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  مدخلی بر موضوع. مافيای جھانی مواد مخدر و بانکھا

) ١(  

  تھنيت نوروزی

 جويندگان حقيقت و آزادی، به مبارزان صلح ۀ را به ھم١٣٩٢عنوان عيدی، فرارسيدن سال نو ه  حاضر بۀقالبا تقيم م

 آنھا به مردم شريف ايران و ۀ جھان و در رأس ھمۀجھانی و عدالت اجتماعی، به رفيقان، ھمرزمان، دوستان در ھر نقط

  .ی بزرگ آرزو می کنم شان موفقيتھاۀافغانستان تبريک گفته و در سال جديد برای ھم

  مترجم

  

پولھای » شستن«شرکت بانکھا در . موضوع مواد مخدر يکی از بحثھای داغ رسانه ھای جمعی امروز است

له أی از جنبه ھای بسيار مورد بحث مسفروشندگان مواد مخدر و حق العمل کاريھای حاصل از آن، يک» کثيف«

  .است

  

  ، بلکه يک کل واحد نه شرکای ساده-بانکھا و تجارت مواد مخدر

 مالی کارتلھای مواد ۀ خدمۀمثابه بانکھای جھانی ب«ی امعنه  مقاله ای تحت عنوان تقريبا باخيراً ) انگليس(» گاردين«

دست می داد، ولی خود عنوان مقاله، به ه  بسيار جالب توجھی بود و اطالعات خيلی خوبی بۀمقال. چاپ کرد» مخدر

 تاجران مواد مخدر و بانکداران، دومی ھا نقش تابع، ۀدر اتحادي:  خود داشتایدر محتو» خميدگی« من، يک ۀعقيد

  .منفعل بازی می کنند

 نتيجه گيری می شود، که بانکھا واقعا ھم در با چنين برداشتی از مناسبات تجارت مواد مخدر و بانکھا معموالً 

 ۀھم. »کثيف«ان شرکای اصلی در تجارت عنوه ند، آنھا ھمدستان ھستند، اما نه بامقصر» کثيف«پولھای » شستن«

مواد مخدر نيروی اصلی را در جھت مبارزه با قاچاق مواد ه دولتھا در مبارزه با اپيدمی شايع کردن طاعون اعتياد ب

صورت » باقيمانده«مخدر صرف می کنند، اما مبارزه عليه بانکھا، يعنی عليه ھمدستان آنھا، فقط بر مبنای اصول 

  .می پذيرد

 دولتھا و سازمانھای بين ۀمافيای مواد مخدر در مرکز توجه ھم.  ھم در زندگی واقعی چنين اتفاق می افتدواقعاً 

 مفھوم گروھھای جنايتکاران سازمانيافته ای درک می شود از عنوان مافيای مواد مخدر، عادتاً . المللی قرار می گيرد
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ی ئچنين گروھھا. فروشی مواد مخدر مشغول می شوندکه با توليد، پردازش، نگھداری، حمل و نقل، عمده و خرده 

ی برای مبارزه با کارتلھای مواد مخدر صرف می ئدولتھا پولھای افسانه . را اغلب کارتلھای مواد مخدر می نامند

 ١١٠که رئيس جمھور ريچارد نيکسون عليه مواد مخدر اعالن جنگ نمود، دقيقا  ، زمانی١٩٧٢در سال . کنند

 برای ٢٠١٣دولت باراک اوباما نيز در سال مالی .  فدرال برای ھمين منظور صرف شدۀبودجر از الميليون د

ر تخصيصی دولتھای ايالتھای جداگانه الرعالوه بر ميلياردھا دال ميليارد د٢۶ مبارزه با مواد مخدر ۀاجرای برنام

 ۀدرصدی را نسبت به بودج دھم ۶ و ١ مورد نظر تقاضا کرده است، که تنھا اين، افزايش ۀبرای تحقق برنام

رمزگشائی جزئيات بودجه ھای تخصيصی نشان می دھد، که بانکھا در اين . تخصيصی سال قبل نشان می دھد

قابل درک است که ارگانھای نظارت بانکی، پيش از ھمه، بانک فدرال رزرو . برنامه ھا، به پشت صحنه می روند

 به مبارزه با ست، می بايامريکاارگانھای اجرائی دولت عنوان يک شرکت خصوصی خارج از ترکيب ه  بامريکا

  .حاصل از قاچاق مواد مخدر مشغول می شد» کثيف«پولھای » شوی و شست«

طبق اظھارات ژنرال ويکتور . ھا، تصوير ديگری در برابر چشمان ما پديدار می شود»خميدگی« چنين ۀدر نتيج

مخدر فدراسيون روسيه، خدمات دولتی مبارزه با قاچاق ايوانوف، مدير آژانس فدرال نظارت بر قاچاق مواد 

 درصد مواد مخدر عرضه شده به بازار را مصادره می ١۵ -١٠طور متوسط ه غيرقانونی مواد مخدر در جھان ب

پول «( از حجم کل پول در گردش حاصل از تجارت مواد مخدر ) ٪۵/٠(در عين حال، بيش از نيم درصد. کنند

  .ه نمی شوددر جھان مصادر) »مخدر

، »کارتل مواد مخدر«(روند ھمپيوندی سرمايه ھای کالن بانکی با مافيای مواد مخدر به مفھوم سنتی آن 

کشيدن مرز بين بانکھای . که از مدتھا پيش شروع شده بود، امروز به پايان رسيده است) »سنديکاھای مواد مخدر«

غيرممکن » تميز«و » کثيف«ن مرز بين پولھای يي تعھمچنين،. جھانی و کارتلھای مواد مخدر، ديگر ممکن نيست

اتحاد متشکل از بانکھا و . باشد اصطالح شخصی نيز مواد مخدر میه منبع بخش قابل مالحظه ای از پولھای ب. است

اتحاد . ناميد» کسب و کار مخدری بانکی«يا » مافيای مخدری بانکی« می توان کارتلھای مواد مخدر را دقيقاً 

صنايع، ( بر اقتصاد - معاصرۀ جوانب زندگی جامعۀ نامحدود تأثيرگذاری بر ھميد، امکانات واقعاً فرامليتی جد

دست ه ، علوم، تحصيل، فرھنگ، سياست داخلی و خارجی ب)کشاورزی، بخشھای ديگر اقتصاد واقعی و خدمات

ه د سرمايه داری، ب ناشناخته رشۀمدل ساختار اجتماعی اکثريت کشورھای جھان، در واقع، مرحل. آورده است

  .حساب می آيده عبارت دقيق تر، رشد سرمايه داری مخدری بانکی ب

  

  سلسله مراتب مافيای مواد مخدر مدرن

  .مافيای مواد مخدر در مفھوم وسيع کلمه دارای سه سطح می باشد

  : حرکت مواد مخدر قرار دارندۀ و انتھای زنجيرء که که در ابتدائی گروھھا-)پائينی(سطح اول 

مواد مخدر و خريد آنھا از توليد کنندگان مشغول ) کاشت و پردازش اوليه(گروھھائی که به کار سازماندھی توليد) آ

  می شوند؛

  .مشغول می شوند) خرده فروشی( نھائی ۀگروھھائی که به کار رساندن مواد مخدر به مصرف کنند) ب

آنھا با پردازش نھائی، بسته . در سر و کار دارند گروھھائی ھستند که با مقادير کالن مواد مخ- )وسطی(سطح دوم 

 گروھھای اين دقيقاً . و عمده فروشی مواد مخدر مشغول می شوند) از جمله فرامرزی(بندی، نگھداری، حمل و نقل 

  .سطح را کارتلھا و سنديکاھای مواد مخدر و مديران آنھا را سالطين مواد مخدر می نامند
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کارتل، يعنی شرکت «: ، کارشناس جنايات سازمانيافته می نويسد)M. Gelnny( گلنی. کارتل مواد مخدر چيست؟ م

خالف ... مرکزی، مرکز تجمع گروھھای مافيائی کوچک و بزرگ، که به اين يا آن شکل در اين عرصه سھيم اند

  .»شدت غيرمتمرکز ھستنده تصور عمومی از کارتل، اين کارتلھا ب

ه ب(مشھورترين آنھا، کارتلھای کالی و مدلينی . د مخدر در کلمبيا مستقر بودند گذشته بزرگترين کارتلھای مواۀدر سد

برای درک ابعاد فعاليت کارتلھای مواد مخدر، اطالعات مربوط به کارتل کالی در . بودند) نام شھرھای کلمبيا

: ادآوری می کنيم تھيه کرده، يامريکا مبارزه با مواد مخدر ۀ ادارۀوسيله  را که در زمان خود ب١٩٩٠سالھای 

 کار و کسب خوب ۀمثابه  برآورد می شود؛ اين تشکيالت بدالر ميليارد ٨ تا ۴ مافيای کالی ۀدرآمد ساالن«

آنھا مؤسسات . تصميم می گيرند... امريکاسازمانيافته مديريت می شود، که در آن، سران مافيای کالی برای کلمبيا و 

، پيامگيرھا و کامپيوترھا، اداره می کنند، )فاکسھا(نھا، دورنويسھاولفي تۀ سيسم پيچيدۀواسطه بين المللی خود را ب

 اطالعاتی خاص خود را دارند، که می تواند با سازمانھای اطالعاتی اکثريت کشورھای رشد يافته رقابت ۀشبک

. نی داردولفي تسالطين مواد مخدر کالی، کنترل فرودگاه شھر کالی را در اختيار دارند و شرکت تاکسيرانی و. نمايد

ليس صحبت کرد و چه کسی با وآنھا می دانند، که چه کسی به کالی آمد و چه کسی از کالی رفت، چه کسی با پ

  .» ھمکاری کردامريکانھادھای امنيتی 

از ھمان نوع که در کالی (» کارتلھای مواد مخدر«توجه به اين نکته الزم است، که نام گروه تاجران مواد مخدر 

 با قراردادی که بين چند گروه بسته می شود، اساساً » کارتل مواد مخدر«اصطالح .  دقيق نيستکامالً ) مستقر است

ھمان گروھھای کلمبيائی . مربوط می شود» کاال«توافقنامه ھا، پيش از ھمه به تقسيم بازار مصرف . ن می گرددييتع

ه گروه بندی کالی، ب.  با ھم به توافق رسيدندامريکاۀ  تقسيم بازار ماری جوآنا و کوکائين در اياالت متحدۀھم در بار

  .طور خاص، طبق اين توافقنامه، بازار نيويورک را در اختيار دارد

. گروھھای تاجران مواد مخدر از نوع کارتلھای کالی و مدلينی را سنديکاھای مواد مخدر ناميدن صحيح تر است

 مستقل دارای فعاليت بازاريابی مشترک تعريف مؤسسات ظاھراً  اتحاد ۀمثابه سنديکا در ادبيات اقتصادی و حقوقی ب

فريقای جنوبی و ساير کشورھا ا، »مثلث طالئی« در کلمبيا، مکزيک، افغانستان، کشورھای ئیگروھھا. می شود

توليده شده را به دفتر مشترک » کاالی«آنھا . فعاليت می کنند، که توليد و پردازش مواد مخدر را سازمان می دھند

اما . شکل سنتی سنديکا در مقابل چشم ماست. شکل عمده عرضه می کنده را ب» کاال«حويل می دھند و دفتر نيز ت

لمان، ا، انگليس، امريکا(ھر کشور بزرگ .  کارتلی امضاء می کنندۀچند سنديکا برای ايجاد بازار مصرف معاھد

را چند سنديکا که بر سر تقسيم بازار توافق ، در واقع، يک بازار بزرگ مواد مخدر است که آن )فرانسه و غيره

. مستقر است» کاال«آن در کشور توليد کننده » ُدم«سنديکا در کشور مصرف کننده، » سر«. کرده اند، اداره می کنند

، بايد در ھزاران کيلومتر دورتر از مزارع ترياک افغانستان، رھبران اصلی سنديکای مواد مخدر افغانستان را مثالً 

 سنديکاھای مواد مخدر، سازمانھای فراملی ۀ ھمعمالً . جو کرد و  جستامريکايه، در کشورھای اروپائی و در ترک

  .ھستند

گروھھای مافيای مواد . ر کرده استيي گذشته بشدت تغۀامروز مرکز و مسير قاچاق مواد مخدر در مقايسه با سد

ھر . بيست و يکم به جايگاه نخست ارتقاء يافته اند ۀدر سد) ترياک و ھروئين(و افغانستان ) کوکائين(مخدر مکزيک 

 تقسيم بازار مصرف امضاء می کنند، ولی ھمان توافقنامه ھا مرتبا ناديده گرفته می ۀچند ھم اين گروھھا توافقنام

  .مبارزه برای تقسيم مجدد بازار آغاز می گردد، که به جنگ واقعی فرامی رويد. شوند

 ۀ مجموعۀنھادھای اصلی تشکيل دھند. مستقيما تماس ندارند» کاال«ستند که با  گروھھائی ھ-)فوقانی(سطح سوم 

. تشکيالت مافيای معاصر مواد مخدر، عبارتند از بانکھا، سازمانھای امنيتی، رسانه ھای جمعی) فوقانی(سطح سوم 
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عالوه بر . اھد رفت سخن خو بانکھا و سازمانھای امنيتی ذيالً ۀدر بار. ندا آنھا از وضعيت حقوقی برخوردارۀھم

 مجريه جزو سطح سوم مافيای مواد ۀآنھا، نمايندگانی از قوای مقننه و قضائيه، تعدادی از مقامات بخشھای کليدی قو

 مرزھای ملی، ۀاين نھادھا و افراد بافت محکم يک شبکه را تشکيل می دھند و با خروج آن از محدود. مخدر ھستند

 جھانی نقل )آزادسازی( جھانی مافيای مواد مخدر به روند ليبراليزه کردن ۀکتشکيل شب.  جھانی شکل می گيردۀشبک

 جھانی ٩٠ دوم سالھای ۀ چھار دھه پيش آغاز شده و از نيم- و انتقال کاالھا، انسانھا، سرمايه ھا، اطالعات که از سه

انی مواد مخدر تعريف مثابه يک شرکت جھه مافيای مواد مخدر را در واقع می توان ب. سازی ناميدند، کمک نمود

  .کرد که در بسياری از کشورھای جھان شعبه و نمايندگی دارد

  :حل و فصل می شود) فوقانی(مسائل ستراتژيک زير در سطح سوم 

  ؛»کاال«پولھای نقد حاصل از فروش » شوی و شست «-)آ

  ، در بخشھای مختلف اقتصاد؛»کاال«جائی درآمدھای حاصل از فروش ه  جاب-)ب

  ويژه در سطح دوم؛ه عمليات جاری مافيای مواد مخدر در سطح اول و ب» پوشش « تأمين-)ج

  . تجارت مواد مخدر در کشورھای مختلفۀ فراھم کردن شرايط مساعد برای توسع-)د

  ...ادامه دارد

 

  پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدير مرکز پژوھشھای اقتصادی روسيه -*

  »سرگئی فيودورويچ شاراپوف«نام ه ب

http://www.fondsk.ru/news/2012/10/03/vsemirnaja-narkomafia-i-banki-vvedenie-v-

temu-i-16855.html 
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