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  اکبر تک دھقان:  از و توضيحاتبرگردان

  ٢٠١٢ جوالی ١٩

  

  صدھا ميلياردی تبھکاران بين المللی سودھای
 

گزارش سازمان ملل متحد، به اين . شود  میاز طريق تجارت مواد مخدر و محصوالت تقلبی، درآمد انبوھی کسب

از . برند  ميليارد دالر، از اين طريق سود می٨٧٠کند، که باندھای جنايتکار در سراسر جھان، ساالنه تا  اشاره می

  . کشورھا، مبدل به يک خطر شده استۀ باندھای بين المللی، برای ھمۀديد گزارش فوق، اقدامات جنايتکاران

با معامالت غيرقانونی، نظير مواد مخدر، قاچاق انسان، و يا . فته، تجارت بسيار بزرگی استتبھکاری سازمانيا

، درآمد کسب ] ميليارد يورو٧١٠[  ميليارد دالر٨٧٠فروش محصوالت تقلبی، باندھای تبھکار بين المللی، ساالنه تا 

اين ارگان . است" ئی و جرائم جنامبارزه با معامالت مواد مخدر"اين تخمين دفتر سازمان ملل برای . کنند می

  .، به ميدان آورده استئیسازمان ملل، ھم اينک کارزاری فراکشوری را عليه باندھای جنا

اين . کند کل توليد ناخالص جھان معرفی می% ١،۵دفتر فوق، سود حاصل از تبھکاری  سازمانيافته را، به ميزان 

جھان ) ۀکمک کنند(ھمه کشورھای ) سوی حال توسعه، از به کشورھای در(  برابر تمام کمکھای توسعه۶رقم، 

 باندھای تبھکار، کشورھا و مناطقی را، بی ثبات ساخته، و آنھا را به فساد، باج گيری و خشونت سوق می. است

  .دھند

از اين طريق، باندھای فرا مرزی، . پردرآمد ترين بخش تبھکاری سازمانيافته، ھنوز ھم معامالت مواد مخدر است

 ميليارد دالر ٢۵٠ دوم، تجارت کاالھای تقلبی، با حجم سود ۀدر درج.  ميليارد دالر، درآمد دارند٣٢٠النه حدوداً سا

  .قرار دارند

  

  و قطعات حيوانات  " الماس خونين"قاچاق 

  ميليارد دالر درآمد کسب می٣٢شوند، حداقل   ميليون نفر قربانی آن می٢،۴از طريق قاچاق انسان، که ساالنه 

 ۶،۶، قاچاقچيان انسان، ٢٠٠٩در سال .  استامريکاويژه، قاچاق انسان به اروپا و ه فوق العاده سود آور ب. شود

ی امريکا ميليون نفر مھاجرغيرقانونی، به ٣اين شامل قاچاق مجموعاً . ميليارد دالر از اين طريق، سود برده اند

  .شمالی بوده است
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و يا " الماس خونين"، قاچاق اسلحهتوان از تجارت غيرقانونی  لمللی، می بين ائیاز ديگر معامالت باندھای جنا

قصد فروش دندان و شاخ ه فلزات قيمتی، ھمچنين شکار حيوانات تحت حفاظت نظير فيل، ببر، کرگدن، که ب

  .حيوانات صورت گرفته، نام برد

 رت داروھای تقلبی اشاره میخصوص به موضوع افزايش تجاه  نگران کننده، بألۀعنوان يک مسه اين گزارش، ب

  .خطر می اندازنده کند، که سالمت مصرف کنندگان را ب

. گردند ، دوباره به درون فعاليتھای اقتصادی بازمیئیاز طريق پول شو% ٧٠درآمدھای باندھای فوق، تا حدود 

 د يک درصد از پولھایتنھا حدو:  ھستندألهنھادھای دولتی مبارزه با جرائم جنايتکارانه، علناً نظاره گر اين مس

سازمان وابسته به سازمان ملل، دولتھا را به ھمکاری تنگاتنگ تر از . گردند  و ضبط میئیشده، شناسا" شسته"

  .تاکنون، برای مبارزه با جرائم سازمانيافته فراخوانده است

 --------------------------   

  توضيحات

فريقا توليد، و ا، الماسی است، که در مناطق بحرانی در "نينالماس خو"، " کمبرلينۀتوافقنام "براساس تعريف -

   :منبع. گيرد درخدمت تأمين مالی جنگھای داخلی، و درگيريھای گروھی قرار می

http://de.wikipedia.org/wiki/Blutdiamant 

ھدف .  کشور عضو اروپای متحد، امضاء شده است٢٧ کشور به اضافه ۴۶وی ، از س٢٠٠٢ فوق در سال ۀتوافقنام

  .قرارداد فوق، جلوگيری از معامالت اين نوع الماس است

  

  نظر مترجم پيرامون مقاله

 گزارش نھاد وابسته به سازمان ملل، نقل و انتقال کارجويان و يا فراريان سياسی را ھم، در چھارچوب اقدامات

زند؛ در صورتی که اين طبقه بندی،  شدن آنھا دم می" قربانی "ار داده، با ريختن اشک تمساح، ازقر" جنايتکارانه"

  . ، ھمخوان نيست"تجارت "با واقعيت و داليل اين نوع فعاليت و يا

انسانھا و گروھھای جمعيتی در تمام طول تاريخ بشر، برای دستيابی به شرايط انسانی تر زندگی، و يا فرار از جھنم 

. کم بر کشور خود، مرزھا را پشت سر گذاشته، به سرزمينھا، قلمروھا و يا کشورھای ديگری مھاجرت کرده اندحا

، اين ئیدر کدام اثر جدی و تحقيق تاريخی، در کدام لوحه و قانون قرون گذشته، و در کدام تعريف حقوقی بورژوا

  ، خوانده شده است؟"جرم"و " تبھکاری"، "جنايت " جمعيتی،ئیجاه جاب

کند،  د آميز، منتشر میئي سوسيال دموکرات فرانکفورتر روند شاو، که اين گزارش را گوسنفدوار، حتی تأۀروزنام

  میالمان سياسی و اجتماعی در ۀ، عليه صدھا ھزار پناھند"تبھکارانه"آگاھانه و يا ناآگاھانه دست به اعمال تبعيض

اقاً از طريق قاچاقچيان، با پرداخت پولی سنگين و ريسک کردن جان خود، به اين زند؛ يعنی عليه جمعيتی که اتق

 مرتکب شده، يا دست به ئی صدھا ھزار نفری، جرمی جناۀ کوته بين، اين تودۀطبق نگرش نويسند. کشور آمده اند

بسياری در پارلمان ، افراد المانکه از ميان ھمين مھاجران در  در حالی! ھمکاری با باندھای جنايتکار زده اند

  .کار ھستنده ی، مراکز تحقيقی، دانشگاھی و دولتی مشغول بئسراسری و پارلمانھای منطقه 

!) يعنی چينی( تقلبی، و يا قاچاق کاالھای امريکا ميليون به ٣گزارش سازمان ملل، آنجا که به مھاجرت بيش از 

که قاچاق مواد  اين. دھد  نشان می- ر تنظيم آن است دامريکا ۀ که نقش مؤثرتر نمايند-کند، دم خروس را اشاره می
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اما اينکه بر ھر . مخدر و انواع ديگری از تبھکاريھا بايد آشکار شده، مورد بررسی قرار گيرند، يک حقيقت است

 ادعای جريانات راست و راست افراطی، صحه گذارده، حتی مھاجرت و پناھندگی به غرب، به فعاليتھای

  . تعبير شود، چيز ديگری است-قاوله نامه ھای بين المللی خالف م- "تبھکارانه"

، که شامل ئیکند، که نھادھای دولتی در برابر پول شو گزارش دفتر سازمان ملل، حتی به اين واقعيت اشاره می

اين دفتر و تنظيم . کنند گردد، ناتوان بوده، آن را نظاره می می" تبھکارانه"ت درآمد ناشی از تجار% ٧٠بيش از 

حجم [ ميليارد دالر٨٧٠ای به ميزان نندگان گزارش آن، بايد حتماً بھتر از ھر کسی بدانند، که کسب سود ساالنه ک

، بدون نوعی رابطه با دستگاھھای "تبھکاری " اقتصادیۀ، از طريق رشت!] برابر آن باشد۴معامالت بايد حداقل 

س قاچاق ومحصوالت تقلبی، الماس و فلزات قيمتی،  اينھمه مواد مخدر، اجنائیجاه برای جاب. دولتی، عملی نيست

ليس، و نظير وزارت خانه ھای مربوطه، ادارات گمرگ و پئیبمب و موشک و تير و تفنگ، حتماً بايد از ساختارھا

بنادر، فرودگاھھا، جاده ھا، اتوبانھا و خطوط آھن، بانکھا، صرافی ھا، و فروشگاھھای کوچک و بزرگ استفاده 

.  صنعتی ھم، بدون اطالع و يا ھمدستی ادارات دولتی غير ممکن استۀاز اين ساختارھای اصلی جامعاستفاده ! شود

  . گردد که، بخش مھمی از موارد فوق، اساساً به بازار داخلی کشورھای غربی مربوط می صرفنظر از اين

وضوع مھاجرت مردم به  ساختن مئیبود، اگر از جنا گزارش نھاد وابسته به سازمان ملل، اعتماد برانگيز می

عنوان يک پيش شرط اساسی، بر ه کشورھای صنعتی خودداری کرده، برای مقابله با جرائم واقعی، قبل از ھمه و ب

  .کرد ضرورت رفرم دستگاھھای دولتی و نظام بانکی در کشورھای غربی، تأکيد می

 از آنجا که در - ،" "مت نقل قول مستقيم  پرانترھا و توضيحات درون آنھا، ھمچنين قراردادن کلماتی در درون عال-

  .، از مترجم است-ی عناوين خاصی را شامل شده، و در فارسی، کمتر شناخته شده ھستندالمان

  سودھای ميلياردی باندھای جنايتکار: عنوان اصلی مقاله

  Bettina Vestringبتينا وسترينگ : نويسنده

  ١٣٩١ ]انسرط[ تير٢۶ - ٢٠١٢ جوالی ١۶: تاريخ انتشار مقاله

http://www.fr-online.de/politik/organisierte-kriminalitaet-verbrecherbanden-machen-

milliardengewinne,1472596,16633034.html  

  :اصل گزارش نھاد وابسته به سازمان ملل به زبان انگليسی در منبع زير

http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/July/new-unodc-campaign-highlights-

transnational-organized-crime-as-an-us-870-billion-a-year-business.html 

 ---------------------   

 Frankfurter Rundschauی فرانکفورتر روندشاوالمانروزنامه : منبع

  ٢٠١٢ جوالی ١٨ -١٣٩١]سرطان[ تير٢٨

 

 

  

 

 


