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  يقاچاق كاال در مناطق مرز يتيامن يامدهايپ
  

   يحيفص اله حبيب
  امام يادگارواحد  يمدرس دانشگاه آزاد اسالم -يشهر ريزي و برنامه ياجغراف دكتري

habibfasihi@yahoo.com  
  

 چكيده
ياد و علل گوناگون دارد كه ي زقاچاق كاال در مفهوم نقل و انتقال غيرقانوني كاال از خارج كشور به داخل و بر عكس آن ، سابقه

به همين ترتيب پيامدهاي قاچاق نيز متوجه . هاي اقتصادي كشور در بعد كالن است عمدتاٌ در ارتباط با ساختار و سياست
اما در اين ميان مناطق مرزي و مرزنشينان به دليل زندگي در مجاورت مرز ، . تمام كشور و زندگي آحاد مختلف جامعه است 

ي ، خست محيط طبيعي و مهجوريت  ، بيش از مردمان ساكن در مناطق ديگر تحت تاثير اين پديده قرار دارند محروميت نسب
كاري و فقر ،  و  قاچاق كاال در مناطق مرزي گذاري ،  بياي از دور تسلسل ميان ناامني ، نبود سرمايهرسد گونهبه نظر مي. 

گذاري در مناطق مرزي شده  و پيامد آن عدم ايجاد اشتغال ، انع جذب سرمايهبه اين ترتيب كه ناامني م. وجود داشته باشد 
قاچاق فعاليتي غيرقانوني است و از اين رو . نمايد كاري و فقر است كه جمعيت را ناگزير از دست زدن به كار قاچاق ميبي

-هاي مسلّح به اين كار مبادرت ميگروهبيند و به اشكال مختلف حتي در پناه قاچاقچي خود را روياروي قانون و حكومت مي
  . ورزد كه حاصل كار درگيري ، آسيب جسمي ، روحي و اجتماعي و در نهايت ناامني است 

  
  مناطق مرزي ؛ مرزنشينان ؛ قاچاق كاال ؛ ناامني :يديكل واژگان

  
  
  مقدمه 

مره و يا براي كسب درآمد و تامين معاش ، هاي دور ساكنان نواحي مرزي براي تامين ملزومات زندگي و مايحتاج روزاز گذشته
هاي مرزي با مراكز بازاري داخل كشور در فاصله زيادتر سكونتگاه. پرداختند سوي مرزها ميبه مبادالت تجاري با ساكنان آن

غالب . وده است نمسوي مرز، از جمله داليلي بوده كه مرزنشينان را به اين كار ترغيب ميبرابر نزديكي به شهرها و بازارهاي آن
هاي هاي باالي حمل و نقل كاال  در شرايط محيطهاي مرزي از مراكز توليد و عرضه كاال در كشور دورندو هزينهسكونتگاه

هاي توليد ، كاالهاي توليد گذر  و گاه ناامن سبب شده كه حتي با فرض يكساني هزينهبياباني و يا كوهستاني و نقاط سخت
در حالي كه در بسياري موارد مرزنشينان قادر . ب باالتري از مركز كشور در حواشي و مرزها عرضه شود داخل با قيمت به مرات

  . اند تر در شهرهاي مجاور مرز در كشور همسايه بودهبه تهيه كاالهاي مشابه با قيمت پايين
رفت و بيشتر جنبه خودمصرفي ر نميهاي غيررسمي از قلمروهاي مرزي فراتي پيش شعاع نفوذ اين نوع از تجارتتا چند دهه

داران محلي براي رفع نيازهاي جمعيت ساكن در حواشي مرزها اقدام به ورود كاال يا صادرات اقالم ها و مغازهخانواده. داشت 
 - يهاي جزئي از اين قسم ، تاثيرات چندان قابل توجهي در ساختار فيزيكاز اين رو تجارت. نمودند مختصر توليدات محلي مي

  . كالبدي شهرهاي مرزي برجا نگذاشته و تاثيرات فرهنگي اجتماعي و امنيتي آن نيز چندان ملحوظ و نمايان نبود 
مندي از درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات آن ، واردات كاالها از زماني كه درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور وارد شد و با بهره

ي مصرفي عموميت يافت ، تجارت غيررسمي در مناطق مرزي نيز به موازات رشد و رشد روزافزون پيدا كرد و فرهنگ و زندگ
- ي شهرها و سكونتگاهگسترش تجارت درون مرزي و برون مرزي در كشور ، گسترش پيدا كرد و از حالت خودمصرفي در حوزه
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عنوان قاچاق كاال به طور اي بهسئلهاز اين زمان بود كه م. ي كشور سرايت نمود تري در تمام پهنههاي مرزي به شعاع گسترده
هاي گوناگون جدي گريبانگير اقتصاد كشور شده و اين پديده در نواحي مرزي بروز و ظهور بيشتري يافت و بالطبع از جنبه

هاي فرهنگي اجتماعي جوامع مرزنشين هاي اين مناطق و الگوهاي زندگي و ويژگيتاثيرات عميقي نيز بر شهرها و سكونتگاه
  .   ا نهاد برج
كه دولت با تاسيس گمرك  و اعمال تعرفه  1282شايد بتوان گفت از سال . اي نوپا و نوظهور نيست ترديد قاچاق كاال پديدهبي

اما اين مسئله در گذر زمان . و كنترل ، واردات و صادرات كاال را تحت نظارت قرار داده ، قاچاق كاال نيز شكل گرفته است 
تري يافته است  تا جايي كه ي افزونده و به موازات تالش زيادتر دولت بر اعمال كنترل بر اقتصاد ، گسترهتر شتر و جديمهم

  . اكنون به عنوان يك خطر و تهديد جدي در اقتصاد كشور ، توجهات را به خود معطوف نموده است 
تمدن، .( درصد كاالهاي قاچاق تهران است  70از  شود كه باراندقاچاق كاال امروزه در تمام نقاط كشور رواج دارد  و گفته مي

شوند و بنابراين ورود ي كاالهاي وارداتي از مسيرهاي خشكي و آبي وارد كشور مياما بايد توجه داشت كه عمده)  56: 1390
هاي حاشيه اهاز اين رو ساكنان نواحي مرزي و شهرها و سكونتگ. يا صدور هر كاالي مشمول قاچاق ، مستلزم گذر از مرز است 

گفتار حاضر بعد امنيتي . مرزها درخط مقدم ورود و صدور كاالهاي قاچاق و در صف اول تاثيرپذيري از اين پديده قرار دارند 
  . دهد اين تاثيرپذيري را مورد كنكاش و بررسي قرار مي

  مفهوم و تعريف قاچاق كاال
بان به سمت تجارت مواد مخدر ، اسلحه  ، انسان و مشروبات آيد ذهن غالب مخاطمعموال وقتي از قاچاق سخن به ميان مي

شود  در حالي كه تنها ي قاچاق با مفاهيم فوق شناخته ميبه عبارت ديگر در اذهان عمومي كلمه. شود الكلي متوجه مي
، محصوالت خوراكي  ،  بسياري از كاالهايي كه به عنوان لوازم خانگي. بخشي از مصاديق قاچاق در مضامين ياد شده قرار دارند 

آشاميدني و دخاني ،  كاالهاي بهداشتي ، دارويي و پزشكي و حتي ابزارهاي صنعتي و لوازم يدكي در بازار و مراكز مصرف 
  .ي كاالهاي قاچاق قرار دارند گيرند ، در زمرهعرضه شده و مورد استفاده قرار مي

-آن« در لغتنامه دهخدا اين كلمه . است » برده« يا  » ربوده« عناي مشتق شده وبه م »قاچماق«از كلمه تركي  1كلمه قاچاق 
« در جايي ديگر به  ) 1386دهخدا ، .(  ، معنا شده است» چه ورود آن به كشور ويا معامله آن از طرف دولت ممنوع است

.( » قاچاق گفته شده است پنهاني انجام شود يا متاعي كه معامله يا ورود آن به كشور ممنوع است كاري بر خالف قانون كه
هاي تاحدودي و در متون مختلف به تعريفدر قوانين كشور از قاچاق تعريف مشخصي ارائه نشده  )2607:  1376معين ،  

نقل وتجارت اين اشياء يا وساطت در اين امر جهت  وارد كردن اشياء ممنوع الورود، حمل و چه برخيخوريم چنانمتفاوت برمي
را  الصدور از مملكت، با علم به ممنوعيت آن از قبيل تسليم اشياء موصوف به متصدي حمل ونقل،  ممنوع خارج كردن اشياء

الصدور، از ورود و صدور كاال به  الورود و خارج كردن اشياء ممنوع عالوه بر وارد كردن اشياء ممنوعاند و برخي ديگردانستهقاچاق 
موسسه (.اندهرعايت مقررات وضوابط گمركي نيز به عنوان قاچاق  نام برد كشور بدون پرداخت حقوق قانوني دولت يا بدون

  ) 7:  1388تدبير اقتصاد 
-نويس اليحه جامع مبارزه با قاچاق كاال و ارز كه اكنون در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيده ،  قاچاق كاال ايندر پيش

 و گردد ارز و كاال خروج و ورود به مربوط قانوني تشريفات نقض موجب كه فعلي ترك يا فعل هر: گونه تعريف شده است 
 يا  ورودي مبادي در كه آن از اعم باشد، شده تعيين مجازات آن براي و محسوب قاچاق قوانين، ساير يا و قانون اين براساس

  .شود كشف داخلي بازار در آن عرضه محل تا كشور از نقطه هر
توان گفت كه وقتي كااليي بدون طي كامل تشريفات قانوني و پرداخت عوارض زئيات مياي جدر مجموع  و با صرف نظر از پاره

ممكن است اين كاال از نوع كاالهايي باشد كه ورود و مصرف آن . شود مقرر به كشور وارد شده يا صادر گردد ، قاچاق تلقي مي

                                            
1- Smuggling ;  Contraband  
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لحاظ لحاظ شرعي  و قانوني جايز است اما به و يا اين كه مصرف آن به) مثل مشروبات الكلي( در هر شرايطي ممنوع است 
هايي نيز كه در راستاي چنين فعاليت. آيد طور كامل طي نكرده ، قاچاق به حساب ميكه تشريفات مقرر قانوني را بهاين

  . گيرد مي شرايطي از ورود و صدور كاال انجام پذيرد ، به عنوان فعاليت قاچاق غير قانوني شناخته شده و مشمول مبارزه قرار
  اشكال و علل قاچاق كاال در ارتباط با جمعيت مرزنشين

هاي مختلف قاچاق كاال كه در مفهوم عام آن وارد نمودن يا خارج كردن كاال به طريق غيرقانوني است به صورت  
- اخواه با مرز و سكونتگاهنسوي مرز است ، خواهجا كه در ارتباط با خارج از كشور و آنشود اما هر شكلي از آن از آنانجام مي

  . كند باشد ، ارتباط پيدا ميهاي مرزي مربوط بوده و با امنيت اين مناطق كه موضوع بحث اين مقاله مي
يافته ، هاي سازمانصورت قاچاق چنين است كه افراد يا گروهآشكارترين شيوه واردكردن يا صادرنمودن كاال به   
در .دهند  ها و ماموران كنترل مرز ،   ازخط مرزي عبور ميمخفيانه و  دور از چشم پاسگاههاي وارداتي يا صادراتي را محموله

  .سازند هاي مسلّح  عملي ميها اين كار را با پرداخت رشوه و تطميع ماموران و يا در حمايت گروهمواردي نيز آن
هاي قانوني شوند ، اما عامالن قضيه از ضعفمي وارد كشور) گمركات ( بخشي از كاالهاي قاچاق با اين كه از مبادي رسمي  

ها به شگردهاي ديگري متوسل همچنين ممكن است آن. نمايند موجود سوءاستفاده كرده و به ميزان مقرر تعرفه پرداخت نمي
اليي را به ها و اسناد گمركي را جعل و دستكاري نموده يا اسناد خالف واقع ارائه كنند  و كاحسابشوند مثل اين كه  صورت

   .جاي كاالي ديگر معرفي و ترخيص نمايند 
ها و تشويق آنان به ماندگاري و پرهيز از مهاجرت گاهي نيز مرزنشينان از تسهيالتي كه دولت به منظور حمايت اقتصادي از آن

ظاهر  يت تجاري و بهقائل شده سوء استفاده كرده و در يك همدستي با قاچاقچيان شهرهاي بزرگ ، كاالهايي را در قالب فعال
هاي گذر مرزي مرزنشينان  با صورت ظاهري قانوني اما هاي مرزنشين و يا در قالب پروانههاي مرزي و يا تعاونيقانوني بازارچه

 هاي شركت تاسيس اجازه جامعه، از قشر اين از حمايت راستاي در دولت. كنند حقيقتي غيرقانوني و قاچاق به كشور وارد مي
 مقررات قانون اجراي نامه آيين 17 ماده 3 تبصره طبق نشيني، مرز كارت دريافت با مرزنشينان و داده را نشينان زمر تعاوني

 نفر هر ياد شده نامه آيين 17 ماده طبق و وارد كاال قلم 47 تا توانند مي وزيران ، هيئت 1373 سال مصوب واردات و صادرات
. كنند اقدام تسهيالت شمول از خارج و ضوابط طبق كاالها واردات با كه هستند مجاز و كنند صادر كاال ريال ميليون يك تا

 هستند، كشور پايتخت در بيشتر كه اي حرفه داران سرمايه از خود فعاليت انجام براي ندارند كافي سرمايه چون متاسفانه ولي
. كنند مي تسهيالت از استفاده با صادرات و رداتوا به اقدام استان مراكز با گاهي و تهراني داران سرمايه با و گيرند مي كمك
 دور قانونگذار هدف از قانون، پوشش در كاال مصرف قاچاق يعني عمل اين با و شود مي منظور تعاوني حساب به حاصله سود
 واردات و صادرات مقررات قانون 11 ماده موجب به 1372 سال در. شود  مي ترخيص معافيت با كاال كه دليل اين به. افتد مي

 محصوالت و ها كاال صادرات مرزي، نواحي در مستقر مردم براي درآمد و اشتغال ايجاد. يافت رسميت مرزي هاي بازارچه فعاليت
 اين مردم نياز مورد كاالي واردات و مرزي مناطق در اجتماعي امنيت ايجاد همجوار، كشورهاي به مرزي مناطق در شده توليد

 غير تجارت بر شكل دو ها به بازارچه اما  فعاليت. است  بوده دولت توسط مرزي هاي بازارچه تصويب داليل ترين عمده از مناطق
 و حقوق پرداخت از فرار براي كه صادراتي يا وارداتي كاالهاي در گويي زياد يا گويي كم نخست، : گذاشته است تاثير قانوني
 ورود يا صدور براي معبري كه است ها بازارچه اين اي حاشيه هايراه دوم،. است گرفته صورت بازرگاني سود و گمركي عوارض

  خانوارهاي سرپرستان تصميمات دولت، آخرين موجب به)  195:   1390معصومي و همكار ، ( .باشد مي ها كاال مجاز غير
 و باريك ماه دو هر رزيم مبادالت كارت از استفاده با توانندمي مرزي استان 4 در مرز كيلومتري 20 شعاع در ساكن روستايي

گونه تسهيالت در اين)   45059نامه شماره تصويب:  1390هيئت وزيران ، ( . نمايند وارد كاال ريال ميليون 15 سقف تا بار هر
ها از همچنين است سوء استفاده كاركنان لنج. سازد كنار مصالح و آثار مثبت ، زمينه را براي قاچاق كاال نيز فراهم مي

    .   لنجي در نظر گرفته است ها  با عنوان كاالي تهتي كه دولت براي حمايت اقتصادي آنتسهيال
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كشورما  از يك موقعيت ترانزيتي ممتازي برخوردار است و . دهد ها رخ ميصورت ديگر قاچاق كاال در كار ترانزيت محموله
يكي از اشكال قاچاق كاال در قالب .  آيد ساب ميحگذرگاهي براي حمل كاالهاي وارداتي و صادراتي كشورهاي پيرامون به

ها با ترفند خاصي برداشته شده و پيوندد به اين صورت كه معموالً پلمپ محمولهوقوع ميها از داخل كشور بهترانزيت محموله
ارشده و وسيله جاي كاالي مورد ترانزيت ، دوباره پلمپ مثل حالت اول برقرپس از جايگزيني  چيزهايي مثل آجرو سنگ  به

همچنين است كاالهايي كه در وسيله نقليه ترانزيت جاسازي شده و با تخليه آن در داخل ، . شود نقليه از كشور خارج مي
  . گردد معادل وزني آن از چيزهاي ديگر جايگزين مي

چه در خطوط هوايي خصوص آن جز درطور كلي بايد گفت كه بهدر هر حال قاچاق كاال شگردها و اشكال متفاوتي دارد اما به 
شود ، تمامي اشكال ورود يا خروج غيرقانوني و قاچاق كاال ، اين و عمدتاّ به شكل كاالي قاچاق همراه مسافر ، وارد يا خارج مي
  .گردند ها ميمناطق مرزي و جمعيت مرزنشين هستند كه درگير اين فعاليت

هاي مختلف اين پديده بسيار سازد نيز همچون اشكال و صورتراهم ميهاي قاچاق را فعلل و عواملي كه موجبات فعاليت 
  .گردد يابد اشاره ميها كه بخصوص با مرز و مرزنشينان ارتباط مياي از آنمتنوع و گسترده است كه تنها به پاره

 و واردات در زيادي ايهمحدوديت و باالست گمركي هايتعرفه ، است پاگير و دست و   گسترده گمركي مقررات ما كشور در 
مرز وجود  دوسوي در كاالها قيمت ي ميانامالحظه قابل تفاوت اين موضوع باعث شده كه . دارد وجود كاالها بسياري صادرات

خصوص بخاطر كشف را به قاچاق ريسك و برده باال را قاچاق تفاوت زياد قيمت در دو سوي مرز ، سودآوري. داشته باشد 
مرتضوي ، ( . سازدمي قبول قابل رود ، درصد فراتر نمي 8/3هاي قاچاق كه بنا به اظهار مسؤالن ازمولهدرصد ناچيزي از مح

هاي توليد ، ضعف در مديريت باالبودن هزينه . شوندمي وسوسه قاچاق كار به زدن دست در افراد شرايط اين در ) 3:  1388
ي توليد داخل  ، شود كه بسياري از كاالهايد بسياري از كاال سبب ميتوليد ، پايين بودن فناوري و نبود مزيت نسبي در تول

دولت  ،جدا از هدف تامين درآمد ، به منظور حمايت از توليد . تر تمام شده  يا با كيفيت پايين به بازار عرضه شوند گران
) مثل لوازم  آرايشي ( ي كاالهاي تجمالتي هباال بودن تعرف. گيرد ي بااليي در نظر ميداخلي ، بر واردات كاالهاي مشابه تعرفه

اين موضوع يكي از داليل اختالف گزاف قيمت ميان بسياري از كاالها در دو سوي مرز است كه . نيز توجيهات ديگري دارد 
 رود مي باال ميرس واردات هزينه ، تعرفه مانند تجاري موانع افزايش با. نمايد انگيزه واردات غيرقانوني و قاچاق آن را تقويت مي

برخي كاالها  )57:  1385،  پژويان و همكار( .يابد مي افزايش زيرزميني اقتصاد و قانوني غير تجارت براي انگيزه آن دنبال به و
شوند ، اصوالّ توليد ، خريد و فروش و مصرف آن  در داخل كشور ممنوع است اما عنوان كاالهاي ممنوعه شناخته مينيز كه به

گردان هاي دريافت از ماهواره و داروهاي روانمشروبات الكلي ، دستگاه. ود تقاضا ، واردات قاچاق آن رواج دارد به لحاظ وج
 ، گذشته هايسال در نيز انرژي هايحامل خصوصبه كاالها برخي به يارانه پرداخت . ترين نوع از اين كاالها هستند معمول
گرديده و خروج غيرقانوني اين كاالها را سبب   باعث ديگر كاالهاي و نان و آرد ، رودا ، سوخت مورد در را قيمتي بارز اختالف

.    است نرفته ميان از كاالها اين قاچاق هايزمينه هنوز نيز هايارانه هدفمندي طرح حتي با اجراي مرحله نخست. گرديد مي
گذرهاي غيرقانوني از مرز معموالّ افرادي كنندگان انتقال كاالهاي قاچاق به شكل گذران و هدايتگرچه سرمايه  

شهرها مستقر هستند ، اما ترديدي وجود اي است كه بيشتر در تهران و كالنغيرمرزنشين هستند و سرنخ قضيه در دستان عده
نيز كه  باندهاي قاچاقي. باشند اندركاران ، مردمي از ساكنان شهرها و روستاهاي مرزنشين ميندارد كه عامالن اجرايي و دست

توان گفت كه بدون حضور و عملكرد بنابراين مي. ها فعاليت دارند گيرد غالباّ افرادي از جمعيت مرزنشين در آنشكل مي
  . پذير نيست هاي قاچاقي كه مستلزم گذرهاي غيرقانوني از مرز است عمالّ امكانجمعيت مرزنشين فعاليت

 مرز را آن كيلومتر 4113 مقدار اين از.  دارد همسايگان با خاكي -بيآ مشترك مرز كيلومتر 8731 حدود در ما كشور   
 مرزهاي از كيلومتر 2700 همچنين.  دهندمي تشكيل باتالقي يا ايدرياچه ، ايرودخانه مرزهاي را كيلومتر 1918 و خشكي
در سال .) 76:  1381 ، صفوي( . هستند آبي مرزهاي ، عمان درياي و فارس خليج ، مازندران درياي هايكرانه طول در كشور
شهرستان در كنار خليج فارس  20. اند شهرستان كشور داراي مرز  خشكي يا آبي با كشورهاي همسايه بوده 100تعداد 1390
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هاي درياي خزر نيز يك در كناره. گردند شهرستان از راه درياي عمان با كشورهاي همسايه مرتبط مي 4و تنگه هرمز   و 
شهرستان كشور  60.  شهرستان از  استان گيالن قرار دارند  9شهرستان از استان مازندران و  12استان گلستان ، شهرستان از 

  )1(جدول . ( داراي مرز خشكي با كشورهاي همسايه هستند 
  هاي مرزي ايران شهرستان. 1جدول 

  استان مربوط   هاي مجاورشهرستان  پيرامون هايآب يا كشور
  خوزستان  آبادان-هويزه –خرمشهر  –ادگان دشت آز-شوش  عراق
  

  خليج فارس
  هنديجان  –ماهشهر  –شادگان  –آبادان 
  بوشهر   - كنگان  -دير -دشتي–تنگستان  -بوشهر - گناوه –ديلم 
  فارس  مهر -المرد 

  هرمزگان  بندرعباس -ابوموسي –بندرلنگه  –) گاوبندي( پارسيان 
  ميناب  –قشم  –خمير   تنگه هرمز
  جاسك-ميناب   درياي عمان

  سيستان و بلوچستان  بهارچاه-كنارك -ميناب 
  زاهدان -خاش  –سراوان  –سرباز   پاكستان

  
  افغانستان

  ميان كنگي –زهك  –زابل  –زاهدان 
  خراسان جنوبي  نهبندان -سربيشه  –درميان  –قائنات 
  خراسان رضوي  سرخس  -تربت جام –تايباد  –خواف 

  
  

  منستانترك

  قوچان -درگز  –كالت  –سرخس 
  خراسان شمالي  بجنورد -شيروان 

    بندر تركمن  - تپه مراوه –گنبد كاووس   –قال آق
    گلستان

  درياي خزر
  بندر تركمن

چالوس  –نوشهر  –نور  –محمود آباد  –بابلسر  –جويبار  –سارس  –نكا  –بهشهر 
  رامسر  –آباد عباس –تنكابن  –

  رانمازند

 –رضوانشهر  –انزلي  –رشت  –آستانه اشرفيه  –الهيجان  –لنگرود  –رودسر   
  آستارا -طوالش 

  گيالن

  
  آذربايجان

  اردبيل  آبادپارس –بيله سوار   -گرمي –مشكين شهر  –نمين 
    ماكو

  
  

  آذربايجان غربي

  ماكو  ارمنستان
  چالدران

  چالدران  تركيه
  اروميه - سلماس  –خوي 

  
  
  
  عراق

  سردشت - پيرانشهر  –اشنويه 
  كردستان  سروآباد - مريوان  –سقز  –بانه 
  كرمانشاه   -قصرشيرين  –سرپل ذهاب  –ثالث باباجاني  –جوانرود  –پاوه 

  ايالم  دهلران - مهران  –ايالم  –ايوان 
  خوزستان  خرمشهر - هويزه  - دشت آزادگان -شوش

  هاي مختلف كشورهاي استانستاني درگاه استاندارياستخراج از نقشه تقسيمات ا: ماخذ
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- هاي تقسيمات  داخلي استانو با توجه به محدوده 1385بر اساس آمارهاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال   
هاي شمال و جنوب كشور زندگي هاي مجاور مرزهاي خشكي يا آب،  مجموع جمعيتي كه در شهرستان 1389ها در سال 

ها نيز كه مردمان برخي شهرستان. نفر يعني حدود يك سوم جمعيت كشور بوده است   312/411/22غ بر كردند بالمي
ها در در اي تحت تاثير مرز بوده و بخشي از آنبالفاصله در كنار مرز قرار نگرفته اما در فاصله نزديكي از مرز قرار دارند ، به گونه

هاي استان سيستان و بلوچستان ، ي شهرستانماندهتوان باقيآن جمله ميهاي قاچاق كاال مشاركت دارند كه از فعاليت
هاي مجاور درياي خزر در استان مازندران و قسمت جنوبي استان همچنين بايستي شهرستان. هرمزگان و بوشهر را مثال زد 

با اين حال بازهم . لي كشور تلقي نمود  هاي داخگيالن را از نظر تاثيرپذيري از مرز در رابطه با قاچاق كاال ، همانند شهرستان
اي از كاالهاي قاچاق بخش عمده. گردند هاي مرز و ارتباط آن با قاچاق كاال متاثر ميرقم قابل توجهي از جمعيت از ويژگي

آمار  ند وهاست در دام قاچاق گرفتارمرزنشينان سال. يابد توسط همين مرزنشينان به كشور وارد شده و نقل و انتقال مي
  )2جدول . ( هاي داخلي است هاي مرزي به مراتب باالتر از استانهاي قاچاق در استانپرونده

  1389در سال  هاي تشكيل شده براي قاچاق كاال به تفكيك استانپرونده. 2جدول 

ان 
ست

ه ا
رتب

  

جمعيت در سال   استان
1385*  

هاي تعداد پرونده
متشكله قاچاق 
كاال در سال 

1389**  

پرونده متشكله  تعداد
قاچاق كاال در هر ده هزار 

  نفر جمعيت

   3/25  6079  2405742  سيستان و بلوچستان  1
  8/19  2850  1440156  كردستان  2
   3/15  2150  1403674  هرمزگان  3
   4/11  725  636420  خراسان جنوبي  4
  3/10  2969  2873459  آذربايجان غربي  5
  2/9  1723  1879385  كرمانشاه  6
  3/8  797  964601  زنجان  7
  7  698  990818  يزد  8
  5/6  578  886267  بوشهر  9
  1/6  3409  5593079  خراسان رضوي  10
  6  1028  1703267  همدان  11
  6/5  1483  2652413  كرمان  12
  7/4  298  634299  كهكيلويه و بويراحمد  13
  2/4  479  1143200  قزوين  14
  4  1751  4336878  فارس  15
  4/3  461  1351257  مركزي  16
  2/3  1444  4559256  اصفهان  17
  3  1277  4274979  خوزستان  18
  3  710  2404861  گيالن  19
  9/2  1038  3603456  آذربايجان شرقي  20
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  8/2  244  857910  چهارمحال و بختياري  21
  8/2  339  1228155  اردبيل  22
  7/2  148  545787  ايالم  23
  5/1  265  1716527  لرستان  24
  3/1  141  1046737  قم  25
  3/1  79  589742  سمنان  26
  1  1409  13622366  تهران  27
  5/0  41  811572  خراسان شمالي  28
  3/0  47  1617087  گلستان  29
  2/0  51  2922432  مازندران  30

   1385اطالعات سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال : مركز آمار ايران   *: مĤخذ 
   و ارز ، اداره كل آمار و اطالعاتمركز پژوهش ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال **  
  

هاي قاچاق كاال را به نسبت جمعيت خود دارا استاني كه بيشترين پرونده 6مشخص است كه ) 2(با توجه به اطالعات جدول 
نفر پرونده در هر ده هزار  9/4هاي متشكله قاچاق در كل كشور ميانگين رقم تعداد پرونده. هاي مرزي هستند اند از استانبوده

هاي قاچاق كاال شهرت دارند يعني آيد و ميانگين اين رقم براي شش استان مرزي كه از نظر فعاليتجمعيت بدست مي
برابر رقم  2/3يعني  5/15سيستان و بلوچستان ، كردستان ، هرمزگان ، خراسان جنوبي ، آذربايجان غربي و كرمانشاه برابر 

برابر و  2/5،  1389هاي قاچاق تشكيل شده در سال ن و بلوچستان  تعداد پروندهدر استان سيستا.  باشد ميانگين كشور مي
  .برابر رقم ميانگين كل كشور بوده است  4در استان كردستان بيش از 

  
  كاري ، فقر و قاچاق كاال در مناطق مرزيور تسلسل ناامني ، بيد

به اين مفهوم كه . ارتباط با قاچاق كاال وجود دارد رسد نوعي دور تسلسل ناامني در در اغلب مناطق مرزي به نظر مي  
هاي امنيتي موجود گذاري بخش خصوصي و دولتي در مناطق مرزي ، نبود امنيت يا ضعفي سرمايهيكي از عوامل بازدارنده

شتغال ، هاي اهاي اقتصادي مناطق مرزي و در نتيجه فراهم نيامدن فرصتگذاري سبب ناشكوفايي ظرفيتضعف سرمايه. است 
آورد تا افراد و اي فراهم ميتنگناهاي معيشتي بوجود آمده  خود انگيزه. گردد هاي معيشتي ميكاري ،  فقر و نابسامانيبي

جا كه عمل قاچاق ، غيرقانوني است از آن. وجوي منابعي براي گذران زندگي، ناگزير به كار قاچاق بپردازند ها در جستخانواده
ي مرزنشيني جامعه. اي نامطلوب اين پديده ، عزم دستگاه حكومتي بر مقابله و جلوگيري از رخداد آن است و به لحاظ پيامده

داند و به شگردهاي مختلف حتي كه ناچار از دست زدن به كار قاچاق گرديده خود را روياروي قانون ومجري و ضابط قانون مي
ورزد كه نتيجه چيزي جز درگيري ، بازداشت ، محكوميت ار مبادرت ميهاي معاند و ضدانقالب به اين كدر پوشش و پناه گروه

كاري و گذاري ، بيي مقابله با حكومت و استمرار ناامني ، فقدان سرمايهها خود زمينههركدام از اين. شدن نيست و حتي كشته
  )1(شكل . تكرار دوباره اين دور خواهد بود 
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  ،فقر و قاچاق كاال در مناطق مرزيكاري دور تسلسل ناامني ، بي. 1شكل 

 قرار الشعاع تحت را كشاورزي و صنعتي صرفه به مفيد ومقرون هاي فعاليت مرزي نواحي در قاچاق سوددهي و رواج  
 هاي ناامني دستخوش گاه كه( مناطق اين ي توسعه در را خصوصي بخش گذاران سرمايه و كشانده استقبال عدم به و داده

 با انگيزه سودجويي يا راهي گريزناپذير براي گذران زندگي ، به قاچاق گسترش. است كرده ترديد چارد )هست نيز اجتماعي
 تنها نه اتفاقات اين. عجين گرديده است  نيز  دولتي مأموران با درگيري و گيري گروگان  بندان، راه چون ديگري هاي پديده
 ضمن .است  داده سوق ديگر نقاط در گذاري سرمايه به نيز را بومي گذاران سرمايه بلكه نكرده فراهم را گذاري سرمايه اسباب

 و داده كاهش مطلوب اقتصادي ساختار نبود و فروش بازار از دوري لحاظ به را مناطق اين در گذاريسرمايه ي انگيزه كهاين
  .است شده حاضر ينيافته  توسعه وضعيت استمرار به منتهي

 از شغلي فرصت هزار 100 وارداتي، قاچاق كاالي دالر ميليارد يك هر ازاي به كار لليالمبين سازمان برآورد اساس بر  
 چندسال كه نظرسنجي طي. كرد ايجاد شغلي فرصت هزار 100 ساالنه توان مي مبلغ اين با ديگر عبارت به رود، مي دست
 نبود« شاخص شده انجام ايران تجاري آزاد مناطق مشكالت و خارجي گذاري سرمايه جذب هاي بازدارنده مورد در پيش
  )227: 1379شاهي، زارع.( است داده اختصاص خود به را نخست ي رتبه درصد 6/40 با »اقتصادي امنيت

 يابد، مي كاهش توليدي ، امور در گذار سرمايه براي گذاري سرمايه اشتياق و انگيزه قاچاق، سودآوربودن به دليل  
 متفاوت بسيار مولد گذاري سرمايه از حاصل سود با كه كندمي  قاچاقچي نصيب را سرشاري سود كوتاه فرصت در قاچاق زيرا

 از گذار سرمايه انصراف در كهاين ضمن كند منحرف اصلي كانال از را ها گذاري سرمايه تواند مي كاال قاچاق زاويه اين از .است 
) 281:  1381نورمحمدي،. (دارد اساسي قشن شود مي وارد هم قاچاق صورت به كه محصوالتي توليد در گذاري سرمايه
 اين قاچاق بخش در اما رسد نمي مطلوب بازدهي به مدت دركوتاه رسمي اقتصاد چارچوب در مولد گذاري سرمايه معموالً

 به كلي نگاهي در و كند مي سلب مولد گذار سرمايه از را خاطر امنيت و زا است تورم كه شود مي پذير زودترامكان سوددهي
 ي رابطه اقتصادي امنيت تأمين با داخلي هايگذاري سرمايه حجم افزايش. سازد مي وارد منفي شوك اقتصادي فتپيشر

 محيط بايد) نكنند فرار اصطالحاً يا( خارجي جذب نشوند هاي محيط به كشور هاي سرمايه كهآن براي و دارد مستقيم
  )53: 1373 كرباسيان،. (گردد فراهم داخلي بهتر و تر مطلوب

اي بودن را ي مناطق مرزنشين ، محروميت ، توسعه نيافتگي و حاشيههاي انجام شده در بارهبسياري از پژوهش  
توان  به تحقيقات جونز ، وايلد ، هانسن و قاليباف و همكاران اشاره نمود اند كه از آن جمله ميويژگي اغلب اين مناطق دانسته

  ) 9: 1387قاليباف و همكاران ، . ( 
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-صورت گرفته درجه توسعه)  1390اطاعت و همكار ، ( توسط اطاعت و موسوي  1388ر تحقيقي كه در سال د  
فرهنگي -شاخص اجتماعي 6زيربنايي و  –شاخص اقتصادي  9هاي كشور به روش تاكسونومي عددي  و از روي يافتگي استان

شويم بر ه بيشتر بوده و هرچه به عدد يك نزديك ميتر به صفر بيانگر توسعبر اين مبنا ارقام نزديك. محاسبه شده است 
از همه   1هاي مرزي است و سيستان و بلوچستان با رقم نيافتگي استاننتايج حاصله روشنگر توسعه. شودمحروميت افزوده مي

  ) 3جدول  .(گيرد تر قرار ميپايين
  هاي كشور درجه توسعه يافتگي استان. 3جدول 

رتبه توسعه 
  يافتگي

-رقم درجه توسعه  اناست
  يافتگي

رتبه توسعه 
  يافتگي

-رقم درجه توسعه  استان
  يافتگي

سيستان و   30
 بلوچستان

1  15  
 خراسان جنوبي

429/0  

  402/0  زنجان  14  733/0 هرمزگان  29
كهكيلويه و   28

 بويراحمد
  383/0  قم  13  683/0

27  
 خوزستان

چهارمحال و   12  649/0
  بختياري

374/0  

  359/0  گلستان  11  639/0 خراسان شمالي  26
  355/0  خراسان رضوي  10  554/0 لرستان  25
  354/0  مركزي  9  551/0 كرمان  24
  315/0  همدان  8  537/0 آذربايجان غربي  23
  301/0  آذربايجان شرقي  7  509/0 كردستان  22
  248/0  گيالن  6  497/0 بوشهر  21
  209/0  اصفهان  5  49/0 كرمانشاه  20
  196/0  تهران  4  .489/0 ايالم  19
  001/0  سمنان  1  47/0 قزوين  18
  001/0  مازندران  1  44/0 فارس  17
  001/0  يزد  1  435/0 اردبيل  16

  13:  1390اطاعت و همكار ، :  ماخذ 
تري از توسعه قرار دارند ، تنها سه استان ، ي پاييناستان كشور كه در مرتبه 16بر اساس ارقام جدول ، در ميان   

هاي مرزي از سويي از نظر سطح توسعه نسبت به توان فهميد كه استانمي 3و  2هايفيق اطالعات جدولاز تل .مرزي نيستند 
ها بيانگر شده قاچاق كاال در آنهاي تشكيلتري قرار گرفته و از سوي ديگر باالتر بودن پروندههاي داخلي در مرتبه پاييناستان

ها هاي قاچاق كاال در اين استانتوان فقر و محروميت را در فعاليتاين ميبنابر. هاست ، شيوع زيادتر قاچاق در اين استان
  . دخيل دانست 

 نفر هزار ده هر در كاال قاچاق شده تشكيل هايپرونده تعداد به مربوط ايداده ميان همبستگي ضريب محاسبه  
 ارتباط گوياي كه هدمي بدست را 557/0 رقم ،  )3( جدول يافتگي توسعه درجه به مربوط هايداده با) 2( در جدول  جمعيت

- اي پيرسون ميان دو دسته دادههمچنين ضريب همبستگي رتبه . كاالست قاچاق پديده شيوع و استان محروميت باالي نسبتاٌ
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كاال در  قاچاق بيشتر شيوع بر عاملي  محروميت كه گرفت نتيجه توانمي پس . دهد را بدست مي 43/0هاي مورد اشاره رقم 
 گيرودار در متعدد داليل به كه هستند مرزنشين جمعيت اين كه است آن گواه موارد اين وتمام است گرديده ناطق مرزيم

  . دارند قرار كاال قاچاق هايفعاليت
- هاي اجتماعي و قانونكاري با كجرويي روشني ميان  محروميت و بيمالحظات نظري و پژوهشي  نيز گوياي رابطه  

شكني در شرايط اضطرار يا طمع ، به هاي قاچاق كاال نيز به عنوان نوعي از كجروي و قانونطبع فعاليتشكني است كه بال
  . يابد شكلي با فقر و محروميت مناطق مرزي ارتباط مي

 هايي العمل عكس محروميت، از ناشي دروني كشمكش علت به معمول طور به ها انسان است كه معتقد 1دوالرد ژان  
 زيرا كند؛ مي تحريك را اجتماعي ضد و تند هاي العمل عكس اقتصادي، هاي محروميت كه آن تأمل قابل نكته اما ،دهند مي نشان
 اجتماعي ساماني بي متوجه را خود اجتماعي ضد عمل مسئوليت محروم، فرد و رساند مي حداقل به را مجازات از ترس فقر،
-ن گفت كه فقرحاكم بر جمعيت مرزنشين ، ترس از مجازات را به حداقل ميتوااز اين رو مي)  1381مساواتي آذر ، (  .داند مي

هاي مربوط به آن نيز ابايي ندارد و مسئوليت عمل رساند و فرد محروم مرزنشين حتي از ريسك باالي قاچاق و مجازات
، فرار از دست ماموران ، خالصي  پنهان كاري عمل ، گريز از قانون. داند سروساماني اقتصادي ميغيرقانوني قاچاق را متوجه بي

ي هميشگي قاچاقچي و خانواده وي است كه قبح دادگاه ، پاسگاه ، محكوميت كيفري و زندان از اتهام و تحمل زندان  ، دغدغه
نوني قاچاق كاال فعاليتي غيرقا.  كند هاي ديگر اجتماعي را تقويت ميها زايل ساخته و در نتيجه انگيزه رواني كجرويرا در آن

بنابراين عامل به كار قاچاق به عنوان ناقض قانون و مقررات كشور تحت پيگرد .گردد است و دست زدن به آن جرم محسوب مي
هاي مرزي از نظر فرهنگي و اجتماعي به مفهوم هاي قاچاق در  استاندرصد باالي پرونده. و مجازات قانوني قرار خواهد گرفت 

هاي عامالن قاچاق  است كه  زندان يكي از محكوميت. م قاچاق در ميان جمعيت مرزنشين است تر جري گستردهشيوع و دامنه
جرم قاچاق به عنوان يك پديده ضداجتماعي در جوامع . عواقب و عوارض فرهنگي ، رواني و اجتماعي آن به توضيح نياز ندارد 

هاي ن بيشتر شود ، به همان اندازه خطرات و هزينهانساني شناخته شده است و هر اندازه ميزان جرايم ارتكابي قاچاقچيا
  )70: 1389چقازردي و همكار ،.(اجتماعي آن بيشتر خواهد شد 

هاي مربوط از نظر درافتادن با مرزبانان  و ضابطين يكي از عواملي كه زمينه اشتغال به قاچاق كاال و پذيرش ريسك  
ندان و عواقب اجتماعي ، رواني و فرهنگي آن را براي قاچاقچيان آسان قانون  و در نهايت قبول مجازات از جريمه نقدي تا ز

كاري در بر اساس برآورد مركز آمار ايران ، ميانگين نرخ بي. كاري و فقر و محروميت دنبال آن است ي بينمايد ، عارضهمي
رقمي  6/20درصد و فارس با 7/20ها ، البرز با در ميان استان. درصد بوده است  3/12در كل كشور  1390فصل بهار سال 

جهان نيوز به نقل . ( اند كاري را ارائه نمودهكمترين رقم درصد بي 9/7و مازندران با  4/7ها داشته و يزد با باالتر از بقيه استان
-لي نداشته و نميهاي داخاي با استانمالحظههاي مرزي تفاوت قابلكاران در استانگرچه ارقام درصد بي)  از مركز آمار ايران 

نظر از موقعيت مرزي يا ها يافت و اين پديده صرفكاري در آنها و رقم بيي معناداري ميان موقعيت مرزي استانتوان رابطه
وجوي منبعي براي كار در جستاما اين نكته قابل مالحظه است كه شخص بي. ها مشهود است غيرمرزي در تمامي استان
در . انديشد اي كه براي كسب درآمد وجود داشته باشد ميزند و به هر كار و زمينههر دري مي معيشت و گذران زندگي به

شرايط تنگي معيشت ، حتي شخص ممكن است از دست زدن به كارهاي خالف قانون و مغاير شخصيت و منزلت اجتماعي 
و خدماتي يا بخش غيررسمي اشتغال فراهم است هاي كاذب هايي براي شغلشهرها زمينهدر كالن. خود نيز ابايي نداشته باشد 

اي را در دام اشتغاالت كاذب مجرمانه هرچند باز عده. ( اي را از دست زدن به كارهاي مجرمانه باز دارد و  اين ممكن است عده
رها و شهها و فقر محيط طبيعي و  نبود كالندر اغلب مناطق مرزي به دليل طبيعت سخت و خشونت) .سازد گرفتار مي

هاي غيرمجرمانه ، افراد ناگزير از دست زدن به فعاليت اقتصادي غيرقانوني هاي اشتغال در فعاليتي زمينهآورندهمناطق فراهم

                                            
١ John Dollard 
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 به زدن دست علت كاال قاچاقچيان از درصد 5/65 گرفته ، صورت هاي پژوهش از يكي در. پذيرند شده و عواقب آن را نيز مي
 را قانوني هايراه از پيشرفت به اميد درصد 6/80.  اندكرده بيان زندگي از نارضايتي درصد  73و درآمدي انگيزه را قاچاق

 مقررات و قوانين به نسبت درصد 44.  اندپرداخته قاچاق كار به اقتصادي پيشرفت به نيل براي رواين از و دانسته غيرممكن
  )17:  1388 ، جيديعبدالم. ( اندبوده مخالف مقررات رعايت با و بوده بدبين

 تمامي از را او جامعه گويي شد، محروم اشتغال موهبت از كه انساني هر. است كنوني عصر انسان مظلومترين كاربي    
 از زندگي مادي امور تمشيت به قادر كاربي انسان كه جاآن از. است كرده گور به زنده مدرن اي گونه به و محروم الهي مواهب
 ، نزديكان و اقوام بين در نيست، خويش براي روحي آرامش اسباب نمودن فراهم و همسر انتخاب و كپوشا و خوراك قبيل
 نمي كار به توليد در را جامعه هاي سرمايه كه آنان دست به حيات، چرخه در او اعتبار و شأن شرف، كه است هويتي بي انسان
 بدان ظاهر به كه اي جامعه فرهنگي نظامات به و باشد يبندپا نيز مذهب به اگر حتي كاربي شخص. است رفته بين از گيرند
 محروم ديگران مندي بهره و رفاه كنار در را خود و گرفت قرار جامعه مهري بي مورد كه مدتي از پس بگذارد، احترام دارد تعلق

 متولد موجودي ديروز، بيگناه و آرام كاربي انسان آن از زودي به و دهد مي ماهيت تغيير او وجود هاي سلول ، يافت گرسنه و
  )83: 1389، چقازردي.( بود نخواهد روگردان و سرقت ديگران، براي مزاحمت گناه، ارتكاب از گذشته برخالف كه گردد مي

 كه ايخانواده و فرد عايد را سرشاري  سود بارهيك كه دارد گونه قمار  حالتي پايين ريسك يواسطهبه كاال قاچاق  
 آورده بوجود رويه اين ادامه در ناپذيرسيري عطشي سابقهبي درآمد.   سازدمي كرده، نرم پنجه و دست فالكت و بافقر ديرزماني

 و مرزي جمعيت ماندگاري براي ايانگيزه است ممكن موضوع  اين.   كشاندمي انحرافي مسير اين به نيز را اطرافيان و
 شودنمي هزينه مرزي مناطق آباداني و اشتغال و توليد راستاي در بادآورده درآمدهاي اين اما  گردد مهاجرت از هاآن خودداري

 و بوده مرزي جوامع در  اقتصادي – اجتماعي شديد شكاف و دوگانگي و تجمالتي و مصرفي زندگي ساززمينه برعكس بلكه
    . آوردمي بوجود اقتصادي مفيد هاي- فعاليت شاغالن در دلسردي و ياس
 به هاي آشوب. آورد مي وجود به دولت و مردم بين گسست نوعي هاآن با حكومت تقابل و قاچاق كار به نمرزنشينا آوري روي
 و انتخابات در مرزي شهرهاي گسترده شركت عدم ، قاچاقچيان شدن زخمي يا و كشته پي در اخير سال چند در آمده وجود

 وامدار را خود انتخابات، در شدن پيروز صورت در كه منفي و دار مسئله افراد نامزدي از قاچاقچيان حمايت ، هاراهپيمايي
 نوعي به و اندكردهمي حمايت قاچاقچيان از مستقيم غير يا و مستقيم طور به خود هاي برنامه و گفته در و  دانسته قاچاقچيان

: 1389 ، همكار و ترزنق جعفري .(هستند قاچاق سياسي سوء پيامدهاي از ذكر قابل هايي نمونه  اند،داده جلوه موجه را قاچاق
181(  

 به كاال بنابر برخي تحقيقات ، قاچاق. دارد امنيتي سوء اثرات شده، قاچاق اقالم از فارغ قاچاق خود ديگر جهت از             
:  1387، قاليباف و همكاران .(  دارند تاثير مرزي مناطق در ناامني ايجاد بر درصد 100 الكلي مشروبات و درصد 3/93 ميزان

 كندمي تر جري را قاچاقچيان و بوده مرز و منطقه در حكومت نفوذ قدرت كاهش و الزم اقتدار عدم دهنده نشان قاچاق  ) 22
 بندان راه و ترافيك ايجاد و ميخ انداختن با كنند ،نمي توجهي پليس ايست فرمان به كهاين ضمن قاچاقچيان كه طوري به

 يا و مصدوميت موجب ها،گشتي و بازرسي و ايست ماموران گرفتن زير با بارها حتي و گشته سپلي ماموريت از مانع ساختگي
 بر عالوه است قانون اجراي بازوي كه پليس مقتدرانه برخورد عدم همچنين . اند مرزباني و انتظامي گرديده نيروهاي شهادت

 درگيري ايجاد و پراني سنگ با و كرده حمايت اقچيانقاچ از غالباً هاآن و شده نيز عادي مردم جسارت موجب قاچاقچيان ،
 انقالب ضد هاي گروهك فعاليت و موجوديت و درآمد كهاين ضمن.شوند مي قاچاق بار تخليه و شكنان قانون دستگيري از مانع
 اقچيانقاچ از مسلحانه اسكورت نيز و گمركي عوارض دريافت و اخاذي طريق از پژاك و ك.ك.پ تروريستي گروهك ويژه به
 اين مسلّم است كه .   گرددمي تروريستي هاي گروهك نصيب درآمد ميليارد تومان  56 از بيش ساالنه راه اين از و باشدمي

 مردم كردن جدا و تبليغات ترمهم همه از و مرزي هاي گشت مسير در انفجار خودي، نيروهاي با درگيري شرارت، صرف درآمد
 مطرح قانوني و رسمي محاكم در را خود اختالفات كهاين جاي به مرزي نوار مردم گاه كه ريطو به .شود  مي نظام از منطقه
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 نيروهاي مقابل در قاچاقچيان مردم از  كهاين به توجه با همچنين .نمايند  مي فصل و حل گروهكي عناصر طريق از نمايند ،
 منافع مخالف و مقابل در را اسالمي جمهوري انتظامي يروين و دولت و پندارندمي خود حامي را هاآن كرده و حمايت انتظامي

-آن داخلي عوامل و دشمنان تحريك با و باشد مي حكومت اقتدار و حاكميت به ضربه ترينموضوع بزرگ  اين بينند ،مي خود
  ) 12: 1387 پوريايي،. (آورد مي پديد را طلبي جدايي و سياسي و اجتماعي اعتراضات زمينه ها

 اين و شده انتظامي نيروي ضد بر مردم احساسات تحريك سبب قاچاقچي فرد يك دستگيري كه افتاده فاقات بسيار  
 مردم ، باشماق مرز در قاچاق عوامل با انتظامي نيروي برخورد با مثال براي.  است پيوسته وقوعبه سقز و نه با در بارها مورد
 بسياري و فرماندار تا جمعه امام از محلي مسئوالن.  شكستند را ماقباش جاده به منتهي  مريوان شهر بلوار هايچراغ كليه
 تسنن اهل فقه در اصوالٌ و نمايند مماشات و مدارا مردم با بايد قاچاق با مبارزه كار اندردست عوامل كه اندعقيده اين بر ديگر

 انتظامي نيروي برخورد عدم خواستار و ازندپردمي قاچاق از لفظي حمايت به نماز در جمعه ائمه حتي و است مباح كاال قاچاق
  )380:  1389 ، بيرامي. ( (  هستند

هاي خاص و نامنظم بودن ارتفاعات مرزي ، شرايط الزم را براي ايجاد ماهيت كوهستاني مرز به همراه پيچيدگي  
هاي عميق در جود ارتفاعات و درهو. هاي نظامي براي شورشيان و معارضان آماده كرده است هاو پايگاهها ، پناهگاهمخفيگاه
در مقابل اين عوامل باعث كاهش . ها امكان ترددهاي غير مجاز مرزي را براي افراد محلي و بومي فراهم نموده است ميان آن

- چوخاچي. ( هاي كنترلي و تاميني را دشوار ساخته استانتظامي شده و برقراري سيستم –هاي امنيتي ميدان ديد براي يگان
  )15:  1389ه و همكار ، زاد

ها در جاده هاي اصلي و فرعي با خودروهاي چراغ كه اكثر فعاليت قاچاقچيان در شب و تردد آنبا توجه به اين   
خاموش صورت مي گيرد، بارها موجبات حوادث خونبار رانندگي شده و نيز اختالف حساب هاي غير قانوني و غير شرعي بين 

ها با تهديد و گروگانگيري و حتي قتل عدم امكان طرح دعوا در مراجع قضايي موجب مي شود آن خود قاچاقچيان و مشتريان و
  .، اقدام به تسويه حساب نمايند

از طرف ديگر واردات برخي از كاالهاي قاچاق مثل مشروبات الكلي، اقالم ضد فرهنگي خود به خود براي مصرف   
قادات ديني و ملي، افزايش قتل و تجاوز و غيره را به دنبال دارد و يا قاچاق كنندگان اثر سوء اجتماعي داشته و سست شدن اعت

ها به شدت عواطف و اعتقادات مردم را زنان و دختران فراري از منزل و در اختيار عياشخانه هاي خارج از كشور قرار دادن آن
 خصوصاً كاال قاچاق را خود مالي منابع از ييك نيز تروريستي هايگروهك) 10-11: 1387پوريايي، .(تحت تاثير قرار مي دهد

 عمده. هستند  خود اقتصادي بنيه تقويت صدد در ازآنان باجگيري و قاچاقچيان با همراهي ضمن و دانند مي الكلي مشروبات
 كردستان در واقع اربيل شهر) انكاوه(  منطقه در مستقر مذهبي هاياقليت برخي با الكلي در كردستان  مشروبات قاچاق فعاالن
  مشروبات  قاچاق فعاالن اصلي حامي مقامات اين. دارند عراق كردستان مقامات از برخي با تنگاتنگي ارتباط كه هستند عراق
 از شود مي قاچاق ايران به كه مشروباتي اغلب.كنند مي زايي درآمد خود تشكيالت براي طريق اين از و هستند كشور به الكلي

 عراقي مسئوالن از برخي انحصار در كه كاني شركت به و عراق شمال در اربيل به تركيه ، ستانبلغار ، مجارستان كشورهاي
 الكلي مشروبات.گرددمي  داده تحويل قاچاقچيان به و منتقل ديانو شهر به مشروبات محموله سپس .شود مي داده است تحويل

 كردستان از الكلي مشروبات انتقال سود ديگر عبارت به.  دارند قيمت اختالف برابر 21/2 از بيش عراق و ايران مرز دوسوي در
  )  1389ميداني خداكرمي،  مطالعات آمارهاي از نگارنده محاسبات.(  است درصد 221 ايران كردستان به عراق

مركزي با تعدادي مغازه عرضه محصوالت محدود  بانه شهري است كه تا همين چند سال پيش تنها يك خيابان  
 تر از هميشه با اين وجود امروز بازار بانه گسترده. محصوالت آرايشي و بهداشتي بود ابون، سيگار، تنباكو و برخيمانند چاي، ص

تا پيش از كار انسداد .  كنند سفر مي قيمت به اين شهر پذيراي مسافراني است كه از سراسر ايران براي خريد محصوالت ارزان
هاي تعبيه شده در نوار حد وفور و علني از طريق شيلنگهله بنزين و گازوئيل بومواد سوختي از جم مرزي ، مشروبات الكلي

شد و محل هايي در پشت نوار مرزي و در حاشيه شهر ها و روستاها جهت دپوي كاالهاي مرزي به آن سوي مرز فرستاده مي
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سود سرشار ناشي از خريد و  .ه نمودنوان به روستاي دگاگا اشارها ميترين آنمهم .قاچاق و مواد سوختي احداث شده بود
فروش كاالي قاچاق از جمله مشروبات الكلي باعث شده بود كه تعدادي از مردم استان از شغل اصلي خود دست كشيده و به 

هاي اند معابر و راههايي كه صندلي عقب آن را برداشتهخودروهاي بياباني و حتي سواري.جمع كاروان قاچاقچيان افزوده شوند
اين . هايي كه بيشتر به ميدان تاخت و تاز قاچاقچيان شبيه است جاده. اند رستان  بانه را به جوالنگاه خود تبديل كردهشه

ها اي امكان تعقيب و يافتن آنها مخدوش و ناخواناست و در صورت بروز هرگونه حادثهخودروها غالباً  پالك ندارند يا پالك آن
جاده . آيند و كسي جلودارشان نيست هاي بانه به حركت درميخودرو در جاده 15و  10هاي ها در گروهآن. غيرممكن است 

دستگاه خودرو لندكروز در  8000بالغ بر . بانه به سردشت و يا روستاهاي منطقه در ساعاتي در اختيار قاچاقچيان است 
به نقل از روزنامه كيهان  383: 1389بيرامي ،. (شهرهاي بانه و مريوان به طور مرتب در امر حمل كاالي قاچاق فعال بودند 

  )18/4/86مورخ 
هاي افراطي مذهبي تندرو وابسته به عربستان و امارات  و از كردستان عراق گروهك هاي معاند باالخص پژاك و گروه  

 پايدار و ثابت ومتحك يك وجود عدم دليلبه.كنندجايي كاالي قاچاق به داخل كشور تالش ميعوامل داخلي  در حمل و جابه
اين موضوع  . گيرد مي صورت مرز نوار طريق از سهولت به عراقي كرد اتباع خروج و ورود مرز ، سوي درآن كاريبي و سياسي

بسيار  و نموده كشور متوجه را جدي امنيتي مشكالت گرايي قوميت حس داشتن و  مرزي مناطق مردم با زباني هم لحاظ به
 د خو حكومت كه است اين ديگر توجه قابل نكته. شوند مي كشور وارد با اين پوشش نيز جاسوسي لعوام اتفاق افتاده كه

 و مرزنشين مردم بلكه نمايدنمي قاچاق پديده با مقابله جهت اقدامي تنها نه بيشتر درآمد كسب براي عراق كردستان مختار
  .كند به اين كارتشويق مي نيز را اي حرفه  قاچاقچيان
قاچاق از شكل زير زميني و پنهان خارج شده و به شكلي آشكار و به يك مشكل امنيتي تبديل گرديده و امروزه   

هاي هاي ضد انقالبي چون  پژاك، كومله و گروهاي سلفي  از طريق تشديد قاچاق با حمايت از كاروانموجب شده تا گروه
و  ازسوي ديگر تأمين منابع مالي جهت اهداف شوم قاچاق  از يك سو در صدد جلب حمايت مردمي در نقاط مرزي باشند 

 و ها جاده در گيريراه بر عالوه ريگي. شرق كشور است مصداق بارز اين قضيه گروهك ريگي در جنوب. خود را دنبال نمايند 
 هاي گروگان آزادي براي او گروه. كرد مي هم سرمايه صاحبان و نظامي مقامات گيريگروگان به اقدام شهرها، در گذاري بمب
 گروگانگيري ديگر طرف از.  نمود مي طلب را زنداني قاچاقچيان آزادي نظامي هاي گروگان براي و پول درخواست نظامي غير
 توقف تجارت، كسادي باعث ها،آن كردن آزاد براي خواهي باج و اين گروهك توسط استان در ثروتمندان و تجار

 و ريگي. بود  شده ايران ديگر شهرهاي به افراد اين از برخي مهاجرت و منطقه از سرمايه خروج حتي و ها گذاري سرمايه
 هست، هم قاچاقچي ما قوم بين در كنم نمي انكار«  :  .اند نكرده انكار هاست را آن مشاغل از يكي قاچاق كهاين هرگز گروهش

 اقتصادي وضعيت االن« : گويد مي منطقه در چاققا بودن طبيعي مورد در وي ».كنند مي قاچاق مردم اين چرا ببينند بايد اما
 پاكستان مرزهاي فقط شان ارتزاق طريق بلوچستان مردم از نفر هزار 60 هزار 50. كنند وبار كار توانند نمي مردم است، بسته

تشكيالت نظامي و كاري و فقر در منطقه ، اين گروه با مستمسك قرار دادن بي» .اند كرده مسدود را هاآن كه بوده افغانستان و
اطالعاتي خود را در خدمت قاچاق قرار داده ، هم خود مبادرت به واردات قاچاق بخصوص مواد مخدر و كاالهاي ممنوعه نموده 

جانب و در پوشش بهساخت و هم با موضع گيري كاذب حقو  هدف خود را در ضربه زدن به نظام و كسب درآمد محقق مي
آورد و از اين طريق مردم را هاي اقتصادي غيرقانوني و قاچاق فراهم ميتر الزم را براي فعاليتحمايت اقتصادي از بلوچ ، بس

و تجهيزات افراد مسلّح   شرق كشور در پوشش حمايتهاي قاچاق كاال در جنوبغالب فعاليت. داد رودرروي نظام قرار مي
-شرق كشور نيز به نحوي با اين گروه قاچاقچي بيننوبهاي جوابسته به گروهك ريگي صورت گرفته و منشاء تمامي ناامني

هاي دلخراش ترور و وحشتي كه اين گروه پديد آورد هنوز از خاطره مرده كه صحنهچنان. المللي مرتبط و مربوط بوده است 
- گروگان ،زاهدان پاسداران حامل اتوبوس كردن منفجر تاسوكي، محور در مردم عام قتل.  محروم منطقه زدوده نشده است 

 كرمان به بم درمحور 1385ماه سال   ارديبهشت واقعه. ها،آن رساندن شهادت به و مرز در وظيفه نيروهاي از تعدادي گيري
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 گشت مأمور چهار بردند ، حادثه ترور اسارت به يا كرده زخمي را تعدادي و كشته را نفر 34 عبوري خودروهاي راه بستن با كه
و   زاهدان در معرفت دختران مدرسه ي جلو در صوتي بمب انفجار تروريستي ، عمليات  1385ماه   در بهمن  انتظامي نيروي

.  . سران قبايل شد ، از آن جمله هستند  از تعدادي و شرق قرارگاه باالخره عمليات تروريستي كه منجر به شهادت فرمانده
 فروش طريق از هم تا كند ايجاد خودش براي بازي ضاي، ف  بحران از پر اي منطقه در نظامي جنگ با دارد قصد ريگي گروه

 ثروت و قدرت خارجي هايدولت مالي هاي كمك طريق از هم و قاچاقچيان از گيريباج هم منطقه، در قاچاق هم گروگان،
  . كنند كسب

  
  گيرينتيجه

سازد و ي اقتصاد را متزلزل ميقاچاق كاال معضلي است كه در سطح كالن مطرح بوده و آثار و پيامدهاي منفي آن اركان كل
ي قاچاق كاال نيز ريشه در ساختار علل و موجبات پديده. دهد تمامي مناطق كشور و آحاد مختلف جامعه را تحت تاثير قرار مي

گردد كه اين پديده در مناطق مرزي ظهور و نمود اما در اين ميان عواملي چند موجب مي. هاي كلي اقتصادي دارد و سياست
محروميت . هاي مرزي و مردم مرزنشين ، بيشتر درگيرودار و متاثر از اين موضوع باشند ادتري داشته و شهرها و سكونتگاهزي

هاي اشتغال و كاري و نبود فرصتهاي محدود  در كنار بيها و ظرفيتنسبي بيشتر مناطق مرزي ، طبيعت خشن با قابليت
- در دو سوي مرز ، بخشي از جامعه مرزنشين را از سرناچاري و تالش براي زندهاختالف قابل توجه قيمت بسياري از كاالها 

جاست سودآوري و اضطرار در اين زمينه گاه تا آن. كشاند ماندن و امرار معاش و بخش ديگري را از سر طمع  به كار قاچاق مي
چاق ، از درگيري و قتل تا دستگيرشدن و هاي قااي  تمامي ريسكهاي مرزي و خطرات جاني ، عدهكه با وجود تمامي كنترل
هاي برخي مراجع مذهبي اهل تسنن و حتي برخي مسئوالن ي زياد قاچاق و حمايتگستره. پذيرند بازداشت و زندان را مي

سبب شده كه قبح مسئله نيز در مناطق مرزي از بين رفته و مقابله حكومت در نزد بسياري از مرزنشينان ، نوعي سلب آزادي 
ها ضربه زدن به نظام جمهوري هاي معاندي نيز كه هدف اصلي آندر اين ميان گروه. ب و كار و نان درآوردن تلقي شود كس

هاي عامه مردم مند هستند  وارد ماجرا شده ، از احساسات قومي و ديدگاههاي استكبار جهاني بهرهاسالمي است و از حمايت
ها ضمن فراهم آوردن اين گروه. كنند و كار و منبع معاش ، سوء استفاده ميدر خصوص قاچاق كاال به عنوان نوعي كسب 

پوشش امنيتي الزم براي قاچاقچيان و مردم بومي براي دست زدن به قاچاق ، خود نيز در كار واردات و صادرات غيرقانوني 
برند كنند ، بهره ميرضي كه دريافت ميكاالها از طريق ترددهاي غيرمجاز مرزي ، وارد عمل شده و از سودهاي حاصل و يا عوا

پيامد نهايي تمامي اين . شورانند ي حمايت از اقتصاد و معاش اقوام ساكن در نوار مرزي ، مردم را بر ضد نظام ميو به بهانه
نساني و هاي مالي و ااقدامات بوجود آمدن فضاي ناامني و سلب اعتماد از دولت در مناطق مرزي است كه موجب فرار سرمايه

هرچند . شود اي حاصل نميفائق آمدن بر اين وضعيت تنها با اقدامات مقابله. گردد هاي مولّد ميگذاريرغبتي به سرمايهبي
اي توان از اقدامات تاميني ، كنترلي و حفاظتي نيز غفلت كرد چراكه كه موضوع ايجاد ناامني در مناطق مرزي  توطئهنمي

آمدن در اين قضيه و غفلت از آن ، ه از خارج كشور و از سوي دشمنان خارجي نظام است و كوتاهسازمان يافته و هدايت شد
هاي اشتغال كوشيد و به لحاظ اما بايستي  ضمن آن در بسامان سازي اقتصاد و فراهم نمودن فرصت. ناپذير دارد عواقبي جبران

-هاي كامالٌ مطالعهگذاري بخش دولتي را در طرحرمايهگذاري ، بسترهاي سرغبتي بخش خصوصي و ريسك باالي سرمايهبي
قاچاق كاال و امنيت . هاي منطقه ، فراهم آورد و در جلب اعتماد مردم كوشيد شده و ارزيابي شده با تاكيد براستفاده از  ظرفيت
سازد و از دار مينيت را خدشهاي كه هر اقدامي در جهت قاچاق كاال ، امگونهدر مناطق مرزي تاثيرات متقابلي بر هم دارند به

- ساز قاچاق مي زا را مختل ساخته و زمينههاي مولّد و اشتغالگذاريويژه سرمايههاي توسعه و بهسوي ديگر ناامني خود برنامه
  .گردد 
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