشتن یا آریب جری ررانرن به فگردی غیرنظگامی یگا هگر شگخ
دیگری که در خصومتهای ی

وضعیت جنگی شرکت نرارد ،هنگامی که هرف اقرام مزبگور،
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یا حسب شرایط ،ارعاب مردم یا واداشتن حکومت یا رگا مانی بگینافمللگی بگه عملگی

خاص یا اجتناب ا آن عمل باشر (.)Golder and Williams, 2004: 274
در تعری

دیگری که در پیشنویس کنوانسیون جگام تروریسگم بگینافملگل و پگس ا ۹۹

رپتامبر ارائه شر  ،نکا

یر مرنظر قرار ررفته ارت:

 .۹بر اراس این کنوانسیون هر شخصی [تروریست ارت ارگر مرتکگب تخلفگی مشگمول
مراتب یر شود و برخ ف قانون و عامرانه باعث:
اف  .مرگ یا جراحت جری به هر شخصی شود؛
جری به اموال شخصی یا دوفتگی و ا جملگه امگاکن عمگومی ،تأریسگا

ب .باعث خسار

دوفتی یا حکومتی ،ریستم حمل و نقل عمومی ،تأریسا
ج .به اموال و اماکن ،تأریسا
خوا باعث خسارا

یربنایی یا یستمحیطی رردد؛

یا ریستمهای مزبور در بنگر ب ایگن مگاد آرگیب بررگانر،

عمرۀ اقتصادی شود یا نشود ،ارگر هگرف عمگل ،حسگب طبیعگت آن یگا

حسب اوضاع و احوال ،ارعاب مردم یا واداشتن حکومت یا را مانی بینافمللی بگه اقگرامی یگا
اجتناب ا اقرامی باشر (.)Golder and Williams, 2004: 274
م حظه میشود که بهرغم اخت فا
تعری

و ار

جزئی ،این تعاری

بهتر ا تعاری

دوفتی (و ا جمله

خارجۀ امریکا) ارت .در مجموع ،مگیتگوان رفگت کگه رگرو هگای تروریسگتی

«ررو هایی هستنر که با اهراف ریاری یگا ایگرئوفوکی  ،در رارگتای تغییگر نظگم موجگود ،بگه
صور

ریستماتی

به خشونت متورل میشونر و میکوشنر مقاما

و مردم را با [تورگل یگا

تهریر به اعمال خشونت ،به قبول اغراض خویش وادارنر» .بعضی محققان هم بگهجگای ارائگۀ
تعری  ،به کر ویژریهای تروریسم پرداختهانر .برای نمونه ،در ی
توصی

مورد تروریسم ایگنرونگه

شر ارت« :خشونت را مانیافته ،با هرف ارعاب و اجبار ،برای وصگول بگه اغگراض

ریاری یا تأثیررذاری بر رفتار ریاری ،که هرف غاییاش نابودی «دشمن» یا به کرری نشگانرن
آمال خویش ارت (.)West Sands Advisory LLP, 2012: 10
در خصوص تعری

«جرایم را مانیافته» ابهام یادی وجود نرارد و تعاری

روشگنتگری

در درت ارت .براراس کنوانسیون جرایم فراملی (پافرمو) ررو مجگرم رگا مانیافتگه رروهگی
متشکل ا ره تن یا بیشتر ارت که برای دورۀ مانی مشخصی وجود داشته و بهطور هماهنگ
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با هرف ارتکاب ی

یا چنر جرم یا تخل

شریر منررج در این کنوانسیون ،بهمنظور تحصگیل

مستقیم یا غیرمستقیم مناف مافی یا رایر مناف مادی فعافیت میکننر (کنوانسگیون رگا مان ملگل
متحر :2000 ،ضمیمۀ شمارۀ  .)۹محققان برای ررو مجگرم رگا مانیافتگه ،خصوصگیاتی نظیگر
«راختار رلسلهمراتبی ،تراوم ،تورل به ور و خشونت ،عضویت محرود ،فعافیگت غیرقگانونی،
نفو در ریستمهای مافی و پوفی ررمی و فساد هم قائل شگر انگر» (.)Finckenhauer, 2005
اینها ویژریهای را مانهای مافیایی ارت و این قبیل ررو ها ،مافیا ،بانرهای تبهکگار و نظگایر
آن هم خوانر میشونر .در این مقافه ،برای اختصار و رهوفت ،را ا آنها با نام رگا مانهگای
مجرمانه نیز یاد خواهر شر .به هر حال ،شایر مقایسۀ شباهتها و تفگاو هگای ایگن دو درگته
را مان ،به فهم ماهیت هر ی

کم

کنر.

شباهتهای ررو های تبهکاری و تروریستی:
 .۹هر دو مخفیانه و به صور

شبکههای یر مینی عمل میکننر.

 .2هر دو ا ور و خشونت علیه قربانیان غیرنظامی ارتفاد میکننر.
 .۳ارعاب ۹ابزار درت هر دو ررو ارت.
 .4کنترل هر دو نوع را مان بر فرد و ررنوشت او شریر و حیاتی ارت.
 .5تاکتی های مشابهی دارنر (قتل ،آدمربایی و اخا ی به اشکال مختل ).
 .6هر دو ا را مانهای به واهر مشروع نظیر را مانهگای تجگاری و خیریگههگا ارگتفاد
میکننر.
در کنار این شباهتها ،بایر رفت که تفاو های مهمی هم بین دو نوع ررو وجود دارد:
 .۹تروریستها ،انگیز های ریاری و ایرئوفوکی

دارنر ،وفی تبهکاران ،رود و نف مگادی

و مافی را در اوفویت قرار میدهنر.
 .2ررو های تروریستی ت ش میکننر مشروعیت و حقانیت رکیگم ریارگی را بگه چگافش
بکشنر و خود را بهعنوان رقیب حکومت مطرح میکننر .تبهکاران چنین دغرغهای نرارنر.

1. Intimidation

09
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 .۳تروریستها به جلب توجه ررانهها و افکار عمومی ع قۀ شریر دارنر و در اصل یکی
ا دتیل تورل به خشونتشان هم جلب توجه و ا آن طریق ،تبلیغ ایرئوفوکیشان ارگت ،امگا
تبهکاران معموتً ا ررانهها میرریزنر.
 .4خشونت ررو های تبهکار ،رنجیر تر ،حسابشر تر و با تفکی

بیشتری تگومم ارگت،

وفی تروریستها به خشگونت کگور و جمعگی هگم متورگل مگیشگونر (Schmid, n.d: 5-6؛
رلیمی.)52-5۹ :۹۳۱۱ ،
به نظر می ررر با این اوصاف ،دو ررو دتیگل خگوبی بگرای دوری ا هگم داشگته باشگنر.
تروریستها ،ررو های تبهکار را افرادی پولپررت و حری
یا ایرئوفوکی

میداننر که به ار شهای انسانی

آنان ارجی نمینهنر .ا طرف دیگر ،همین افگراد طمگاع ممکگن ارگت آنهگا را

«بفروشنر» و به عبار

دیگر ،به رهوفت درت به «خیانت» بزننر .تبهکاران نیگز نگگرانانگر کگه

ررو های تروریستی با تحکیم رلطۀ خود ،به باجریری بیشتر روی آورنر و یا کسب و کارشان
را ا آنان بگیرنر .ا اینرو ،واهراً دو ررو نبایر نسبت به یکگریگر نظگر منارگب و مسگاعری
داشته باشنر.

ب .پیوند گروههای تروریستی و تبهکار
بعضی محققان منکر ارتباط جری را مانهای تبهکاری و تروریستها بگود و ایگن ارتبگاط را
اغراقآمیز دانستهانر و حتی روابط ریارتمراران با را مانهگای تبهکگار را بیشگتر و ورگی تگر
دانستهانر ( .)Shelly and Picarelli, 2005: 5-6محققانی ماننر آفکگس اشگمیر هگم هشگرار
می دهنر که نبایر دربارۀ روابط ررو های تروریستی و مجرمانه اغراق شود ،اما همگانطگور کگه
وی ا عان دارد ،این قبیل روابط بین ررو های تروریستی و را مانهای تبهکگار وجگود دارد و
شایر بیش ا تأکیر بر روابط مزبور بایر به ایجاد امکانا

مجرمانه و تبهکارانگه در داخگل ایگن

ررو ها توجه داشت ( .)Schmid, n.d: 11به هگر حگال ،حگراقل در شگرایط کنگونی ،روابگط
ررو های تروریستی مهم جهان با را مانهای دخیل در جرایم را مانیافته ،محگل بحگثهگای
جری واق شر و همین وض طلب میکنر تا روابط مزبگور بگا دقگت بیشگتری برررگی شگود.
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محققان روابط این دو نوع ررو یا را مان را روی طیفی نشان میدهنر کگه در یگ طگرف آن،
تروریسم و در طرف دیگرش ،تبهکاری قرار دارد.
شکل  .9روابط میان سازمانهای تروریستی و تبهکار

Source: Makarenko, 2004

ماکارنکو با طرح این طیگ  ،مگرعی ارگت در وهلگۀ اول یعنگی مرحلگۀ اتحگاد ،دو رگرو
می تواننر به صورتی طوتنیمر

یا کوتا مر

یا حتی فقگط یگ

بگار ،ا تخصگ

همگریگر

(پولشویی ،جعل ارناد و مگرارک ،رگاخت و کاررگذاری بمگب ،عبگور غیرمجگا ا مگر و)..
ارتفاد کننر ( .)Makarenko, 2004: 133مثال معروف در این مینگه ،فگارک ۹ارگت کگه بگا
کارتلهای مهم مواد مخرر کلمبیا ارتباط طوتنی داشته ارگت ( .)Schori-Liang, 2011: 3در
مرتبۀ دوم ،دو ررو ممکن ارت به دفیل مشکوکبودن نسبت به نیا

یکریگر ،به رمتی پگیش

برونر که توانایی و قابلیت های ت م و خ ف قانونی را در داخل خود بپروراننگر؛ یعنگی رگرو
تبهکار تاکتی هگا و ابزارهگای تروریسگتی را اتخگا کنگر و بگافعکس ،رروهگی تروریسگتی بگه
فعافیتهای خ ف قانون ،مافیایی و تبهکارانه (نظیر قاچاق ،پولشویی و )..بپردا د .حافت روم،
تقارب 2ارت؛ وضعیتی که در آن دو ررو به هم نزدی

شر و در یگ

رگا مان واحگر قگرار

میریرنر و احتماتً یکی ا آنها به را مان دیگر مبرل و متحول میشود .یعنی یا ررو تبهکگار
و مافیایی صاحب انگیز ها و ایرئوفوکی ریاری میشود و یا اینکه ررو تروریستی به رروهگی
تبهکار تبریل میشود و فقط شعارهای ریاری یا ایرئوفوکی

را کام ً ترک نکرد ارت.

1. FARC
2. Convergence
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ریاری و قضایی علیه بانر تبهکار یا ایجاد انحصار

در فعافیتهای خ ف برای ررو بهوجود میآیر .حافت دوم اغلب به ربب طم یا رن باختن
ایرئوفوکی اتفاق میافتر .بین این دو «حفرۀ ریا » وجود دارد و آن وضعیتی ارت کگه طگی آن،
اوتً :انگیز های اصلی ررو های درریر جن

داخلگی ،ا ریارگت بگه اهگراف جنگایی کشگیر

میشود؛ ثانیاً :دوفت را رروهی ترکیبی (مرکب ا تبهکاران و تروریستها) به درت میریرنگر.
ماکگارنکو افغانسگگتان عصگر طافبگگان ،آنگگوت ،میانمگگار ،کگر شگگمافی ،رگیرافئون ،تاجیکسگگتان و
قسمت هایی ا افغانستان فعلی ،تایلنر و انگرونزی را در ایگن مقوفگه قگرار مگیدهگر (Schori-

 .)Liang, 2011: 134-8یکی دیگر ا نمونههای این حافت روم را روابط ررو هگای مافیگایی
آفبانیاییتبار در منطقۀ بافکان با ایرئوفوکی پانآفبانیسم دانستهانر؛ روابطی که در کگو وو نیگز بگا
و حر

قو

وجود داشته ارت (.)Roth, 2017: 51-2

محققان برخی اصط حا

ویژ نیز برای مطافعۀ روابط این دو نوع را مان به کار ررفتهانر.

برای نمونه ،ا اوائل دهۀ  ۹۱90اصط ح نارکوتروریسم ۹برای توصی

را مانهگایی چگون را

درخشان (پرو) یا فارک (کلمبیا) مورد ارتفاد بود ارت و مراد ا آن تورل را مان تروریستی
به فعافیت های مربگوط بگه قاچگاق مگواد مخگرر بگرای تگأمین مخگارج مبگار ۀ مسگلحانه بگود
ارت( .)Roth, 2017: 52تعبیر را مانهای ترکیبی هم رواج دارد و برای را مانهایی که هگر
دو خصیصۀ تبهکاری و تروریسم را در خود جم کرد انر ،به کار میرود (Williams, 2014:

 .)8; Shelley, 2014: 15در این تحقیق ،ا پیونر تروریسم و تبهکاری رخن رفته میشود که
اعم ا هر دو اصط ح فوق ارت.
در این مقافه بحث ا علگل و دتیگل همکگاری ایگن دو نگوع رگا مان ،منگاف هگر یگ

و

شیو های تأمین مناف و مناب آنها نیست و تنها اشار میشود که این دو ررو در حگو هگای
قاچاق (انواع و اقسام قاچاقهای تخصصی نظیر قاچاق اشیای عتیقه ،قاچاق انسان ،مواد مخگرر
و ،)..جعل ارناد و مرارک ،پولشگویی ،آدمربگایی و بگاجریگری و نظگایر آنهگا ،تاکتیگ هگا و
تخص

همریگر را به خرمت میریرنر و یا در حو های مزبور به هم نزدی

میشگود .ایگن

امر باعث بهوجود آمرن شبکههایی ا روابط میشگود و چرخگههگای معیگوب جریگری شگکل
1. Narcoterrorism
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میریرد .واهراً نیا دو طرف به تخص

یکریگر ،رود بردن هر دو ا ضع

اقتگرار دوفتگی و

ریستم قضایی و انتفاع مادی آنها ا فعافیتهای غیرقانونی علل اصگلی ایگن مسگئله محسگوب
میشونر.

ج .پ.ک.ک و جرایم سازمانیافته
هنگامی که ی

را مان به مبار ۀ مسلحانه متورل میشود و تعراد اعضایش ا محفلی کوچ

فراتر میرود ،بایر هزینههای مختلفی را برای تهیۀ ر ح ،مواد غذایی ،پوشاک و رایر مایحتگاج
بپردا د .این نیا مافی بایر به رونهای تأمین شود .ممکن ارت قسگمتی ا ایگن هزینگههگا ا را
کم های داوطلبانه یا حق عضویت اعضا و یا احیاناً حامیان متمگول تگأمین رگردد ( Schmid,

 .)nd: 3اما پس ا مر

کوتاهی ررو مجبور میشود یا ا دوفت دیگری کم

دریافت کنر و

فذا وابسته بران دوفت شود و موض خود را آریبپذیر کنر و یا آنکه به فعافیتهگا و اقگراما
غیرقگانونی روی آورد .پ.ک.ک در ابتگگرای دهگه  ۹۱90تشگگکیل شگر و در اصگگل رگا مانی بگگا
ایرئوفوکی مارکسیستی -فنینیستی بود ارت .اما بعگرها صگبغۀ ناریونافیسگتی آن بگار تر شگر
ارت .اعضای را مان طی یکی دو رال به چنر هزار تگن افگزایش یافگت و عگ و بگر منگاطق
کوهستانی جنوب شرق ترکیه ،در شمال عراق نیز اردورا های آمو شی تأریس کرد.
بعرها در جریان اخت فا

رگوریه و ترکیگه ،حکومگت حگافا ارگر بگه اوجآتن (رهبگری

پ.ک.ک) و پ.ک.ک اجا داد مقرهایی در داخل خاک روریه و مهگمتگر ا آن ،در درۀ بقگاع
فبنان تأریس کنر («آکادمی معصوم کورکما » در بقاع قرار داشت) .ع و بر مخارج آمو شگی،
ارتقرار ،رفت و آمر و هزینههای نرری اعضاء و پیورتگان رگا مان ،تهیگه رگ ح و مهمگا ،
بهویژ ا را قاچاق و با ار ریا منطقه (بهخصوص در شمال عراق) مستلزم منگاب مگافی قابگل
توجهی بود .همانطور که در ادامه خواهیم دیر ،این را مان در اوایگل دهگه  ۹۱90کمگابیش بگا
را مانهای مافیایی روابطی داشته ارت .مهگاجر

ناراضگیان کگرد (و تگرک) پگس ا کودتگای

 ۹۱9۹به اروپا ،توجه را مان را به اروپا هم جلب کرد و رلسلهای ا فعافیگتهگای غیرقگانونی
بهدنبال آن پریر آمر .با همانطور که در ادامه اشار خواهر شر ،به نظر میررگر کگه اعضگای
کردتبار را مانهای مافیایی و دخیل در جرایم را مانیافته ،راهی اعمال خویش را با ارتناد بگه
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مبار ملّی– انق بی پ.ک.ک موجه میراختنر .به هر صور  ،پ.ک.ک ع و بر فعافیتهگای
غیرقانونی ،ا شیو های دیگری هم کسب درآمر کرد ارت که یکگی ا آنهگا دریافگت کمگ
مستقیم ا حکومتهای مخاف

دوفت و حکومت ترکیه بود ارت.

این ادعا وجود دارد که تقریباً همه کشورهای همسایه ترکیگه بگه پ.ک.ک کمگ
نظامی کرد انر .فی

مگافی یگا

انا ا ریارتمراران معروف کرد و عضگو پارفمگان ا حگزب هگگ.د.پ ۹در

اوهارنظری رفته ارت که  20کشور ا پ.ک.ک ارتفاد کرد انر ( .)Milliyet, 2017/3/9ایگن
رقم ممکن ارت اغراقآمیز باشر ،اما ارر توجه شود که پ.ک.ک تحگت پوشگش رگا مانهگای
خیریه ،غیردوفتی و ...مشغول جم آوری کم

یا باجریری ا کردهای اروپارگت و کشگورهای

اروپایی با این قبیل فعافیتها به هر دفیلی مقابلۀ مؤثر نمیکننر ،این نظر چنران هم اغگراقآمیگز
نخواهر بود.
در خصوص روابط پ.ک.ک با ررو های تبهکار تحقیقا

یگادی صگور

ررفتگه ارگت.

فرضیۀ ما در این تحقیق آن ارت کگه پ.ک.ک در دو حافگت ا رگه حافگت مگذکور در طیگ
ماکارنکو فعافیت داشته ارت؛ به عبار

دیگر ،هم با ررو های تبهکار حرفگهای وارد همکگاری

شر و نوعی رابطۀ همزیستی 2با آنها برقرار کرد ارت و هم تاکتی ها و فنون آنهگا را اخگذ
کرد و در داخل خود پرورش داد ارت.

 .9همکاری و همزیستی پ.ک.ک با سازمانهای تبهکار
بیشتر مناطق کردنشین ترکیه در جوار مر های ایران ،عراق و روریه واق ارت و ایگن نقگاط ا
دهه ها قبل مرکز و ررپُل انتقال موادمخرر و رایر اجناس قاچاق به اروپا بگود ارگت .شگواهر
حاکی ا آن ارت که پ.ک.ک ا مان شروع مبار مسلحانه و قرر ریریاش در اوایل دهگه
 ۹۱90با ررو های قاچاقچی و عرضهکننرران مواد مخرر مرتبط شر ارت .شواهر و اط عا
موجود نشان می دهر اوفین فردی که تماس بین ررو هگای مزبگور و پ.ک.ک را برقگرار کگرد،
عثمان اوجآتن برادر عبراهلل اوجآتن بگا نگام رگا مانی فرهگاد بگود ( Pek and Ekici, 2007:
1. HDP
2. Symbiosis
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 .)143این نکته در اوهگارا

عبگراهلل اوجآتن در دادرگا نیگز انعکگاس یافتگه ارگت« :بهجگت

جانتورک هم ا را مان ما هم حمایت میکرد .پ.ک.ک ا خانوادۀ جهگانگیر در یوکسگ

اووا

و خانواد های تورک و قهرمان ر در ماردین پول یادی جم آوری کرد ارت .ع و بر اینها،
تاجران بسیاری ا ما حمایت مافی کرد انر که ارمشان را نمیدانگم ...عثمگان اوجآتن ...هگم ا
افرادی که مواد ،ر ح و مهما

حمل میکردنر ،پول جم آوری میکرد ...به ع و رگاختاری

موروم به واحرهای رمرک در را مان وجود داشت کگه در مر هگا مسگتقر بودنگر .ایگنهگا ا
عبورکننرران غیرمجا پول می ررفتنر.)Pek and Ekici, 2007: 144( »...
ا همین نقل قول اوجآتن هم برمی آیر که را مان حراقل ا دو طریق باجریری مگیکگرد
ارت؛  .۹ا طریق کنترل نقاط عبور و مرور قاچاقچیها و دریافگت «رمگرک» و «بگاج» ا آنگان
()Rollins et al., 2010: 9؛ و  .2مافیا ریری ا خانواد ها و اشخاصی که درریر کار قاچاق،
کشت مواد مخرر و فرآوری و فروش آن بودنر.
در میان ارناد و مرارکی که نیروهای انتظامی ترکیه و یا محققان بینافمللی منتشر کرد انگر،
شواهر فراوانی برای هر دو درته اقرام وجود دارد .اکثر کسانی که بهدفیل حمل و قاچگاق مگواد
د درصگری ا قاچگاق

مخرر در ترکیه درتگیر شر انر ،ا عان داشتهانگر کگه پ.ک.ک مافیگا

هروئین میررفت؛ مبلغی که در اواخر دهۀ  ۹۱۱0حرود هزار مارک آفمان برای یگ

کیلگوررم

هروئین بود ( .)Ekici et al., 2011: 8با آنکه محل اصلی قاچاق هروئین مر ایگران و ترکیگه
بود  ،اما مافیا ریری پ.ک.ک محرود به این ناحیه نبود ارگت .رفتگه مگیشگود کگه پ.ک.ک
ررارر مسیر قاچاق تا اروپا را تحت پوشش ررفته بود .پس ا مبار شریر بگا قاچگاقچیهگای
بزرگ در اوارط دهۀ  ۹۱۱0مراکز و مقرهای رران بانرهای مافیایی و قاچاق به اروپا منتقل شر
و پ.ک.ک کوشیر تا ا فروشنرران خیابانی مواد در اروپا هم مافیا
دو طرف ،به اشکال مختل

بگیرد .این امر به درریری

انجامیر .پلیس آفمان در رپتامبر  ۹۱۱۱ی

شبکه تو یگ هگروئین

تورط پ.ک.ک را مت شی کگرد ( .)Ekici et al., 2011: 9برارگاس رگزارش پلگیس آفمگان،
شبکۀ مزبور هر ما ی

میلیون مارک به پ.ک.ک انتقال می داد ارت.

باجریری و اخا ی هم شیو دیگری برای اخذ «مافیگا
اشارا

انق بگی» بگود .همگانطگور کگه ا

اوج آتن هم آشکار میشود ،خانواد های متمول و اغلب درریگر فعافیگتهگای خگ ف
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قانون هم مشمول باجرتانی میشرنر .برای نمونه ،خانوادۀ معروف بایباشین ۹را میتگوان کگر
کرد که اکثر اعضای آن این

در نرانهای اروپا به رر میبرنر .بگرای نمونگه ،مطگابق رگزارش

ررانههای اروپایی خانوادۀ بایباشگین ا دهگۀ  ۹۱70در کاررگا هگای مخفگی در منطقگۀ فیجگه
(اطراف دیاربکر) هروئین توفیر میکرد .ثروتی ا ایگن را حاصگل شگر و حسگین بگایباشگین
فر نر ارشر خانواد ملقب به «امپراتور» شر بود .حسین و رگایر اعضگای ررشگناس خگانواد
بهدفیل تحت تعقیب قرارررفتن در دهۀ  ۹۱۱0به اروپا میرونر و شگبکۀ تو یگ هگروئین را در
بریتانیا ،هلنر  ،بلژی  ،ارپانیا و آفمان بهوجود میآورنر؛ شبکهای که صرها میلیون دتر قاچگاق
میفروخته ارت .حراقل قسمتی ا این پول به پ.ک.ک انتقال پیرا کگرد ارگت ( Bennetto,

 .)2006حسین بایباشین خود در رخنانش رفته ارت« :من کُردم .برای رفا اقتصگادی کردهگا
هرچه ا درتم برآیر ،میکنم .به کلوپهای فرهنگی بسیاری کم

کردم [وفی کمگ هگایم در

درتان عوامل پ.ک.ک واهر شر» (.)Ekici, Williams and Akbulut,2011:9
هنگامی که حسین بای باشین تصمیم ررفت دیگر کمکگی بگه پ.ک.ک نکنگر ،جنگ

بگین

شبکۀ وی و شبکههای پ.ک.ک آغا شر .حسین بایباشین در رال  200۹بهدفیل توطئه بگرای
قتل ،آدمربایی و قاچاق مواد مخرر در هلنگر بگه حگبس ابگر محکگوم شگر و بگرادرش عبگراهلل
بایباشین جای وی را ررفت ( .)Bennetto, 2006رزارشهای متعردی هم ا اقرام پ.ک.ک
به «وصول طلب» شبکههای تو ی کننگر نزدیگ

بگه ایگن رگا مان ا بسگتانکاران وجگود دارد

( )Ekici and Pek, 2007که نشان میدهر این همزیستی فراتر ا مافیا ریری بود ارت.

 .9پ.ک.ک در مقام سازمانی ترکیبی
پ.ک.ک پس ا مرتی و بهویژ ا اواخر دهۀ  ۹۱۱0متوجه شر کگه بگهجگای مافیگا ریگری ا
قاچاقچیها ،میتوانر خود رمراً در کار قاچاق وارد شود و رود خود را افزایش دهگر .بگه نظگر
محققان ،درتکم ره علت ربب روی آوری پ.ک.ک بگه عرضگه مسگتقیم مگواد مخگرر شگر؛
 .۹افول با ارهای هروئین باعث شر که فروشنرران نزدی
کسب کننر و فذا رغبتی به پرداخت مافیا

به پ.ک.ک نتواننگر درآمگر یگادی

نراشتنر .دفیل ایگن امگر رویآوری با ارهگای مگواد
1. Baybaşin
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مخرر اروپایی به کوکائین و محرکهای نوع آمفتامین بود؛  .2انحصار تو ی محصگوت

اخیگر

را شبکههای مافیایی اروپای شرقی ،روری و را مانهای امریکگای جنگوبی برعهگر داشگتنر و
بهویژ روسها و آفبانیاییها انحصار رگا مانهگای مافیگایی ترکیگهای را شکسگتنر؛  .۳حضگور
پ.ک.ک در ررارر مسیر اروپا ،ایجاد ی

را مان /شبکه وری را تسهیل کرد ( Jamal Khan

 )and Er,2013:34با ورود پ.ک.ک به عرصۀ قاچاق ،شکل و انواع فعافیتهای آن رسگترش
یافت.
خردهفروشی مواد مخدر :فروش مواد در رطح خُرد محتاج شبکهای وری و افرادی آشگنا
به فنون «تو ی و با اریابی» ارت .بگه عقیگرۀ بعضگی تحلیگلرگران پ.ک.ک ،رگا مان مزبگور
احتیاجی به تأریس شبکه نراشت و برای منظور خگود ا دیارگپورای کگرد رگاکن کشگورهای
اروپایی و بهویژ آفمان و هلنر ارتفاد کرد ( .)Şahin, 2001: 37ادعا شر ارت که بهویگژ ا
پنا جویان ،بیکاران و کودکان کُرد برای تو ی ارگتفاد شگر ارگت .در دهگۀ  ۹۱۱0کگه دوران
شکوفایی تو ی هروئین تورط پ.ک.ک بود ،پلیس آفمان کودکان متعردی (بین  9تا  ۹2رافه)
با داشت کرد که در با جویی به فروش مواد مخرر برای پ.ک.ک اعتراف کگرد انگر ( Pek an

 .)Ekici, 2007: 9; Ridly and Ridly, 2012: 140تصور میرود که را مانهگای پوششگی
فرهنگی هم در این نوع تو ی ها درت داشته انر .تو ی مستقیم مگواد مخگرر تورگط پ.ک.ک
باعث درریری آن با شبکه های محلی شر و موجب شر تگا ایگن دو رگرو یکگریگر را آمگاج
حمله قرار داد و یا فو دهنر .یکی ا نمونههای مشهور ،ررو مافیایی بومباجیتر ۹بود که یگر
نظر خانواد بایباشین تشکیل شر بود و برای تو یگ مگواد مخگرر و بگاجریگری و اخگا ی ا
شهرونران کردتبار و ترکتبار فنرن فعافیت میکرد.
در نوامبر  2002درریری دو ررو رقیب باعث قتگل فگردی بگه نگام عافیشگان دوغگان شگر
( .)Summers, 2006به نظر میررر که دعوای اصلی بر رر انحصگار فگروش هگروئین بگود
ارت .دادرتان کل آفمان اع م کرد ارت هشتاد درصر مگواد مخگرر ضگبطشگر در اروپگا بگه
پ.ک.ک یا رایر ررو های ترکیهای مربوط بود ارگت (.)Glenn and Karacan, 2002: 20
در یکی ا جریرترین اقراما

حقوقی علیه فعافیگتهگای پ.ک.ک ( ۹رگپتامبر  )20۹7دادرگا
1. Bombacilar
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اتریش و پلیس بلژی
مر

999

در همکاری با همریگر ،بانری بینافمللی را مت شگی کردنگر کگه بگرای

د رال هروئین ،کوکایین و آمفتامین نیمی ا اروپا را (شگامل رگوئیس ،فرانسگه ،آفمگان،

هلنر و اتریش) تأمین میکرد و مرکز آن در هارلت ۹بلژیگ

بگود .ایگن بانگر مگواد را ا بنگادر

روتردام و آنتورپ 2وارد کرد و به خانۀ رردرتۀ کُرد بانر در شهر هارگلت منتقگل مگیکردنگر.
رپس آن را به مقادیر قابل مصرف تقسیم کرد و بار اتومبیلهای درتکاری شر میکردنگر .در
مواردی ،در یر داشبورد اتومبیلهای کش شر قسمتهایی با رنجایش  5کیلگو مگواد مخگرر
داشتنر .چهار عضو بانر با داشت شر و ا آن طریق کل شبکه برم شگر بگود .ا ایگن رگرو
چنرین اتومبیل و مقادیر قابلتوجهی پول نقر بهدرت آمر و طبق تخمینها ،ا رگود رگاتنه و
چنرین میلیون یورویی بانر ،قسمت مهمی روانۀ ترکیه و پ.ک.ک .میشر ارت ( Hasseltse

.)drugsbande..., 2017
پولشوویی :پ.ک.ک ا دهگۀ  ۹۱۱0رگا مانهگای مگافی بگرای جمگ آوری پگول ،کمگ ،
باجریری ،اخا ی و ...تشکیل داد بود .ابترا اتحادیۀ دمکراتی

خلق کُرد ۳بهوجود آمگر .رگپس

در رال  200۹انجمن کارمنران کرد (موروم به کاررا  )4در آمستردام تأریس شر .رئیس امگور
مافی کاررا رلیم چوروککایا 5بود که ا بنیانرذاران پ.ک.ک محسگوب مگیشگود و پگس ا
درتگیری اوجآتن واهراً ا این را مان کنار ررفت .ررانهها و بهویگژ رادیگو و تلویزیگون ا
مهمترین کانالهای پولشگویی پ.ک.ک بگود ارگت .ابتگرا تلویزیگون مگر 6ا بریتانیگا پخگش
برنامههای خود را آغا کرد .هنگامی که مجو موقت آن بهدفیل تشویق به خشونت و اغتشگاش
و نق

مرارک و تأمین مافی ا را پول مواد مخرر تعطیل شر (آوریل  ،)۹۱۱۱تلویزیون مگریا

پخش برنامه را ا بلژی

آغا کرد (جوتی  .)۹۱۱۱مجو ایگن کانگال هگم تورگط فرانسگه در

فوریه  2004به دتیل مشابهی باطل شگر و ا آن رگال «روک تگیوی» 7تگا  20۹2اررگان اصگلی

1. Hasselt
2. Antwerp
3. KDHB
4. KARSAZ
5. Selim Çürükkaya
6. MED TV
7. Roj TV
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تلویزیونی پ.ک.ک محسوب میشر .در این رال مقاما

دانمگارکی بگا تأکیگر بگر رابطگۀ ایگن

تلویزیون با پ.ک.ک ،کانال مزبور را تعطیل کردنر.
ا آن مان ،کانالهای مختل

و ا جمله تلویزیگون ارگترک ۹فعافیگتهگای آنهگا را ادامگه

میدهر .ادارۀ کانال تلویزیونی مستلزم هزینه فراوانی ارت .طبعاً بخشی ا درآمگرهای رگا مان
در این تلویزیونها خرج میشود .اما بررزاری مرارم «شبهای همبسگتگی» بگرای جمگ آوری
کم

نیز ا را های تبریل پولهای نامشروع به پول مشروع ارت .با تحقیقا

رال  ۹۱۱5معلوم شر که یا د میلیون دتر ا ی

پلیس بریتانیا در

حساب متعلق به تلویزیگون مگر بگرای مگواد

مخرر ،خریر و قاچاق انسان ارتفاد شر ارگت ( .)Ozkan, 2016: 326در تحقیقگا
بلژی

پلگیس

نیز معلوم شر که پ.ک.ک پولشویی را ا طریق پانزد شرکت پوششی انجگام مگیداد

ارت ( .)Roth and Sever, 2007عملیا
نشان داد که ی

مشترک پلگیس فرانسگه و بلژیگ

در رگال 2002

شرکت مرتبط با پ.ک.ک در پاریس کار پولشویی را هرایت میکگرد ارگت

( .)Ozkan, 2016 : 320عملیاتی که پلیس بلژی

با همکاری پلیس ایتافیا و فرانسه اجرا کگرد

بعضگگی اعضگگای ررشگگناس پ.ک.ک ماننگگر یبگگر آیگگرار و رمگگزی کارتگگال -کگگه در فیسگگت
قاچاقچیهای مهم امریکا هگم قگرار داشگتنر -با داشگت شگرنر .اتهگام ایگن افگراد دخافگت در
ک هبگگرداری ،جعگگل ارگگناد ،تبلیگگغ و عضگگوریری بگگرای پ.ک.ک ،قاچگگاق انسگگان و ...بگگود
ارت(.)Ozkan, 2016: 321
کشت و فرآوری مواد مخدر؛ با اینکه تقریباً کل مواد مخگرر مهگم (تریگاک و هگروئین) ا
مر های شرقی و جنوبی ترکیه قاچاق میشود ،اما رزارشهایی ا فگرآوری هگروئین در داخگل
ترکیه منتشر شر ارت و ا طرف دیگر مادۀ مخرر حشگیش (کگه افبتگه مصگرف عمگرۀ آن در
داخل ترکیه ارت) در خود ترکیه کشت میشود ( .)Metelits, 2010: 140مرکز اصلی کشگت
شاهرانه/کانابیس ارتان دیاربکر و مثلثِ هانی -فیجه -ها رو ملقب به «قنریل کوچگ » ارگت.
حراقل در  90رورتای این منطقه شاهرانه (ریا حشیش) کشت میشود و ا طرف دیگر ،ایگن
منطقه ا محلهای ارتقرار کمپهای آمو شی و غارهگا و انبارهگای مخفگی نیروهگا و مهمگا
پ.ک.ک بود ارت ( .)Cengiz, 2016: 7فهررت کشفیا

ا این نواحی را محققان بهدرگت
1. Sterk TV
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داد انر ( .)Ekici, 2013در جریان آغا مجرد درریری ارتش و نیروهای کانرارمری ترکیگه بگا
پ.ک.ک در این مناطق ،مثلث مزبور چنر ما تحت محاصگر قگرار ررفگت و میلیگونهگا بوتگۀ
کانابیس امحاء شر .با این حال ،نبایر ا یاد برد که در ترکیه فقط پ.ک.ک در کشت و فرآوری
حشیش فعّال نیست.
حتی فرآوری هروئین هم تورط قاچاقچیهای و بانرهای مختل
همانطور که در رزارش ارتراتژی کنترل بین افمللی مواد مخرر و ار

صور

میریرد و طبعگاً

خارجه امریکا هم آمر

ارت ،وجود فساد در ریستم اداری و را های نفو و رریزرا های قانونی هم بر عرم توفیگق در
مبار با مواد مخرر میافزایر ( .)Bureau of International.., 2014: 306-7رگزارشهگایی
ا کشت مواد مخرر و کانابیس تورط پ.ک.ک در شمال عگراق نیگز وجگود دارد ( Gurr and

.)Mincheva, 2008: 19
قاچوواس سوویوار و جعوول اسووناد :مشگگارکت پ.ک.ک در قاچگگاق رگگیگار موضگگوع نسگگبتاً
قریمیتری ارت .در رال  2000و مانی که نیروهای پلیس ترکیگه بگه یگ

خانگۀ امگن رگرو

هجوم بردنر ،در حافی که تصور میکردنر به یکی ا مراکز فرمانرهی رگرو وارد شگر انگر ،بگا
درتگا برچسب ن مافیاتی و رایر درتگا های جعل رنر مواجه شرنر .ایگن درگتگا هگا بگرای
جعل و رنردار و مجو دارکردن ریگارهای قاچاق بود ( Brightman and Howard, 2011:

 .)358کمیسیون اتحادیه اروپا پ.ک.ک را بهدفیل دخافت در حمگل و نقگل غیرقگانونی رگیگار
«شبکۀ ترور» نامیر و در رزارش خود اع م کرد ارت که این ررو مقگادیر عظیمگی پگول بگا
قاچاق ریگار امریکایی به عراق ( ا طریق مر با ترکیه) کسب کرد ارگت .بنگابراین رگزارش،
عری صرام ریگار قاچاق را ا این ررو خریراری کرد و راتنه  2/7میلیارد دتر رگود بگرد
ارت ( .)Brightman and Howard, 2011: 359; Roth and Sever, 2014: 912براراس
برخی رزارشها ،پ.ک.ک ع و بر مشارکت در قاچاق ریگار ،ا رایر قاچاقچیها هم مافیا
و رمرک دریافت میکنر.
رفته میشود که ا هر بسته (باکس) ریگار هفت دتر و ا هر ورف  72فیتری را وئیل ۳5
دتر دریافت میشود .افبته پ.ک.ک ا آنها در مقابل رایر ررو های خ فکار هم حمایگت بگه
عمل میآورد ( .)Ridley an Ridley, 2012: 141قاچاق ریگار به ترکیه ا رگال  20۹0و بگا
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افزایش مافیا

بر دخانیا

شر

ررفت .براراس ی

بلغارتاباک ۹بزرگترین شرکت دخانیگا
قاچاقچیها محصوت

رگزارش بگین افمللگی ،شگرکت بگزرگ

بلغاررگتان ،در کگار قاچگاق مشگارکت داشگته ارگت.

این شرکت (بهویژ مارکهای محبوبی مثل ویکتگوری ،پررگتیژ و )...را

ا شمال عراق و رگوریه بگه ترکیگه انتقگال مگیدهنگر (.)CIstran Finance Reports, 2017
براراس رزارش دوفت ترکیه ،حرود نیمی ا حرود ره میلیارد فیر ریگار قاچاقی که در بگا ار
این کشور وارد میشود ،متعلق به بلغارتاباک ارت و این محصگوت

در منگاطق تحگت کنتگرل

پ.ک.ک در شمال عگراق بسگتهبنگری و بگارریری مگیشگونر ( CIstran Finance Reports,

 .)2017; Shelley, 2014: 275شرکت مزبور به همکاری با داعش هم متهم شر ارت.
دخافت پ.ک.ک در قاچاق اشیای تقلبی ،جعلِ ارکناس و مهرهای دوفتی هم شگهر

دارد

( .)Center for Excellence, 2008: 86در واق  ،همه اعضای پ.ک.ک هنگامی که با داشت
میشونر ،اوراق هویتی جعلی به همرا دارنر .طبیعی ارت که چنین تشکی تی بایگر ارگباب و
امکانا

جعل ارناد و مرارک دوفتی را هم داشته باشر.

قاچاس انسان :شرکت پ.ک.ک در قاچاق انسان ا رالهای آغا هزار روم رونق ررفگت.
تخمین د میشود که درآمگر پ.ک.ک ا ایگن را حگرود  ۳تگا  5میلیگون دتر امریکگا باشگر
( .)Ridly and Ridly, 2012: 141پلیس اینترپول تخمین د ارت که پ.ک.ک ا هر مهاجر
غیرقانونی مبلغی بین  2تا  ۳هزار دتر دریافت مگیکنگر ( .)Roth, 2016: 347ایتافیگا یکگی ا
مسیرهای اصلی قاچاق انسان تورط پ.ک.ک بود ارت .براراس رزارش پلیس ایتافیا ،فقط در
ی

عملیا  ،پ.ک.ک  ۱هزار کُرد را ا آناتوفی به اروپا (ا را خشکی و دریا) ررگانر ارگت

( .)Center of Excellence, 2008: 86بر این اراس ،عملیا

قاچاق انسان ا شگمال عگراق

آغا شر و با عبور ا ترکیه و یونان به اروپای غربی بهویژ آفمان و ایتافیا میررر( Center of

 .)Excellence, 2008: 86در رال  2005مطبوعا
ی

رومانی رزارش دادنر که پلیس این کشور

شبکۀ قاچاق انسان مرتبط با پ.ک.ک را مت شی کرد ارت؛ شبکهیی که افراد را ا ترکیگه

به رومانی ،مجاررتان ،اتریش ،بریتانیگا و فرانسگه انتقگال مگیداد .پلگیس در با ررگی محگل بگه

1. Bulgartabac
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پارپور ها و ارناد بانکی جعلی درت یافت و برآورد کرد ارت که ا هر فگرد  6تگا  7هگزار
دتر دریافت شر ارت (.)Center of Excellence, 2008: 86
به عبار

دیگر ،پ.ک.ک نهتنها به انتقال غیرقانونی مهاجران مشغول بود ارت ،بلکگه چگون

این کار مستلزم تهیۀ ویزا ،پارپور
تخص

و اوراق مسافرتی و جعلی ارگت ،در جعگل ایگن ارگناد هگم

یافته ارت .بعضی محققان بر این نکته تأکیر کرد انر که فساد موجگود در ریسگتم اداری

و نیروهای پلیس ترکیه و رایر کشورهای اروپای شرقی ا علل اصگلی تگراوم ایگن نگوع قاچگاق
انسان بود ارت ( .)Shelley, 2014a: 65; Shelley, 2014b:10موضوع مهم و مگرتبط دیگگر،
ررقت اتومبیل و ورایل نقلیه ارت .پ.ک.ک در حم

انتحاری و انفجارهای کنترل ا را دور

خود ،ا اتومبیلهای بمبرذاری شر ارتفاد میکنر .برای نمونه ،طبق یگ

برررگی ،در فاصگلۀ

آرورت  20۹5تا آرورت  20۹6یعنی در شریرترین دوران درریگری نیروهگای نظگامی و امنیتگی
ترکیه و پ.ک.ک طی ی

دهۀ رذشگته ،ا حگرود  499حملگهای کگه تورگط پ.ک.ک صگور

ررفته ۳5 ،مورد ا آنها تورط اتومبیلهگای بمگبرگذاری شگر بگود و شگامل حگرود  7درصگر
حم

میشود ( .)Özcelik, 2016: 10اکثریت این اتومبیلهگا مسگروقه بودنگر و حگرود یگ

روم آنها با اوراق هویتی جعلی اجار یا خریراری شر بود (.)Özcelik, 2016: 10
بریهی ارت که ررقت اتومبیل ا غربیترین نقاط ترکیه ،انتقال آنها به مثلث فیجه -هانی-
ها رو ،تغییر رن

و پ ک اتومبیلها ،روارکردن بمبهای عظیم و حجیم (بسته به نوع اتومبیل

تا پانزد تُن) بر آنها و انتقال آنها به مراکز و اهراف بمگبرگذاری در غگرب ،شگرق و مرکگز
ترکیه ا فعافیتهای عادی ی

را مان مسلح ریاری و ایرئوفوکی

فراتگر مگیرود .ادعاهگایی

وجود دارد دال بر اینکه این قبیل اتومبیلها را پ.ک.ک ا را همکاری با را مانهای مافیگایی،
که در مناطق نفو ررو فعالانر ،بهدرت آورد ارت.

نتیجهگیری
جهانیشرن ،انق ب ارتباطی ا طریق اینترنت ،پایان جن
ررو های مسلح مخاف

یکریگر و جن

ررد و عرم حمایت دو ابرقرر

ا

جهانی علیه تروریسم پگس ا یگا د رگپتامبر باعگث

روی آوردن ررو های تروریستی به فعافیت های مجرمانگه و تبهکارانگه شگر ارگت .در مگورد
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پ.ک.ک که در این مقافه بررری شر ،رسترش رگا مان و تعگراد افگراد و درتررگی رگرو بگه
رذررا های مر ی و مراکز مبادت

قاچاق نیز ا علل مهم ررایش این را مان به فعافیگتهگای

مجرمانه ارت .طبیعی ارت که پس ا وابستگی به درآمرهای ناشی ا فعافیتهگای غیرقگانونی،
نوعی «اعتیاد» در را مان بهوجود میآیر و فذا را مان خواهان تراوم فعافیتهای خ ف قگانون
و یا توجیه آنها میشود .را مانهای مسلح میکوشنر اقراما

خ ف خویش را به یکی ا دو

طریق توجیه کننر؛ یکی ،آنکه هرف ،وریله را توجیه میکنر .به عبگار
برای اهراف عافی و ایرئوفوکی
ارتفاد کنر .دیگری ،آنکه اقراما

دیگگر ،ارگر رگا مانی

میجنگر و با دشمن مواجه ارت ،حگق دارد ا هگر رگ حی
را مان علیه «دشگمن» جلگو داد مگیشگود .بگرای نمونگه،

اعضای افقاعر یا طافبان قاچاق مواد مخرر با هرف آفودن کفگار و صگلیبیون توجیگه مگیکننگر
(.)Williams 2014: 7
در خصوص پ.ک.ک هم به نظر میررر توجیها

مشابهی وجود دارد .بعضی طرفگراران

ررو مرعی انر که چون ترکیه (و افبته رایر کشورهایی که اقلیگت کُگرد دارنگر) دوفگت کردهگا
محسوب نمی شود ،نقض قوانین آن دوفت یا فعافیت قاچگاق در آن ،امگری نیسگت کگه ا نظگر
کُردها خ ف باشر.
به هر حگال ،بگا برررگی اقسگام فعافیگتهگای غیرقگانونی و مجرمانگۀ پ.ک.ک در ترکیگه،
کشورهای اروپایی و عراق معلوم میشود که این ررو در توفیر و ارتحصال ،قاچگاق و حمگل،
فروش عمر و خردۀ مواد مخرر مختل
مختل

و با پوششهای متفاو

احتیاجا

شرکت کگرد و پگولهگای حاصگله را ا روشهگای

به پگول پگاک تبگریل مگیکنگر و بگرای تهیگه رگ ح و رگایر

را مان به کار میریگرد .ا ایگن منظگر ،پ.ک.ک بگه رگهوفت در مگر رگرو هگای

نارکوتروریست قرار می ریرد .بگا ایگن حگال ،پ.ک.ک توانسگته ارگت تگا حگرود یگادی بُعگر
ایرئوفوکی

و ریاری خود را برجسته کگرد و ا اهمیگت آن نکاهگر .بنگابراین ،رگا مان روی

پیورتار ماکارنکو به رمت تبریل بگه یگ

رگرو تبهکگار حرکگت نکگرد و در تحلیگل نهگایی

را مانی ترکیبی ارت که برای تأمین احتیاجا
فعافیتهای مجرمانه هم ارتفاد میکنر.

و هزینههای مبار مسلحانه /ریارگی خگود ا
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در مجموع ،میتوان رفت که پ.ک.ک مجموعهای بهوجود آورد کگه در آن قاچگاقچیهگا،
متصریان توفیر و فرآوری موادمخرر (تبراتوارها) ،فروشنرران مواد و پگولشگویان در پیونگری
اررانی

با را مان فعافیتهای مجرمانه را پیش میبرنر .ا طرف دیگر ،فعافیتهای تبهکارانه و

مجرمانه اقتضائا

خود را دارد و تهریرا

جریری را متوجه جوام میزبان میکنر.

منابع
. نشر جنگل، جنایت سازمان یافتۀ فراملی،)۹۳۱۹(  صادق،رلیمی
www.cbi.ir/page/9317.aspx : در آدرس یر،با جرائم را مان یافته فرا ملی

کنوانسیون را مان ملل متحر برای مبار

Brightman, Hank J. and Howard, Lindsey W (2011), Today's White-Collar Crime: Legal,
Investigative, and Theoretical Perspectives, Routledge.
Cengiz, Mahmut (2016) Amped in Ankara: Drug trade and drug policy in Turkey from the 1950s
through today, Center for 21st Century Security and Intelligence: Latin America Initiative
Centre of Excellence Defence against Terrorism (2008), Organizational and Psychological Aspects of
Terrorism, IOS Press.
CISTran Finance Reports (Mar 2, 2017), After dalliance with ISIS, Bulgartabac losses continue, available online
at: http://cistranfinance.com/stories/511086820-after-dalliance-with-isis-bulgartabac-losses-continue
Ekici, Behsat (2013),”KCK Terör Örgütünün Kenevir Ekiminde Rolü” available online at:
www.academia.edu/10238717/PKKnın_Kenevir_Ekimindeki_Rolü
Ekici, Behsat and Pek, Ahmet (2007), ”Narcoterrorism in Turkey: The Financing of PKK-KONGRAGEL from Illicit Drug Business”, in: O.Nikbay and S.Hancerli (Eds.) Understanding and Responding
to the Terrorism Phenomenon, IOS Press.
Finckenauer, James O. (2005), Problems of Definition: What is Organized Crime?, in: Trends in
Organized Crime, Volume: 8 Issue: 3.
Glenn, Curtis and Karacan, Tara (2002) “The Nexus among Terrorists, Narcotics Traffickers,
Weapons Proliferators, and Organized Crime Networks in Western Europe.” Washington, DC:
Library of Congress. Available online at: https://www.loc.gov/rr/frd/pdf-files/WestEurope_NEXUS.pdf
Golder, Ben and Williams, Georges (2004), “What is Terrorism? Problems of Legal Definitions”, UNSW
Law Journal, Vol.27 (2).
Gunaratna, Rohan (2001),“The Lifeblood of Terrorist Organizations: Evolving Terrorist Financing
Strategies,” in: Alex P. Schmid (ed.), Countering Terrorism Through International Cooperation,
(Milan: ISPAC, 2001).
Gurr, Ted Robert and Mincheva, Lyubov (2008),”Unholy Alliances III: Communal Militants and
Criminal Networks in the Middle East, with a Case Study of the Kurdistan Workers Party(PKK)”, The
Annual Meeting of the International Studies Association, San Francisco, 2008. available online at:
http://www.humansecuritygateway.info/documents/ISA unholyalliancesIII.pdf.
Hasseltse drugsbende “bevoorraadde half Europa (2017/sep/1), Het Belang van Limburg, available online
at: http://dutchturks.nl/belgian-and-austrian-authorities-crack-down-on-alleged-pkk-drug-cartel-in-europe/
Jamal Khan, Kashif and Er, Olcay (2013) Cutting the link between drugs and terrorists: countering major
terrorist-financing means, Monterey, California: Naval Postgraduate School, available online at:
www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a585525.pdf
Laqueur, Walter (1999), The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction, Oxford
University Press.
Makarenko, Tamara (2004), The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational
Organised Crime and Terrorism, Global Crime, 6:1.
Metelits, Claire (2010), Inside Insurgency: Violence, Civilians, and Revolutionary Group Behavior,
New York: New York University Press.

990

...تروریسم و جرایم سازمانیافته؛ مطالعه

Milliyet (2017),"Leyla Zana 'PKK'yı 20 devlet kullanıyor' dedi" available online at:
http://www.milliyet.com.tr/-leyla-zana-pkk-yi-20-devlet-siyaset-2410581/09.03.2017
Özçelik, Necdet (2016), PKK ve bombalı araç saldırıları, SETA: Siyaset, Ekonomi ve Toplum
Araştırmaları Vakfı.
Ozkan, Ozcan (2016),”Money Laundering Activities of the PKK” in: Alexander R. Dawoody (ed.), Eradicating
Terrorism from the Middle East: Policy and Administrative Approaches, Springer.
Ridley, Nicholas, and Ridley, Nick (2012) Terrorist Financing: The Failure of Counter Measures,
Edward Elgar Publishing.
Rollins, John, Wyler, Liana Sun, Rosen, Seth (2010), International Terrorism and Transnational Crime:
Security Threats, U.S. Policy, and Considerations for Congress, 2010 available online at:
https://fas.org/sgp/crs/terror/R41004-2010.pdf
Roth, Mitchel P. and Sever, Murat (2007) “The Kurdish Workers Party (PKK) as Criminal Syndicate: Funding
Terrorism through Organized Crime, A Case Study”, Studies in Conflict & Terrorism, 30:10.
Şahin, F.S. (2001), Case studies in terrorism-drug connection: The Kurdistan Workers’ Party, The
Liberation Tigers of Tamil Eelam, and the Shining Path (unpublished master thesis). University of
North Texas, Robert B. Toulouse School of Graduate Studies; 2001, available online at:
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc2871/m2/1/high_res_d/thesis.pdf
Schmid, Alex (no date), “Links between Terrorism and Drug Trafficking: A Case of “Narcoterrorism”?”
available online at: https://www.academia.edu/1018250/Links_Between_Terrorism_and_Drug_
Trafficking_A_Case_of_Narcoterrorism
Shelley, Louise I. (2014a), Human Smuggling and Trafficking into Europe: A Comparative
Perspective, Washington, DC. Migration Policy Institute
Shelley, Louise I. (2014b), Dirty Entanglements: Corruption, Crime, and Terrorism, Cambridge
University Press.
Shelly, Louise I. and Picarelli, John T. (2005), Methods and Motives: Exploring Links between
Transnational Organized Crime and International Terrorism, Available online at:
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/211207.pdf
Schori Liang, Christina (2011), Shadow Networks: The Growing Nexus of Terrorism and Organised
Crime, Geneva Centre for Security Policy.
Summers, Chris (2006), The rise and fall of a drugs empire, BBC News, available online at:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/uk_news/4787088.stm
Williams, Phil (2014), Organized Crime and Terrorism, The Latin American and Caribbean Center
Florida International University, LACC Working Paper No.2
West Sands Advisory LLP (2012), Europe’s Crime-Terror Nexus: Links between terrorist and
organised crime groups in the European Union, European Parliament, Brussels: Directorate-General
for Internal Policies of the Union.

