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 مافيای جھانی مواد مخدر و بانکھا

  ی کندمافيای جھانی مواد مخدر را چه کسی رھبری م
   

  مدخلی بر بخش دوم

که در روند تکاملی   وارث خلف نظامھای منحط برده داری و فئودالی، پس از آنۀمثابه نظام غيرانسانی سرمايه ب

 تمام شياديھا، فريبکاريھا و فتنه انگيزيھای سراسر تاريخ، ۀ امپرياليستی رسيد، با ارتزاق از عصارۀخود به مرحل

کار ه وری، اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرھنگی بشری را عليه خود بشريت بھمه دستاوردھای علمی، فن آ

 فردی و اجتماعی و حتی انحطاط اخالقی ۀجرأت می توان گفت که تخريب شعور، افکار، عقل و انديشه ب. گرفت

و سارقان جامعه، بزرگترين دستآورد نظام سرمايه داری بوده که تاکنون تنھا گروھھای جنايتکاران سازمانيافته 

 بيشترين سود را از آن برده ۀا اياالت متحد-  آنھا، خطرناکترين سارق مسلح تاريخۀمسلح بين المللی و در رأس ھم

  .است

که در اولين سالھای  زمانی:  اخير جھان کفايت می کندۀرا به تاريخ دو دھذبرای اثبات مدعای فوق، تنھا يک نگاه گ

 صنعتی و نظامی جھانی با - وی يکی از دو قدرت سياسی، اقتصادی، علمی ميالدی اتحاد شورۀ گذشتۀ نود سدۀدھ

ھمدستی مافيای پول و مواد مخدر بين المللی و عوامل داخلی آنھا مثله شد، بلوک سوسياليستی شرق ويران گرديد، 

ھمان ه بزرد شده، » سرخھای«ثروتھای مادی، معنوی، تاريخی، علمی و حتی انسانی آن به يغما رفت، بسياری از 

 ۀخاطر فقدان بصيرت، چون نتوانشتند عوامل و مجرمان اصلی دھشتناکترين فاجعه  ذکرشان رفت و بداليلی که فوقاً 

تاريخ را ببينند، توليدات بنجل اتاقھای فکر مافيای جھانی پول و مواد مخدر را چنان با حرص و ولع تکرار کردند و 

يکی، اصل انقالب .  عظيم را ناديده گرفتند و تطھير کردندۀ اين فاجعدر اين کار چنان افراط کردند که حتی عوامل

 ديگر، ۀدست. دانست» ناکارآمد«آن ديگری، خود سوسياليسم علمی را . بر را به زير سؤال بردندوکبير اکت

» نواقص و کمبودھای داخلی«را علت نابودی بلوک شرق شناخت و آن يکی دسته، » بدون دمکراسی«سوسياليسم 

که که از قديم و نديم گفته اند،  مصداق آنه اما ب... شرق سوسياليستی تلقی کرد و الی آخر» فروپاشی«عامل را 

به روی آب افتاد » طوطيان «ۀمدت زمان زيادی نگذشت که پت! آری. »دروغ پا می گيرد، اما نمی تواند راه برود«

کجايند آن طوطيان . مردمک چشمشان خورد به سيمای زرد خودشان برگشت و به انعکاسو دروغھايشان ھمچو 

 خلقھای اين منطقه تحميل کردند، اگر تا دو دھه پيش خيابانھای ر فجايعی که غربيھا بۀعالو بر ھم: دروغگو تا ببينند
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شھرھای اتحاد شوروی و ھمه کشورھای اروپای شرقی شاھد رفت و آمد کاميونھا و کاميونتھای حامل کاالھای 

وليدی بودند، امروز فقط چند ساعت گردش در شھرھا کافيست تا شاھد اين و آنسو رفتن دھھا صنعتی و مصنوعات ت

در اين منطقه باشی، که پس از نابودی کامل توليدات داخلی اين کشورھا، فقط » اينکاساتور«اتوموبيل موسوم به 

سابق اتحاد شوروی دھھا و چرا که در کشورھای اروپای شرقی و ھر يک از اجزای . کيسه ھای پول حمل می کنند

 ثابت و اتوماتيک تأسيس ۀبا صدھا و بعضا، ھزاران شعب) انبار پول مافيای مالی و مواد مخدر(بعضا صدھا بانک 

ه  اعتياد به مواد مخدر بۀچرا که اين کشورھا به بازار وسيع مواد مخدر تبديل شده اند و در آنھا که پديد. شده است

ھا ميليون نفر معتاد شده اند و اعتياد به مواد مخدر در کودکان رواج غيرقابل کنترلی طور کلی ناشناخته بود، دھ

  ...يافته است

را نيز به جويندگان » مافيای جھانی مواد مخدر و بانکھا« مستند و مستدل ۀ بخش دوم مقالۀدر ھر صورت، مطالع

، در پرتو آن، به حقايق بر سر چيست و ثانياً ، متوجه بشوند صحبت من بدان اميد، که اوالً . حقيقت پيشنھاد می کنم

  .بيشتری دست يابند

  »مترجم«

***  

 سطح فوقانی، برای -در سطح سوم. بدين ترتيب، مافيای جھانی مواد مخدر دارای سه سطح سلسله مراتبی می باشد

  :انجام وظايف ستراتژيک زير تصميم گرفته می شود

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

  به بخشھای مختلف اقتصاد؛» کاال« انتقال درآمدھای حاصل از فروش -)ب

  ويژه در سطح دوم؛ه برای 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

  

  داف سترتژيک و صاحبان واقعی آناھ: مافيای جھانی مواد مخدر 

تأمين ( سوم مربوط می شود ۀاما آنچه که به وظيف. بررسی روشھای انجام وظايف اول و دوم ادامه خواھد داشت

  : ام آن، روشھائی مانندج، اين است که برای ان)برای عمليات مافيای مواد مخدر» پوشش«

بارزه با قاچاق غيرقانونی مواد مخدر، خدمات گمرکی و ليس، سازمانھای موپ( به مقامات دولتی تــ دادن رشو

  که بايد با مافيای مواد مخدر مبارزه کنند؛) مرزبانی و امثال آنھا

  ــ رسوخ دادن جاسوسان خود در ارگانھای ذيربط دولتی؛

  .و غيره) به کمک گروھھای وابسته به سطح دوم( کارتلھای مواد مخدر ۀواسطه  سالح بۀــ عرض

ه ھمچنين می توانند اقداماتی برای ممانعت از ورود رقبای جديد به بازار عمده فروشی ب) ج( سوم ۀب وظيفدر چھارچو

ی گروھھای جديد را که قصد ورود به بازار »کاال« اول ۀ کارشناسان، ارگانھای دولتی در وھلۀعقيده ب. عمل آورند

جانبه است، که ورود اعضای جديد به آن ممنوع و بازار عمده فروشی يک انحصار چند . دارند، کشف و ضبط می کنند

  .يا بسيار دشوار است

  :طيف بسيار گسترده ای از اقدامات را در نظر دارد) د( چھارم ۀوظيف

  را تسھيل می کنند؛) تا قانونی کردن استعمال مواد مخدر(ــ اعمال نفوذ برای تصويب قوانينی که قاچاق مواد مخدر 

  يق رسانه ھای جمعی؛ــ تبليغ مواد مخدر از طر
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تحت پوشش ليبراليزه کردن تجارت بين (ــ لغو ھر گونه محدوديت بر حمل و نقل بارھا، پول و انسان در بين کشورھا

  ؛)المللی و گردش سرمايه

  ؛)منظور شستن پولھای حاصل از مواد مخدره ب(ــ تشويق تشکيل مراکز پيرامونی

 مؤثر با قاچاق مواد ۀامی عليه کشورھائی که در جھت ساماندھی مبارزــ سازماندھی فشارھای سياسی، اقتصادی و نظ

  .و الی آخر) صورت می گيرد» مبارزه با تروريسم«ی اغلب تحت پوشش ئچنين فشارھا(مخدر سعی می کنند 

ی  حل مسائل مربوط به فراھم ساختن شرايط مساعد براۀ، آشکارترين نمون٢٠٠١ ارتش ناتو به افغانستان در سال ۀحمل

، اما در واقع ، برای »مبارزه با تروريسم بين المللی«گسترش قاچاق مواد مخدر در کشورھای مختلف تحت پوشش 

اگر چه جنبش طالبان کشت خشخاش در اراضی . شمرده می شود) ترياک، ھيروئين(سازماندھی توليد انبوه مواد مخدر 

رکت حضور ارتشھای اشغالگر در افغانستان، توليد مواد به کشور را تا حدود قابل مالحظه ای کاھش داده بود، ولی ب

برخی ... ھروئين در جھان تبديل گرديدۀمخدر در اين کشور دھھا برابر افزايش يافت و به بزرگترين توليد کنند

» چراغ سبز«منظور دادن ه  قبل از ھر چيز، ب٢٠٠١مبر  سپت١١»  تروريستیۀحادث«کارشناسان حتی عقيده دارند، که 

 گسترش سريع قاچاق مواد مخدر در سراسر جھان تحت پوشش نيروھای مسلح ائتالف غربی طبق برنامه قبلی برای

  .اتفاق افتاد

اين کشور نه تنھا از پخش . طور جدی مبارزه می کنده ايران يکی از کشورھائی است که امروز با پخش مواد مخدر ب

اچاق آن از افغانستان به ديگر کشورھای آسيا و اروپا نيز که از عمل می آورد، حتی با قه مواد مخدر در داخل ممانعت ب

خاطر آن به فضای ه مريکاباالبته اين تنھا دليلی نيست، که . اراضی ايران عبور داده می شود، فعاالنه مبارزه می کند

  .تنش در اطراف ايران دامن می زند

***  

اين سطح تحت سرپرستی گروه بسيار . ساب نمی آيدحه  مسطح سازمان بۀسطح سوم مافيای جھانی مواد مخدر شبک

اما جان کلمن، يکی از محققان نامدار مافيای . توان ناميد آنھا را اليگارشی جھانی می. کوچک انسانھا اداره می شود

می نامد، که خانمھای تاجدار، بانکداران، مقامات دولتی و »  سيصدۀکميت«طور شرطی ه جھانی مواد مخدر، آنھا را ب

  .ويت دارندض در اين کميته ع-»برگزيده برگزيدگان «- نشگران سياسیک

، »ھالل طالئی«تا » مثلث طالئی«ويژه توزيع ھروئين، از کلمبيا تا ميامی، از ه تجارت مواد مخدر، ب«: او می نويسد

 ۀوسيله  پائين، بطور کامل، از باال تاه از ھنگ کنک تا نيويورک، از بوگاتا تا فرانکفورت يک تجارت يزرگ است و ب

 می ٣٠٠ ۀدر جھان کنترل می شود و از ھر يک از اين خانواده ھا، حداقل يک نفر عضو کميت» مصون «ۀچند خانواد

اين تجارت با پولھای کالن و از سوی کارشناسان . تجارت مواد مخدر يک تجارت خرد در سر کوچه نيست. باشد

ه  ب٣٠٠ ۀکمک مکانيزم تحت کنترل کميته ست، راه اندازی شده و بکه راه آن ھموار و بی مانع ا خاطر آنه بزرگ ب

کانيزم فوق الذکر عبارت از آن است که مافيای مواد مخدر ي مۀشرايط کار بالوقف. »طور کامل تضمين گرديده است

ين و وری است که به تجارت ھروئتاين يک امپرا.  کشورھای جھان داردۀحاميانی در رده ھای باالئی حاکميتھای ھم

اگر چه . »واسطه فوقانی ترين بخش حاکميت اداره می کننده کوکائين مشغول است؛ در ھر کشوری آن را ھمواره ب

بزرگترين بانکھا، شرکتھای بيمه، کمپانی ھای نفتی و ديگر شرکتھا، خانه ھای بازرگانی و مؤسسات ديگر به اعضای 

حساب می ه ند، اما کمپانی جھانی مواد مخدر دارائی اصلی آنھا ب آنھا کنترل می شوۀواسطه  تعلق دارند يا ب٣٠٠ ۀکميت

اين شرکت مواد مخدر . »عمال اين بزرگترين شرکت مستقل در جھان، امروز بر تمام شرکتھای ديگر برتری دارد«آيد؛ 

  .در قرن ھيحدھم بنا نھاده شد و تا امروز به موجوديت خود ادامه ی دھد

  :فراھم می آورد» ٣٠٠ ۀکميت«ئل زير را برای تجارت مواد مخدر شرايط حل مسا
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 به سياستمداران، مقامات دولتی، نظامی، نمايندگان رسانه ھای جمعی، و افراد تعنوان رشوه ــ دريافت پولھائی که ب١

  ديگر داده می شود؛» الزم«

  ــ مديريت مؤثر شعور و رفتار مردم با کمک مواد مخدر؛٢

  .ورد نظرــ کاھش جمعيت جھان تا ميزان م٣

» ٣٠٠ ۀکميت«بار ديگر تأکيد می کنم، که بانکھا نھادھای کليدی سطح سوم ھستند و صاحبان بزرگترين ھای آنھا در 

  .بدنام عضويت دارند

  

  تاريخ ادغام بانکھا و کارتلھای مواد مخدر

اين، .  قبل آغاز شدادغام بانکھا و گروھھای مشغول به تجارت مواد مخدر، از مدتھا پيش، از تقريبا چھار صد سال

ناتان (روچيلد . اتحاد کمپانی ھند شرقی با اولين بانکھای انگليس، مثل بانک انگليس، بانک بارينگز و بعدھا، بانک ن

 لندن و ديگر بانکھا در انگلستان بود، که با جواز سلطنتی به تجارت ترياک در ھندوستان و ساير مستعمرات )ماير

   .بريتانيا مشغول می شد

نظام استعماری انگليس در اواسط قرن .  کافی امکانات مافيای مواد مخدر را پيچيده کردۀجنگ جھانی دوم به انداز

شدت گرفت و وضعيت موجود » سوم«بيستم از ھم پاشيد، فعاليت جنبشھای رھائی بخش ملی در کشورھای جھان 

که از دويست سال (تی به تجارت مواد مخدر  سخۀدر چين سوسياليستی ضرب. ھم زده تجارت جھانی مواد مخدر را ب

در مبادالت اقتصادی و مالی بين کشورھا موانع جدی که از زمان . ، وارد آمد)قبل تا آن وقت در آنجا رونق يافته بود

در نھايت، کشورھای اردوگاه . جای خود باقی مانده وجود آمده بود، به  ب١٩٣٠بحران اقتصادی و رکود سالھای 

  . ريشه کن ساختنداعتياد به مواد مخدر را در اراضی خود عمالً سوسياليستی 

در آنجا بانکھا . متحمل تلفات محسوسی نشد) مريکای شمالی و جنوبیا( غربی ۀو اما، مافيای مواد مخدر در نيم کر

قعيات  وا١٩۵٠، در سال مثالً . ارائه دادند» خدمات«پولھای حاصل از دادوستد مواد مخدر فعاالنه » شستن«برای 

) »بانک چيس مانھتن«(و راکفلرھا ) »مورگان گارانتی تراست«(مريکائی مورگانھا امربوط به شرکت مستقيم بانکھای 

ھمراه با آن، نظام بانکی در . در شستن پولھای بزرگترين سنديکای مواد مخدر مراکز کالی و مدلينی علنی گرديد

  .ون اتکاء به قاچاق مواد مخدر عمل کند غربی در آن زمان توانست بدۀمجموع حتی در نيم کر

 مبارزه با ۀ آنتونيو کوستا، معاون سابق دبير کل سازمان ملل متحد و ھمچنين، رئيس سابق ادار٢٠١٢در اوايل سال 

تشکيل اتحاديه بانکھا ) چھار مرحله( مطبوعاتی، که طی آن مراحل اصلی ۀمواد مخدر و جرايم سازمانيافته در مصاحب

  . پس از جنگ را تبيين کردۀاد مخدر در دورو مافيای مو

.  قرن بيستم آغاز شد٧٠ -۶٠شکل گيری اتحاديه بانکھا و مافيای مواد مخدر در سالھای )  اولۀمرحل( او، ۀعقيده ب

در آن موقع، گروھھای مافيائی نقدينگی بزرگی را در دست داشتند، البته نه آنقدر بزرگ که «: آنتونيو کوستا نوشت

له أاين مس. دست نياورده بودنده رند، بلکه از آن لحاظ که گروھھای جنايتکاران بين المللی به مقياس امروزی بامروز دا

شود، که در آنھا تعداد معدودی  مريکای شمالی و يکسری گروه بنديھای ديگر مربوط میا به گروھھای ايتاليائی، اساساً 

  .»از عناصر جنايتکار جمع شده بودند

که ھمزمان با باز شدن  پس از آن«:  آغاز گرديد٨٠ تا اوايل سالھای ٧٠ ۀکوستا، از اواخر دھ. عقيده آ ه دوم، بۀمرحل

 جرايم سازمانيافته در ٨٠ و اوايل سالھای ٧٠ مرزھا، گسترش ارتباطات و بازرگانی در اواخر سالھای ۀرو به توسع

ی نقل و انتقال حسابھای بانکی و حرکت پول در سراسر خارج از ايتاليا نيز ريشه دوانيد، استفاده از نظام بانکی برا

  .»جھان شروع شد
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پول با ظرفيت » چاپ«، ماشين )پس از انحالل نظام پولی برتون وودز(مريکا اکنم، در آن زمان، وقتيکه در  تأکيد می

از کشورھای جائی فرامرزی سرمايه در بسياری ه رفع موانع جاب(کامل کار می کرد، آزادسازی جھانی حرکت پول 

» خروج«. سرعت توسعه يافت، تشکيل مناطق پيرامونی در نقاط مختلف جھان اتفاق افتاده ، بازار مالی جھانی ب)غربی

 اينھا تسھيالتی برای جرايم ۀھم. شروع شد) مريکاادر » ريگانوميک«در انگليس، » تاچريسم«(دولتھا از اقتصاد 

  . مالی جھانی خود را تشکيل بدھندۀفراھم آوردند تا شبک) مخدراز جمله برای کارتلھای مواد (سازمانيافته 

کوستا با تشکيل نظام اقتصاد بين المللی توسط کشورھای توسعه يافته برای پيشگيری از شستن پولھای . مرحله سوم را آ

 گروه - جديدتشکيل نھاد . ابعاد چنين پولشوئی ثبات داخلی کشورھای غربی را تھديد می کرد. کثيف مرتبط می داند

له را نشان أاھميت خاص اين مس) Financial Action task Force(بررسی اقدامات مالی برای مبارزه با پولشوئی 

ه کوستا تأکيد می کند، که در اين زمان موفقيتھای مشھودی در امر مبارزه با پولشوئی مافيای مواد مخدر ب. آ. می داد

امات مالی برای مبارزه با پولشوئی با استفاده از اختيارات خاصی که داشت، گروه بررسی اقد«: او می نويسد. دست آمد

اين . »ی از طريق نظام بانکی تا حدود محسوسی کاھش يافتئدر نتيجه، شستن پولھای جنا... به اقدامات جدی دست زد

  . سده بيستم را در بر می گيرد٩٠کوستا سالھای . مرحله از طرح آ

البته، .  موفقيت آميز به مافيای جھانی بودۀ حملۀ دور٩٠ی توانم موافق آن باشم که سالھای واقعيت اين است که من نم

کشورھای عضو (» ميلياردرھای طالئی«دست آمد؛ بسياری از کشورھای واقع در منطقه ه موفقيتھای محدودی ب

. با پولشوئی وضع کردند قوانينی برای مبارزه ١٩٩٠ ھم در سالھای ، واقعاً )سازمان ھمکاری اقتصادی و توسعه

موازات آن، مراکز ه پولھای مواد مخدر در برخی از کشورھای غربی با کاھش واقعی مواجه شد، اما ب» شستن«

 به کشورھای جھان سوم انتقال يافت، پيرامونی ھای جديد پديد آمدند و حاکميتھای جديد در کشورھای سابقاً » پولشوئی«

  .سرعت ملغاء کردنده  جريان مالی داخلی و بين المللی را بسوسياليستی، نظام دولتی نظارت بر

آزادسازی کامل روابط بازرگانی و مالی . بود» جھانی سازی«اصطالح ه  اوج ب١٩٩٠نبايد از ياد برد، که سالھای 

يس تأس. کشورھا و باز کردن مرزھای خود به روی کاالھا، پول، اطالعات و مردم در پشت اين کلمه پنھان شده بودند

 ۀ که از حق برچيدن کامل مرز بين کشورھا برخوردار شد، مھمترين مرحل١٩٩۵سازمان تجارت جھانی در سال 

ھر «: آيا می خواھيد بدانيد پيامدھای اين جھانی سازی چه بود؟ افسران اينترپل پاسخ کوتاھی می دھند. جھانی سازی بود

گلنی، کارشناس جرايم سازمانيافته . م. »يتکاران مناسب استآنچه که برای تجارت آزاد خوب است، ھمان نيز برای جنا

، سعی می کند مفھوم اصلی آن را »جھان را چه کسانی اداره می کنند: خداوندان در سايه«در کتاب خود تحت عنوان 

ھای در پايان سال: او می نويسد. طور باور نکردنی تقويت کرده بازار مشترک جھانی، جنايتکاران را ب: روشن سازد

يکی از اختيارات اصلی دولتھای ملی، يعنی نظارت مستقل بر ... ، غرب آزادسازی بازار مالی خود را شروع کرد٨٠

 سمبوليک خود را با اين يا آن کشور حفظ کردند، و در دفاتر ۀشايد، شرکتھا رابط. جريان ورود و خروج پول لغو گرديد

، اما آنھا سعی کردند در ھر جا که فقط منافعشان تأمين می شد،  شان نشاندندۀمرکزی آنھا را در مکان مورد عالق

جنايتکاران مخفی جھانی . بدين ترتيب، جھانی سازی با تمام سرعت پيش رفت. حضور داشته باشند و ريشه بزنند

فت، چرا با جھانی سازی تحکيم يا... پيوند ناگسستنی رشد سريع جرايم سازمانيافته... مجالس جشن و سرور بر پا کردند

که درست در اينجا، در مخازن بزرگ نظام بانکی بين المللی، نقدينه شرکتھای بزرگ جھانی و جرايم سازمانيافته با ھم 

  .مخلوط شدند

 اشباع رسيد، اتحاد ۀمريکائی کوکائين به نقطازمانيکه بازار «: گلنی می نويسد. م. و اما يک حقيقت بسيار مھم ديگر

ناگھان فرصتھائی برای شکوفائی .  مائده آسمانی برای کارتلھای کلمبيائی بودۀمنزله  آن بشوروی ويران شد، و سقوط

  .»بازار اروپائی فراھم آمد و راھھای تغذيه آن باز شد
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  آخرين مرحله ادغام

 چھارم ادغام بانکھا و کارتلھای مواد مخدر تقريبا ده سال پيش آغاز شد، تقويت رو به رشد و خطرناک اتحاد ۀمرحل

 آن بود، و موفقيتھای دولتھای ملی و سازمانھای بين المللی در ۀبانکھا و کارتلھای مواد مخدر در مقياس جھانی مشخص

 -٢٠٠٢سالھای (پس از سپری شدن چند سال «: کوستا می نويسد. آ. مبارزه با شستن پولھای کثيف به ھيچ کاھش يافت

 جھانی سازی گسترش فوق العاده ای يافته بود، مجددا ۀر نتيج، موج اول بحران شروع شد و نظام بانکی، که د)٢٠٠٣

طور ه مريکای شمالی با در اروپا و ٩٠نطارت بر پولشوئی، که در سالھای . زير نفوذ عناصر جنايتکار قرار گرفت

ضعيف  قضائی مناطق پيرامونی، که عقب مانده تر بود، تا ميزان قابل مالحظه ای تۀخاطر حوزه مؤثر اعمال می شد، ب

 را، )Vakuya(مريکائی واکويا اکوستا بانک . در ادامه، آ. » جديد پولھای کثيفۀو اين آغازی بود بر نفوذ چرخ. گرديد

بحران جھانی . عنوان مثال ذکر می کنده ر بشويد، بال ميليارد د۴٠٠  سه ساله موفق شد مبلغ تقريباً ۀکه در يک دور

او در . ، به تثبيت ھر چه بيشتر بانکھا و کارتلھای مواد مخدر منجر گرديدکوستا تأکيد می کند. مالی، ھمانطور که آ

عدم نقدينگی . نتالنتيک را تحت تأثير قرار دادا ماورای ۀ بخش بانکداری ھم٢٠٠٨بحران مالی سال «: ادامه می نويسد

ئی برای آن ساختارھای جنائی توأم با بحران بانکی، عدم تمايل بانکھا برای دادن وام به ھمديگر و غيره، فرصتھای طال

شسته در طول سالھای قبل از طريق نظام بانکی، قدرت عظيم مالی کسب کرده احساب پولھای نه آماده ساخت، که ب

، امکانات فوق العاده ٢٠١١ -٢٠٠٨نياز بخش بانکداری به پول نقد و نقدينگی جرايم سازمانيافته در سالھای . بودند

  .»کاران سازمانيافته به بخش بانکداری فراھم آوردمساعدی را برای نفوذ جنايت

بانکھای . ھنگام سخن گفتن از ادغام کارتلھای مواد مخدر با بانکھا، بايد تأکيد نمود، که اين يک فرايند متقابل است

ل و انتقا» کثيف«دنبال پولھای مواد مخدر در سراسر جھان می گردند، برای شستن پولھای ه در به بزرگ جھانی در ب

کارتلھای مواد مخدر نيز بخش . خود را به سالطين مواد مخدر پيشنھاد می کنند» خدمات«اقتصاد، » سفيد«آنھا به بخش 

ما پيشتر .  يک اولويت سرمايه گذاری در تدوين و اجرای سياست سرمايه گذاری خود تلقی می کنندۀمثابه بانکداری را ب

ميشا، اسم مصغر ميخائيل و ميشل (ميشا گلنی . عنوان مثال نام برديم هاز کارتل گروھھای مواد مخدر کالی کلمبيا ب

بانکھا اولين عرصه ای بودند که کارتل کالی تصميم گرفت در آن سرمايه «:  اين گروھھا می نويسدۀدر بار.) م. است

نکھای در را تأسيس کرد و سھام با» بانک زحمتکشان« اين کارتل، بانک خصوصی خود، ١٩٧۴در سال . گذاری کند

مريکای اارتباط تنگاتنگ با بانکھای نيويورک و ميامی، از جمله در مانوفاکتور ھانوفر و چيس مانھتن را در سراسر 

  .مرکزی و جنوبی خريداری کرد

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

  »سرگئی فيودورويچ شاراپوف«نام ه ب

http://www.fondsk.ru/news/2012/10/05/kto-upravljaet-vsemirnoj-narkomafiej-ii-16912.html 
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