
 

 

  مطالعه؛ یافتهسازمان یمو جرا یسمترور

 پ.ک.ک یمورد
 ۹۳/0۱/۹۳۱6 تاریخ پذیرش: 02/07/۹۳۱6 تاریخ دریافت:

 یسماقی علدحمم

 

 چکیده
، یگرریکگ مخگاف    یهگا هگا ا  رگرو   ابرقگرر   یگت حما ۀخاتمگ  و جنگ  رگرد   یانپا

 یگت رپتامبر و کاهش حما ۹۹پس ا   یسمترو یهعل افمللیینب ۀآغا  مبار  ،شرنیجهان

 تروریسگتی  یهارا مان موجب روی آوردنو..  یستیترور یهاها ا  ررو دوفت یعلن

 یجگاد ا آن، یجگه . نتشگر  یگر جر یمنگاب  مگاف   بگرای درگتیابی بگه    یاییماف هاییتبه فعاف

ارگت. در   بگود   یسگتی و ترور یاییدو نوع را مان ماف همررتی یا ترکیبی هایرا مان

حزب کاررران کردرتان مورد  ،این موضوعدر باب تحلیل  یبحثارائه مقافه پس ا   ینا

بگا   یصور  همررگت ابترا به ۹۱۱0 ۀده یل. پ.ک.ک ا  اواشودمی یبررر )پ.ک.ک(

با  یونرپ یردر مس ها،یتفعاف یلقب یندر ا یمدخافت مستقا و رپس ب یاییماف هایرا مان

کمگ    تروریسگم  یگا  بگه تگراوم ح   یونگر پاین رام برداشته ارت.  یافتهرا مان یمجرا

 .در نظر ررفته شود یسممهار ترور هاییدر ارتراتژ یرو با کنریم

 .پ.ک.ک را مان ترکیبی، مناب  مافی، یافته،را مان یمجرا یسم،ترور: واژگان کلیدی

                                                                                                   
 همرانبوعلی رینا دانشگا   یاریررو  علوم ر یعلم یئتعضو ه mualiq@gmail.com 
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 مقدمه
 یتبهکگار  هگای رگا مان و  یسگتی ترور یهاررو  نسبت ۀدربار یمطافب فراوان یراخ ۀدو ده یط

مبگار   بگا   » ینتحگوت  پگس ا  جنگ  رگرد، کمپگ      معتقرنگر محققان  یمنتشر شر  ارت. برخ

 یهگا رگرو   یمگاف  یا هگای و ن ینترنگت شگرن ارتباطگا  و ا  یجهگان  یکا،امر یبه رهبر «یسمترور

در  یگل دخ هگای رگا مان و  یسگتی ترور یهاررو  ینباعث شر  ارت تا خط فاصل ب یستیترور

رنگ  و مگبهم   .( کگم .و. ، جعگل شوییپول یی،رباقاچاق، آدم یر)نظ یافتهو را مان یجمع یمجرا

و  یافتگه رگا مان  یمو جرا یسمترور مفاهیمباب  در کوتا  یبحثارائه نوشتار پس ا   ینشود. در ا

عمگال و  تگا ا  خگ ل آن، ا   ؛اتخگا  خواهگر شگر    نظری یچارچوب ،تحقیق یا مرور مختصر ادب

 یسگتی ترور یهگا کگرد رگرو   بر عمگل  یپرتو یبررر ینشود. ا یاقراما  ررو  پ.ک.ک بررر

 هم خواهر افکنر. یرانمشابه در ا

 

 یافتهتروریسم و جرایم سازمانالف. 
، امگگا در بگگاب تعریگگ  آن  نیسگگت یجریگگر و نووهگگور بگگا وجگگود اینکگگه تروریسگگم پریگگر  

دوفت رروهگی تروریسگتی    نظرهای بسیاری وجود دارد. را مانی که ا  نظر ی  کشور/اخت ف

طلگب محسگوب   بخش یا حقتوانر تشکی تی آ ادیا  نظر کشوری دیگر می ،شودمحسوب می

هگا  در ایگن قبیگل تعگاری ، منگاف  و ع یگق، اعتقگادا  و برداشگت        در واقگ ، شود و بافعکس. 

هگای تروریسگتی اهگراف و    ررو  چونم خود پریر  چنروجهی ارت و انر. افبته تروریسدخیل

هگای  های متفاوتی دارنر و احیاناً با اقوام مختل  مناربا  متفاوتی دارنر، وجگود تلقگی  تاکتی 

هسگتنر. ا   ها عجیب نیست. محققان به ابهاما  تعاری  موجگود معتگرف   مختل  ا  این ررو 

ود. درت داد  شگ افمللی و حقوقی ا  آن بهمورد قبول بین ت ش به عمل آمر  تا تعاری  ،رواین

( ۹۱۱۱) افمللی توق  تأمین مگافی تروریسگم  ق به کنوانسیون بینیکی ا  این قبیل تعاری  متعل

 :آمر  ارت در تعری  تروریسم آن 2در مادۀ  ؛ کهارت

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

مزبگور،   شرکت نرارد، هنگامی که هرف اقرام های ی  وضعیت جنگیدیگری که در خصومت
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افمللگی بگه عملگی    بافذا  یا حسب شرایط، ارعاب مردم یا واداشتن حکومت یا رگا مانی بگین  

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

 ۹۹افملگل و پگس ا    جگام  تروریسگم بگین    نویس کنوانسیونتعری  دیگری که در پیشدر 

 رپتامبر ارائه شر ، نکا   یر مرنظر قرار ررفته ارت:

مشگمول   یفگ ل]تروریست ارت ارگر  مرتکگب تخ   یاراس این کنوانسیون هر شخص بر .۹

 :مراتب  یر شود و برخ ف قانون و عامرانه باعث

 ؛هر شخصی شود به مرگ یا جراحت جری .اف 

جملگه امگاکن عمگومی، تأریسگا       ا باعث خسار  جری به اموال شخصی یا دوفتگی و   .ب

 ؛محیطی رردددوفتی یا حکومتی، ریستم حمل و نقل عمومی، تأریسا   یربنایی یا  یست

ایگن مگاد  آرگیب بررگانر،      بهای مزبور در بنگر  به اموال و اماکن، تأریسا  یا ریستم .ج

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

افمللی بگه اقگرامی یگا    حسب اوضاع و احوال، ارعاب مردم یا واداشتن حکومت یا را مانی بین

  (.Golder and Williams, 2004: 274) اجتناب ا  اقرامی باشر

جمله  ا )و  رغم اخت فا  جزئی، این تعاری  بهتر ا  تعاری  دوفتیبهشود که م حظه می

 هگای تروریسگتی  تگوان رفگت کگه رگرو     مگی  ،تعری  و ار  خارجۀ امریکا( ارت. در مجموع

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

مردم را با ]تورگل یگا    کوشنر مقاما  ومیشونر و صور  ریستماتی  به خشونت متورل می

جگای ارائگۀ   بعضی محققان هم بگه «. خشونت، به قبول اغراض خویش وادارنر عمال تهریر به ا

رونگه  . برای نمونه، در ی  مورد تروریسم ایگن انرتروریسم پرداخته هایویژریبه  کر  ،تعری 

وصگول بگه اغگراض     براییافته، با هرف ارعاب و اجبار، خشونت را مان»توصی  شر  ارت: 

یا به کرری نشگانرن   «دشمن»اش نابودی یاری، که هرف غاییریاری یا تأثیررذاری بر رفتار ر

 (.West Sands Advisory LLP, 2012: 10) آمال خویش ارت
تگری  ابهام  یادی وجود نرارد و تعاری  روشگن  «یافتهجرایم را مان»در خصوص تعری  

وهگی  یافتگه رر )پافرمو( ررو  مجگرم رگا مان   در درت ارت. براراس کنوانسیون جرایم فراملی

طور هماهنگ   وجود داشته و به متشکل ا  ره تن یا بیشتر ارت که برای دورۀ  مانی مشخصی
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منظور تحصگیل    شریر منررج در این کنوانسیون، بههرف ارتکاب ی  یا چنر جرم یا تخلبا 

کنوانسگیون رگا مان ملگل    ) کننرمستقیم یا غیرمستقیم مناف  مافی یا رایر مناف  مادی فعافیت می

یافتگه، خصوصگیاتی نظیگر    (. محققان برای ررو  مجگرم رگا مان  ۹ضمیمۀ شمارۀ  :2000 متحر،

مراتبی، تراوم، تورل به  ور و خشونت، عضویت محرود، فعافیگت غیرقگانونی،   راختار رلسله»

(. Finckenhauer, 2005) «انگر های مافی و پوفی ررمی و فساد هم قائل شگر  نفو  در ریستم

ها، مافیا، بانرهای تبهکگار و نظگایر   مافیایی ارت و این قبیل ررو  هایانرا مهای ها ویژریاین

 هگای رگا مان ها با نام برای اختصار و رهوفت، را  ا  آن ،شونر. در این مقافهآن هم خوانر  می

دو درگته   ایگن  هگای ها و تفگاو  شایر مقایسۀ شباهت ،یاد خواهر شر. به هر حالنیز مجرمانه 

 هیت هر ی  کم  کنر.را مان، به فهم ما

 های تبهکاری و تروریستی:های ررو شباهت

 کننر.های  یر مینی عمل میهر دو مخفیانه و به صور  شبکه .۹

 کننر.هر دو ا   ور و خشونت علیه قربانیان غیرنظامی ارتفاد  می .2

 ابزار درت هر دو ررو  ارت. ۹ارعاب .۳

 شریر و حیاتی ارت. و نوع را مان بر فرد و ررنوشت اوکنترل هر د .4

 .(اشکال مختل ا ی به ربایی و اخ)قتل، آدم های مشابهی دارنرتاکتی  .5

ارگتفاد    هگا تجگاری و خیریگه   هگای را مانبه واهر مشروع نظیر  هایرا مانهر دو ا   .6

 .کننرمی

 های مهمی هم بین دو نوع ررو  وجود دارد:ها، بایر رفت که تفاو در کنار این شباهت

ی ، وفی تبهکاران، رود و نف  مگاد های ریاری و ایرئوفوکی  دارنرا، انگیز هتروریست .۹

 دهنر.و مافی را در اوفویت قرار می

رگی را بگه چگافش    کننر مشروعیت و حقانیت رکیگم ریا های تروریستی ت ش میررو  .2

 .ی نرارنراکننر. تبهکاران چنین دغرغهعنوان رقیب حکومت مطرح میبکشنر و خود را به

                                                                                                   
1. Intimidation 
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ها و افکار عمومی ع قۀ شریر دارنر و در اصل یکی ها به جلب توجه ررانهریستترو .۳

امگا   ،شان ارگت تبلیغ ایرئوفوکی ،شان هم جلب توجه و ا  آن طریقا  دتیل تورل به خشونت

 رریزنر.ها میتبهکاران معموتً ا  ررانه

 ،ری تگومم ارگت  تر و با تفکی  بیشتشر حساب ،ترهای تبهکار، رنجیر خشونت ررو  .4

؛ Schmid, n.d: 5-6) شگونر ها به خشگونت کگور و جمعگی هگم متورگل مگی      وفی تروریست

 (.52-5۹: ۹۳۱۱رلیمی، 

ررر با این اوصاف، دو ررو  دتیگل خگوبی بگرای دوری ا  هگم داشگته باشگنر.       به نظر می

های انسانی داننر که به ار شپررت و حری  میهای تبهکار را افرادی پولها، ررو تروریست

هگا را  اع ممکگن ارگت آن  ، همین افگراد طمگ  نهنر. ا  طرف دیگرن ارجی نمییا ایرئوفوکی  آنا

انگر کگه   بزننر. تبهکاران نیگز نگگران  « خیانت»و به عبار  دیگر، به رهوفت درت به  «بفروشنر»

رشان اریری بیشتر روی آورنر و یا کسب و کهای تروریستی با تحکیم رلطۀ خود، به باجررو 

مسگاعری   منارگب و  واهراً دو ررو  نبایر نسبت به یکگریگر نظگر   ،رورا ا  آنان بگیرنر. ا  این

 داشته باشنر.

 

 های تروریستی و تبهکارپیوند گروهب. 
ها بگود  و ایگن ارتبگاط را    تبهکاری و تروریست هایرا مانبعضی محققان منکر ارتباط جری 

تگر  تبهکگار را بیشگتر و ورگی     هگای را مانمراران با یارتانر و حتی روابط رآمیز دانستهاغراق

(. محققانی ماننر آفکگس اشگمیر هگم هشگرار     Shelly and Picarelli, 2005: 5-6) انردانسته

طگور کگه   های تروریستی و مجرمانه اغراق شود، اما همگان دهنر که نبایر دربارۀ روابط ررو می

تبهکگار وجگود دارد و    هایرا مانهای تروریستی و وی ا عان دارد، این قبیل روابط بین ررو 

شایر بیش ا  تأکیر بر روابط مزبور بایر به ایجاد امکانا  مجرمانه و تبهکارانگه در داخگل ایگن    

روابگط   ،کنگونی  شگرایط (. به هگر حگال، حگراقل در    Schmid, n.d: 11) ها توجه داشتررو 

هگای  بحگث  یافته، محگل ر جرایم را ماندخیل د هایرا مانهای تروریستی مهم جهان با ررو 

کنر تا روابط مزبگور بگا دقگت بیشگتری برررگی شگود.       و همین وض  طلب می شر  واق  یجر
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 ،آنطگرف  کگه در یگ    دهنررا روی طیفی نشان می یا را مان دو نوع ررو این محققان روابط 

 تبهکاری قرار دارد. ،دیگرش طرفتروریسم و در 

 تروریستی و تبهکار هایسازمان. روابط میان 9شکل 

 
Source: Makarenko, 2004 

 

این طیگ ، مگرعی ارگت در وهلگۀ اول یعنگی مرحلگۀ اتحگاد، دو رگرو           ماکارنکو با طرح

 مر  یا حتی فقگط یگ  بگار، ا  تخصگ  همگریگر     مر  یا کوتا تواننر به صورتی طوتنیمی

عبگور غیرمجگا  ا  مگر  و..(    ، جعل ارناد و مگرارک، رگاخت و کاررگذاری بمگب،     شوییپول)

ارگت کگه بگا     ۹معروف در این  مینگه، فگارک   (. مثال:Makarenko, 2004 133ارتفاد  کننر )

(. در Schori-Liang, 2011: 3) های مهم مواد مخرر کلمبیا ارتباط طوتنی داشته ارگت کارتل

ریگر، به رمتی پگیش  یکا  بودن نسبت به نیمرتبۀ دوم، دو ررو  ممکن ارت به دفیل مشکوک

یعنگی رگرو     ؛راننگ های ت م و خ ف قانونی را در داخل خود بپرورکه توانایی و قابلیت برونر

رروهگی تروریسگتی بگه     ،هگا و ابزارهگای تروریسگتی را اتخگا  کنگر و بگافعکس      تبهکار تاکتی 

 د. حافت روم، و..( بپردا شوییپولهای خ ف قانون، مافیایی و تبهکارانه )نظیر قاچاق، فعافیت

ارت؛ وضعیتی که در آن دو ررو  به هم نزدی  شر  و در یگ  رگا مان واحگر قگرار      2تقارب

یعنی یا ررو  تبهکگار   .شودن دیگر مبرل و متحول میها به را ماریرنر و احتماتً یکی ا  آنمی

ه رروهگی  ررو  تروریستی ب اینکهشود و یا ها و ایرئوفوکی ریاری میو مافیایی صاحب انگیز 

 یا ایرئوفوکی  را کام ً ترک نکرد  ارت.   شود و فقط شعارهای ریاریتبهکار تبریل می

                                                                                                   
1. FARC 

2. Convergence 
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حافت اول معموتً برای فرار ا  اقراما  ریاری و قضایی علیه بانر تبهکار یا ایجاد انحصار 

باختن آیر. حافت دوم اغلب به ربب طم  یا رن وجود میهای خ ف برای ررو  بهدر فعافیت

وجود دارد و آن وضعیتی ارت کگه طگی آن،    «حفرۀ ریا »افتر. بین این دو ایرئوفوکی اتفاق می

 های درریر جن  داخلگی، ا  ریارگت بگه اهگراف جنگایی کشگیر       های اصلی ررو انگیز  :اوتً

ریرنگر.  ها( به درت می)مرکب ا  تبهکاران و تروریستترکیبی دوفت را رروهی  :ثانیاً ؛شودمی

ماکگارنکو افغانسگگتان عصگر طافبگگان، آنگگوت، میانمگگار، کگر  شگگمافی، رگیرافئون، تاجیکسگگتان و      

-Schoriدهگر ) هایی ا  افغانستان فعلی، تایلنر و انگرونزی را در ایگن مقوفگه قگرار مگی     قسمت

Liang, 2011: 134-8هگای مافیگایی   های این حافت روم را روابط ررو (. یکی دیگر ا  نمونه

روابطی که در کگو وو نیگز بگا     ؛انرآفبانیسم دانستهبار در منطقۀ بافکان با ایرئوفوکی پانتآفبانیایی

 (.Roth, 2017: 51-2) قو  و حر  وجود داشته ارت

انر. محققان برخی اصط حا  ویژ  نیز برای مطافعۀ روابط این دو نوع را مان به کار ررفته

ی چگون را   هگای را مانبرای توصی   ۹روریسماصط ح نارکوت ۹۱90ا  اوائل دهۀ  برای نمونه،

تروریستی  د  ارت و مراد ا  آن تورل را مان)کلمبیا( مورد ارتفاد  بو )پرو( یا فارک درخشان

های مربگوط بگه قاچگاق مگواد مخگرر بگرای تگأمین مخگارج مبگار ۀ مسگلحانه بگود             به فعافیت

ی که هگر  هایرا مانهم رواج دارد و برای  ترکیبی هایرا مان(. تعبیر Roth, 2017: 52ارت)

 :Williams, 2014) رودانر، به کار میدو خصیصۀ تبهکاری و تروریسم را در خود جم  کرد 

8; Shelley, 2014: 15شود که ا  پیونر تروریسم و تبهکاری رخن رفته می ،(. در این تحقیق

 اعم ا  هر دو اصط ح فوق ارت.

دو نگوع رگا مان، منگاف  هگر یگ  و      ایگن  ل و دتیگل همکگاری   ا  علگ در این مقافه بحث  

هگای  دو ررو  در حگو   شود که این اشار  می تنهاو  ها نیستآنهای تأمین مناف  و مناب  شیو 

های تخصصی نظیر قاچاق اشیای عتیقه، قاچاق انسان، مواد مخگرر  )انواع و اقسام قاچاق قاچاق

هگا و  هگا، تاکتیگ   ریگری و نظگایر آن  ربگایی و بگاج  آدم، شگویی پولو..(، جعل ارناد و مرارک، 

ایگن   شگود. های مزبور به هم نزدی  میریرنر و یا در حو  تخص  همریگر را به خرمت می

شگکل  هگای معیگوب جریگری    شگود و چرخگه  هایی ا  روابط میوجود آمرن شبکهامر باعث به

                                                                                                   
1. Narcoterrorism 
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اقتگرار دوفتگی و   ر دو ا  ضع  ، رود بردن ه. واهراً نیا  دو طرف به تخص  یکریگرریردمی

ایگن مسگئله محسگوب    های غیرقانونی علل اصگلی  ها ا  فعافیتانتفاع مادی آن ریستم قضایی و

 .شونرمی

 

 یافتهپ.ک.ک و جرایم سازمانج. 
شود و تعراد اعضایش ا  محفلی کوچ  میهنگامی که ی  را مان به مبار ۀ مسلحانه متورل 

های مختلفی را برای تهیۀ ر ح، مواد غذایی، پوشاک و رایر مایحتگاج  هزینهبایر رود، فراتر می

ا  را   هگا ی تأمین شود. ممکن ارت قسگمتی ا  ایگن هزینگه   ابپردا د. این نیا  مافی بایر به رونه

 ,Schmid)احیاناً حامیان متمگول تگأمین رگردد    عضویت اعضا و یا  های داوطلبانه یا حقکم 

nd: 3  شود یا ا  دوفت دیگری کم  دریافت کنر و مر  کوتاهی ررو  مجبور می(. اما پس ا

هگا و اقگراما    که به فعافیتکنر و یا آنپذیر فذا وابسته بران دوفت شود و موض  خود را آریب

تشگگکیل شگر و در اصگگل رگا مانی بگگا    ۹۱90پ.ک.ک در ابتگگرای دهگه   غیرقگانونی روی آورد. 

  ارت. اما بعگرها صگبغۀ ناریونافیسگتی آن بگار تر شگر       فنینیستی بود -ایرئوفوکی مارکسیستی

ارت. اعضای را مان طی یکی دو رال به چنر هزار تگن افگزایش یافگت و عگ و  بگر منگاطق       

 های آمو شی تأریس کرد.  کوهستانی جنوب شرق ترکیه، در شمال عراق نیز اردورا 

)رهبگری   آتنوج، حکومگت حگافا ارگر بگه ا    در جریان اخت فا  رگوریه و ترکیگه  بعرها 

تگر ا  آن، در درۀ بقگاع   مقرهایی در داخل خاک روریه و مهگم  پ.ک.ک( و پ.ک.ک اجا   داد

در بقاع قرار داشت(. ع و  بر مخارج آمو شگی،   «آکادمی معصوم کورکما ») فبنان تأریس کنر

، های  نرری اعضاء و پیورتگان رگا مان، تهیگه رگ ح و مهمگا     ارتقرار، رفت و آمر و هزینه

در شمال عراق( مستلزم منگاب  مگافی قابگل    خصوص )به قاچاق و با ار ریا  منطقه را ویژ  ا  هب

کمگابیش بگا    ۹۱90را مان در اوایگل دهگه   این طور که در ادامه خواهیم دیر، توجهی بود. همان

)و تگرک( پگس ا  کودتگای     مافیایی روابطی داشته ارت. مهگاجر  ناراضگیان کگرد    هایرا مان

هگای غیرقگانونی   ای ا  فعافیگت ا به اروپا هم جلب کرد و رلسلهاروپا، توجه را مان ر به ۹۱9۹

ررگر کگه اعضگای    به نظر می ،طور که در ادامه اشار  خواهر شردنبال آن پریر آمر. با  همانبه

یافته، راهی اعمال خویش را با ارتناد بگه  مافیایی و دخیل در جرایم را مان هایرا مانکردتبار 
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هگای  پ.ک.ک ع و  بر فعافیت ،راختنر. به هر صور انق بی پ.ک.ک موجه می –ر   ملّیمبا

هگا دریافگت کمگ     دیگری هم کسب درآمر کرد  ارت که یکگی ا  آن  هایشیو غیرقانونی، ا  

 های مخاف  دوفت و حکومت ترکیه بود  ارت.  مستقیم ا  حکومت

سایه ترکیگه بگه پ.ک.ک کمگ  مگافی یگا      عا وجود دارد که تقریباً همه کشورهای هماین اد

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

یگن  (. اMilliyet, 2017/3/9انر )کشور ا  پ.ک.ک ارتفاد  کرد  20نظری رفته ارت که اوهار

 هگای رگا مان پوشگش   اما ارر توجه شود که پ.ک.ک تحگت  آمیز باشر،رقم ممکن ارت اغراق

ی ریری ا  کردهای اروپارگت و کشگورها  آوری کم  یا باجغیردوفتی و... مشغول جم  خیریه،

آمیگز  کننر، این نظر چنران هم اغگراق ها به هر دفیلی مقابلۀ مؤثر نمیاروپایی با این قبیل فعافیت

 نخواهر بود. 

صگور  ررفتگه ارگت.    های تبهکار تحقیقا   یگادی  در خصوص روابط پ.ک.ک با ررو 

فرضیۀ ما در این تحقیق آن ارت کگه پ.ک.ک در دو حافگت ا  رگه حافگت مگذکور در طیگ        

ی وارد همکگاری  اهای تبهکار حرفگه ، هم با ررو ماکارنکو فعافیت داشته ارت؛ به عبار  دیگر

خگذ  هگا را ا ها و فنون آنها برقرار کرد  ارت و هم تاکتی با آن 2شر  و نوعی رابطۀ همزیستی

 کرد  و در داخل خود پرورش داد  ارت.

 

 تبهکار هایسازمانبا  پ.ک.کهمکاری و همزیستی . 9
مناطق کردنشین ترکیه در جوار مر های ایران، عراق و روریه واق  ارت و ایگن نقگاط ا     بیشتر

ها قبل مرکز و ررپُل انتقال موادمخرر و رایر اجناس قاچاق به اروپا بگود  ارگت. شگواهر    دهه

اش در اوایل دهگه  ریریحاکی ا  آن ارت که پ.ک.ک ا   مان شروع مبار   مسلحانه و قرر 

و اط عا   شواهرکننرران مواد مخرر مرتبط شر  ارت. های قاچاقچی و عرضهبا ررو  ۹۱90

هگای مزبگور و پ.ک.ک را برقگرار کگرد،     دهر اوفین فردی که تماس بین ررو موجود نشان می

 :Pek and Ekici, 2007) بگا نگام رگا مانی فرهگاد بگود      آتنن برادر عبراهلل اوجآتعثمان اوج

                                                                                                   
1. HDP 

2. Symbiosis 
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بهجگت  »آتن در دادرگا  نیگز انعکگاس یافتگه ارگت:        عبگراهلل اوج (. این نکته در اوهگارا 143

  خانوادۀ جهگانگیر در یوکسگ  اووا   کرد. پ.ک.ک اجانتورک هم ا  را مان ما هم حمایت می

 ،هاآوری کرد  ارت. ع و  بر اینهای تورک و قهرمان ر در ماردین پول  یادی جم خانواد  و

هگم ا    ...آتنعثمگان اوج  ...دانگم شان را نمیانر که ارمرد تاجران بسیاری ا  ما حمایت مافی ک

کرد... به ع و  رگاختاری  آوری میکردنر، پول جم افرادی که مواد، ر ح و مهما  حمل می

هگا ا   ایگن  .موروم به واحرهای رمرک در را مان وجود داشت کگه در مر هگا مسگتقر بودنگر    

 (.Pek and Ekici, 2007: 144)« عبورکننرران غیرمجا  پول می ررفتنر...

کگرد   مگی  ریریآیر که را مان حراقل ا  دو طریق باجآتن هم برمیا  همین نقل قول اوج

 ا  آنگان  «بگاج » و «رمگرک »و دریافگت   هاا  طریق کنترل نقاط عبور و مرور قاچاقچی .۹ارت؛ 

(Rollins et al., 2010: 9)ها و اشخاصی که درریر کار قاچاق، ریری ا  خانواد مافیا  .2و  ؛

 کشت مواد مخرر و فرآوری و فروش آن بودنر. 

انگر،  افمللی منتشر کرد در میان ارناد و مرارکی که نیروهای انتظامی ترکیه و یا محققان بین

مگواد   دفیل حمل و قاچگاق برای هر دو درته اقرام وجود دارد. اکثر کسانی که بهشواهر فراوانی 

  درصگری ا  قاچگاق   انگر کگه پ.ک.ک مافیگا  د   انر، ا عان داشتهمخرر در ترکیه درتگیر شر 

حرود هزار مارک آفمان برای یگ  کیلگوررم    ۹۱۱0مبلغی که در اواخر دهۀ  ررفت؛هروئین می

که محل اصلی قاچاق هروئین مر  ایگران و ترکیگه   (. با آنEkici et al., 2011: 8) هروئین بود

شگود کگه پ.ک.ک   . رفتگه مگی  نبود  ارگت ریری پ.ک.ک محرود به این ناحیه اما مافیا بود ، 

هگای  . پس ا  مبار   شریر بگا قاچگاقچی  ررارر مسیر قاچاق تا اروپا را تحت پوشش ررفته بود

مراکز و مقرهای رران بانرهای مافیایی و قاچاق به اروپا منتقل شر  ۹۱۱0بزرگ در اوارط دهۀ 

ا  فروشنرران خیابانی مواد در اروپا هم مافیا  بگیرد. این امر به درریری  و پ.ک.ک کوشیر تا

ی  شبکه تو یگ  هگروئین    ۹۱۱۱مختل  انجامیر. پلیس آفمان در رپتامبر  اشکالدو طرف، به 

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

 رک به پ.ک.ک انتقال می داد  ارت.  شبکۀ مزبور هر ما  ی  میلیون ما

طگور کگه ا    بگود. همگان   «مافیگا  انق بگی  »هم شیو  دیگری برای اخذ  ریری و اخا یباج

هگای خگ ف   ل و اغلب درریگر فعافیگت  های متموشود، خانواد میآتن هم آشکار اشارا  اوج



 00    ...مطالعه یافته؛سازمان یمو جرا یسمترور

تگوان  کگر   را می ۹باشینخانوادۀ معروف بای ،شرنر. برای نمونهرتانی میقانون هم مشمول باج

مطگابق رگزارش    نمونگه، برنر. بگرای  های اروپا به رر میکرد که اکثر اعضای آن این  در  نران

هگای مخفگی در منطقگۀ فیجگه     در کاررگا   ۹۱70باشگین ا  دهگۀ   های اروپایی خانوادۀ بایررانه

باشگین  را  حاصگل شگر  و حسگین بگای    کرد. ثروتی ا  ایگن  )اطراف دیاربکر( هروئین توفیر می

و رگایر اعضگای ررشگناس خگانواد       شر  بود. حسین «امپراتور»فر نر ارشر خانواد  ملقب به 

رونر و شگبکۀ تو یگ  هگروئین را در    به اروپا می ۹۱۱0ررفتن در دهۀ دفیل تحت تعقیب قراربه

ی که صرها میلیون دتر قاچگاق  اآورنر؛ شبکهوجود میلنر ، بلژی ، ارپانیا و آفمان بهبریتانیا، ه

 ,Bennetto) ارگت  پیرا کگرد  فروخته ارت. حراقل قسمتی ا  این پول به پ.ک.ک انتقال می

من کُردم. برای رفا  اقتصگادی کردهگا   » :باشین خود در رخنانش رفته ارت(. حسین بای2006

هگایم  در  کمگ   های فرهنگی بسیاری کم  کردم ]وفیکنم. به کلوپهرچه ا  درتم برآیر، می

 (. Ekici, Williams and Akbulut,2011:9) «درتان عوامل پ.ک.ک واهر شر

باشین تصمیم ررفت دیگر کمکگی بگه پ.ک.ک نکنگر، جنگ  بگین      هنگامی که حسین بای

دفیل توطئه بگرای  به 200۹باشین در رال . حسین بایهای پ.ک.ک آغا  شرشبکۀ وی و شبکه

مخرر در هلنگر بگه حگبس ابگر محکگوم شگر و بگرادرش عبگراهلل          ربایی و قاچاق موادقتل، آدم

ردی هم ا  اقرام پ.ک.ک های متعرزارش (.Bennetto, 2006) باشین جای وی را ررفتبای

 کننگر  نزدیگ  بگه ایگن رگا مان ا  بسگتانکاران وجگود دارد       های تو ی شبکه «طلبوصول »به 

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

 

 ترکیبی. پ.ک.ک در مقام سازمانی 9
ریگری ا   جگای مافیگا   متوجه شر کگه بگه   ۹۱۱0ویژ  ا  اواخر دهۀ هپ.ک.ک پس ا  مرتی و ب

نظگر  توانر خود رمراً در کار قاچاق وارد شود و رود خود را افزایش دهگر. بگه   میها، یقاچاقچ

 عرضگه مسگتقیم مگواد مخگرر شگر؛      آوری پ.ک.ک بگه رویت ربب کم ره علدرت ،محققان

افول با ارهای هروئین باعث شر که فروشنرران نزدی  به پ.ک.ک نتواننگر درآمگر  یگادی     .۹

مگواد   آوری با ارهگای کسب کننر و فذا رغبتی به پرداخت مافیا  نراشتنر. دفیل ایگن امگر روی  

                                                                                                   
1. Baybaşin 
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انحصار تو ی  محصگوت  اخیگر    .2 بود؛ های نوع آمفتامیناروپایی به کوکائین و محرک مخرر

امریکگای جنگوبی برعهگر  داشگتنر و      هایرا مانهای مافیایی اروپای شرقی، روری و را شبکه

حضگور   .۳ ای را شکسگتنر؛ مافیگایی ترکیگه   هگای رگا مان انحصار  هاها و آفبانیاییویژ  روسهب

 Jamal Khan) تسهیل کرد پ.ک.ک در ررارر مسیر اروپا، ایجاد ی  را مان/ شبکه وری  را

and Er,2013:34رسگترش   ی آنها( با ورود پ.ک.ک به عرصۀ قاچاق، شکل و انواع فعافیت

 .یافت

ی وری  و افرادی آشگنا  ااج شبکهفروش مواد در رطح خُرد محت :فروشی مواد مخدرخرده

رگران پ.ک.ک، رگا مان مزبگور    ارت. بگه عقیگرۀ بعضگی تحلیگل     «تو ی  و با اریابی» به فنون

احتیاجی به تأریس شبکه نراشت و برای منظور خگود ا  دیارگپورای کگرد رگاکن کشگورهای      

ویگژ  ا   ه(. ادعا شر  ارت که بŞahin, 2001: 37) ویژ  آفمان و هلنر ارتفاد  کردهاروپایی و ب

 کگه دوران  ۹۱۱0دهگۀ    ی  ارگتفاد  شگر  ارگت. در   رد برای توجویان، بیکاران و کودکان کُپنا 

رافه(  ۹2تا  9)بین  پلیس آفمان کودکان متعردی شکوفایی تو ی  هروئین تورط پ.ک.ک بود،

 Pek an) انگر با جویی به فروش مواد مخرر برای پ.ک.ک اعتراف کگرد   در با داشت کرد که

Ekici, 2007: 9; Ridly and Ridly, 2012: 140پوششگی   هگای را مانرود که (. تصور می

انر. تو ی  مستقیم مگواد مخگرر تورگط پ.ک.ک    ها درت داشتهفرهنگی هم در این نوع تو ی 

های محلی شر  و موجب شر  تگا ایگن دو رگرو  یکگریگر را آمگاج      باعث درریری آن با شبکه

بود که  یگر   ۹تربومباجی ، ررو  مافیاییهای مشهورحمله قرار داد  و یا فو دهنر. یکی ا  نمونه

ا ی ا  ریگری و اخگ  تو یگ  مگواد مخگرر و بگاج    باشین تشکیل شر  بود و برای نظر خانواد  بای

 کرد.  تبار فنرن فعافیت  میشهرونران کردتبار و ترک

درریری دو ررو  رقیب باعث قتگل فگردی بگه نگام عافیشگان دوغگان شگر         2002در نوامبر 

(Summers, 2006به نظر می .)      ررر که دعوای اصلی بر رر انحصگار فگروش هگروئین بگود

شگر  در اروپگا بگه    ارت. دادرتان کل آفمان اع م کرد  ارت هشتاد درصر مگواد مخگرر ضگبط   

(. Glenn and Karacan, 2002: 20ی مربوط بود  ارگت ) اترکیههای پ.ک.ک یا رایر ررو 

( دادرگا   20۹7رگپتامبر   ۹) .کهگای پ.ک در یکی ا  جریرترین اقراما  حقوقی علیه فعافیگت 

                                                                                                   
1. Bombacilar 
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مت شگی کردنگر کگه بگرای     افمللی را ، بانری بینبا همریگر اتریش و پلیس بلژی  در همکاری

مگان،  یس، فرانسگه، آف ئمر  د  رال هروئین، کوکایین و آمفتامین نیمی ا  اروپا را )شگامل رگو  

اد را ا  بنگادر  بلژیگ  بگود. ایگن بانگر مگو      ۹و مرکز آن در هارلت کردهلنر و اتریش( تأمین می

کردنگر.  رد بانر در شهر هارگلت منتقگل مگی   وارد کرد  و به خانۀ رردرتۀ کُ 2روتردام و آنتورپ

. در کردنگر های درتکاری شر  میرپس آن را به مقادیر قابل مصرف تقسیم کرد  و بار اتومبیل

کیلگو مگواد مخگرر     5ی با رنجایش هایقسمت شر های کش اتومبیلد ، در  یر داشبورمواردی

رگرو   ایگن  شبکه برم  شگر  بگود. ا     انر با داشت شر  و ا  آن طریق کلداشتنر. چهار عضو ب

ها، ا  رگود رگاتنه و   درت آمر و طبق تخمینتوجهی پول نقر بهچنرین اتومبیل و مقادیر قابل

 Hasseltse) شر  ارتچنرین میلیون یورویی بانر، قسمت مهمی روانۀ ترکیه و پ.ک.ک. می

drugsbande..., 2017.) 

، آوری پگول، کمگ   مگافی بگرای جمگ     هگای رگا مان  ۹۱۱0: پ.ک.ک ا  دهگۀ  شوویی پول

وجود آمگر. رگپس   هب ۳ردا ی و... تشکیل داد  بود. ابترا اتحادیۀ دمکراتی  خلق کُریری، اخباج

مگور  آمستردام تأریس شر. رئیس ا( در 4انجمن کارمنران کرد )موروم به کاررا  200۹در رال 

شگود و پگس ا    رذاران پ.ک.ک محسگوب مگی  بود که ا  بنیان 5کایامافی کاررا  رلیم چوروک

رادیگو و تلویزیگون ا     ویگژ  بهها و ررانه آتن واهراً ا  این را مان کنار  ررفت.درتگیری اوج

 ا  بریتانیگا پخگش   6مگر پ.ک.ک بگود  ارگت. ابتگرا تلویزیگون      شگویی پولهای ترین کانالمهم

تشویق به خشونت و اغتشگاش   دفیلبه آن موقتهنگامی که مجو   های خود را آغا  کرد.برنامه

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

رانسگه در  (. مجو  ایگن کانگال هگم تورگط ف    ۹۱۱۱)جوتی  پخش برنامه را ا  بلژی  آغا  کرد

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

                                                                                                   
1. Hasselt 

2. Antwerp 

3. KDHB 

4. KARSAZ 

5. Selim Çürükkaya 

6. MED TV 
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ایگن  شر. در این رال مقاما  دانمگارکی بگا تأکیگر بگر رابطگۀ      تلویزیونی پ.ک.ک محسوب می

 تلویزیون با پ.ک.ک، کانال مزبور را تعطیل کردنر. 

هگا را ادامگه   هگای آن فعافیگت  ۹مختل  و ا  جمله تلویزیگون ارگترک   هایکانال ،ا  آن  مان

طبعاً بخشی ا  درآمگرهای رگا مان    یزیونی مستلزم هزینه فراوانی ارت.ر. ادارۀ کانال تلودهمی

آوری بگرای جمگ    «های همبسگتگی شب»شود. اما بررزاری مرارم ها خرج میدر این تلویزیون

ی نامشروع به پول مشروع ارت. با تحقیقا  پلیس بریتانیا در هاهای تبریل پولا  را  نیزکم  

مگر بگرای مگواد    تلویزیگون  معلوم شر که یا د  میلیون دتر ا  ی  حساب متعلق به  ۹۱۱5رال 

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

داد  طریق پانزد  شرکت پوششی انجگام مگی   را ا  شوییپولبلژی  نیز معلوم شر که پ.ک.ک 

 2002(. عملیا  مشترک پلگیس فرانسگه و بلژیگ  در رگال     Roth and Sever, 2007) ارت

 کگرد  ارگت  را هرایت می شوییپولنشان داد که ی  شرکت مرتبط با پ.ک.ک در پاریس کار 

(Ozkan, 2016 : 320عملیاتی که پلیس بلژی  با همکاری پلیس ایتافیا و .)   فرانسه اجرا کگرد

کگگه در فیسگگت  -مگگزی کارتگگالبعضگگی اعضگگای ررشگگناس پ.ک.ک ماننگگر  یبگگر آیگگرار و ر  

با داشگت شگرنر. اتهگام ایگن افگراد دخافگت در        -مهم امریکا هگم قگرار داشگتنر    هایقاچاقچی

بگگود   ...و قاچگگاق انسگگان ،ک هبگگرداری، جعگگل ارگگناد، تبلیگگغ و عضگگوریری بگگرای پ.ک.ک  

 (.Ozkan, 2016: 321ارت)

مواد مخگرر مهگم )تریگاک و هگروئین( ا       ؛ با اینکه تقریباً کلکشت و فرآوری مواد مخدر

هایی ا  فگرآوری هگروئین در داخگل    شود، اما رزارشمر های شرقی و جنوبی ترکیه قاچاق می

کگه افبتگه مصگرف عمگرۀ آن در     ) ترکیه منتشر شر  ارت و ا  طرف دیگر مادۀ مخرر حشگیش 

(. مرکز اصلی کشگت  Metelits, 2010: 140شود )ود ترکیه کشت میداخل ترکیه ارت( در خ

ارگت.   «قنریل کوچگ  »ها رو ملقب به  -فیجه -شاهرانه/کانابیس ارتان دیاربکر و مثلثِ هانی

ایگن   ،شود و ا  طرف دیگررورتای این منطقه شاهرانه )ریا  حشیش( کشت می 90حراقل در 

ی و غارهگا و انبارهگای مخفگی نیروهگا و مهمگا       های آمو شهای ارتقرار کمپمنطقه ا  محل

درگت  (. فهررت کشفیا  ا  این نواحی را محققان بهCengiz, 2016: 7پ.ک.ک بود  ارت )

                                                                                                   
1. Sterk TV 
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(. در جریان آغا  مجرد درریری ارتش و نیروهای کانرارمری ترکیگه بگا   Ekici, 2013) انرداد 

هگا بوتگۀ   ررفگت و میلیگون   پ.ک.ک در این مناطق، مثلث مزبور چنر ما  تحت محاصگر  قگرار  

نبایر ا  یاد برد که در ترکیه فقط پ.ک.ک در کشت و فرآوری  ،کانابیس امحاء شر. با این حال

 حشیش فعّال نیست. 

ریرد و طبعگاً  و بانرهای مختل  صور  می هایحتی فرآوری هروئین هم تورط قاچاقچی

ر و ار  خارجه امریکا هم آمر  طور که در رزارش ارتراتژی کنترل بین افمللی مواد مخرهمان

های قانونی هم بر عرم توفیگق در  های نفو  و رریزرا ارت، وجود فساد در ریستم اداری و را 

هگایی  (. رگزارش Bureau of International.., 2014: 306-7) افزایرمبار   با مواد مخرر می

 Gurr and) دارد وجگود  نیگز ا  کشت مواد مخرر و کانابیس تورط پ.ک.ک در شمال عگراق  

Mincheva, 2008: 19.) 

: مشگگارکت پ.ک.ک در قاچگگاق رگگیگار موضگگوع نسگگبتاً قاچوواس سوویوار و جعوول اسووناد

و  مانی که نیروهای پلیس ترکیگه بگه یگ  خانگۀ امگن رگرو         2000تری ارت. در رال قریمی

انگر، بگا   کردنر به یکی ا  مراکز فرمانرهی رگرو  وارد شگر   هجوم بردنر، در حافی که تصور می

هگا بگرای   های جعل رنر مواجه شرنر. ایگن درگتگا   مافیاتی و رایر درتگا   ندرتگا  برچسب

 :Brightman and Howard, 2011) جعل و رنردار و مجو دارکردن ریگارهای قاچاق بود

 دفیل دخافت در حمگل و نقگل غیرقگانونی رگیگار    کمیسیون اتحادیه اروپا پ.ک.ک را به(. 358

نامیر  و در رزارش خود اع م کرد  ارت که این ررو  مقگادیر عظیمگی پگول بگا      «شبکۀ ترور»

  ارگت. بنگابراین رگزارش،    ) ا  طریق مر  با ترکیه( کسب کرد قاچاق ریگار امریکایی به عراق

میلیارد دتر رگود بگرد     7/2ریگار قاچاق را ا  این ررو  خریراری کرد  و راتنه  عری صرام

(. براراس Brightman and Howard, 2011: 359; Roth and Sever, 2014: 912) ارت

هم مافیا   هار قاچاق ریگار، ا  رایر قاچاقچیپ.ک.ک ع و  بر مشارکت د ،هابرخی رزارش

 کنر. و رمرک دریافت می

 ۳5فیتری را وئیل  72ریگار هفت دتر و ا  هر ورف  بسته )باکس( شود که ا  هررفته می

های خ فکار هم حمایگت بگه   ها در مقابل رایر ررو د. افبته پ.ک.ک ا  آنشودتر دریافت می

و بگا   20۹0(. قاچاق ریگار به ترکیه ا  رگال  Ridley an Ridley, 2012: 141) آوردعمل می
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افزایش مافیا  بر دخانیا  شر  ررفت. براراس ی  رگزارش بگین افمللگی، شگرکت بگزرگ      

اچگاق مشگارکت داشگته ارگت.     بلغاررگتان، در کگار ق  ترین شرکت دخانیگا   بزرگ ۹بلغارتاباک

های محبوبی مثل ویکتگوری، پررگتیژ و...( را   ویژ  مارکهمحصوت  این شرکت )ب هاقاچاقچی

(. CIstran Finance Reports, 2017) دهنگر ا  شمال عراق و رگوریه بگه ترکیگه انتقگال مگی     

فیر  ریگار قاچاقی که در بگا ار  براراس رزارش دوفت ترکیه، حرود نیمی ا  حرود ره میلیارد 

متعلق به بلغارتاباک ارت و این محصگوت  در منگاطق تحگت کنتگرل      ،شوداین کشور وارد می

 ,CIstran Finance Reports) شگونر بنگری و بگارریری مگی   پ.ک.ک در شمال عگراق بسگته  

2017; Shelley, 2014: 275  .شرکت 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: 86 در واق .)،  همه اعضای پ.ک.ک هنگامی که با داشت

شونر، اوراق هویتی جعلی به همرا  دارنر. طبیعی ارت که چنین تشکی تی بایگر ارگباب و   می

 ارک دوفتی را هم داشته باشر.امکانا  جعل ارناد و مر

های آغا  هزار  روم رونق ررفگت.  شرکت پ.ک.ک در قاچاق انسان ا  رال قاچاس انسان:

 میلیگون دتر امریکگا باشگر    5تگا   ۳شود که درآمگر پ.ک.ک ا  ایگن را  حگرود    تخمین  د  می

(Ridly and Ridly, 2012: 141 .) مهاجر اینترپول تخمین  د  ارت که پ.ک.ک ا  هر پلیس

(. ایتافیگا یکگی ا    Roth, 2016: 347) کنگر هزار دتر دریافت مگی  ۳تا  2بین بلغی غیرقانونی م

فقط در  ،مسیرهای اصلی قاچاق انسان تورط پ.ک.ک بود  ارت. براراس رزارش پلیس ایتافیا

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

(Center of Excellence, 2008: 86بر این اراس .) قاچاق انسان ا  شگمال عگراق    ، عملیا

 Center ofررر)ویژ  آفمان و ایتافیا میهب ا  ترکیه و یونان به اروپای غربیآغا  شر  و با عبور 

Excellence, 2008: 86 مطبوعا  رومانی رزارش دادنر که پلیس این کشور  2005(. در رال

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

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

                                                                                                   
1. Bulgartabac 
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هگزار   7تگا   6ها و ارناد بانکی جعلی درت یافت و برآورد کرد  ارت که ا  هر فگرد  پارپور 

 (. Center of Excellence, 2008: 86)  ارت دتر دریافت شر

به انتقال غیرقانونی مهاجران مشغول بود  ارت، بلکگه چگون   تنها ، پ.ک.ک نهبه عبار  دیگر

این کار مستلزم تهیۀ ویزا، پارپور  و اوراق مسافرتی و جعلی ارگت، در جعگل ایگن ارگناد هگم      

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

و نیروهای پلیس ترکیه و رایر کشورهای اروپای شرقی ا  علل اصگلی تگراوم ایگن نگوع قاچگاق      

، (. موضوع مهم و مگرتبط دیگگر  Shelley, 2014a: 65; Shelley, 2014b:10) انسان بود  ارت

فجارهای کنترل ا  را  دور اتومبیل و ورایل نقلیه ارت. پ.ک.ک در حم   انتحاری و ان ررقت

طبق یگ  برررگی، در فاصگلۀ     نمونه،کنر. برای رذاری شر  ارتفاد  میهای بمبخود، ا  اتومبیل

یعنی در شریرترین دوران درریگری نیروهگای نظگامی و امنیتگی      20۹6تا آرورت  20۹5 آرورت

  ای کگه تورگط پ.ک.ک صگور   حملگه  499ترکیه و پ.ک.ک طی ی  دهۀ رذشگته، ا  حگرود   

درصگر   7حگرود   رگذاری شگر  بگود و شگامل    هگای بمگب  یلها تورط اتومبمورد ا  آن ۳5، ررفته

هگا مسگروقه بودنگر و حگرود یگ       (. اکثریت این اتومبیلÖzcelik, 2016: 10) شودحم   می

 (. Özcelik, 2016: 10) ها با اوراق هویتی جعلی اجار  یا خریراری شر  بودروم آن

 -هانی -ها به مثلث فیجهترین نقاط ترکیه، انتقال آناتومبیل ا  غربیبریهی ارت که ررقت 

های عظیم و حجیم )بسته به نوع اتومبیل ها، روارکردن بمباتومبیل ها رو، تغییر رن  و پ ک

رگذاری در غگرب، شگرق و مرکگز     ها به مراکز و اهراف بمگب ها و انتقال آنآن رتا پانزد  تُن( ب

رود. ادعاهگایی  عادی ی  را مان مسلح ریاری و ایرئوفوکی  فراتگر مگی   هایترکیه ا  فعافیت

مافیگایی،   هایرا مانها را پ.ک.ک ا  را  همکاری با وجود دارد دال بر اینکه این قبیل اتومبیل

 درت آورد  ارت.انر، بهکه در مناطق نفو  ررو  فعال

 

 گیرینتیجه
شرن، انق ب ارتباطی ا  طریق اینترنت، پایان جن  ررد و عرم حمایت دو ابرقرر  ا  جهانی

و جن  جهانی علیه تروریسم پگس ا  یگا د  رگپتامبر باعگث      مخاف  یکریگرهای مسلح ررو 

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

هگای  به فعافیگت  این را مانا  علل مهم ررایش  نیزهای مر ی و مراکز مبادت  قاچاق رذررا 

هگای غیرقگانونی،   مجرمانه ارت. طبیعی ارت که پس ا  وابستگی به درآمرهای ناشی ا  فعافیت

های خ ف قگانون  یر و فذا را مان خواهان تراوم فعافیتآوجود میدر را مان به« اعتیاد»نوعی 

کوشنر اقراما  خ ف خویش را به یکی ا  دو مسلح می هایرا مانشود. ها میو یا توجیه آن

ارگر رگا مانی    ،به عبگار  دیگگر   .کنرکه هرف، وریله را توجیه می، آنطریق توجیه کننر؛ یکی

با دشمن مواجه ارت، حگق دارد ا  هگر رگ حی    جنگر و برای اهراف عافی و ایرئوفوکی  می

 بگرای نمونگه،  شگود.  جلگو  داد  مگی   «دشگمن » آنکه اقراما  را مان علیه ی،ارتفاد  کنر. دیگر

 کننگر ار و صگلیبیون توجیگه مگی   قاچاق مواد مخرر با هرف آفودن کفگ  اعضای افقاعر  یا طافبان

(Williams 2014: 7 .) 

توجیها  مشابهی وجود دارد. بعضی طرفگراران  ررر در خصوص پ.ک.ک هم به نظر می

)و افبته رایر کشورهایی که اقلیگت کُگرد دارنگر( دوفگت کردهگا       انر که چون ترکیهررو  مرعی

شود، نقض قوانین آن دوفت یا فعافیت قاچگاق در آن، امگری نیسگت کگه ا  نظگر      محسوب نمی

 ردها خ ف باشر.کُ

رقگانونی و مجرمانگۀ پ.ک.ک در ترکیگه،    هگای غی به هر حگال، بگا برررگی اقسگام فعافیگت     

ررو  در توفیر و ارتحصال، قاچگاق و حمگل،   این شود که کشورهای اروپایی و عراق معلوم می

 هگای روشهگای حاصگله را ا    فروش عمر  و خردۀ مواد مخرر مختل  شرکت کگرد  و پگول  

و رگایر  کنگر و بگرای تهیگه رگ ح     های متفاو  به پگول پگاک تبگریل مگی    مختل  و با پوشش

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

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

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

نهگایی   و  تبهکگار حرکگت نکگرد  و در تحلیگل    به رمت تبریل بگه یگ  رگر    ماکارنکو پیورتار

ریارگی خگود ا     های مبار   مسلحانه/ارت که برای تأمین احتیاجا  و هزینه ترکیبیرا مانی 

 کنر.های مجرمانه هم ارتفاد  میفعافیت
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 هگا، وجود آورد  کگه در آن قاچگاقچی  ی بهاتوان رفت که پ.ک.ک مجموعهدر مجموع، می

شگویان در پیونگری   و پگول  مواد )تبراتوارها(، فروشنرران متصریان توفیر و فرآوری موادمخرر

های تبهکارانه و فعافیت ،برنر. ا  طرف دیگرهای مجرمانه را پیش میاررانی  با را مان فعافیت

 .کنر  خود را دارد و تهریرا  جریری را متوجه جوام  میزبان میئامجرمانه اقتضا
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